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ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈП ЕМС НИКОЛА ПЕТРОВИЋ

ЈП ЕМС

Пре де сет го ди на, пр вог ју ла 2005.
го ди не, осно ва но је Јав но пред у -

зе ће Елек тро мре жа Ср би је. 
Пра те ћи про цес де ре гу ла ци је и

ува жа ва ју ћи мо дер не тен ден ци је у
елек тро е нер гет ском сек то ру, Елек -
тро мре жа Ср би је на ста ла је из два ја -
њем ка па ци те та пред у зе ћа Елек тро -
и сток и ви со ко на пон ских обје ка та
Елек тро при вре де Ср би је, као и пре у -
зи ма њем ком плет не Ди рек ци је за
упра вља ње ЈП ЕПС, укљу чу ју ћи и дис -
пе чер ски цен тар на Во ждов цу.

При ча ко ја је та да по че ла је при ча
о успе ху и раз во ју. Сва ка од де сет го -
ди на ко је су иза ЈП ЕМС зна чи ла је ко -
рак на пред. За нос и енер ги ја ко ји су
ЕМС-ов ци од стар та по ка за ли, исто -
вре ме но ба шти не ћи ве ли ко и дра го -
це но сте че но ис ку ство, бр зо су раз -

ве ја ли све сум ње у ефи ка сност но вог, хо ри зон тал ног на чи на ор га ни за ци је у елек тро е нер -
гет ском сек то ру. 

Наш сек тор је ка те го ри ја ко ја се стал но ме ња и по при ро ди ства ри те жи уна пре ђе њи -
ма и ино ва ци ја ма. Ка ко се ме њао свет око нас, та ко се ме њао и ЕМС, ра стао је, мо дер ни -
зо вао се и ускла ђи вао са по тре ба ма и зах те ви ма де лат но сти. По себ на па жња по све ће на
је из град њи и одр жа ва њу зна чај них елек тро е нер гет ских обје ка та. Упра во на де се то го ди -
шњи цу, ЕМС оства ру је нај ве ће успе хе од свог осни ва ња: ви со ко на пон ска тран сфор ма тор -
ска ста ни ца Вра ње 4, кључ на 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, све ча но је пу ште на у рад у фе бру а ру ове го ди не. Та ко ђе, до кра ја го -
ди не про сла ви ће мо и за вр ше так из град ње нај ва жни јег елек тро е нер гет ског објек та у Бе о -
гра ду, тра фо ста ни це Бе о град 20 у Ми ри је ву. За вр ше так тог про јек та озна чи ће и отва ра ње
но вог по гла вља ка да је реч о по у зда ном снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом у глав ном
гра ду. Баш у овој ју би лар ној го ди ни по чи ње мо и ре а ли за ци ју из у зет но зна чај ног про јек -
та из град ње Тран сбал кан ског ко ри до ра за пре нос елек трич не енер ги је, а до ње ног кра ја
ус по ста ви ће мо и ор га ни зо ва ну ре ги о нал ну бер зу елек трич не енер ги је.

Осни ва ње ор га ни зо ва не ре ги о нал не бер зе још је дан је зна ча јан про је кат ко ји успе шно
за вр ша ва мо. Парт нер ЕМС-у у том про јек ту је EPEX SPOT, би тан но си лац ус по ста вља ња је -
дин стве ног европ ског „спот“ тр жи шта. EPEX SPOT и ЕМС у пот пу но сти су по све ће ни на -

Деценија 
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ЈП ЕМС

стан ку SE E PEX-а, бер зе елек трич не енер ги је у ју го и сточ ној Евро пи, што је од го вор на по -
тре бу срп ског и ре ги о нал ног тр жи шта елек трич не енер ги је за ин те гра ци јом у је дин стве -
но европ ско тр жи ште.

Тран сбал кан ски ко ри дор за пре нос елек трич не енер ги је, про је кат ко ји је де фи ни сан
као стра те шки зна ча јан, пред ста вља ће сво је вр сни енер гет ски ауто пут. У пр вој фа зи, до
2025. го ди не, тај про је кат пред ви ђа из град њу ви ше од 350 ки ло ме та ра да ле ко во да нај ви -
шег на пон ског ни воа и око 2000 MVA но во ин ста ли са не сна ге у тран сфор ма тор ским ста ни -
ца ма, уз укуп но ула га ње од око 150 ми ли о на евра. Тран сбал кан ски ко ри дор обез бе ђу је ду -
го роч ну на ци о нал ну енер гет ску без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и он ће од на шег пре но сног
си сте ма учи ни ти не за о би ла зно стра те шко енер гет ско рас кр шће ре ги о на. 

Оста ли стра те шки про јек ти пред ви ђа ју по ве ћа ње ка па ци те та у по сто је ћим по стро је -
њи ма и из град њу ка блов ских во до ва у Но вом Са ду и Бе о гра ду, а па ра лел но се спро во де и
ре кон струк ци је по сто је ће мре же, као и про јек ти у ве зи при кљу че ња но вих про из вод них
ка па ци те та у Елек тро е нер гет ски си стем Ср би је.

ЕМС је успе шно и про фи та бил но пред у зе ће. Оно што је зна чај но – про фит и оства ре на
до бит ЈП ЕМС ра сту из го ди не у го ди ну. По след ње го ди не нај у спе шни је су од осни ва ња
фир ме, а ви си на оства ре не до би ти за 2014. го ди ну је пре ко три ми ли јар де ди на ра, што је
ско ро ду пло ви ше не го до бит у 2013. го ди ни, ко ја, опет, пре ва зи ла зи до бит из 2012. го ди -
не. ЈП Елек тро мре жа Ср би је је ме ђу пред у зе ћи ма ко ја упла ћу ју нај ви ше сред ста ва у бу џет
Ре пу бли ке Ср би је. Као од го вор на ком па ни ја, ЕМС до при но си фи нан сиј ској ста бил но сти
др жа ве и по ма же оне ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја.

Елек тро мре жа Ср би је већ де це ни ју раз би ја пред ра су де о јав ним пред у зе ћи ма у Ср би -
ји. Стал но уна пре ђу ју ћи про це се ра да и по сло ва ња, ЕМС се из бо рио за ста тус и по што ва -
ње и ван гра ни ца зе мље. Устро јен као мо дер на европ ска ком па ни ја, ЕМС спрем но до че -
ку је све иза зо ве и не пла ши се про ме на и те шких за да та ка, а на чин на ко ји по слу је мо
пред ста вљен је као при мер у окви ру пре да ва ња одр жа ног на Фа кул те ту ор га ни за ци о них
на у ка.

Ипак, за успех и на пре дак ЕМС-а нај за слу жни ји су ње го ви за по сле ни, нај ва жни ји ре сурс
сва ке ком па ни је. Спој енер ги је, обра зо ва ња, спо соб но сти, ис ку ства и не пре ста не еду ка ци -
је до бит на је ком би на ци ја. Оно што ЕМС-ов ци ра де че сто пре ва зи ла зи до мен рад не оба -
ве зе, што се мо гло ви де ти и у си ту а ци ја ма по пут по пла ва у Обре нов цу и ха ва ри ја у Мај -
дан пе ку и око ли ни из де цем бра 2014. го ди не. Ни ма ло се не ште де ћи, по не кад и ри зи ку ју -
ћи жи вот ка ко би гра ђа ни што пре до би ли елек трич ну енер ги ју, за по сле ни ЈП ЕМС по ста -
вља ју све тао при мер хра бро сти и про фе си о на ли зма. Та кву по жр тво ва ност тре ба це ни ти,
не го ва ти и на гра ди ти. 

Због све га то га, је два че ка мо да и у на ред них де сет го ди на до ка же мо да смо нај бо љи у
то ме што ра ди мо. Не ка и сле де ћих де сет го ди на бу ду успе шне као пр ва де це ни ја. По што -
ва ни при ја те љи и ко ле ге, сре ћан нам ро ђен дан.

добре енергије
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Јав но пред у зе ће Елек тро мре жа
Ср би је осно ва но је Од лу ком о

осни ва њу јав ног пред у зе ћа за
пре нос елек трич не ене р ги је и
упра вља ње пре но сним си сте -
мом. Осни ва ње јав ног пред у зе ћа

упи са но је у Ре ги стар при вред -
них су бје ка та у Аген ци ји за при -
вред не ре ги стре ре ше њем БД
80469/2005 од 1. ју ла 2005. го ди -

не. Осни вач Јав ног пред у зе ћа је
Ре пу бли ка Ср би ја, а пра ва осни -
ва ча оства ру је Вла да. 

Пре те жна де лат ност ЈП ЕМС је
пре нос елек трич не ене р ги је и
упра вља ње пре но сним си сте -
мом. Осим пре те жне де лат но сти,
ЈП ЕМС оба вља и де лат ност ор га -
ни зо ва ња тр жи шта елек трич не
ене р ги је, као и ис тра жи ва ња и
раз во ја, тех нич ког ис пи ти ва ња,
ана ли за и ин же ње рин га, про јек -
то ва ња, из град ње, одр жа ва ња и
екс пло а та ци је мре же и те ле ко му -
ни ка ци ја у окви ру пре но сног си -
сте ма и елек тро е нер гет ских и
дру гих ене р гет ских обје ка та. 

ЈП ЕМС та ко ђе оба вља и услу -
ге у спољ но тр го вин ском про ме -
ту, као што су: тех нич ке и ко мер -
ци јал не услу ге у про ме ту, раз ме -
ни или тран зи ту елек трич не ене -
р ги је, по сре до ва ње и за сту па ње
у про ме ту ро бе и услу га, услу ге
кон тро ле ква ли те та и кван ти те та

у уво зу и из во зу ро бе, услу ге ате -
сти ра ња, као и дру ге услу ге у
спољ но тр го вин ском про ме ту у
окви ру ре ги стро ва них де лат но -
сти. 

Ка ко је по че ло ?

Усва ја њем Ди рек ти ве о уну -
тра шњем тр жи шту елек трич не
ене р ги је у Европ ској уни ји бр.
96/92, ко ја је сту пи ла на сна гу фе -
бру а ра 1996. го ди не, зва нич но је
по чео про цес де ре гу ла ци је у
елек тро е нер гет ском сек то ру, са
ци љем ли бе ра ли за ци је тр жи шта
елек трич не ене р ги је и под сти ца -
ња кон ку рент но сти на тр жи шту
на на че ли ма не ди скри ми на ци је
и јав но сти.

У Ср би ји је про цес де ре гу ла -
ци је у елек тро е нер гет ском сек то -
ру и ли бе ра ли за ци је тр жи шта
елек трич не ене р ги је до био прав -
ни оквир усва ја њем пр вог За ко -
на о ене р ге ти ци, ав гу ста 2004. го -
ди не. Тим за ко ном пр ви пут су
код нас де фи ни са ни Опе ра тор
пре но сног си сте ма као ене р гет -
ски су бјект ко ји оба вља де лат -
ност упра вља ња пре но сним си -
сте мом и ко ји обез бе ђу је си стем -
ске услу ге, и Опе ра тор тр жи шта
елек трич не ене р ги је као ене р -
гет ски су бјект ко ји оба вља по сло -
ве ор га ни зо ва ња и упра вља ња
тр жи штем елек трич не ене р ги је.

„Пра по че ци“ пре но са и
упра вља ња у Ср би ји

Пр ви пре нос елек трич не ене -
р ги је у Ср би ји оства рен је пре ви -
ше од јед ног ве ка (1903. го ди не:
ХЕ „Вуч је“ – Ле ско вац), али на на -
по ну ко ји би по да на шњим кри -
те ри ју ми ма био ди стри бу тив ни.

ЈУ БИ ЛЕЈ ПРЕД У ЗЕ ЋА

ЈП ЕМС

Де сет го ди на Елект
При пре мио: мр Гој ко До тлић

У Ср би ји је про цес де ре гу ла ци је
у елек тро е нер гет ском сек то ру
и ли бе ра ли за ци је тр жи шта
елек трич не ене р ги је до био
прав ни оквир усва ја њем пр вог
За ко на о ене р ге ти ци, ав гу ста
2004. го ди не
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Пр ва по ве зи ва ња во до ва за по -
тре бе ру ди мен тар ног пре но са
елек трич не ене р ги је оства ре на
су у пе ри о ду из ме ђу два свет ска
ра та. Зна чај ни ји пре нос је оства -
рен 1938. го ди не на на по ну 60 kV,
ка да је ста вље на у по гон Тер мо е -
лек тра на „Вре о ци“, од но сно ка да
су пу ште ни у по гон да ле ко во ди
ТЕ Вре о ци – Бе о град и ТЕ Вре о ци
– Аран ђе ло вац. У то вре ме се уво -
ди и на пон ски ни во 35 kV (Кра гу -

је вац – Ча чак, Кра ље во и Ја го ди -
на). Ста вља њем у по гон на ве де -
них во до ва, оства ре на је пр ва
мре жа 60 kV, од но сно 35 kV у сек -
то ру Бе о гра да, Кра гу јев ца и Вре -
о ца. По себ но пред у зе ће за пре -
нос елек трич не ене р ги је „Елек -
тро и сток“ Бе о град осно ва но је
28. ју на 1958. го ди не и оно је ту
функ ци ју оба вља ло све до фор -
ми ра ња Јав ног пред у зе ћа Елек -
тро мре жа Ср би је.

Пр ви цен тар за упра вља ње
елек тро е нер гет ским си сте мом
(дис пе чер ски цен тар) осно ван је
по сле Дру гог свет ског ра та и био
је у окви ру об ра чун ског цен тра,
ло ци ран у објек ту Елек тро при -
вре де у Бран ко вој ули ци. Елек -
тро е нер гет ски си стем је чи ни ло

пет на е стак хи др о е лек тра на укуп -

не ин ста ли ра не сна ге око 8 MVA,

као и сто ти нак ма лих тер мо цен -

тра ла укуп не ин ста ли ра не сна ге

око 140 MVA. По ло ви ном про -

шлог ве ка дис пе чер ска слу жба се

пре се ли ла у но ви обје кат Елек -

тро при вре де у Ули ци ца ри це Ми -

ЈП ЕМС

тро мре же Ср бије

Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке са
ЕМС-ом оства ру је ду го го ди шњу успе шну са -
рад њу. Ми ни смо са мо са рад ни ци, ми смо
парт не ри ко ји су у до бру и злу, из гра ди ли од -
нос пун по ве ре ња и раз у ме ва ња, ко ји ће би -
ти га рант за енер гет ску ста бил ност и бу дућ -
ност Ср би је. 

Иза нас су го ди не успе шне са рад ње, ко ја
за крај њи циљ увек има до бро бит гра ђа на
Ср би је. 

ЕМС је ли дер ска, са вре ме но кон ци пи ра -
на ком па ни ја ко ја гра ђа ни ма обез бе ђу је по -
у здан пре нос елек трич не енер ги је, али и
ефи ка сно упра вља пре но сним си сте мом ко -
ји је по ве зан са си сте ми ма дру гих зе ма ља. 

Мо гу сло бод но да ка жем да сте ком па ни -
ја са чи стом и ја сно кон ци пи ра ном ви зи јом,
ко ја се мно го пу та до ка за ла на те ре ну и у ве -
о ма те шким усло ви ма. То сте ура ди ли за хва -
љу ју ћи свом нај ве ћем бо гат ству – сво јим за -
по сле ни ма, ко ји су у сва кој ван ред ној си ту а -

ци ји по ка за ли ви со ку струч ност, по све ће ност, од го вор ност и спрем ност на по жр -
тво ва ње, чак и у усло ви ма опа сним за рад. 

ЕМС је успе шно за вр шио ка пи тал ни про је кат – ТС Вра ње 4, чи јом је из град -
њом и пу шта њем у по гон обез бе ђе но 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.

Пред ва ма су ве ли ки иза зо ви – из град ња Тран сбал кан ског ко ри до ра сва ка ко
пред став ља про је кат од нај ве ћег на ци о нал ног и ре ги о нал ног ин те ре са. 

Тај про је кат, из ме ђу оста лог, отва ра и мо гућ ност да Ре пу бли ка Ср би ја 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 це ле
зем ље. 

За сва ку по хва лу је по све ће ност ЕМС-а осни ва њу Бер зе елек трич не енер ги је у
ју го и сточ ној Евро пи (SE E PEX) ко ја ће ис пу ни ти ви со ке стан дар де у по гле ду услу га
ко је обез бе ђу је сво јим кли јен ти ма.

ЕМС тра је за хва љу ју ћи про фе си о на ли зму и ан га жо ва њу сво јих за по сле них.
Си гу ран сам да ће се тај тренд на ста ви ти на за до вољ ство свих гра ђа на Ср би је. 

Уз ис кре не че стит ке за ју би леј, же лим да про сла ви те још мно го ова квих ро -
ђен да на! 

Алек сан дар Ан тић, 
ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке

У са став но во фор ми ра -
ног ЈП ЕМС ушли су 
пре но сни ка па ци те ти
пред у зе ћа Елек тро и сток
Бе о град, ви со ко на пон ски
објек ти ЈП ЕПС и 
Ди рек ци ја за упра вља ње
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ли це бр 2. Тај пе ри од је ка рак те -
ри сан че стим рас па ди ма елек -
тро е нер гет ског си сте ма ко ји су
би ли по сле ди ца ква ро ва у елек -
тра на ма, пре оп те ре ће ња во до ва,
по тр о ша ча и сл. Ене р гет ско по -
ве зи ва ње по је ди них де ло ва си -
сте ма во до ви ма од 110 kV по че ло
је 1953. го ди не, а ве ли ко олак ша -
ње ра да дис пе че ра усле ди ло је
пр вим по ве зи ва њем елек тро е -
нер гет ског си сте ма са су сед ним
си сте ми ма (са БиХ 1955. го ди не).
Сле де ћа ета па у раз во ју би ла је
из град ња но вог дис пе чер ског
цен тра, у то вре ме ве о ма мо дер -
ног, ко ји је ста вљен у по гон 1970.
го ди не, на Во ждов цу, у но вој
згра ди Елек тро при вре де Ср би је.

На рав но, у вре ме пра по че та -
ка раз во ја пре но са и упра вља ња
елек тро е нер гет ским си сте мом

Ср би је, ни је би ло ни ре чи о тр жи -
шту елек трич не ене р ги је. Лан си -
ра ње иде је о тр го ви ни елек трич -
ном ене р ги јом на ве ли ко про дај -
ном тр жи шту да ти ра с по чет ка
1980-тих го ди на, а на кон то га
мно ге зе мље су за по че ле ре фор -
му ко ја је под ра зу ме ва ла ре -
струк ту ри ра ње елек тро при вре -
де, де ре гу ла ци ју и ли бе ра ли за ци -
ју тр жи шта, од но сно при ва ти за -
ци ју сег ме на та за ко је је мо гу ће
уво ди ти кон ку рент ске усло ве по -
сло ва ња.

Да ли је по че так био лак?

Пр вим За ко ном о ене р ге ти ци
пре но сни си стем елек трич не
ене р ги је је де фи ни сан као мре жа
ви со ког на по на од 400 kV, 220 kV
и део мре же 110 kV, као и дру ги

ене р гет ски објек ти, те ле ко му ни -
ка ци о ни си стем, ин фор ма ци о ни
си стем и дру га ин фра струк ту ра
нео п ход на за функ ци о ни са ње
елек тро е нер гет ског си сте ма Ср -
би је. Са мим тим, од мах на ста р ту
је тре ба ло из вр ши ти де о бу обје -
ка та, људ ства и фи нан сиј ских
оба ве за уну тар до та да шњег вер -
ти кал но ор га ни зо ва ног ЈП Елек -
тро при вре да Ср би је. 

У са став но во фор ми ра ног Јав -
ног пред у зе ћа Елек тро мре жа Ср -
би је ушли су пре но сни ка па ци те -
ти пред у зе ћа Елек тро и сток Бе о -
град, као и сле де ћи објек ти ЈП
Елек тро при вре да Ср би је: ТС
400/220 kV Обре но вац А, РП Мла -
дост, ТЕНТ Б и Ђер дап 1, Ђер дап 2
и ТС 110/6,3 kV Обре но вац А, као
и да ле ко во ди 400 kV ДВ бр. 424
Обре но вац А - ТЕНТ А, ДВ бр. 425
Обре но вац А - ТЕНТ А, ДВ бр. 449
ТЕНТ Б - Мла дост и ДВ бр. 405
Ђер дап 1 - Ру мун ска гра ни ца, РП
220 kV ТЕНТ Б, три да ле ко во да
220 kV на ре ла ци ји Обре но вац А -
ТЕНТ А, је дан да ле ко вод 220 kV на
ре ла ци ји Обре но вац А - ТЕНТ Б
220 kV и да ле ко во ди 110 kV: СИП
- Ру мун ска гра ни ца, Вр ла 1 - Ли -
си на, Бе о град 2 - Бе о град 28 и Бе -
о град 2 - Бе о град 27 - Бе о град 12.
Ре зул тат ових пре у зи ма ња да ле -
ко во да је тај да се кра јем 2005. го -
ди не има ло по ве ћа ње пре но сних
ка па ци те та од 0,8 по сто у од но су
на прет ход ну 2004. го ди ну. Та ко -
ђе је из ЈП Елек тро при вре да Ср -
би је пре у зе та ком плет на Ди рек -
ци ја за упра вља ње (укљу чу ју ћи
дис пе чер ски цен тар на Во ждов -
цу), као и тех нич ке ITC слу жбе као
по др шка де лат но сти упра вља ња
пре но сним си сте мом.

С дру ге стра не, 2005. го ди не је
Управ ни од бор ЈП Елек тро и сток
на сед ни ци од 27. ма ја 2005. го -
ди не (да кле, не по сред но пре
фор ми ра ња ЈП ЕМС), уз при ба -
вље ну са гла сност Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је, до нео од лу ку о осни ва -
њу При вред ног дру штва за про -

ЈП ЕМС

Са мо стал но функ ци о ни са ње ЕМС-а и
ЕПС-а по зи ци о ни ра ло нас је као парт не -
рске ком па ни је ко је су на шле сво је ме сто
не са мо у окви ри ма Ср би је не го и ре ги о -
на. 

По је ди нач но, и ЕПС и ЕМС из ра сле су у
озбиљ ног по тен ци јал ног парт не ра сви ма
они ма ко је у на шој зе мљи до но си отво ре -
но тр жи ште елек трич не енер ги је.

ЕМС је да нас ком па ни ја ко ја ефи ка сно
упра вља пре но сним си сте мом и обез бе -
ђу је си гу ран и по у здан пре нос елек трич не
енер ги је, као и успе шно функ ци о ни са ње
и раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је у
Ср би ји и ње го во ин те гри са ње у ре ги о нал -
но и европ ско тр жи ште.

Са дру ге стра не, ЕПС је на до бром пу ту да по ста не тр жи шно ори јен ти са на и
про фи та бил на ком па ни ја, кон ку рент на на европ ском тр жи шту и са зна чај ним
ути ца јем у ре ги о ну, пре по зна та као по у здан парт нер до ма ћим и ме ђу на род ним
ком па ни ја ма.

Са мо за јед но, осло ње ни јед ни на дру ге, ис пу ни ће мо сво ју ми си ју због ко је и
по сто ји мо.

Же лим вам још мно го ова квих ју би ле ја, али да их обе ле жи мо за јед нич ки као
ста бил не ком па ни је ко је су уре ђе не на нај са вре ме ни ји на чин, про фи та бил не и
ефи ка сне, на до бро бит сва ког гра ђа ни на Ср би је.

Алек сан дар Об ра до вић, 
ди рек тор ЈП Елек тро при вре да Ср би је
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јек то ва ње, кон сал тинг и ин же ње -
ринг елек тро е нер гет ских и те ле -
ко му ни ка ци о них обје ка та и си -
сте ма „Елек тро и сток – Про јект ни
би ро“ д.о.о. Бе о град и При вред -
ног дру штва за из град њу и ре -
монт елек тро е нер гет ских по -
стро је ња „ЕЛЕК ТРО И СТОК – Из -
град ња“ д.о.о. Бе о град. 

Оба пред у зе ћа су по че ла са
ра дом 1. ју ла 2005. го ди не и у том
об ли ку и да нас по слу ју. На тај на -
чин је ис пу њен За кон ски пред у -
слов да ене р гет ски су бјект ко ји
оба вља функ ци ју опе ра то ра пре -
но сног си сте ма не ма тзв. „non-co -
re“ де лат но сти.

Ре о р га ни за ци је ЈП ЕМС

Иако је 10 го ди на ра да Јав ног
пред у зе ћа Елек тро мре жа Ср би је
ре ла тив но кра так пе ри од, по
осни ва њу су усле ди ле ре о р га ни -
за ци је – углав ном ве за не за из -
ме не За ко на о ене р ге ти ци. Већ
дру ги За кон о ене р ге ти ци („Сл.
гла сник РС“, бр. 57/2011, 80/2011 -
ис пр. 93/2012 и 124/2012) де фи -
ни ше пре но сни си стем на но ви
на чин: Пре но сни си стем чи ни
мре жа на по на 400 kV и 220 kV,
спој на по ља 110 kV, да ле ко вод на
по ља за јед но са са бир ни ца ма
110 kV у тран сфо р ма тор ским ста -
ни ца ма x/110 kV и да ле ко во ди
110 kV за кључ но са за те зним лан -
цем на пор та лу тран сфо р ма тор -
ске ста ни це 110/x kV, мер ни уре -
ђа ји на свим ме сти ма ис по ру ке
са пре но сног си сте ма, те ле ко му -
ни ка ци о на ин фра струк ту ра у
пре но сним објек ти ма, ин фор ма -
ци о ни и упра вљач ки си стем и
дру га ин фра струк ту ра нео п ход на
за функ ци о ни са ње пре но сног си -
сте ма.У скла ду са тим од ред ба ма,
из вр шенe су сле де ће при мо пре -
да је елек тро е нер гет ских објек та:

• 53 тран сфо р ма тор ске ста -
ни це 110/x kV (са 111 ене р -
гет ских тран сфор ма то ра
110/Х kV укуп но ин ста ли -

са не сна ге од 3.319 MVA)
из ЈП ЕМС у При вред на
дру штва за ди стри бу ци ју
елек трич не ене р ги је ЕДБ,
Елек тро ср би ја Кра ље во и
Ју го и сток;

• 339 km 110 kV да ле ко во да
из При вред них дру штва за
ди стри бу ци ју елек трич не
ене р ги је у ЈП ЕМС;

• да ле ко вод 10 kV за на па ја -
ње ре леј не ста ни це на Ма -
лом Ја стреб цу из ЈП ЕМС у
При вреднo друштвo за ди -
стри бу ци ју елек трич не
ене р ги је Ју го и сток;

Два да ле ко вод на по ља 35 kV у
ТС 220/110/35 kV По же га за на па -
ја ње ТС 35/10 kV По же га 5, од но -
сно у ТС 220/35 kV Б.Ба шта за на -
па ја ње За у гли на 2 из При вреднoг
друштвo за ди стри бу ци ју елек -
трич не ене р ги је Елек тро ср би ја
Кра ље во, од но сно ПД Дрин ско -
Лим ске ХЕ у ЈП ЕМС.

Про цес при мо пре да је на ве де -
них обје ка та је ду го тра јао и
прак тич но је за вр шен тек 1. но -
вем бра 2013. на кон до но ше ња

За кључ ка бр. 46-9323/2013 Вла де
РС.

Ко нач но, За кон о ене р ге ти ци
(“Сл. гла сник РС”, бр. 145/2014) из
2014. го ди не је раз ре шио не ке
не до у ми це око гра ни це из ме ђу
пре но са и ди стри бу ци је елек -
трич не ене р ги је. По том ва же ћем
За ко ну, пре но сни си стем елек -
трич не ене р ги је чи не:

– пре но сна елек тро е нер гет -
ска мре жа, при че му је
пре но сна елек тро е нер гет -
ска мре жа функ ци о нал но
по ве зан скуп елек тро е -
нер гет ских обје ка та ко ји
чи не елек тро е нер гет ски
во до ви на по на 400 kV и
220 kV, над зем ни елек тро -
е нер гет ски во до ви на по на
110 kV за кључ но са за те -
зним лан цем на пор та лу
ди стри бу тив не тран сфор -
ма тор ске ста ни це на по на
110/x kV и под зем ни елек -
тро е нер гет ски во до ви на -
по на 110 kV за кључ но са
ка блов ском за вр шни цом у
ди стри бу тив ној тран сфор -

ЈП ЕМС

На овај зна ча јан ју би леј, де сет го ди на од осни -
ва ња ЈП ЕМС, те шко је ре ћи не што што ни је већ по -
зна то: Елек тро мре жа Ср би је успе шно ре а ли зу је
сво је про јек те, фи нан сиј ски по ка за те љи су по зи -
тив ни, ре зул та ти по сло ва ња су за при мер.

Ми слим да је овом при ли ком по треб но на гла -
си ти по зи тив ну ат мос фе ру ко ја вла да у Пред у зе ћу,
тим ски рад и же љу за уса вр ша ва њем и раз ви ја -
њем но вих по слов них ак тив но сти у окви ру пра ва,
оба ве за и од го вор но сти ЈП ЕМС.

Ве о ма сам за до во љан што као Пред сед ник
Над зор ног од бо ра имам при ли ку да и сам осе тим
ту по зи тив ну енер ги ју, у ко ју се, кроз за јед нич ки
рад са ру ко вод ством и за по сле ни ма Елек тро мре же

Ср би је не пре ста но из но ва уве ра вам. 
Уз за хвал ност свим за по сле ни ма на по стиг ну тим ре зул та ти ма, же лим још јед -

ном да ис так нем да је основ ни за да так јав ног пред у зе ћа да обез бе ди пра во вре -
мен, по у зда ни и ква ли тет ни пре нос елек тич не енер ги је, а ако уз све то оства ру је
и до бит, мо гу ре ћи са мо бра во и хва ла.

Дра го мир Р. Бла го је вић, 
Пред сед ник Над зор ног од бо ра ЈП ЕМС
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ма тор ској ста ни ци на по на
110/x kV, тран сфор ма тор -
ске ста ни це 400/х kV и
220/х kV и раз вод на по -
стро је ња на по на 400 kV и
220 kV, као и при кључ на
раз вод на по стро је ња 400
kV и 220 kV у тран сфо р ма -
тор ским ста ни ца ма на по -
на 400/х kV и 220/x kV на
ко ја су при кљу че ни објек -
ти ку па ца и про из во ђа ча,
раз вод на по стро је ња 110
kV, при кључ на раз вод на

по стро је ња 110 kV у тран -
сфо р ма тор ским ста ни ца -
ма на по на 110/x kV на ко ја
су при кљу че ни објек ти ку -
па ца и про из во ђа ча на
пре но сну елек тро е нер гет -
ску мре жу и бро ји ла елек -
трич не ене р ги је на свим
ме сти ма при мо пре да је у и
из пре но сног си сте ма; 

– упра вљач ки цен три и
упра вљач ки си сте ми у
функ ци ји оба вља ња де -
лат но сти пре но са елек -

трич не ене р ги је и упра -
вља ња пре но сним си сте -
мом; 

– те ле ко му ни ка ци о на ин -
фра струк ту ра у објек ти ма
пре но сног си сте ма, укљу -
чу ју ћи оп тич ка влак на у
за штит ном уже ту над зем -
них во до ва на по на 400 kV,
220 kV и 110 kV, као и те ле -
ко му ни ка ци о на ин фра -
струк ту ра у објек ти ма опе -
ра то ра ди стри бу тив них
си сте ма, про из во ђа ча и
ку па ца нео п ход на за оба -
вља ње по сло ва упра вља -
ња пре но сним си сте мом; 

– ин фор ма ци о ни си стем и
дру га ин фра струк ту ра
нео п ход на за функ ци о ни -
са ње пре но сног си сте ма и
тр жи шта.

Ускла ђи ва ње ор га ни за ци је и
де лат но сти ЈП ЕМС са овим За ко -
ном још је у то ку. Нај зна чај ни је
из ме не се оче ку ју у до ме ну ор га -
ни зо ва ња тр жи шта елек трич не
ене р ги је и упра вља ња ре сур си ма
те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк -
ту ре. Та ко је, на при мер, ва же ћи
За кон о ене р ге ти ци („Сл. гла сник
РС“, бр. 145/2014) про пи сао и
оба ве зу ЈП ЕМС, као опе ра то ра
пре но сног си сте ма елек трич не
ене р ги је, да до не се Пра ви ла о
об ја вљи ва њу кључ них тр жи шних
по да та ка, што ће се сва ка ко од ра -
зи ти на ор га ни за ци о ну ше му
ЕМС-а.

Пре но сни си стем 
ЕМС-а да нас

Пре но сни си стем ЕМС-а чи не
да ле ко во ди и по стро је ња (тран -
сфо р ма тор ске ста ни це и раз вод -
на по стро је ња) на зив ног на по на
110, 220 и 400kV, као и дру ги пра -
те ћи си сте ми (те ле ко му ни ка ци о -
ни си стем, си стем да љин ског
упра вља ња, соп стве на по тро -
шња и дру ги). Пре но сни си стем
елек трич не ене р ги је се сма тра
јед ним од нај сло же ни јих ин фра -
струк тур них си сте ма.

ЈП ЕМС

За ко ном о енер ге ти ци из 2004. го ди не по ста -
вље ни су те ме љи отва ра њу тр жи шта елек трич не
енер ги је у Ср би ји. Пр ви круп ни ји ко ра ци у том
сме ру пред у зе ти су сре ди ном 2005. го ди не, ре ор -
га ни за ци јом елек тро при вре де Ср би је и из два ја -
њем пре но сне мре же у за себ но прав но ли це ЈП
“Елек тро мре жа Ср би је” и осни ва њем Аген ци је за
енер ге ти ку.

Од по чет ка 2008. по пр ви пут су у при ме ни за -
себ не це не за при ступ и ко ри шће ње пре но сног
си сте ма. Ове це не су до да нас ко ри го ва не че ти ри
пу та и при бли же не су це на ма ко је од го ва ра ју ре -
ал ним оправ да ним тро шко ви ма. Апри ла 2008. го -
ди не Аген ци ја је да ла са гла сност на Пра ви ла о ра -

ду пре но сног си сте ма. Овим су ство ре ни усло ви за из ла зак на тр жи ште ку па ца
при кљу че них на пре но сну мре жу. 

Кра јем 2012. го ди не до не та су Пра ви ла о ра ду тр жи шта елек трич не енер ги је,
ко ји ма је уре ђе на ба лан сна од го вор ност и ба лан сно тр жи ште, ко је је за тим по че -
ло и да функ ци о ни ше, што је био ве о ма ва жан ко рак ве зан за из ла зак на тр жи -
ште ку па ца ко ји су из гу би ли пра во на јав но снаб де ва ње од по чет ка 2013, од но сно
2014. го ди не.

Од 2012. го ди не при ме њу ју се Пра ви ла за рас по де лу пре ко гра нич них пре но -
сних ка па ци те та. У 2015. го ди ни ЈП ЕМС ор га ни зу је тран спа рент но, на тр жи шним
прин ци пи ма, за јед нич ке екс пли цит не аук ци је за до де лу 100 по сто рас по ло жи вог
пре ко гра нич ног ка па ци те та на гра ни ца ма са опе ра то ри ма Бу гар ске, Ру му ни је,
Ма ђар ске, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. Са да шњим ак тив но сти ма ве за ним за
уче шће у ко ор ди ни са ним аук ци ја ма у ре ги о ну и ЕУ, као и от по чи ња њем ра да
бер зе, ЈП ЕМС ће да ље до при не ти раз во ју срп ског и ре ги о нал ног тр жи шта и укљу -
чи ва њу Ср би је у ре ги о нал но и па не вроп ско тр жи ште.

Оче ку јем да ће мо ове го ди не успе шно за вр ши ти и про цес до но ше ња де се то -
го ди шњег пла на раз во ја, ка ко би се са да шња по зи ци ја ЕМС-а одр жа ла и уна пре -
ди ла, чи ме би се до при не ло ду го роч ном си гур ном снаб де ва њу енер ги јом, на на -
чин ко ји је нај по вољ ни ји за куп це енер ги је у Ср би ји.

По сло вод ству и за по сле ни ма у ЈП ЕМС че сти там де се то го ди шњи цу осни ва ња.

Љу бо Ма ћић, пред сед ник Са ве та Аген ци је
за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је
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Да би се обез бе дио мак си мал -
ни сте пен по у зда но сти функ ци о -
ни са ња пре но са елек трич не ене -
р ги је, фор ми ра на је по себ на ор -
га ни за ци о на це ли на, Ди рек ци ја
за пре нос елек трич не ене р ги је,
ко ја по кри ва це ло куп но под руч је
Ре пу бли ке Ср би је и ор га ни зо ва -
на је у се дам ор га ни за ци о них је -
ди ни ца – По го на за тех нич ку по -
др шку пре но сном си сте му „Тех -
ни ка“ и шест по го на под руч ја
пре но сног си сте ма, ко ји су фор -
ми ра ни по те ри то ри јал ном
прин ци пу. Се ди шта по го на пре -
но са су у Бе о гра ду, Бо ру, Ва ље ву,
Кру шев цу, Но вом Са ду и Оби ли -
ћу (при вре ме но у Ни шу). По гон
Тех ни ка је ор га ни зо ван на функ -
ци о нал ном прин ци пу у Бе о гра ду
и има основ ну уло гу тех нич ке по -
др шке, об је ди ња ва ња и ко о р ди -
на ци је по сло ва ко је оба вља ју у
по го ни ма пре но са као што су по -
сло ви раз во ја, екс пло а та ци је и
одр жа ва ња пре но сне мре же, по -
сло ви за шти те, ло кал ног упра -
вља ња, ис пи ти ва ња, ме ре ња и
дру ги по сло ви ве за ни за пре нос
елек трич не ене р ги је и функ ци о -
нал ност пре но сног си сте ма.

На осно ву пр вог За ко на о ене -
р ге ти ци, ЈП ЕМС је по до би је ној
са гла сно сти Аген ци је за енер ге -
ти ку Ре пу бли ке Ср би је об ја вио
Пра ви ла о ра ду пре но сног си сте -
ма („Сл. гла сник РС“, бр. 55/2008),
а из ме не и до пу не тих Пра ви ла

су об ја вље не већ 18.01.2012. („Сл.
гла сни ку РС“, бр. 3/2012). Из ме не
и до пу не су се за сни ва ле на на -
цр ти ма ENT SO-E пра ви ла за при -
кљу че ње ге не ра тор ских је ди ни -
ца, су ге сти ја ма об ра ђи ва ча сту -
ди ја о ин те гра ци ји ве тр о ге не ра -
то ра у пре но сни си стем и но вим
на ци о нал ним стан дар ди ма из
обла сти ене р ге ти ке. Тре нут но ва -
же ћа Пра ви ла о ра ду пре но сног
си сте ма об ја вље на су у „Сл. гла -
сни ку РС“ бр. 79, од 29. 07. 2014.

Упра вља ње – од ре пу блич ког
цен тра упра вља ња до 
ко о р ди на то ра бло ка

Ка ко је у ак тимa ЈП ЕМС на ве -
де но, упра вља ње пре но сним си -
сте мом об у хва та план ске ак тив -
но сти и ак тив но сти ко је се оба -

вља ју у ре ал ном вре ме ну. Упра -
вља ње у ре ал ном вре ме ну се ре -
а ли зу је из цен та ра упра вља ња ЈП
ЕМС ко ји су уста но вље ни нa два
ни воа:

На ци о нал ни дис пе чер ски
цен тар (НДЦ), ко ји упра вља пре -
но сним си сте мом 400 kV и 220 kV,

те ин тер ко нек тив ним да ле ко во -
ди ма 110 kV, тј. еле мен ти ма пр ве
гру пе ка те го ри за ци је еле ме на та
400 kV, 220 kV и 110 kV ЕЕС Ре пу -
бли ке Ср би је.

Ре ги о нал ни дис пе чер ски цен -
тар (РДЦ), упра вља пре но сним
си сте мом 110 kV и де лом ди стри -
бу тив ног си сте ма 110 kV, тј. еле -
мен ти ма дру ге и тре ће гру пе на -
ве де не ка те го ри за ци је пре ко ре -
ги о нал них дис пе чер ских цен та -
ра (РДЦ-ова). По сто ји 5 ре ги о нал -
них дис пе чер ских цен та ра: РДЦ
Бе о град, РДЦ Бор, РДЦ Ва ље во,
РДЦ Кру ше вац и РДЦ Но ви Сад. У
овом тре нут ку ЈП ЕМС не ма над -
ле жност упра вља ња над пре но -
сном мре жом Ко со ва и Ме то хи је,
из у зев по пи та њу про ра чу на и
ало ка ци је пре ко гра нич них пре -
но сних ка па ци те та.

Осим упра вља ња пре но сним
си сте мом на на ци о нал ном ни -
воу, од мар та 2007. го ди не ЈП ЕМС
оба вља и функ ци ју ко ор ди на то ра
кон трол ног бло ка SMM (Ser bia-
Ma ce do nia-Mon te ne gro). На осно -
ву пра ви ла о ра ду ин тер ко нек ци -
је, опе ра то ри пре но сних си сте ма
Ср би је, Цр не Го ре и Ма ке до ни је
спо ра зу ме ли су се да осну ју SMM
кон трол ни блок, ко ји има три
основ не функ ци је: ад ми ни стра -
ци ју про гра ма ра да, пра ће ње ре -
а ли за ци је про гра ма ра да у ре ал -
ном вре ме ну (се кун дар на ре гу ла -
ци ја) и об ра чун раз ме ње не елек -
трич не ене р ги је. SMM кон трол ни
блок при па да ко о р ди на ци о ном
цен тру ‘’Југ’’ чи ји је опе ра тор
швај цар ски Swis sgrid.

Тр жи ште – де сет го ди на
ли бе ра ли за ци је тр жи шта

Де лат ност ор га ни зо вањa тр -
жи шта елек трич не ене р ги је у Јав -
ном пред у зе ћу Елек тро мре жа Ср -
би је ор га ни зо ва на је у окви ру Ди -
рек ци је за по сло ве тр жи шта елек -
трич не ене р ги је, ко ја је ор га ни зо -
ва на у скла ду са пр вим За ко ном о

ЈП ЕМС

Пре но сни си стем елек трич не
ене р ги је се сма тра јед ним 
од нај сло же ни јих 
ин фра струк тур них си сте ма
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ене р ге ти ци („Сл. гла сник РС“, бр.
84/2004) и европ ским ис ку стви ма
у упра вља њу раз во јем тр жи шта
елек трич не ене р ги је. Осно ву по -
сло ва ове ди рек ци је чи не раз ви ја -
ње тр жи шта елек трич не ене р ги је
на под руч ју Ср би је, раз ви ја ње си -
сте ма упра вља ња тр жи штем елек -
трич не ене р ги је, ад ми ни стра тив -
ни по сло ви на при је му и об ра ди
уго во ра и дру гих тран сак ци ја на
тр жи шту елек трич не ене р ги је,
про ве ра и ускла ђи ва ње упа ре но -
сти при мље них уго во ра о ку по -
про да ји елек трич не ене р ги је, об -
ли ко ва ње ко мер ци јал ног во зног
ре да, оба ве ште ња за ин те ре со ва -
них стра на о про ме на ма ко мер ци -
јал ног во зног ре да и упа ре но сти
ку по про дај них уго во ра, по сло ви
ме ре ња и об ра чун елек трич не
ене р ги је по ме сти ма ње ног пре у -
зи ма ња и вр ста ма ко ри сни ка пре -
но сног си сте ма, као и дру ги по сло -
ви на раз ви ја њу тр жи шта елек -
трич не ене р ги је.

Пра ви ла о ра ду тр жи шта елек -
трич не ене р ги је до нео је ЈП ЕМС уз
са гла сност Аген ци је за енер ге ти ку
Ре пу бли ке Ср би је (АЕРС) у де цем -
бру 2012. го ди не, а из ме не и до пу -
не и ускла ђи ва ње са За ко ном у ок -
то бру 2014. На и ме, За ко ном о ене -
р ге ти ци из 2011. (ко ји је био осно -
ва за до но ше ње Пра ви ла) им пле -
мен ти ран је цео Дру ги и део Тре -
ћег за ко но дав ног па ке та ЕУ у до -
ма ће за ко но дав ство, а но вим За -

ко ном о ене р ге ти ци из де цем бра
2014. ис пу њен је рок за пре нос
Тре ћег па ке та про пи са о уну тра -
шњем тр жи шту ене р ги је ЕУ у на -
ци о нал но за ко но дав ство.

ЈП ЕМС као Опе ра тор пре но -
сног си сте ма ор га ни зу је рас по де -
лу пре ко гра нич них пре но сних ка -
па ци те та од 2005. го ди не, и то: по
уна пред де фи ни са ним це на ма
(тзв. про пор ци о нал на до де ла) или
на аук ци ја ма (пла ћа ње по по ну ђе -
ној це ни или пла ћа ње по мар ги -
нал ној це ни). При то ме се вр ши
ко о р ди на ци ја са су сед ним опе ра -
то ри ма пре но сних си сте ма. У по -
чет ку је сва ки опе ра тор рас по ла -
гао са по ло ви ном ка па ци те та, а
са да се на ве ћем бро ју гра ни ца
вр ши за јед нич ка до де ла ка па ци -
те та оба опе ра то ра пре но сног си -
сте ма.

ЈП ЕМС као Опе ра тор пре но -
сног си сте ма има и уло гу Опе ра то -
ра об ра чу на од сту па ња (је дин -
стве ни ку пац/про да вац од сту па -
ња). С тим ци љем од 2013. ус по ста -
вљен је и при ме њен кон цепт ба -
лан сне од го вор но сти, за све ба -

лан сне гру пе ус по ста вљен је тр жи -
шни на чин од ре ђи ва ња на кна де
за од сту па ње ба лан сних гру па ко -
ри шће њем це на по рав на ња ко ја
утвр ђу је се на сат ном ни воу, ад ми -
ни стри ра ба лан су од го вор ност и
уве де ни ин стру мен ти обез бе ђе ња
пла ћа ња од стра не ба лан сно од го -
вор них стра на за од сту па ња ба -
лан сних гру па.

У Ср би ји су већ 2008. го ди не
за по че ле при пре ме за осни вање
на ци о нал не бер зе за елек трич ну
ене р ги ју под на зи вом SER PEX (Ser -
bian Po wer Ex chan ge). Ме ђу тим, то -
ком вре ме на се иза шло из на ци о -
нал них окви ра и 2014. го ди не ЈП
ЕМС је за по чео про цес осни ва ња
бер зе за Ју го и сточ ну Евро пу под
на зи вом SE E PEX (So uth-East Euro pe
Po wer Ex chan ge). Осни ва ње ове
функ ци о нал не ком па ни је се оче -
ку је кра јем тре ћег ква р та ла 2015.
го ди не, јер су оства ре ни сви пред -
у сло ви усва ја њем но вог За ко на о
ене р ге ти ци (“Сл. гла сник РС”, бр.
145/2014). На тај на чин се не дво -
сми сле но по сла ла по ру ка да је
срп ска бер за спрем на за спа ја ње
тр жи шта у ре ги о ну, као и да ну ди
тр жи шним зо на ма у ре ги о ну пру -
жа ње услу га бер зе, та ко што ће по -
ве ри ти упра вља ње сво је тр жи шне
зо не бер зи SEЕPEX, уко ли ко не ма ју
на ме ру да осни ва ју сво је на ци о -
нал не бер зе, а же ле што пре да
уна пре де и раз ви ју сво је тр жи ште
елек трич не ене р ги је.

Зна чај ин тер ко нек ци ја

ЈП ЕМС је је дан од опе ра то ра
пре но сног си сте ма (TSO) са нај ве -
ћим бро јем гра ни ца ко ји ма упра -
вља у Евро пи:

ЈП ЕМС
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Ана ли зе елек тро е нер гет ске
си ту а ци је у Евро пи по ка зу ју да
ви шко ви у про из вод њи елек -
трич не ене р ги је по сто је у Ру му -
ни ји, а на ро чи то у Укра ји ни. То је
још ви ше да ло на зна ча ју из град -
њи тзв. транс-бал кан ског ко ри до -
ра за пре нос елек трич не ене р ги -
је (Trans-Bal kan Po wer Cor ri dor) са
пре вас ход ним ци љем да се та
рас по ло жи ва елек трич на ене р -
ги ја ева ку и ше у зе мље Ју го и сточ -
не Евро пе. Про је кат из град ње
транс-бал кан ског ко ри до ра за
пре нос елек трич не ене р ги је
пред ста вља стра те шки и раз вој -
ни ин ве сти ци о ни про је кат ре ги о -
нал ног и пан–европ ског зна ча ја
ко ји ће од пре но сног си сте ма ЈП
ЕМС на чи ни ти не за о би ла зно
стра те шко ене р гет ско рас кр шће.
Про је кат се пре све га од но си на
„по ја ча ње“ ин тер ко нек ци ја, и то: 

• Но ви да ле ко вод 400 kV да -
ле ко вод из ме ђу ТС Вра ње 4
и ТС Штип (Ма ке до ни ја) –
срп ска де о ни ца је за вр ше -
на, а у из град њи је ма ке -
дон ска де о ни ца;

• Но ви дво стру ки 400 kV да -
ле ко вод из ме ђу ТС Пан че -
во 2 и ТС Ре ши ца (Ру му ни -
ја) – из град ња је у то ку;

• Но ва 400 kV “Се вер на” ин -
тер ко нек ци ја (тј. но ва ин -

тер ко нек тив на ве за из ме -
ђу Ср би је и Ма ђар ске) – у
то ку су си стем ске сту ди је и
сту ди је из во дљи во сти;

• Но ва 400 kV ин тер ко нек -
ци ја из ме ђу Ср би је, Бо сне

и Хер це го ви не и Цр не Го -
ре , што под ра зу ме ва ду -
пли 400 kV да ле ко вод из -
ме ђу ТС Ба ји на Ба шта, ТС
Ви ше град (БиХ), РП Би -
стри ца и ТС Пље вља (Цр на
Го ра) – у раз ма тра њу;

За хва љу ју ћи чи ње ни ци да
има осам гра ни ца пре ма су сед -
ним елек тро е нер гет ским си сте -
ми ма, Ср би ја за у зи ма цен трал но
ме сто у ре ги о ну и пред ста вља
стра те шки не за о би ла зан фак тор
у про це су ус по ста вља ња функ ци -
о нал ног и ефи ка сног ре ги о нал -
ног тр жи шта Ју го и сточ не Евро пе,
чи ји крај њи циљ тре ба да бу де
„ко лек тив но“ укљу че ње свих
енер гет ских тр жи шта зе ма ља Ју -
го и сточ не Евро пе у уну тра шње
тр жи ште ене р ги је ЕУ.

ЕМС у удру же њу европ ских
опе ра то ра пре но сних 

си сте ма

Елек тро е нер гет ски пре но сни
си стем Ср би је (као део Ју го сло -
вен ског елек тро е нер гет ског си -
сте ма) је био са став ни део Европ -
ског елек тро е нер гет ског си сте ма
(UC PTE) још од 1977. го ди не. На -
жа лост, то ком рат них су ко ба на
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, а
ка сни је због еко ном ских санк ци -

ЈП ЕМС

Осим упра вља ња пре но сним
си сте мом на на ци о нал ном 
ни воу, од мар та 2007. го ди не
ЈП ЕМС оба вља и функ ци ју 
ко ор ди на то ра кон трол ног
бло ка SMM
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ја пре ма РС, те ве зе са европ ским
елек тро е нер гет ским си сте мом су
рас ки ну те 1992. го ди не. По нов но
по ве зи ва ње на Европ ски елек -
тро е нер гет ски пре но сни си сте ми
(под но вим на зи вом: UC TE) ре а -
ли зо ва но је ок то бра 2004. го ди не
кроз по ве зи ва ње тзв. 1. и 2. син -
хро не зо не.

На ме ђу на род ном пла ну про -
цес де ре гу ла ци је у елек тро е нер -
гет ском сек то ру и ли бе ра ли за ци -

је тр жи шта елек трич не ене р ги је
зах те ва ла је фор ми ра ње асо ци ја -
ци је Европ ских опе ра то ра пре но -
сних си сте ма за елек трич не мре -
же ENT SO-E (Euro pean Net work
Tran smis sion System Ope ra tors -
Elec tric). ENT SO-E су у ју ну 2008.
осно валa 36 опе ра то ра пре но -
сних си сте ма ТSО (Tran smis sion
System Ope ra tors) из 31 зе мље
Евро пе. Да нас ENT SO-E оку пља 41
опе ра то ра пре но сних си сте ма
ТSО из 34 зе мље Евро пе, а је дан
од њих је ЈП ЕМС. 

Основ ни за да так ENT SO-E је
ин те гра ци ја об но вљи вих из во ра
елек трич не ене р ги је и ус по ста -
вља ње уну тра шњег тр жи шта
елек трич не ене р ги је, као и ци ље -
ви ЕУ ене р гет ске по ли ти ке (до -
ступ ност, одр жи вост и си гур ност
на па ја ња). То се по сти же кроз из -
ра ду на цр та мре жних пра ви ла,
из ра ду пла но ва раз во ја пан-
Европ ске мре же (TYNDP), тех нич -
ку са рад њу из ме ђу ТSО-ова, из да -
ва ње лет њих и зим ских из ве шта -
ја за про из во ђа че елек трич не

ЈП ЕМС

Јав но пред у зе ће Елек тро мре жа
Ср би је пред ста вља пра ву по кре тач -
ку сна гу про це са ин те гра ци је тр жи -
шта елек трич не енер ги је у ју го и сточ -
ној Евро пи. Ак ти ван при ступ ЈП ЕМС
омо гу ћио je да се 21. апри ла 2015.
осну је пр во ре ги о нал но те ло за ко -
ор ди на ци ју си гур но сти у ју го и сточ -
ној Евро пи - Цен тар за ко ор ди на ци ју
си гур но сти (SCC), са се ди штем у Бе о -
гра ду, ко ји „по кри ва“ Ср би ју, Бо сну и
Хер це го ви ну и Цр ну Го ру.

До при но сом ус по ста вља њу „Co -
re so“ екви ва лен та за ју го и сточ ну
Евро пу, ЈП ЕМС је до ка зао да је спо со -
бан да бу де ли дер у про це су бр же и
ду бље ре ги о нал не ко ор ди на ци је и
ин те гра ци је у енер гет ском сек то ру.
Цен тар за ко ор ди на ци ју си гур но сти
ће раз ви ти и обез бе ди ти кључ не
услу ге за ко ор ди на ци ју ТСО у ре ги о -

ну. Ово је пр ви, али кључ ни ко рак у до сти за њу опе ра тив них стан дар да пла ни ра -
ња на на чин ко јим их де фи ни шу европ ски про пи си и смер ни це, и до при нос по ве -
ћа њу си гур но сти снаб де ва ња и ефи ка сно сти функ ци о ни са ња тр жи шта у ре ги о ну.

Оно што сле ди је бр зо и бла го вре ме но усва ја ње и им пле мен та ци ја „мре жних
ко до ва“ од стра не пот пи сни ка Енер гет ске за јед ни це, укљу чу ју ћи Ср би ју. То ће оси -
гу ра ти да сви чла но ви има ју сво ју уло гу у ускла ђе ном пан-европ ском окви ру си -
сте ма ра да. Те сна са рад ња у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе из ме ђу ТСО из зе ма ља
чла ни ца ЕУ и ТСО из Енер гет ске за јед ни це, би ће ин стру мент у ус по ста вља њу за -
јед нич ког тр жи шта и омо гу ћи ће гра ђа ни ма да ис ко ри сте пред но сти ефи ка сног,
по у зда ног и си гур ног тр жи шта елек трич не енер ги је у ре ги о ну. За јед но са ENT SO-
E, као и у окви ру на ше ор га ни за ци је, ЈП ЕМС има ва жан за да так за вр шет ка про це -
са ин те гра ци је за јед нич ког енер гет ског тр жи шта кроз про мо ци ју ре ги о нал не са -
рад ње као је ди ног на чи на да се од го во ри бу ду ћим иза зо ви ма енер гет ске без бед -
но сти и си стем ских про ме на.

Же лим да че сти там ЈП ЕМС на за и ста им пре сив ној по све ће но сти и на пор ном
ра ду, као и да се за хва лим Ни ко ли Пе тро ви ћу, Ми ло шу Мла де но ви ћу и оста лим
ру ко во ди о ци ма и за по сле ни ма ЈП ЕМС на не мер љи вом до при но су оства ри ва њу
ци ље ва ENT SO-E и по слу ко ји, из ме ђу оста лог, оба вља ју и у Скуп шти ни и Од бо ру
ENT SO-E. Њи хов про ак тив ни, про-европ ски при ступ ја ча њу са рад ње у ју го и сточ ној
Евро пи и до при нос ЈП ЕМС- у син хро ној обла сти „Кон ти нен тал на Евро па“ су кључ -
на по др шка ре ги о нал ном при сту пу ENT SO-E у про це су ко ор ди на ци је и ин те гра ци -
је тр жи шта и укљу чи ва ња ре ги о на ју го и сточ не Евро пе у европ ско тр жи ште елек -
трич не енер ги је.

Иза зо ви још пред сто је: на ста вак ин те гра ци је тр жи шта, оства ри ва ње си гур ног
функ си о ни са ња си сте ма и ин те гра ци ја об но вљи вих из во ра енер ги је, а све на
осно ву сна жних и па мет них мре жа. Ра чу нам на на ста вак ве ли ког до при но са ЈП
Елек тро мре жа Ср би је, јер оства ру је мо на ше за јед нич ке европ ске ци ље ве, за до -
бро бит свих срп ских, а пу тем ин те гра ци је тр жи шта и пре но сних си сте ма, и европ -
ских ку па ца елек трич не енер ги је.

Кон стан тин Ста шус, 
ге не рал ни се кре тар ENT SO-E

ЈП ЕМС је је дан од 
опе ра то ра пре но сног 
си сте ма (TSO) са 
нај ве ћим бро јем гра ни ца
ко ји ма упра вља у Евро пи
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ене р ги је, као и ко о р ди на ци ју раз -
вој них пла но ва ТSО-ова. У све му
то ме ак тив но уче ству је ЈП ЕМС.

Ко нач но, као кру на са рад ње
ЈП ЕМС и ENT SO-E је осни ва ње Ре -
ги о нал ног цен тра за ко ор ди на -
ци ју си гур но сти за Ју го и сточ ну
Евро пу SEE RSCI (So uth East Euro -
pean Re gi o nal Se cu rity Co or di na -
tion Ini ti a ti ve). Осни ва чи SEE RSCI-
а су опе ра то ри пре но сног си сте -
ма Цр не Го ре (ЦГЕС), Ма ке до ни је
(МЕП СО) и Ср би је (ЕМС), а ту је и
Елек тро е нер гет ски ко о р ди на ци -
о ни цен тар (ЕКЦ) као по тен ци јал -
ни да ва лац услу га.

ЕМС и Ене р гет ска 
за јед ни ца Ју го и сточ не

Евро пе

Од лу ку о осни ва њу Eне р гет -
ске за јед ни ца Ју го и сточ не Евро пе
су ок то бра 2005. го ди не пот пи са -
ли пред став ни ци вла да Ал ба ни је,
Бу гар ске, Бо сне и Хер це го ви не,
Хр ват ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре,
Ру му ни је, Тур ске и Ср би је, као и
пред став ни ци При вре ме не Ми -
си је Ује ди ње них На ци ја на Ко со -
ву (УН МИК), са гла сно над ле жно -
сти ма из Ре зо лу ци је 1244 Са ве та
без бед но сти. За да так Ене р гет ске
за јед ни це је да ство ри прав не и
еко ном ске усло ве ко ји тре ба да
омо гу ће ре гу ла тор ни и тр жи шни
оквир по пут оног у Европ ској
Уни ји, ка ко би се при ву кле ин ве -
сти ци је у га сне мре же, ка па ци те -
те за про из вод њу елек трич не
ене р ги је, пре но сне и ди стри бу -
тив не мре же, као и уна пре ди ла
еко ло шка си ту а ци ја и ене р гет ска
ефи ка сност, уз под сти ца ње ко ри -
шће ња об но вљи вих из во ра ене -
р ги је, и ство ри ли усло ви за тр го -
ви ну ене р ги јом на је дин стве но
ре гу ли са ном про сто ру Ју го и сточ -
не Евро пе. Ти ци ље ви би се ре а -
ли зо ва ли им пле мен та ци јом ре -
ле вант ног „аcquis com mu na u ta i -
re“ Европ ске ко ми си је о ене р ге -
ти ци, за шти ти жи вот не сре ди не,

ЈП ЕМС

Јав но пред у зе ће Елек тро мре жа Ср би је тра ди ци о нал но фи нан сиј ски, ор га ни за -
ци о но и струч но по др жа ва рад стру ков них удру же ња, као што је CI GRE Ср би ја. У
про се ку, на ску по ви ма CI GRE Ср би ја, ЈП ЕМС је за сту пљен са 40 по сто ра до ва и исто
то ли ко уче сни ка. Та чи ње ни ца охра бру је, јер је то знак да је по сло вод ство ЈП ЕМС
пре по зна ло стра те шки ва жну по зи ци ју ове стру ков не ор га ни за ци је у уса вр ша ва -
њу сво јих струч ња ка и обу ци мла дих ин же ње ра.

ЈП ЕМС и CI GRE Ср би ја
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кон ку рен ци ји и об но вљи вим из -
во ри ма од стра не др жа ва пот пи -
сни ка Уго во ра о осни ва њу Eне р -
гет ске за јед ни це и УН МИК-а. Ово
зна чи да про пи се из обла сти ене -
р ге ти ке тре ба при ме ни ти у ју го и -
сточ ној Евро пи, иако не ке од зе -
ма ља пот пи сни ка овог спо ра зу -
ма ни су чла ни це Европ ске Уни је
и не ма ју фор мал ну оба ве зу при -
ме не про пи са ко је је до не ла
Европ ска ко ми си ја.

Је дан од нај ам би ци о зни јих

ци ље ва Ене р гет ске за јед ни це је
да при ме ном од го ва ра ју ћих ме ра
ус по ста ви је дин стве ни ме ха ни -
зам за пре ко гра нич ни пре нос, а
ти ме и тр го ви ну елек трич ном
ене р ги јом ко ји би био ад ми ни -
стри ран из је дин стве ног те ла за
аук ци ју. У скла ду са тим ци ље ви -
ма, у мар ту 2014. го ди не уста но -
вље на је Ко о р ди на ци о на аук циј -
ска кан це ла ри ја за ју го и сточ ну
Евро пу SEE CAO (Co o r di na ted Auc -
tion Of fi ce in So uth East Euro pe)

ко ја вр ши до де лу пра ва на ко ри -
шће ње пре ко гра нич них пре но -
сних ка па ци те та на гра ни ца ма
из ме ђу осни вач ких ТSО-ова. За
са да има 7 осни ва ча опе ра то ра
пре но сних си сте ма из Ју го и сточ -
не Евро пе: NOS BiH (БиХ), HOPS
(Хр ват ска), CGES (Цр на Го ра),
KOSTT (Ко со во), OST (Ал ба ни ја),
IP TO (Грч ка) и TE I AS (Тур ска). Ши -
ре ње SEE CAO-a се оче ку је у на -
ред ном пе ри о ду. Пре го во ри са
срп ским ТSО-ом (ЈП ЕМС) су у то -
ку.

Раз вој – бу дућ ност ко ја
обе ћа ва

Осим на ве де них но вих ин тер -
ко нек ци ја, ЈП ЕМС је у про те клих
де сет го ди на уло жио зна чај на
сред ства у ре кон струк ци ју по сто -
је ћих да ле ко во да и по стро је ња,

ко ји су уни ште ни бом бар до ва -
њем Ср би је 1999. го ди не или су
ра зо ре ни деј ством екс трем них
кли мат ских по ја ва (по пла ве, ле -
де на ки ша, сна жни ве тр о ви) то -
ком по слад њих го ди на, као и у
из град њу но вих ин фра струк тур -
них обје ка та. На во ђе ње обје ка та
ко ји су ре кон стру и са ни или из -
гра ђе ни пре ва зи ла зи окви ре
овог тек ста, али ипак тре ба ис та -
ћи сле де ће стра те шки ва жне ин -
ве сти ци о не и раз вој не про јек те
ко ји су у то ку:

• Но ва 400/110 kV тра фо ста -
ни ца Бе о град 20;

• 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 -

ЈП ЕМС

ЕМС ула же зна чај на
сред ства у стра те шки
ва жне ин ве сти ци о не и
раз вој не про јек те

Свој де се ти ро ђен дан ПД Елек тро и сток
Из град ња до че ку је до сто јан свог пе де сет -
че тво ро го ди шњег тра ја ња и име на ко је је
си но ним за ви со ко про фе си о нал но,струч -
но и ква ли тет но из во ђе ње ра до ва на
објек ти ма елек тро е нер гет ског си сте ма Ср -
би је и ре ги о на.

Ли дер ство у из град њи тра фо ста ни ца и
да ле ко во да нај ви ших на пон ских ни воа
сте че но је стал ним про фе си о нал ним и
струч ним уса вр ша ва њем и ства ра њем мо -
ти ва ци је за ис по ља ва ње лич них ини ци ја -
ти ва сва ког по је дин ца ка уна пре ђе њу рад -
них про це са и рад ног ам би јен та ко јим се
афир ми ше тим ски рад, ме ђу соб но ува жа -
ва ње и по ве ре ње ме ђу ко ле га ма и, из над
све га, по што ва њем зах те ва и пра ће њем
за до вољ ства на ру чи о ца као крај њег ко ри -
сни ка.

Та квим при сту пом по ста ли смо по у здан осло нац за из во ђе ње нај сло же ни јих
и нај зах тев ни јих ра до ва, ка ко за ЈП Елек тро мре жа Ср би је, као свог Осни ва ча, та -
ко и за дру ге на ру чи о це, а ко рект ним од но сом и ува жа ва њем кон ку рен ци је из -
гра ђен је по зи ти ван имиџ и ре спект у јав но сти.

Ду га чак је спи сак из гра ђе них, ре кон стру и са них, адап ти ра них и од по сле ди ца
ха ва ри ја са ни ра них тра фо ста ни ца и да ле ко во да у елек тро мре жи Ср би је и ре ги о -
на. Још је ду жа ли ста при ме ње них тех нич ких ре ше ња и уна пре ђе них тех но ло ги -
ја при из во ђе њу ра до ва и пру же ном ин же ње рин гу. Њи хо во на бра ја ње угро зи ло
би скром ност ко ју же ли мо да са чу ва мо у ова квим при ли ка ма. Иза све га овог
оста је нам да бу де мо по но сни.

Ис пу њен за до вољ ством да пред во дим тим мла дих, струч них, дру штве но од -
го вор них и успе шних љу ди у успе шном при вред ном дру штву, при ли ка је да ме -
наџ мен ту и свим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма ЈП ЕМС и за по сле ни ма у ПД Елек тро -
и сток из град њи по же лим здра вље, лич ну сре ћу и успе шне ре зул та те, а Елек тро -
и сток - Из град њи да са успе хом и да ље – ГРА ДИ МО ЗА БУ ДУЋ НОСТ!

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПД ЕЛЕК ТРО И СТОК - ИЗ ГРАД ЊА

Ра ди ша Ко стић, ди рек тор 
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ског ни воа у ТС Кра ље во 3
на 400 kV;

• По ди за ње 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, што под ра зу ме ва
но ви дво стру ки 400 kV да -
ле ко вод ТС Обре но вац –
ТС Ба ји на Ба шта, ре кон -
струк ци ју по сто је ћих ТС
Обре но вац и ТС Ба ји на Ба -
шта, као и евен ту ал но по -
ди за ње на пон ског ни воа
на 400 kV у ТС Ва ље во 3;

• По тен ци јал на но ва 400 kV
пе тља око Бе о гра да ко ја
се са сто ји од 400 kV да ле -
ко во да из ме ђу ТС Пан че во
2 и но во пла ни ра не ТС Бе -
о град За пад и 400 kV да ле -
ко во да из ме ђу ве ли ког
про из вод ног чво ри шта у
ТЕНТ Б, РП Мла дост и по -
сто је ће ТС Срем ска Ми тро -
ви ца 2 са по тен ци јал ним
по ди за њем ТС Ша бац 3 на
400 kV на пон ски ни во;

• По ди за ње на пон ског ни -
воа цен трал не Ср би је на
400 kV из град њом но вог
400 kV да ле ко во да ТС Кра -
ље во 3 – ТС Ба ји на Ба шта;

• Но ви 400 kV да ле ко вод ТС
Ја го ди на 4 – но ва ТС По жа -
ре вац;

• По ди за ње на пон ског ни -
воа цен трал не Ср би је на
400 kV из град њом но вог
400 kV да ле ко во да ТС Кра -
ље во 3 – ТС Ниш 2 са уво -
ђе њем у ТС Кру ше вац 1.

Ов де тре ба ис та ћи да су не ки
од на ве де них про је ка та мно го
ста ри ји од ЈП ЕМС. На при мер, из -
град ња ТС 400/110 kV Бе о град 20
се на ла зи ла у сту ди ја ма и пла но -
ви ма још 80-их го ди на про шлог
ве ка. У ме ђу вре ме ну, не ко ли ко
пу та су ме ња не ло ка ци је и про -
јек ти ове тра фо ста ни це, на ба -
вље на опре ма је про па да ла, сме -
њи ва ла су се по сло вод ства, над -

ЈП ЕМС

У оства ри ва њу сво јих ци ље ва, ПД
Елек тро и сток - Про јект ни би ро је то ком
про те клих де сет го ди на ди на мич но раз -
ви ја ло сво је ка па ци те те, уса вр ша ва ло де -
лат ност и ор га ни за ци ју ра да и стал но ра -
сло и са зре ва ло као по слов ни си стем. На
оба вља ње и раз ви ја ње основ не де лат но -
сти - про јек то ва ње тра фо ста ни ца и да ле -
ко во да нај ви ших на пон ских ни воа, у том
пе ри о ду ути ца ли су број ни фак то ри - при -
род ни и ур ба ни, тех нич ки и енер гет ски,
тр жи шни и еко ном ски, ин сти ту ци о нал ни
и прав ни... У ра зним окол но сти ма, Про -
јект ни би ро ни је од сту пао од оства ре ња
сво јих за да та ка раз во ја де лат но сти и очу -
ва ња ли дер ске по зи ци је у сво јој обла сти.
Успе шно смо ко ри сти ли раз вој не и по -
слов не мо гућ но сти и по бе до но сно из ла -
зи ли из кри зних си ту а ци ја. 

Бо гат ство и сна гу ПД Елек тро и сток -
Про јект ни би ро чи не за по сле ни - ли цен -

ци ра ни про јек та на ти раз ли чи тих про фи ла спе ци ја ли зо ва ни да у обла сти елек -
тро е нер ге ти ке са мо стал но у це ло сти из ра де ком плет ну до ку мен та ци ју. Ка дро ви
на шег при вред ног дру штва по се ду ју ви ше од 60 про јек тант ских и из во ђач ких ли -
цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ра зних про фи ла, ко је се сва ко днев но до пу њу -
ју. 

За по сле ни у Про јект ном би роу ак тив но уче ству ју у Сту диј ским ко ми те ти ма до -
ма ће CI GRE, чла но ви су и ин тер на ци о нал ног ко ми те та CI GRE, а као ко а у то ри у ме -
ђу на род ним ти мо ви ма пот пи сни ци су три бро шу ре, из да те од па ри ске CI GRE, ко -
је се од но се на ре ви та ли за ци ју тран сфор ма то ра и да ле ко во да нај ви ших на по на,
као и бро шу ре ко ја се од но си на рад тран сфор ма тор ских ста ни ца у ван ред ним
кли мат ским усло ви ма.

На свом раз вој ном пу ту Би ро се при ла го ђа вао тр жи шту и сво је по сло ва ње
ускла ђи вао са про ме на ма усло ва при вре ђи ва ња. У ре ги стру Дру штва до са да је
за ве де но ви ше од две хи ља де про је ка та. Би ро је пот пи сао про јек те нај ве ћег де -
ла ка пи тал них обје ка та од зна ча ја за пре но сни енер гет ски си стем Ср би је. Иако
спа да у ред ма лих при вред них дру шта ва по ве ли чи ни, са ста но ви шта зна ча ја и
до при но са елек тре нер гет ском си сте му Ср би је, Прој кет ни би ро бит но ути че на
ста бил ност и ква ли тет ње го вог функ ци о ни са ња. 

У по след њим го ди на ма, Би ро из ра ди и ис по ру чи ви ше од 800 све за ка про јект -
не до ку мен та ци је го ди шње, што га чи ни ли де ром и јед ним од нај бит ни јих про -
јект них би роа у обла сти елек тро е нер ге ти ке у це лом ре ги о ну

Од осни ва ња, Дру штво је би ло у по зи ци ји да сво јим при хо ди ма по кри ва по -
слов не и за кон ске оба ве зе и да не пре кид но ства ра фи нан сиј ске усло ве за успе -
шно фун ци о ни са ње. Фи нан сиј ски ре зул та ти по сло ва ња бо љи су из го ди не у го -
ди ну.

Би ро се чвр сто др жи прин ци па одр жи вог ра ста и раз во ја по сло ва ња. То ком
по след њих го ди на, Елек тро и сток - Про јект ни би ро ус пео је да ство ри но ву ге не -
ра ци ју ин же ње ра ко ји су ста са ли по ред ис ку сних ко ле га. Но ва ге не ра ци ја ин же -
ње ра спрем но до че ку је при род ну сме ну ге не ра ци ја. Ка дар је нео п ход но ства ра -
ти и не го ва ти у ду ху про це са у ко јем ис ку сни ин же ње ри не се бич но пре но се зна -
ње и ис ку ство мла ђим ко ле га ма. Оба ве за мла дих ин же ње ра је да по шту ју ста ри -
је ко ле ге и да их пре ва зи ђу у зна њи ма, ве шти на ма и тех но ло ги ја ма. Да би се то
оства ри ло, мла дим љу ди ма по треб но је пру жи ти шан су да ра де и на пре ду ју.

И у на ред ном пе ри о ду Елек тро и сток - Про јект ни би ро оста ће ве ран на че ли ма
про фе си о на ли зма и од го вор ног по сло ва ња, а на ши за по сле ни спрем но оче ку ју
све пред сто је ће иза зо ве и за дат ке. 

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПД ЕЛЕК ТРО И СТОК - ПРО ЈЕКТ НИ БИ РО

Зо ран Чо каш, ди рек тор 
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ле жни ми ни стри и Вла де, али ре -
зул та та ни је би ло. Пре ма си ту а -
ци ји на те ре ну, од луч ност са да -
шњег по сло вод ства ЈП ЕМС на че -
лу са ге не рал ним ди рек то ром
Ни ко лом Пе тр о ви ћем, овај
обје кат ће ко нач но би ти за вр шен
и пу штен у по гон. 

На рав но, па ра лел но са ин ве -
сти ци о ном из град њом, ЈП ЕМС ће
ре а ли зо ва ти и низ ак тив но сти на
да љем раз во ју тр жи шта елек трич -
не ене р ги је, као што су: ус по ста -
вља ње ор га ни зо ва ног тр жи шта
елек трич не ене р ги је (бер зе); ажу -
ри ра ње и уна пре ђе ње по сто је ћих
пра ви ла и про це ду ра, као и при -
па да ју ћих ин фор ма ци о них си сте -
ма ра ди ускла ђи ва ња са За ко ном

о ене р ге ти ци; им пле мен та ци ја

европ ских мре жних пра ви ла; пре -

ко гра нич на раз ме на ба лан сне

ене р ги је; на бав ка од снаб де ва ча

на уну тра шњем тр жи шту; им пле -

мен та ци ја га ран ци ја по ре кла и по -

ве зи ва ње на европ ску плат фор му

за из воз и увоз га ран ци ја по ре кла;

по ве ћа ње оби ма по да та ка ко ји се

об ја вљу ју и раз вој и про ши ре ње

плат фор ме за тран спа рент ност и

оста ло.

ЈП ЕМС

На осно ву За ко на о ене р ге ти ци („Сл. гла сник РС“, бр. 84/2004), Аген ци ја за енер ге ти ку ре пу бли ке Ср би је (АЕРС) је
2006. го ди не из да ла сле де ће три ли цен це за оба вља ње основ них де лат но сти у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро мре жа Ср би -
је“:

1. Ли цен ца бр. 020/06-ЛЕ-3 за оба вља ње ене р гет ске де лат но сти пре но са елек трич не ене р ги је. Ре ше ње број 312-
277/2006-Л-1 од 07.09.2006 го ди не. 

2. Ли цен ца бр. 019/06-ЛЕ-4 за оба вља ње ене р гет ске де лат но сти упра вља ње пре но сним си сте мом елек трич не ене р -
ги је. Ре ше ње број 312-278/2006-Л-1 од 05.09.2006 го ди не. 

3. Ли цен ца бр. 006/06-ЛЕ-5 за оба вља ње ене р гет ске де лат но сти ор га ни зо ва ње тр жи шта елек трич не ене р ги је. Ре ше -
ње број 312-58/2006-Л-1 од 15.06.2006 го ди не. 

До де ла ових ли цен ци је на не ки на чин и при зна ње ЈП ЕМС да ис пу ња ва тех нич ке, прав не, фи нан сиј ске и ор га ни за -
ци о не пред у сло ве за успе шно оба вља ње де лат но сти опе ра то ра пре но сног си сте ма у свим тра же ним сег мен ти ма. Пе -
ри од ва же ња ли цен ци је де сет го ди на.

Ли цен це
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По чет ком ју на је у Па ри зу, по -
сле ин тен зив них при прем -

них ак тив но сти, пот пи сан Уго вор
о са рад њи из ме ђу ЈП ЕМС и EPEX
SPOT за ус по ста вља ње ор га ни зо -

ва ног тр жи шта елек трич не енер -
ги је у Ре пу бли ци Ср би ји (SE E PEX).
Уго вор, ко ји су пот пи са ли ге не -
рал ни ди рек тор ЈП ЕМС Ни ко ла
Пе тро вић и CEO EPEX SPOT-а

Жан Фран соа Ла кост, пред ста -
вља кру ну ви ше го ди шњих за јед -
нич ких ак тив но сти на при пре ми,
ка ко тех нич ког, та ко и прав но-
ре гу ла тор ног окви ра, ко ји би
омо гу ћио ус по ста вља ње ор га ни -
зо ва ног тр жи шта елек трич не
енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, а
за тим и у ре ги о ну ју го и сточ не
Евро пе, на на чин и у скла ду са
нај бо љом европ ском прак сом у
тој обла сти. 

Уго во ром о са рад њи де фи ни -
са но је да ће SE E PEX би ти осно -
ван као за јед нич ка ком па ни ја ЈП
ЕМС и EPEX SPOT, у ко јој ће ЈП ЕМС
по се до ва ти 75 про це на та, а EPEX
SPOT 25 про це на та вла сни штва.
Та ко ђе, де фи ни са но је да ће
функ ци ју кли рин га и фи нан сиј -
ског по рав на ња, као и уло гу цен -
трал не уго вор не стра не на ор га -
ни зо ва ном тр жи шту, оба вља ти
Euro pean Com mo dity Cle a ring AG
(ECC AG), не мач ка „кли рин шка ку -
ћа“ са раз ви је ном ин фра струк ту -
ром и ве ли ким ис ку ством у тој
обла сти.

Про је кат им пле мен та ци је си -
сте ма и свих нео п ход них пра те -
ћих функ ци ја уве ли ко је у то ку, а
тре нут но је ак ту ел но фи на ли зи -
ра ње оста лих при прем них ак тив -
но сти за ре ги стро ва ње ком па ни -
је и по че так опе ра тив ног ра да
SE E PEX. Оче ку је се да ће ком па -
ни ја зва нич но би ти ре ги стро ва -
на то ком ју ла, док су пр ве тран -
сак ци је на ор га ни зо ва ном тр жи -
шту елек трич не енер ги је у Ре пу -
бли ци Ср би ји, тј. „go-li ve“ да тум,
пла ни ра ни за по след њи квар тал
ове го ди не.

Р. Е.

ПОТ ПИ САН УГО ВОР О СА РАД ЊИ 
ИЗ МЕ ЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT

АКТУЕЛНОСТИ

Ко рак
бли же ци љу

Оче ку је да ће ком па ни ја зва нич но би ти 

ре ги стро ва на то ком ју ла, док су пр ве 

тран сак ци је на ор га ни зо ва ном тр жи шту

елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји 

пла ни ра не за по след њи квар тал ове 

го ди не
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По сле ин фор ма ци је из Сек то ра
за ин ве сти ци је да су сви елек -

тро мон та жни и гра ђе вин ски ра до -
ви у пет по ља у 110kV по стро је њу у
ТС Бе о град 20 за вр ше ни, Ко ми си ја
за ин тер ни тех нич ки пре глед са -
ста ла се на објек ту у пе так 12. ју на.

У то ку пре гле да из вр ше на је функ -
ци о нал на про ве ра угра ђе не ви со -
ко на пон ске опре ме, про ве ре на је
сиг на ли за ци ја и бло кад ни усло ви.
На кон што је Ко ми си ја утвр ди ла да
су ис пу ње ни и оста ли усло ви нео п -
ход ни за пу шта ње тра фо ста ни це
под на пон, као што су по треб на
тех нич ка до ку мен та ци ја на објек -
ту, по твр да о об у че но сти ру ко ва -
ла ца, из ве шта ји о ис пи ти ва њу си -
сте ма узе мље ња и дру го, око 13
ча со ва по слат је те ле грам над ле -
жном РДЦ Бе о град да су да ле ко -
вод на по ља Е01 (ДВП бр.129А/2),

Е02 (ДВП бр.129Б/2), Е08 (ДВП
бр.129А/1) и Е09 (ДВП бр.129Б/1),
спој но по ље Е17 и са бир ни це пр -
вог и дру гог си сте ма спрем ни за
пу шта ње у проб ни рад. На пон
110kV пу штен је пре ко је ди ног
спрем ног да ле ко во да ДВ129А/2 са
тра фо ста ни це Бе о град 3. У при су -
ству Ко ми си је за вр ше не су све ма -
ни пу ла ци је пре ко ко јих је пр во пу -
ште но по ље Е01, а за тим оба си сте -
ма са бир ни ца и спој но по ље. На -
кон то га су и пре о ста ла три да ле ко -
вод на по ља про ба на пре ко оба си -
сте ма са бир ни ца. Ка да су све про -
бе за вр ше не у 15 ча со ва, на пон
110 kV је ис кљу чен због на став ка
ра до ва на дво стру ким да ле ко во ди -
ма ка ТС Бе о град 3 и ТС Бе о град 19.

Пу шта ње на по на

- У су бо ту 13. ју на, ка да су за вр -
шни сви ра до ви на рас пле ту да ле -
ко во да 110 kV и ка да је Ко ми си ја за
ИТП ра до ва на да ле ко во ди ма оба -
ве сти ла те ле гра мом РДЦ Бе о град
да су да ле ко во ди спрем ни за пу -
шта ње у рад, на ТС Бе о град 20 су, у
при су ству Ко ми си је за ИТП, по но -
во по че ле ма ни пу ла ци је пу шта ња
пред мет них по ља у тра јан рад, при
че му је извше на про ве ра ре до сле -
да фа за на сва че ти ри да ле ко во да.
Не где око 21 час за вр ше ни су сви
по сло ви око пр вог пу шта ња на по -
на 110kV на ТС Бе о град 20, што је
ис пра ће но оду ше вље њем при сут -
них, јер је то ме прет хо ди ло из у зет -
но за ла га ње свих ак те ра у овом ве -
о ма зна чај ном по слу – ис ти че Сла -
ви ца Ре брић, ру ко во ди лац Сек то -
ра за ви со ко на пон ска по стро је ња. 

Ра до ве на мон та жи по стро је ња
110kV, се кун дар ном ожи че њу и по -

ТС БЕ О ГРАД 20

АКТУЕЛНОСТИ

Пу шта ње у по гон да ле ко вод них по ља
и два но ва дво стру ка да ле ко во да

Усво је на ди на ми ка ра до ва 
зах те ва ла из у зет но ан га жо ва ње
из во ђа ча ра до ва и исто вре ме ни
рад на ви ше раз ли чи тих 
де о ни ца на да ле ко во ди ма 
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ве зи ва њу са оста лим де ло ви ма по -
стро је ња је из во ди ло је ПД Елек -
тро и сток – Из град ња. Ис пи ти ва ње
ви со ко на пон ске опре ме су ура ди -
ле Слу жба за ис пи ти ва ње ВНО из
Тех ни ке и Слу жба за одр жа ва ње
ВНО у По го ну пре но са Бе о град, а
про ве ру ожи че ња, сиг на ли за ци ју,
ре леј ну за шти ту, функ ци о нал ност
и про ве ру бло кад них усло ва из вр -
шиo је Сек тор за ауто ма ти ку Тех -
ни ке и Слу жба за ауто ма ти ку По го -
на пре но са Бе о град. Мон та жа
опре ме, гра ђе вин ски ра до ви и ор -
га ни за ци ја ис пи ти ва ња су се од ви -
ја ли под струч ним над зо ром Сек -
то ра за ин ве сти ци је, а Ко ми си ја за
ИТП у чи јем са ста ву су пред став ни -
ци Тех ни ке, По го на Бе о град, Ди -
рек ци је за упра вља ње и Сек то ра
за те ле ко му ни ка ци је ак тив но је
уче ство ва ла у свим при прем ним
по сло ви ма на ства ра њу усло ва за
пу шта ње де ла по стро је ња 110 kV
на ТС Бе о град 20 под на пон. 

Рас плет и уво ђе ње 
да ле ко во да

У окви ру ра до ва на рас пле ту и
уво ђе њу ДВ 110kV и 400kV у ТС Бе -
о град 20, у пр вој фа зи је пла ни ра -
на ре а ли за ци ја рас пле та и уво -
ђењe но вих ДВ 2x110kV 129АБ/2 ТС
Бе о град 3 - ТС Бе о град 20 (ДВ
129АБ/2) и ДВ 2x110kV 129АБ/1 ТС
Бе о град 19 - ТС Бе о град 20 (ДВ
129АБ/1).

Ра до ве на уво ђе њу да ле ко во -
да 129АБ/1 и 129АБ/2 из во ди ло је
ПД Елек тро и сток – Из град ња. Над -
зор је по ве рен Сек то ру за ин ве -
сти ци је. Ин тер но тех нич ки пре -
глед из ве де них ра до ва на уво ђе -
њу да ле ко во да је због ди на ми ке
ра до ва и оби ма по сло ва из ве ден
у три на вра та, при че му су се фи -
нал ни ра до ви на уки да њу де ла да -
ле ко во да ко ји су прет ход но по сто -
ја ли на за јед нич ким сту бо ви ма
129Б/2 ТС Бе о град 19 - ТС Бе о град
3 и 129А ТС Бе о град 1- ТС Бе о град
3, и њи хо вом уво ђе њу пре ко но -

вих де ло ва тра се у ТС Бе о град 20,
од ви ја ли у че твр так 11. ју на и су -
бо ту 13. ју на. У ин тер но тех нич -
ком пре гле ду да ле ко во да су уче -
ство ва ли пред став ни ци Сек то ра
за да ле ко во де и По го на пре но са
Бе о град, Ди рек ци је за упра вља -
ње и Сек то ра за те ле ко му ни ка ци -
је.

Усво је на ди на ми ка ра до ва је
зах те ва ла из у зет но ан га жо ва ње
из во ђа ча ра до ва и исто вре ме ни
рад на ви ше раз ли чи тих де о ни ца
на да ле ко во ди ма 110 kV чи је се
уво ђе ње у ТС Бе о град 20 пла ни ра -
ло. У че твр так је из ве де на де мон -
та жа фа зних про вод ни ка и за -
штит не ужа ди из ме ђу ста рих сту -
бо ва број 5з и 7з, по ди за ње но вог
сту ба 7з, вра ћа ње фа зних про вод -
ни ка и за штит ног уже та пре ко
умет ну тог но вог сту ба 7з и по нов -
но пу шта ње у по гон да ле ко во да
ДВ 129Б/2 ТС Бе о град 19 - ТС Бе о -
град 3. У су бо ту су из вр ше ни ра до -
ви на уки да њу да ле ко во да ДВ
129Б/2 ТС Бе о град 19 - ТС Бе о град

3, укла ња њу ста рог сту ба број 7з,
по ве зи ва њу но вог сту ба 7з са већ
из гра ђе ним но вим сту бом 8з, уки -
да њу ста рог пре пли та ја фа за ис -
пред ТС Бе о град 19 на ДВ 129АБ/1
и мон та жи фа зног про вод ни ка у
ра спо ну ста ри стуб 41 – но ви стуб
42 на ДВ 129Б/2. 

- Па ра лел но са из во ђе њем из у -
зет но ком плек сних ра до ва ко ји су
за по че ти у ра ним ју тар њим са ти -
ма и ко је је до дат но оте жа ва ла ви -
со ка тем пе ра ту ра, на те ре ну је у то -
ку био и ин тер но тех нич ки пре -
глед из ве де них ра до ва. Ка ко су се
бли жи ли ве чер њи са ти, та ко је ра -
сло не стр пље ње у ве зи ко нач ног
ис хо да ра до ва и пу шта ња под на -
пон ТС Бе о град 20. На оп ште за до -

вољ ство, Ко ми си ја за ИТП је има ла
при ли ку да кон ста ту је из у зет но ви -
сок сте пен ква ли те та из ве де них
ра до ва. Ве ли ки број пред став ни ка
ЈП ЕМС и љу ди ко ји су уче ство ва ли
у ре а ли за ци ји ове фа зе про јек та су
са не стр пље њем у ТС Бе о град 20
оче ки ва ли пре да ју те ле гра ма ко -
ми си је за ИТП и од го вор ног ру ко -
во ди о ца ра до ва ко ји би по твр ди ли
да су да ле ко во ди тех нич ки ис прав -
но из гра ђе ни и да су спрем ни за
пу шта ње у по гон. Пред став ник Ко -
ми си је за ИТП и ру ко во ди лац ра до -
ва су око 19:30 пре да ли те ле гра ме
да се но ви ДВ 2x110kV 129АБ/1 и ДВ
2x110kV 129АБ/2 мо гу пу сти ти у
проб ни по гон, што је до ве ло до ве -
ли ког за до вољ ства свих при сут них
пред став ни ка ЈП ЕМС и њи хо вих са -
рад ни ка при че му ве ли ко за до вољ -
ство ни су кри ли ни мон те ри чи ји је
вред ни рад по екс трем ним усло ви -
ма до вео до крај њег ци ља, а то је
пу шта ње на по на 110 kV у ТС Бе о -
град 20 и ста вља ње ду го пла ни ра не
и оче ки ва не тра фо ста ни це по пр ви
пут под на пон – ка же Ми лош Спа -
ић из Сек то ра за да ле ко во де.

М. Б.

АКТУЕЛНОСТИ

Пр во пу шта ње на по на 110kV
на ТС Бе о град 20 ис пра ће но
оду ше вље њем при сут них
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Рет ки су љу ди у Елек тро мре жи
Ср би је ко ји не по зна ју Или ју

Цви је ти ћа. Чо век спе ци фич не,
ве ли ке енер ги је, не по сре дан и
ак ти ван, са го вор ни ка бр зо „за ра -
зи“ сво јим ен ту зи ја мом. Од по -
чет ка го ди не, Или ја има при ли ку
да сво ју пре по зна тљи ву енер ги ју
усме ри на оба вља ње јед не од
нај зна чај ни јих по зи ци ја у Пред у -
зе ћу, функ ци је из вр шног ди рек -
то ра за пре нос елек трич не енер -
ги је.

Са ви ше од де сет хи ља да ки -
ло ме та ра да ле ко во да и го то во 40
по стро је ња ко ји ма ЕМС рас по ла -
же, у над ле жно сти из вр шног ди -
рек то ра Или је Цви је ти ћа је од го -
во ран и де ли ка тан за да так обез -

бе ђи ва ња по у зда ног и си гур ног

пре но са елек трич не енер ги је. У

ње го вом из вр ша ва њу, као и у са -

вла ђи ва њу свих пре пре ка и не -

пре ста ном по ве ћа ва њу ефи ка -

сно сти ра да, из вр шном ди рек то -

ру Цви је ти ћу ве ли ку по др шку

пру жа ју Ве сна Шнај де ров, ди -

рек тор Ди рек ци је за пре нос елек -

трич не енер ги је и Дра ган Ан -
ђел ко вић, ди рек тор По го на Тех -

ни ка.

- Да би се по сао до бро оба -
вио, нај ва жни је је да имаш са ким
да ра диш. Ми слим да смо са Ве -
сном и Дра га ном фор ми ра ли до -
бру еки пу струч ња ка, са ве ли ким
ис ку ством у по слу и фир ми, и да
смо, са дру ге стра не, ус пе ли да
уне се мо но ву енер ги ју и љу де
уве ри мо да је не ке ства ри мо гу ће
до дат но по бољ ша ти – ка же ди -
рек тор Цви је тић.

Љу ди и струч ни ка дро ви
пред ста вља ју зна ча јан део Или ји -
не ви зи је бу дућ но сти Пре но са.

- Ми има мо ам би ци о зне пла -
но ве и оба вља мо по сао ко ји има
стра те шки зна чај за зе мљу. Да би
се пла но ви што ефи ка сни је
оства ри ли, нео п хо дан је и ква ли -
те тан ка дар. Из ра да нор ма ти ва
рад не сна ге од стра не не за ви сне
екс перт ске ку ће по ка за ла је бол -
ну тач ку Пре но са – ма њак ка дро -
ва, ка ко мон те ра, та ко и тех ни ча -
ра и ин же ње ра. За то је при јем
рад не сна ге је дан од на ших при -
о ри тет них за да та ка.

Обу ке за по сле них и уна пре -
ђе ње њи хо вих ве шти на су та ко -
ђе, у вр ху ли сте при о ри те та.

- Ове го ди не су орга ни зо ва не
тр о 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 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. Ре дов не обу ке ру ко во -
ди о ца ра до ва и ру ко ва о ца су не -
што што је нео п ход но да би се
по сло ви одр жа ва ња и екс пло а та -
ци је оба вља ли на пра ви на чин.
Ко рак у пра вом сме ру је из град -
ња по ли го на за обу ку мон те ра у
Кру шев цу, што је ја ко зна чај но и

ИЛИ ЈА ЦВИ ЈЕ ТИЋ, ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР 
ЗА ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

ПОВОДИ

Пре нос за по нос

У то ку је де фи ни са ње 
по ли ти ке одр жа ва ња 
ви со ко на пон ске опре ме 
но ве ге не ра ци је
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са аспек та без бед но сти и здра -
вља на ра ду. На том по ли го ну об -
у ча ва ће се сви мон те ри у ЕМС-у.

- Ка ко би се ефи ка сно упра -
вља ло за ли ха ма и пра во вре ме но
обез бе ди ли ви тал ни де ло ви за
пла ни ра не и не пла ни ра не ак тив -
но сти на објек ти ма на шег Пред у -
зе ћа, за по тре бе Пре но са ура ђе -
но је де фи ни са ње ми ни мал них и
оп ти мал них за ли ха у ЈП ЕМС. Та -
ко ђе, пред у слов за успе шан рад
на одр жа ва њу ЕЕО је пра во вре -
ме на ре а ли за ци ја јав них на бав -
ки. У окви ру Пре но са фор ми ран
је тим ко ји оку пља из вр ши о це
по сло ва јав них на бав ки из по го -
на пре но са у еки пу са за јед нич -
ким за дат ком. Же ља је да нај ква -
ли тет ни ји љу ди бу ду укљу че ни у
по сло ве ре а ли за ци је јав них на -
бав ки, јер се на тај на чин, уз пра -
ће ње ста ња за ли ха и пра во вре -
ме но до пу ња ва ње, ства ра ју пред -
у сло ви и кли ма за успе шно оба -
вља ње ре мо на та – ка же он.

- Ура ђен је ини ци јал ни ма те -
ри јал за при мо пре да ју обје ка та
тре ћих ли ца у скла ду са нај но ви -
јим из ме на ма За ко на о енер ге ти -
ци. У то ку су ак тив но сти за де фи -
ни са ње по сту па ка код при мо пре -
да је, пра вље ње ли ста при о ри те -
та као и и из ра да „лич них кар ти“
обје ка та - на ста вља ди рек тор
Цви је тић при чу о ак тив но сти ма
Пре но са.

У то ку је и де фи ни са ње по ли -
ти ке одр жа ва ња ви со ко на пон ске
опре ме но ве ге не ра ци је, пре све -
га ве ли ког бр о ја пре ки да ча са
SF6 га сом (као ме ди ју мом за га -
ше ње лу ка), ко ји су угра ђи ва ни у
ре кон струк ци ја ма ТС и РП то ком
пр о те кле де це ни је. Са ци љем оп -
ти ми за ци је ма те ри јал них сред ста -
ва и људ ских ре сур са, до го во ре но
је да се при сту пи де фи ни са њу по -
ли ти ке одр жа ва ња ВНО ко ја би
сво ју пу ну им пле мен та ци ју на шла
уз усва ја ње но вог Тех нич ког упут -

ПОВОДИ

Ве сна Шнај де ров, ди рек тор
Ди рек ци је за пре нос елек трич не
енер ги је, до шла је на ту по зи ци ју
из Са мо стал ног сек то ра Ин тер на
ре ви зи ја, а прет ход но је ду го го ди -
на ра ди ла у По го ну пре но са Но ви
Сад, где је јед но вре ме би ла и ди -
рек тор. Оба вља из у зет но од го вор -
ну функ ци ју, а ме ђу ње ним глав -
ним за да ци ма су и ре а ли за ци ја
пла но ва одр жа ва ња, по пу ња ва ње
ка дров ских де фи ци та и ре ша ва ње
про бле ма ор га ни за ци је ра да, пра -
ће ње ус кла ђи ва ња ствар них и
књи го вод стве них ста ња имо ви не
на лич ним за ду же њи ма за по сле -
них, по др шка ин ве сти ци о ним ак -
тив но сти ма... 

- Не до ста так до вољ ног бро ја из -
вр ши ла ца на по сло ви ма одр жа ва -
ња и екс пло а та ци је ЕЕО до во де до
ви ше го ди шњег ан га жо ва ња за по -

сле них на ни воу гор ње гра ни це за кон ски до зво ље ног фон да са ти. Ка шње ња у
при је му рад не сна ге за смен ски рад у окви ру стал но по сед ну тих ТС и РП до ве ла су
до на го ми ла ва ња са ти за пре ра спо де лу чи је је ни ве ли са ње ско ро не из во дљи во у
за кон ски до зво ље ном окви ру од де вет ме се ци на го ди шњем ни воу. По се бан про -
блем пред ста вља „оба ве за“ ко ри шће ња го ди шњих од мо ра ка да не ма мо до вољ но
из вр ши ла ца за се зо ну ре мо на та. Ту је ве о ма ва жна до бра са рад ња и раз у ме ва ње
са Сек то ром људ ских ре сур са, че му по кла ња мо ве ли ку па жњу – ис ти че Ве сна
Шнај де ров.

Ко рак ка убла жа ва њу ових про бле ма пред ста вља при јем рад не сна ге у ОЈ Пре -
но са, 15 из вр ши ла ца, че му је по све ђе на по себ на па жња. 

- По ку ша ли смо и да рас по ре ђи ва њем јед ног бро ја за по сле них на но ва рад на
ме ста, по ве ћа мо при па да ју ће ко е фи ци јен те у скла ду са но вом си сте ма ти за ци јом
и Уред бом Вла де. 

- Же ли мо да спре чи мо опа да ње ен ту зи ја зма за по сле них и ве ре у „бо ље су тра“.
На дам се да ће мо на ста ви ти са при је мом мла дих љу ди жељ них ра да и зна ња. Пре -
нос мо же мно го да пру жи у фор ми ра њу оних „на ко ји ма свет оста је“. Са дру ге
стра не но во при мље ни мла ди љу ди не ма ју пред ра су да или ло ших на ви ка и за то
пред ста вља ју не ве ро ва тан по тен ци јал. Са мо удру жи ва њем ис ку ства и мла до сти
мо же мо ићи на пред – ка же Ве сна Шнај де ров.

- Осим са рад ње са ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма за пра ће ње и раз вој људ ских
по тен ци ја ла, ве о ма нам је зна чај но раз у ме ва ње и са ОЈ ко мер ци јал них по сло ва,
пре све га због по ступ ка ре а ли за ци је ЈН. Од го ва ра ју ће пра ће ње уго во ра под ра зу -
ме ва стал ну са рад њу над зо ра на те ре ну и ли ца за ду же ног за пра ће ње уго во ра у
Пре но су са јед не стра не, и пред став ни ка Ко мер ци ја ле са дру ге стра не. Про блем
се усло жња ва ка да су но си о ци по кре та ња на бав ки ван ОЈ Пре но са. У свим тим ре -
ла ци ја ма нео п ход на је до бра ко му ни ка ци ја и раз у ме ва ње про бле ма ти ке. Ми слим
да је ве о ма ва жно да и ту о свим спор ним пи та њи ма отво ре но раз го ва ра мо, јер
их са мо та ко мо же мо ре ши ти на обо стра но за до вољ ство – ис ти че она. 

Удру жи ва ње ис ку ства и мла до сти
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ства за одр жа ва ње ВНО, као и у из -
ме ни Пра вил ни ка о одр жа ва њу
елек тро е нер гет ских обје ка та.

- Де фи ни са ње по ли ти ке одр -
жа ва ња је вр ло ком плек сан по -
сао у ко ји би, осим за по сле них у
СВНП у Тех ни ци, тре ба ло да бу ду
укљу че ни и за по сле ни у Слу жба -
ма за тран сфор ма тор ске ста ни це
у по го ни ма пре но са ко ји се не по -
сред но ба ве одр жа ва њем ВНО.
Прет ход но је по треб но од го во ри -
ти на мно га пи та ња ве за на за
сер ви си ра ње ВН опре ме и обез -
бе ђи ва ња по треб них ре зер вних
де ло ва. За ко нач но уоб ли ча ва ње
по ли ти ке по треб но је вре ме, али
је нај ва жни је да се тај по сао ква -
ли тет но за вр ши.

Ра ди се и на до ку мен та ци ји
ко ја ће де фи ни са ти усло ве и на -
чин ра да на јед ном од два да ле -
ко во да на за јед нич ким сту бо ви -
ма, док је дру ги под на по ном: 

- Реч је о та ко зва ном ра ду у
бли зи ни на по на. До са да се, при -
ли ком из во ђе ња ра до ва на јед -
ном да ле ко во ду, увек ис кљу чи -
вао и онај пра те ћи да ле ко вод на
ко јем се не ра ди. Но ва ре гу ла ти -

ва омо гу ћи ће да се не ис кљу чу је
ДВ на ко јем се ра до ви не из во де,
што пред ста вља до бру вест за
по тро ша че ко ји би у том слу ча ју
оста ли без на па ја ња елек трич -
ном енер ги јом. 

У ино стран ству се ра до ви из -
во де и на да ле ко во ди ма ко ји су
под на по ном. Пи та ли смо Или ју
Цви је ти ћа да ли је та ко не што у
пла ну и код нас:

- За са да не ма по тре бе за тим,
по што је на ша мре жа до бро кон -
ци пи ра на и та кви по ду хва ти би
пред ста вља ли не по тре бан ри зик
за из во ђа че. Ипак, у бу дућ но сти,
што да не, ако се ство ре усло ви.

- У то ку је и са гле да ва ње мо -
гућ но сти уво ђе ња си сте ма за
пра ће ње гр мља вин ских ак тив но -
сти, ра ди бо љег ло ци ра ња ме ста
евен ту ал них ква ро ва на да ле ко -
во ди ма, при ли ком вре мен ских
не по го да. На ши су се ди на за па ду
Бал ка на има ју ин ста ли ран ова -
кав си стем, ко ји им зна чај но по -
ма же у бр зи ни от кри ва ња пр о бо -
ја изо ла ци је на да ле ко во ди ма и,
са мим тим, скра ћу је вре ме от кла -
ња ња ква ра – на ста вља он.

Са ве ли ким ен ту зи ја змом ди -
рек тор Или ја Цви је тић го во ри и о
пр о јек ту под на зи вом „Оства ри -
ва ње мо гућ но сти за при ступ си -
сте ми ма за шти те и упра вља ња
са јед ног ме ста, фор ми ра ње ба зе
и из ра да ко ри снич ких апли ка ци -
ја“: 

- Циљ пр о јек та је ства ра ње
плат фор ме на осно ву ко је би се,
из Ла бо ра то ри је за ре леј ну за -

шти ту и упра вља ње у Ро вињ ској
ули ци у Бе о гра ду, омо гу ћи ла да -
љин ска кон тро ла ра да си сте ма
за шти те и упра вља ња у ЕЕО, као
и при ку пља ње и си сте ма тич но
архи ви ра ње по да та ка са дис ло -
ци ра них из во ра и слич но. Уго вор
о ре а ли за ци ји пр о јек та је пот пи -
сан са Ин сти ту том „Ми хај ло Пу -
пин“, а рок за ре а ли за ци ју је 12
ме се ци.

Ак тив но сти Пре но са су ису ви -
ше бр ој не да би све би ле ов де по -
ме ну те. Или ја Цви је тић о њи ма
при ча хра бро и са ве ли ким уве -
ре њем у успе шну ре а ли за ци ју
сва ког пр о јек та. Ипак, ни у јед -
ном тре нут ку не пот це њу је зна -
чај тим ског ра да. Има ве ли ко по -
ве ре ње у сво је са рад ни ке, исто -
вре ме но чу ва ју ћи свој ауто ри тет
на пра ви на чин – про фе си о нал -
но шћу и ко рект ним од но сом. По -
сле су сре та са Или јом Цви је ти -
ћем и ње го вим са рад ни ци ма, са -
го вор ник оста је уве рен да ће де -
лат ност Пре но са би ти још ве ћи
раз лог за по нос це лог Пред у зе ћа.

М.Б.

ПОВОДИ

Ства ра ју се пред у сло ви и
кли ма за још успе шни је
оба вља ње по сло ва ре дов ног
и ван ред ног одр жа ва ња

Пр о је кат им пле мен та ци је
си сте ма ме ре ња фа зо ра на
кри тич ним ме сти ма у елек тро -
е нер гет ском си сте му (Wi de
Area Me a su re ment System –
WAMS) и ин те гра ци ја са дру гим
по сто је ћим си сте ми ма у окру -
же њу је у од ма клој фа зи ре а ли -
за ци је. Уго вор је ре а ли зо ван са
ис по ру чи о цем – ком па ни јом
Елек тро ко ор ди на ци о ни Цен -
тар д.о.о, у обла сти де фи ни са -
ња си сте ма, обу ке осо бља ЈП
ЕМС, фа брич ког ис пи ти ва ња
опре ме и софт вер ских ре ше -
ња. Сре ди ном ма ја пу штен је у
по гон пр ви сег мент си сте ма
ин ста ла ци јом у ТС Срем ска Ми -
тро ви ца 2.

WAMS

Пр о блем одр жа ва ња да ле -
ко во да у кру гу фа бри ке LA FAR -
GE BFC у Бе о чи ну, ДВ 195/1 ТС
Н.Сад 1 – ТС ТС Бе о чин и ДВ
195/2 ТС Бе о чин – ТС Ср.Ми тро -
ви ца 2 је ду го го ди на био не ре -
шив: би ло је не мо гу ће при сту -
пи ти одр жа ва њу де ло ва ДВ у
кру гу ТС Бе о чин, због не до стат -
ка обо стра но при хва ће ног уго -
во ра. Ко нач но и то је за вр ше -
но: не дав но је пот пу но уса гла -
шен текст и Уго вор о екс пло а -
та ци ји је пот пи сан по сле ви ше
од се дам го ди на. 

Одр жа ва ње ДВ у
фа бри ци це мен та
у Бе о чи ну
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ПОВОДИ

Ди рек тор Тех ни ке Дра ган Ан -
ђел ко вић, опе ра ти ван и ди рек тан,
упо зна је нас са не ким од нај зна чај -
ни јих ак тив но сти из де лат но сти у
Пре но су:

-У то ку су оп се жна функ ци о нал на
ис пи ти ва ња но во у гра ђе не опре ме
на објек ти ма ТС Бе о град 20 и ТС Ба ји -
на Ба шта, док су у при пре ми ра до ви
на ТС Обре но вац. Си стем ре леј не за -
шти те и ло кал ног упра вља ња је на -
ба вљен кроз про је кат ЕИБ па кет 4. На
ТС Бе о град 20, ста вља ње по стро је ња
110kV у функ ци ју оба вље но је сре ди -
ном ју на. У ТС Ба ји на Ба шта уград ња
но вих уре ђа ја за шти те и упра вља ња
оба вља се у скла ду са усво је ним пла -
ном. До кра ја ма ја из вр ше но је пу -
шта ње у по гон три да ле ко вод на по -
ља 220 kV, спој но по ље, као и тран -
сфор ма тор ска по ља 220 и 35 kV. Ра -
до ве из во де струч не еки пе Сек то ра
за ауто ма ти ку и Слу жба за ауто ма ти -
ку По го на пре но са Ва ље во. За вр ше -
но је и фа брич ко ис пи ти ва ње ор ма -
на за шти те и упра вља ња за тран -
сфор ма тор у ТС Ја го ди на 4.

Сек тор за Ви со ко на пон ска по -
стро је ња је по чет ком го ди не при пре -
мио и пре зен то вао ру ко во де ћим љу -
ди ма Тех ни ке и Пре но са де та љан Из -

ве штај о ста њу енер гет ских тран -
сфор ма то ра у ра ду, као и ре зер вних
тран сфор ма то ра. Од укуп но 70 енер -
гет ских тран сфор ма то ра ко ји се на -
ла зе у по го ну, њих 14 се тре ти ра ју
као не по у зда ни. Раз ло зи не по у зда -
но сти, као и ко мен та ри са пред у зе -
тим ме ра ма за сва ки од тих тран -
сфор ма то ра пре зен то ва ни су у Из ве -
шта ју. По себ но је ис так ну то где се, за
слу чај по тре бе, за сва ки од обје ка та,
на ла зе од го ва ра ју ћи ре зер вни тран -
сфор ма то ри, ко ји се мо гу нај бр же и
са нај ма ње сред ста ва ста ви ти у по -
гон у слу ча ју да не ки од не по у зда них
тран сфор ма то ра от ка же. У Из ве шта ју
су на ве де ни и но ви тран сфор ма то ри,
чи ја се уград ња пла ни ра у на ред ном
пе ри о ду, у скла ду са то ком и тер ми -
ни ма за пу шта ње у рад но вих тран -
сфор ма тор ских ста ни ца и ре кон -
струк ци ја ма ста рих, кроз план ин ве -
сти ци ја.

- Циљ ова квог Из ве шта ја о ста њу
свих енер гет ских тран сфо ма то ра је
са же та ин фор ма ци ја, док се ре зул та -
ти свих ис пи ти ва ња га сно хро мат ске
ана ли зе уља, изо ла ци је и ви ско на -
пон ских ис пи ти ва ња на ла зе у над ле -
жним слу жба ма Сек то ра за ВНП, где
се де таљ но пра ти ста ње сва ког тран -
сфор ма то ра у по го ну, пред ла жу пре -
вен тив не ме ре и ана ли зи ра ју мо гу ће
си ту а ци је.

Ди рек тор Ан ђел ко вић нас је упо -
знао и са не ким од те ку ћих по сло ва
ко ји не спа да ју у ре дов не:

- Уочен је про блем на пре ки да чи -
ма про из вод ње SI E MENS угра ђе них у
ТС По же га и ТС Ја го ди на 4, код ко јих
су се кроз екс пло а та ци ју уочи ла не а -
де кват на вре ме на укљу че ња и ис -
кљу че ња при ли ком ма ни пу ла ци ја.
Сте че ним ис ку ством, струч ња ци у
Пре но су су у соп стве ној ре жи ји из вр -
ши ли по треб не ин тер вен ци је, по сти -
гли за да те па ра ме тре и пред сто ји
уград ња пре ки да ча ра ди про ве ре
по стиг ну тих ре зул та та. Та ко ђе, у ДВП
253/1 наТС Бе о град 8 до шло је до от -
ка за пре ки да ча услед оште ће ња зуп -

ча ни ка за на ви ја ње опру ге у по гон -
ском ме ха ни зму пре ки да ча, што је
вр ло ре дак и нео че ко ван квар ко ји се
до са да ни је ја вљао на на шој опре ми.
Ко ри сте ћи сте че на ис ку ства кроз екс -
пло а та ци ју рас клоп не опре ме, од лу -
че но је да се ин тер вен ци ја на пре ки -
да чу из вр ши уград њом зуп ча ни ка
про из ве де ног од стра не до ма ће фир -
ме ко ја има ве ли ко ис ку ству у тим по -
сло ви ма. Но ви зуп ча ник је од мах
мон ти ран у по гон ски ме ха ни зам
пре ки да ча, ко ји је ви ше пу та про бан
и де таљ но ис пи тан, а до би је ни ре -
зул та ти по ка за ли су да је ис пра ван и
да се мо же вра ти ти у по гон. На овај
на чин се по ку ша ва ис ко ри сти ти до -
ма ћа па мет и уна пре ди ти тех но ло -
шки раз вој у Ре пу бли ци Ср би ји. 

- По пла ну се од ви ја и пла ни ра но
тер мо ви зиј ско сни ма ње да ле ко во да.
Тер мо ви зи ја је брз, јеф тин и јед но -
ста ван на чин про це не и пра ће ња
ста ња кон такт них еле ме на та да ле ко -
во да, и као та ква се ду ги низ го ди на
успе шно при ме њу је у ЈП ЕМС. До са да
се тер мо ви зи ја по ка за ла као ја ко
прак тич на и ис пла ти ва, јер су мно ги
не до ста ци на опре ми уоче ни, чи ме
је спре че но на пре до ва ње про це са
ко ји би мо гао до ве сти до пре ки да ис -
по ру ке елек трич не енер ги је и евен -
ту ал но да угро зи људ ске жи во те и об -
је к те. За вре ме ре дов ног го ди шњег
ре мон та, еле мен ти чи је ста ње је ока -
рак те ри са но као по чет но пре гре ва -
ње, за ме њу ју се но вим еле мен ти ма
или се вр ши њи хо ва са на ци ја. Ти ме
се по сти же ве ли ка уште да у вре ме ну
и нов цу ко ји би се из гу био при ли ком
са на ци је по је ди нач них еле ме на та
ка да би они до ве ли до ква ра, нпр.
пре ки дом про вод ни ка. Ове го ди не
Сек тор за да ле ко во де у Тех ни ци је, уз
ло ги стич ку по др шку по го на пре но са
одр жа ва ња, тер мо ви зиј ски сни мио
де сет да ле ко во да у окви ру пла на
одр жа ва ња, а у то ку је сни ма ње два
прав ца на ко ји ма је већ на ђе но се -
дам „то плих ме ста“ – ка же Дра ган Ан -
ђел ко вић.

Ис пи ти ва ња, из ве шта ји и оста ле ак тив но сти 
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То ком де цем бра 2014. го ди не
услед олуј ног не вре ме на пра -

ће ног 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, до шло је до ха ва ри ја 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 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 је и ДВ 110 kV бр. 177 ТС
Бор 2 – ТС Мај дан пек 2.

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 - укуп но се дам сту бо ва. 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 је из во ди ла ПД Елек тро и -
сток-из град ња. На овој де о ни ци
из гра ђе но је 17 но вих сту бо ва ти -
па „је ла“ и 1 стуб ти па „фи нац“. 

Због кра ђа на ха ва ри са ним
да ле ко во ди ма, ДВ 177 је при мар -
но раз ве зан на сту бо ви ма 57 и 77
и при вре ме но узе мљен ка сту бо -
ви ма 58 и 76, из вр ше но је пре по -
де ше ње за штит них уре ђа ја у ТС
Бор 2 и ТС Мај дан пек 2 (бло ки ран
АПУ), на кон че га је ста вљен у
пра зан ход на де о ни ца ма од ТС
Бор 2 до ст.57 и од ТС Мај дан пек
2 до ст.77. Ра до ве је по чет ком
апри ла из во ди о  По гон Бор. Овим
по сло ви ма ру ко во ди ли су Зо ран
Мар ја но вић и Ми ро слав Пе -
тро вић у са рад њи са Зо ра ном

Стој ко ви ћем, док је ра до ве на
те ре ну спро во дио Ста ни ша Јор -
го ва но вић са мон тер ском еки -
пом.

На кон за вр шет ка ра до ва на
ха ва ри са ној де о ни ци од стра не
ПД Елек тро и сток-из град ња, из вр -
ше но је по нов но при мар но ве зи -
ва ње да ле ко во да на ст.57 и 77 и
пре по де ше ње за штит них уре ђа ја
у ТС Бор 2 и ТС Мај дан пек 2 (вра -
ћен АПУ). Тим по сло ви ма та ко ђе
су ру ко во ди ли Зо ран Мар ја но вић
и Ми ро слав Пе тро вић у са рад њи
са Зо ра ном Стој ко ви ћем, а ра до -
ве на те ре ну са мон тер ском еки -
пом спро во дио Ми ло са вље вић
Сла во љуб са мон тер ском еки -
пом.

На кон из вр ше ног ин тер но –
тех нич ког при је ма ра до ва на ха -
ва ри са ној де о ни ци да ле ко вод је
на кон кон тро ле ре до сле да фа за у
ТС Бор 2 ушао у по гон. Ра до ви су
за вр ше ни 27. апри ла.

В. Илић 

ПО ГОН БОР

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

За вр ше ни ра до ви на ДВ 177 
ТС Бор 2 – ТС Мај дан пек 2

На кон из вр ше ног ин тер но
– тех нич ког при је ма ра до ва
на ха ва ри са ној де о ни ци 
да ле ко вод је ушао у по гон
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Го ди ну да на од ве ли ке Обре но -
вач ке ка та стро фе, ка да су цео

град и тра фо ста ни ца у ре корд но
крат ком вре ме ну по то пље ни, си -
ту а ци ја је пот пу но дру га чи ја. Без
об зи ра што су не ки за по сле ни у
ТС Обре но вац и РП Мла дост до -
жи ве ли и при лич но ту жну по ро -
дич ну при чу, тач ни је - ве ли ком
бро ју су по пла вље ни и до мо ви,
то ни ка ко ни је ути ца ло на од зив
на про фе си о нал не зах те ве. 

Тре нут но је Обре но вац ве ли -
ко гра ди ли ште. Елек тро и сток Из -
град ња уве ли ко ра ди на мон та жи
ви со ко на пон ске опре ме за ауто -
тран сфор ма тор Т3. Из град ња уљ -
не ја ме, мон та жа пре ки да ча сна -
ге и мер них тран сфор ма то ра и
ра ста вља ча су је дан у ни зу по сло -
ва. Згра де одр жа ва ња, екс пло а -
та ци је и дис ло ци ра ног ма га ци на
се кре че, ме ња се ла ми нат, са ни -
ра ју се по сле ди це по пла ве. 

На ба вље на је ВН опре ма за
Спој но по ље број 2 у 220kV, та ко
да ће у на ред ном пе ри о ду би ти
за ме ње на. За вр шет ком тих ра до -
ва, сва ВН опре ма у ТС Обре но -
вац би ће об но вље на.

У то ку су при пре ме за за ме ну
опре ме за за шти ту и упра вља ње.

Опре ма је на ба вље на и у то ку је
из ра да про јект не до ку мен та ци је. 

Еки пе за за шти ту из Сек то ра
Тех ни ка из вр ши ле су ис пи ти ва -
ње за шти те и про ве ру упра вљач -

ко над зор ног си сте ма за сва до
са да ре мон то ва на по ља, а за јед -
но са еки пом одр жа ва ња оспо со -
би ле су за шти ту са бир ни ца.

Ре мон ти се у пла ни ра ном
оби му са рас по ло жи вим бро јем
љу ди у Обре нов цу оба вља ју у ре -
жи му фор си ра ног ра да уз до бру
ор га ни за ци ју и ве ли ко за ла га ње.

Уз ре мон те у Обре нов цу, за -
ме ње на су три НМТ у РП ТЕНТ Б и
РП Мла дост, угра ђен је уре ђај за
пре нос сиг на ла ис кљу че ња од
дис тант не за шти те ТZ 600, а пла -
ни ра на је и за ме на 117 пот пор -
них изо ла то ра ко ја ће се вр ши ти
у то ку ре дов них ре мо на та.

И ра ни јих ре монт них се зо на
се у Обре нов цу мно го ра ди ло,
али је ове го ди не би ло ствар но
же сто ко и за пам ће ње. У це лом
пе ри о ду, од при пре ме ра до ва и
њи хо вог из во ђе ња до за вр шних
ис пи ти ва ња са рад ња из ме ђу
свих уче сни ка и на свим ни во и ма
би ла је из у зет на.

Б. Кр го вић

ТС ОБРЕ НО ВАЦ

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Го ди ну да на 
по сле по пла ве

ТС Обре но вац је тре нут но
ве ли ко гра ди ли ште

У скло пу дру ге фа зе ре -
кон струк ци је ТС Бе о град 5,
опре мље но је и пу ште но у
по гон 110 kV по ље Е11 за ди -
стри бу тив ни кабл ко ји ће
по ве за ти ТС Бе о град 5 са ТС
Бе о град 41.

Та ко ђе, за вр ше ни су и
ра до ви на ре кон струк ци ји и
опре ма њу по ду жних спој -
них по ља Е31 и Е32 и из вр -
ше но је њи хо во пу шта ње у
по гон.

До кра ја го ди не оче ку је
се и ре кон стру кци ја по ља
енер гет ских тран сфор ма то -
ра Т2, Т3 и Т4 чи ме ће би ти
окон ча ни ра до ви пла ни ра -
ни у дру гој фа зи ре кон струк -
ци је. Све ра до ве из во ди
Елек тро и сток из град ња.

ТС БЕ О ГРАД 5

Пу ште но у по гон по ље Е11
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По чет ком мар та, то ком ре -

дов ног пре гле да да ле ко во -

да 110 kV бр. 124/4 ТС Срем ска

Ми тро ви ца 1 – ТС Пе ћин ци, мон -

те ри из Слу жбе за да ле ко во де

По го на Но ви Сад про на шли су

оште ћен стуб број 55. Стуб је

нај ве ро ват ни је уда ри ла те шка

по љо при вред на ма ши на то ком

ра тар ских ра до ва. Услед уда ра у

стуб до шло је до де фор ми са ња

по ја сног шта па и пу ца ња те ме -

ља сту ба. Ха ва ри ја је про на ђе на

у пра вом тре нут ку, јер је за са мо

не ко ли ко да на због ра до ва на

ре кон струк ци ји ТС Пе ћин ци би -

ло пла ни ра но кру то пре ве зи ва -

ње на ве де ног да ле ко во да са да -

ле ко во дом 110 kV бр. 124/5 ТС

Пе ћин ци – ТС Ша бац 3. Об зи ром

на пла ни ра ну ди на ми ку и уго -

вор не оба ве зе пре ма из во ђа чи -

ма, ПД „Елек тро вој во ди на“ у чи -

јем вла сни штву је ТС Пе ћин ци,

би ла је ве о ма за ин те ре со ва на

за ре ша ва ње пи та ња ха ва ри са -

ног сту ба. Пре ма из ве шта ју ко -

ми си је ко ја је из вр ши ла пре глед

сту ба пред ло же на је за ме на це -

лог сту ба. Због ва жно сти оба да -

ле ко во да и ду жи не ис кљу че ња

по треб ног за мон та жу но вог сту -

ба од лу че но је да се из вр ши

мон та жа ха ва риј ског сту ба. Пр -

вог да на ра до ва из вр ше но је

спу шта ње про вод ни ка, ан ке ри -
са ње су сед них сту бо ва, де мон -
та жа и тран спорт оште ће ног
сту ба у ма га цин де мон ти ра не
опре ме на ТС Но ви Сад 3. На ред -
на два да на би ла су пред ви ђе на
за по ди за ње ха ва риј ског сту ба,
мон та жу ове сне и спој не опре -
ме, изо ла то ра и про вод ни ка.
Два елек тро мон те ра су се по -
себ но ис та кла при ли ком ових
ра до ва: Здрав ко Ди мић и
Иван Фи ли по вић. Обо ји ца су

сво је вре ме но про шла обу ку за
мон ти ра ње ха ва риј ских сту бо ва
и овом при ли ком су при ме њи -
ва ли сте че на зна ња. Из ра ду и
мон та жу но вог је ла сту ба из вр -
ши ће ПД ‘’Елек тро и сток – Из -
град ња’’. Тре нут но се за вр ша ва
до ку мен та ци ја за за ме ну сту ба.

Р.Е.

ПО ГОН НО ВИ САД

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Ра до ви на да ле ко во ду ТС Срем ска
Ми тро ви ца 1 – ТС Пе ћин ци

Због ва жно сти 
да ле ко во да и ду жи не 
ис кљу че ња по треб ног за
мон та жу но вог сту ба, 
од лу че но да се из вр ши 
мон та жа ха ва риј ског
сту ба
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Уз ре дов но одр жа ва ње да ле ко -
во да и ре мон те у тра фо ста ни ца -

ма, по у зда ност и си гур ност ра да
уре ђа ја ре леј не за шти те и ло кал ног
упра вља ња су од по себ ног зна ча ја
за екс пло а та ци ју и упра вља ње пре -
но сном мре жом. Слу жба за ауто ма -
ти ку По го на Но ви Сад, од по ја ве пр -
вих ну ме рич ких ре ле ја у на шим
тра фо ста ни ца ма, пре ко из град ње
400kV по стро је ња у ТС Срем ска Ми -
тро ви ца 2 (пр вог по стро је ња мо -
дер ног кон цеп та ре леј не за шти те и
да љин ског упра вља ња и над зо ра),
ре кон струк ци је ТС Но ви Сад 3, као и
из град ње ком плет но но ве ТС Сом -
бор 3, пред ста вља од ли чан при мер
ква ли те та и људ ског по тен ци ја ла
ко ји ЈП ЕМС има. 

- Ни је дан по сао ни је пре ви ше
те жак и ни је дан про блем ни је не ре -
шив, уз ова кав тим љу ди као што
има Слу жба за ауто ма ти ку По го на
Но ви Сад. Пре све га, из у зе тан тим -
ски дух и рад, а за тим и по је ди нач -
ни ква ли тет и ис ку ство сва ког по на -
о соб ин жи ње ра и тех ни ча ра, су оно
што чи ни овај тим за и ста сјај ним -
ка же шеф Слу жбе за ауто ма ти ку Ра -
ди во је По по вић. 

– Као у про шлој, и у овој го ди ни
нас че ка низ иза зо ва и по сло ва на
за ме ни и уград њи но вих уре ђа ја
ре леј не за шти те, си сте ма ло кал ног
упра вља ња и ре кон струк ци ја соп -
стве не по тро шње, а све у оче ки ва -
њу ве ли ких ра до ва на ре кон струк -

ци ји ТС Ср бо бран, чи ји је по че так
ви ше пу та од ла ган.

У је ку ре монт не се зо не, у пр вој
по ло ви ни ма ја ме се ца, успе шно су
из вр ше ни ра до ви на за ме ни дис -
тант не за шти те тран сфор ма то ра Т-
1 у ТС Су бо ти ца 3, као и ра до ви на
пр вој уград њи си сте ма WAMS у ТС
Срем ска Ми тро ви ца 2, у по љу ин -
тер ко нек тив ног да ле ко во да 455

пре ма ТС Угље вик (БиХ). Рад на гру -
па за Ре леј ну за шти ту и упра вља ње
до не ла је од лу ку, да се за ста ре ле
ста тич ке дис тант не за шти те тран -
сфор ма то ра ти па ASEA-RA ZOG, у
скла ду са мо гућ но сти ма, за ме не ди -
ги тал ним за шти та ма на свим тран -
сфор ма то ри ма у пре но су ЕМС. Од -
лу ка је до не та на осно ву до ку мен то -
ва них при ме ра от ка за или не се лек -
тив ног де ло ва ња по сто је ћих за -
шти та. Сам по сао за ме не за шти те,
и по ред крат ких ро ко ва и гу стог
рас по ре да ре дов них ре мо на та, ни -
је про шао без про бле ма. У то ку нај -
де ли кат ни јих ра до ва на мон та жи и
ис пи ти ва њу но во у гра ђе не опре ме
у ТС Су бо ти ца 3, до шло је до ис па да
дру гог тран сфор ма то ра услед па да
са бир нич ког ра ста вља ча, чи ме је
знат но угро же но упра вља ње и по у -
зда ност на па ја ња по тро ша ча у
овом де лу ЕЕС. Али, рад под при ти -
ском и до но ше ње од лу ка у нај те -
жим тре ну ци ма су не што са чи ме се
на ши ‘’за шти та ри’’, ба рем на о ко, са
не ве ро ват ном ла ко ћом но се.

- Што се ти че за ме не дис тант не
за шти те тран сфор ма то ра, сли чан
по сао нас оче ку је и у сеп тем бру у
ТС Срем ска Ми тро ви ца 2, а у на ред -
ној го ди ни у пла ну су за ме не на
дру гом тран сфор ма то ру у ТС Су бо -
ти ца 3 и Срем ска Ми тро ви ца 2, као
и на оба тра фоа у ТС Зре ња нин 2.
Сва ка ко тре ба ис та ћи, да уград ња
ди ги тал ног ре ле ја у по сто је ћи TZQ
ор ман, до при но си на те жи ни и зна -
ча ју ура ђе ног по сла, јер ће по слу -
жи ти као те мељ и смер ни ца за све
на ред не по сло ве за ме не - ис та као
је Ни ко ла Мар ков, ко ор ди на тор
Оде ље ња за ре леј ну за шти ту, ме ре -
ње и соп стве ну по тро шњу. До бра
при пре ма и ор га ни за ци ја по сла, уз
ве ли ку по све ће ност и до бру са рад -
њу свих ко ји су би ли укљу че ни,
кључ су упе ха и раз лог што је сав
по сао ква ли тет но из ве ден у за да -
том крат ком ро ку. За про јек то ва ње
је био за ду жен Елек тро и сток Про -
јект ни би ро, а за мон та жно-де мон -
та жне ра до ве Елек тро и сток Из град -
ња. За кон фи гу ри са ње и па ра ме -
три за ци ју ре ле ја по бри нуо се Сек -
тор за ауто ма ти ку По го на Тех ни ка.
А ко ор ди на ци ју це ло куп ног по сла,
ис пи ти ва ње за шти те и сиг на ли за -
ци је и ста вља ње тран сфор ма то ра у
по гон, на кон за ме не за шти те, из вр -
ши ла је Слу жба за ауто ма ти ку По го -
на Но ви Сад.

Р. Е.

ПО ГОН НО ВИ САД

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Ре тро фит 
ре леј не за шти те

„Ни је дан по сао ни је пре ви ше
те жак и ни је дан про блем ни је
не ре шив, уз ова кав тим љу ди
као што има Слу жба за 
ауто ма ти ку По го на Но ви Сад“
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Сре ди ном ју на у ор га ни за ци ји
По го на Но ви Сад и Сек то ра

за ви со ко на пон ска по стро је ња
одр жа на је пре зен та ци ја о пре -
на пон ској за шти ти 24 kV по стро -
је ња. 

Про це ну угро же но сти сред -
ње на пон ских по стро је ња ТС Но -
ви Сад 3 и ТС Сом бор 3 у про сто -
ри ја ма По го на Но ви Сад из вр ши -
ли су и пре зен то ва ли Бран ко Пе -
ру ни чић и Мар ко Мар ко вић,
ин же ње ри спе ци ја ли сти за одр -
жа ва ње ви ско на пон ске опре ме у
Сек то ру за ви со ко на пон ска по -
стро је ња. Пре зен та ци ја је ура ђе -
на у скло пу про ши ре них ак тив -
но сти Рад не гру пе за ви со ко на -
пон ску опре му ко јом пред се да ва
Сла ви ца Ре брић, ру ко во ди лац
Сек то ра за ви со ко на пон ска по -
стро је ња у Тех ни ци. У ин тер ак -
тив ној ди ску си ји, за вре ме и на -
кон пре зен та ци је, уче ство ва ли су
мно ги од укуп но 34 при сут на

струч ња ка из ЈП ЕМС и Елек тро -
вој во ди не.

Циљ сту диј ско-ис тра жи вач ког
ра да ко ји је пре зен то ван би ло је
утвр ђи ва ње сте пе на угро же но -
сти ТС Но ви Сад 3 и ТС Сом бор 3
од ат мос фер ских пре на по на ко ји
у по стро је ња Елек тро мре же Ср -
би је мо гу до ћи са ме шо витх над -
зем но-ка блов ских 24 kV во до ва
Елек тро вој во ди не ко ји ма се на -
па ја ју по стро је ња соп стве не по -
тро шње тих тра фо ста ни ца. По -
вод за ово ис тра жи ва ње би ла је
ини ци ја ти ва По го на Но ви Сад за
про ве ру по тре бе да се у ће ли ја ма
24 kV ме шо ви тих во до ва угра де

од вод ни ци пре на по на, ко ја је
усле ди ла на кон ха ва ри је у сед ње -
на по н ској ће ли ји у ТС Сом бор 3
пре не ко ли ко го ди на.

Рад се са сто јао од при ку пља -
ња ре ле вант них ула зних по да та -
ка, про ве ре до ступ них по да та ка
на те ре ну, мо де ло ва ња еле ме на -
та си сте ма, си му ла ци ја уда ра гро -
ма у ва зду шне де ло ве на пој них
во до ва и про це не угро же но сти
по стро је ња код уда ра. Си му ла ци -
је са иден тич ним мо де ли ма мре -
жа су ура ђе не у 2 про грам ска па -
ке та: „DIg SI LENT Po wer Fac tory“ и
„Гром“ и до би је ни су ну ме рич ки
и гра фич ки по ду дар ни ре зул та ти.
То ком ди ску си је ви ше пу та је за -
кљу че но да не по сто ји уни вер -
зал но ре ше ње око уград ње од -
вод ни ка пре на по на у ће ли ја ма,
већ да се мо ра вр ши ти про ве ра
за уклоп но ста ње сва ког кон крет -
ног објек та. Раз ма тра не су и
прет по став ке о ис прав но сти пре -
на пон ске за шти те и узе мље ња
на пре ла зи ма кабл-над зем ни вод
ко ји су вла сни штву П.Д Елек тро -
вој во ди на.

Ге не рал ни за кљу чак до би јен
из пре зен та ци је је да по стро је ња
ТС Но ви Сад 3 и ТС Сом бор 3, под
усло ви ма ис прав но сти пре на -
пон ске за шти те на пре ла зи ма и
узе мље ња сту бо ва, ни су угро же -
на ако се као ста ти стич ки кри те -
ри јум угро же но сти узи ма про јек -
то ва на гра ни ца од 100 го ди на из -
ме ђу два ква ра иза зва на ат мос -
фер ским пре на по ни ма. За евен -
ту ал ну за шти ту по стро је ња, где
би се ри зик свео на ми ни мум,
нео п ход на је уград ња од вод ни ка
пре на по на у ће ли ја ма 24 kV ме -
шо ви тих во до ва.

Оп шта оце на по се ти ла ца пре -
зен та ци је је да је об ра ђе на вр ло
ко ри сна про бле ма ти ка и да по -
сто ји за ин те ре со ва ност да се
слич не ак тив но сти спро ве ду и у
дру гим по стро је њи ма пре но сног
си сте ма.

Р. Е.

ПО ГОН НО ВИ САД

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Пре зен та ци ја о пре на пон ској
за шти ти по стро је ња

Оп шта оце на по се ти ла ца
пре зен та ци је је да је об ра -
ђе на вр ло ко ри сна 
про бле ма ти ка
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Од кад су почели про мен љи ви
про лећ ни да ни и оста ви ли

иза се бе зи му и ха ва ри је ко је је до -
но си ла, у По го ну пре но са Кру ше -
вац на ста ви ло се пу ном па ром та -
мо где се за тре ну так за ста ло са ре -
дов ним по сло ви ма одр жа ва ња
елек тро е нер гет ског си сте ма. Осим
ре дов них по сло ва, не пре ста но се
во ди ра чу на и о оса вре ме ња ва њу
и уна пре ђе њу рад них усло ва,
опре ме и сред ста ва за рад.

Уса гла ше ни пла но ви за из во -
ђе ње ре дов них ра до ва на ре мон -
ти ма, ре ви зиј ма и пре гле ди ма да -
ле ко во да и ВН опре ме спро во де се
у скла ду са вре мен ским усло ви ма и
ста њем у елек тро е нер гет ском си -
сте му. У ра до ве су укљу че не слу -
жбе одр жа ва ња, ауто ма ти ке и те -
ле ко му ни ка ци ја, са свим оде ље -
њи ма на под руч ју По го на пре но са
Кру ше вац.

Службe Тех нич ке ко ор ди на ци -
је и одр жа ва ња ДВ су ак тив но

укљу че не у над зор над ра до ви ма
на да ле ко во ди ма ко ји су ха ва ри са -
ни у то ку зи ме на под руч ји ма Бо ра
и Кња жев ца. Ра до ви на ДВ 177 Бор
– Мај дан пек су за вр ше ни, а за вр -
ше так ра до ва на ДВ 193/1 Кња же -
вац – Свр љиг су у то ку, за вр ше так
се оче ку је кра јем сеп тем бра.

Обил не про лећ не па да ви не су
и ове го ди не ство ри ле про бле ме

елек тро е нер гет ским објек ти ма у
ви ду кли зи шта и по пла ва. По пла -
ве су нај о биљ ни је за пре ти ле кра -
јем мар та на под руч ју ТС Ле ско -
вац 2. О про бле ма ти ци ове ло ка -
ци је ка да је реч о по пла ва ма зна
се од ра ни је, и у скло пу ре кон -
струк ци је ТС Ле ско вац 2 ура ђен је
од брам бе ни зид пре ма сту ди ји
Ин сти ту та Ја ро слав Чер ниј. Ипак,
на под руч ју ТС Ле ско вац 2 је услед
обим них па да ви на до шло до пла -
вље ња це лог под руч ја отво ре ног
де ла објек та. Са рад њом са ло кал -
ном са мо у пра вом и Цен тром за
ван ред не си ту а ци је про би је ни су
на си пи кроз ко је се во да по ву кла.
На кон то га је Са мо стал ни сек тор
за ло ги сти ку пред у зео ме ре за
над зи ђи ва ње по сто је ћег од брам -
бе ног зи да.

По све ће ност стал ном уса вр ша -
ва њу ка дро ва по себ но је до шло до
из ра жа ја на 32. Са ве то ва њу CI GRE
Ср би ја ко је је у ма ју одр жа но на
Зла ти бо ру, а ко ме је у свој ству
ауто ра и ко а у то ра при су ство ва ло
пет пред став ни ка По го на Кру ше -
вац. По себ но је зна чај но ак тив но
уче шће мла дих ин же ње ра Ми ла -
на Јан ко ви ћа, Не на да Ра ден ко -
ви ћа и Алек сан дра Ра до ји чи ћа
са пре зен та ци ја ма сво јих ра до ва о
да ле ко во ди ма и тран сфор ма тор -
ским ста ни ца ма.

Зна чај на вест је и пот пи си ва ње
уго во ра за из во ђе ње ра до ва на из -
град њи и опре ма њу Цен тра за обу -
ку мон те ра за да ле ко во де, са еду -
ка ци о ним и пра те ћим са др жа ји ма.
Рок за за вр ше так тих ра  до ва је крај
ок то бра ове го ди не.

Ми лан Тро шић

ПО ГОН КРУ ШЕ ВАЦ

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Ак тив но сти 
нај ве ћег По го на

Обил не про лећ не па да ви не су и
ове го ди не ство ри ле про бле ме
елек тро е нер гет ским објек ти ма

Осим про бле ма са кра ђа ма ди ја го на ла по да ле ко во ди ма, по ја вио се и про блем са
кра ђом ба кар них узе мљи ва ча на ВН опре ми у кру гу ТС Кра гу је вац 2. Та квих при ме ра
до са да ни је би ло на објек ти ма у По го ну Кру ше вац.

Кра ђе су се у апри лу де ша ва ле у ви ше на вра та, на кон че га је, због угро же не ста -
бил но сти ра да мре же, хит но мо ра ла да ин тер ве ни ше еки па за одр жа ва ње ВН опре -
ме. Про блем је ре шен уво ђе њем стал них чу ва ра по но во скло пље ном уго во ру ко ји је
об у хва тио и ТС Кра гу је вац 2.

Кра ђе у кру гу ТС Кра гу је вац 2



32 ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 9  Број 76  Јун 2015.

Ве ли ке ком па ни је, ка ква на ша
си гур но је сте, усме ре не су на

дру штво ко јем при па да ју, па уз сво -
је ре дов не де лат но сти ослу шку ју и
пре по зна ју мно ге про бле ме дру -
штве не за јед ни це и све срд но по ма -
жу да се они ре ше. Та вр ста при бли -
жа ва ња ко ри сни ци ма одав но се на -
зи ва дру штве ном од го вор но шћу.
За по сле ни у ЈП ЕМС су за то по но сни
што ра де у дру штве но од го вор ном
јав ном пред у зе ћу.

Мно штво је при ме ра ко ји ово
мо гу по твр ди ти, али ову при ли ку
ко ри стим да све ко ли ко чи та тељ -
ство Елек тро мре же Ср би је под се -
тим на ак тив но сти По го на Ва ље во
ко је то пот кре пљу ју. Да кле, у овом
ча су Ва ље во се се ћа Рат не ва љев -
ске бол ни це, ко ја је би ла сим бол
стра да ња, ху ма но сти и по жр тво ва -
но сти, а Ва ље во прак тич но би ло
град – бол ни ца у ко ме је из ме ђу
оста лих, стра дао и ве ли ки број до -
ма ћих и стра них ле ка ра и бол ни -
чар ки, па и по зна та сли кар ка На де -

жда Пе тро вић као до бро вољ на
бол ни чар ка. Фор ми ран је Ор га ни -
за ци о ни од бор за обе ле жа ва ње
“Сто го ди шњи це Ва љев ске бол ни це
1914/1915“, од лу че но је да се у де лу
про сто ра не ка да шње Окру жне бол -
ни це по др жи и по мог не ор га ни за -
ци ја стал не из ло жбе не по став ке, да
се фор ми ра ме мо ри јал ни цен тар и
што шта дру го, у че му и аутор овог
тек ста уче ству је.

Елем, то је са мо ус пут, да се под -
се ти мо. Хтео сам о не чем дру гом.
По чео сам при чу о дру шве но од го -
вор ном пред у зе ћу. По гон Ва ље во
се сва ка ко ин те гри сао у сво је окру -
же ње и уме да му по мог не ка да год

мо же. Ва љев ској бол ни ци смо до
са да по ма га ли ви ше пу та у про шло -
сти, на раз ли чи те на чи не: над зо -
ром над ра до ви ма Ан гио са ле, ре -
ви зијом тра фоста ни це 10/0,4 kV,
над зо ром на из ра ди и ре кон струк -
ци ји гр мо бран ске ин ста ла ци је, по -
ма га ли смо им око на бав ке ка бло -
ва... Сва ка ко да бих во лео да нам је
бол ни ца но ва и бли ста ва. За слу жу је
она то. Ипак је у пи та њу Ре ги о нал -
на оп шта бол ни ца, ко ја у окви ру
Здрав стве ног цен тра пру жа услу ке
гра ђа ни ма Ко лу бар ског окру га са
око 200 000 ста нов ни ка. Но ни је но -
ва, да ле ко од то га - вре ме на су та -
ква... ра ди се ко ли ко се мо же, по -
пра вља се и кр пи ми мо мо гућ но -
сти.

На Не у ро ло шком оде ље њу ре -
но ви ра ње је у пу ном је ку. Ак ци ју
при ку пља ња сред ста ва су по кре ну -
ли за по сле ни, а он да им се при кљу -
чи ла и ТВ Пр ва, и Блиц фон да ци ја и
Драм ски сту дио Ва љев ске гим на зи -
је и... Да ли би ЕМС био ЕМС да то
ни је ви део да се ни је и сам укљу -
чио. Сва ка ко да не би. На му ци се
по зна ју ју на ци... 

Ни је би ло ла ко рад ни ци ма ре -
монт не ра ди о ни це из слу жбе за
одр жа ва ње тран сфор ма то ра и рад -
ни ку ДВ еки пе Ва ље во да у сво је ре -
дов не пла но ве ко ји су у ово вре ме у
пу ном је ку, на ђу и вре ме и сна гу да
по мог ну ко ли ко је по треб но. Не у -
ро ло ги ја је кру пан за ло гај, из гра ђе -
на је 1967. и ни ка да ни је ре но ви ра -
на. Ра ди се, пак што се на ше стру ке
ти че, о ра до ви ма у згра ди од око
800 ква драт них ме та ра на пот пу но
но вој елек трич ној ин ста ла ци ји, ко ја
под ра зу ме ва све оно што но ве, са -
вре ме не бол ни це има ју. Ни је би ло
ла ко ни њи хо вим ру ко во ди о ци ма и
ше фо ви ма ко ји су мо ра ли пра ви ти
но ве рас по ре де и рас по де ле по сло -
ва. Да кле, ра ди се о пот пу но до бро -
вољ ном ра ду љу ди ко ју су ан га жо -
ва ни већ че ти ри рад не не де ље на
са мом гра ди ли шту, али и на до бро -

ПО ГОН ВА ЉЕ ВО: ЕМС КАО ДРУ ШТВЕ НО 
ОД ГО ВОР НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

На му ци се по зна ју ју на ци

Пи ше: Јан ко Лев на ић

ЕМС још јед ном по твр дио
сво ју дру штве ну од го вор ност,
по др жа ва ју ћи овом ак ци јом
јед но вре ме но и сво је за по сле не
и њи хо во окру же ње
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вољ ном ра ду оних ко ји ни су ту већ
су на сво ја сво ја пле ћа при хва ти ли
и по сао ко ле га ко ји ште му ју ста ре
бол нич ке зи до ве и по њи ма раз -
вла че без број не ка бло ве.

Про из вод те со ли дар но сти и не -
се бич но сти у ко ју се Елек тро мре жа
Ср би је укљу чи ла пре ко сво јих за по -
сле них у По го ну Ва ље во је за јед -
нич ки по нос и за до вољ ство ко је
осе ћа мо. ЕМС је, да кле, још јед ном
по твр дио сво ју дру штве ну од го вор -
ност, по др жа ва ју ћи овом ак ци јом
јед но вре ме но и сво је за по сле не и
њи хо во окру же ње. Ми слим да ни је
пре те ра но ако ка жем да ова кве ак -
ци је чи не да се оја ча и са мо по сло -
ва ње, јер се ра ди ко ли ко о по зи ти в -
ном до при но су дру шву и по ди за њу
угле да и ре пу та ци је, то ли ко и о до -
бром ва ља ном при ме ру. А ЕМС је
сва ка ко фир ма на ко ју се тре ба
угле да ти.

Не би сва ка ко би ло до бро да се
ова при ча за вр ши без име на. При -
ли ка је ово да се по себ но по хва ле
не по сред ни из вр ши о ци овог ве ли -
ког прег ну ћа, рад ни ци ре монт не
еки пе: Дра ган Пе трић, пред рад -
ник, Сре тен Ра дој чић, во ђа еки пе,
Ра до је Та ба ко вић, мон тер, Бран -
ко Уро ше вић, мон тер, Не над Ми -
ло ше вић, мон тер и Де си мир Три -
шић, рад ник ДВ еки пе Ва ље во, и
сва ка ко над зор на овим ра до ви ма
Дра го мир Ко стић, шеф слу жбе за
ДВ и Го ран Ђу рић, шеф слу жбе за
ко ор ди на ци ју.

Пи сац ових ре да ка их је по се тио
на гра ди ли шту и уве рио се у обим и
ква ли тет по сла ко ји оба вља ју. Са
ким год да је раз го ва рао, са ле ка ри -
ма или ин же ње ри ма за одр жа ва -
ње, за по сле ним у бол ни ци или рад -
ни ци ма дру гих стру ка ко ји за јед но
са њи ма де ле гра ди ли ште – сви су
би ли пу ни хва ле за на ше ко ле ге.

Во лео бих да ов де, на кра ју, ис -
пи шем ка кав апла уз у име ху ма но -
сти и че сти то сти, по жр тво ва но сти
овом ко ри сном про јек ту и дру штве -
ном прег ну ћу у ко ме и ми по но сно
уче ству је мо пре ко на ших рад ни ка.
Ни ка ко не бих во лео, да се оства ре

ша ле на ших мо те ра ко ји ве ле да
пра ве про стор за бо ра вак не ких,
ста ри јих ко ле га. 

На дам се да ће мо уско ро ра до -
сно ста ти пред Не у ро ло шко оде ље -
ње Оп ште бол ни це у Ва ље ву ко је
ће има ти но ви из глед. Већ да нас
ви дим пе де се так но вих ПВЦ про зо -
ра, за ме ње на ула зна вра та, ре кон -
стру и сан улаз. Ви дим цен трал ни
раз вод ки се о ни ка ко га ни је до са да
би ло. Ви дим ве ли ко раз у ме ва ње и
ве ли ки труд на ших ко ле га уткан у
тај по сао. Оде ље ње на ко ме се го -
ди шње ле чи 1500 нај те жих па ци је -
на та, а нај ви ше оних са акут ним мо -
жда ним ин фарк том ко ји се оба ве -
зно ле чи у бол нич ким усло ви ма, то
је одав но за слу жи ло...

ИЗ ПОГОНА И ЦЕНТАРА

Ор га ни за ци о ним од бо ром пред се да ва пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић, а
чла но ви су и ње го ва Све тост па три јарх срп ски Ири неј, Вла да Ср би је, вла ди ка ва љев ски
Ми лу тин, вла ди ка ша бач ки Ла врен ти је, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, ада ке -
мик Вла ди мир Ко стић - пред сед ник, Стан ко Тер зић, гра до на чел ник Ва ље ва, Срп ско
ле кар ско дру штво, проф. др Ра до је Б. Чо ло вић - пред сед ник, Упра ва за вој но здрав -
ство Ср би је, на чел ник, Цр ве ни крст Ср би је, проф. др Дра ган Ра до ва но вић - пред сед -
ник, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је - ди рек тор, Ар хив Ср би је, др Ми ро слав Пе ри -
шић - ди рек тор, ге не рал ни ди рек тор РТС, Управ ни од бор МИ АВ, Жељ ко Јеж - пред сед -
ник, Ини ци јал ни од бор МИ АВ, др Зо ран Јо кић - пред сед ник.

Чла но ви ор га ни за ци о ног од бо ра

ЕМС-ов ци до бро вољ но 
ан га жо ва ни на об но ви 
Оде ље ња на ко ме се 
го ди шње ле чи 1500 нај те жих
па ци је на та
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Ге не рал ни ди рек тор ЈП ЕМС Ни -
ко ла Пе тро вић, ге не рал ни ди -

рек тор НОС БиХ Јо сип До лић и
пред сед ник од бо ра ди рек то ра
ЦГЕС Дра ган Ла ке тић пот пи са ли
су 21. апри ла уго вор о осни ва њу
Цен тра за ко ор ди на ци ју си гур но -
сти д.о.о. Бе о град (на ен гле ском:
Se cu rity Co or di na tion Cen ter ltd. Bel -
gra de, скра ће ни на зив пред у зе ћа
на оба је зи ка је SCC). Цен тар за ко -
ор ди на ци ју си гур но сти је пр ва ре -
ги о нал на ини ци ја ти ва за ко ор ди -
на ци ју си гур но сти (Re gi o nal Se cu -
rity Co or di na tion Ini ti a ti ve - RSCI) у Ју -
го и сточ ној Евро пи, чи ји је циљ да
за по тре бе опе ра то ра пре но сног
си сте ма раз ви је нео п ход не сер ви -
се про пи са не европ ским мре жним
пра ви ли ма и оба ве зу ју ћим упут -
стви ма и ENT SO-E ин тер ном ре гу -
ла ти вом.

РАЗ ЛО ЗИ ФОР МИ РА ЊА RSCI

Као што је до бро по зна то, пре -
но сни си сте ми у Евро пи ра де у ма -
њим или ве ћим син хро ним обла -
сти ма (че сто се ко ри сти и тер мин
ин тер ко нек ци ја). Нај ве ћа син хро -
на област у ко јој ра ди и пре но сни
си стем Ср би је је „Кон ти нен тал на
Евро па“. Ова ин тер ко нек ци ја се
про сти ре од Не мач ке и де ла Дан -
ске на се ве ру до Ита ли је и Грч ке на
ју гу и од Шпа ни је и Пор ту га ли је на
за па ду до Пољ ске, Ру му ни је, Бу гар -

ске и Тур ске на ис то ку. У ова ко ве -
ли кој и мре жом ви со ког на по на
по ве за ној син хро ној обла сти нео п -
ход но је обез бе ди ти си гу ран и ста -
би лан рад у сва ком ње ном де лу. 

По ве ћа ње уде ла об но вљи вих
из во ра елек трич не енер ги је, пре
све га ве тро е лек тра на и елек тра на
ко је ко ри сте сун че ву енер ги је, чи ју
про из вод њу је те шко пре ци зно
пла ни ра ти, до дат но је по ве ћа ло
не из ве сност у опе ра тив ном пла -
ни ра њу ра да пре но сног си сте ма.
Пла ни ра ње ра да си сте ма се та ко -
ђе мо ра ускла ди ти са све кра ћим
вре мен ским ин тер ва ли ма у ко ји ма
се ор га ни зу је рад тр жи шта елек -
трич не енер ги је. Ка да се ово ме до -
да ве ли ка уза јам на за ви сност на -
ци о нал них пре но сних си сте ма ко -
ји ра де у ин тер ко нек ци ји, на ме ће
се по тре ба за по ја ча њем ко ор ди -
на ци је ра да пре но сних си сте ма,
нај пре на ре ги о нал ном а ге не рал -
но и на ни воу це ле син хро не обла -

сти. Ово су глав ни тех нич ки раз ло -
зи ко ји су опе ра то ре пре но сног си -
сте ма из за пад не и цен трал не
Евро пе „на те ра ли“ да у пр вој де це -
ни ји овог ве ка на до бро вољ ној
осно ви фор ми ра ју ре ги о нал не
ини ци ја ти ве за ко ор ди на ци ју си -
гур но сти: Co re so у Бри се лу
(http://www.coreso.eu) и TSC у
Минхену (http://www.tscnet.eu).
(слика 1).

По зи тив на ис ку ства ра да ове
две RSCI је био до дат ни раз лог да
ENT SO-E ини ци ра про цес чи ји је
циљ да ко ор ди на ци ја си гур но сти
ра да по ста не оба ве зу ју ћа у свим
де ло ви ма ин тер ко нек ци је „Кон ти -
нен тал на Евро па“, а та ко ђе и у
оста лим син хро ним обла сти ма чи -
ји су ТСО-и чла но ви ENT SO-E асо -
ци ја ци је.

ПО СЛО ВИ RSCI

ТСО-и ће има ти оба ве зу да при -
ме не зах те ве про пи са не европ -
ском ре гу ла ти вом (за ко ни ма) ко ја
је или усво је на („Упут ство за ало ка -
ци ју ка па ци те та и упра вља ње за гу -
ше њи ма“), или је ње на из ра да у за -
вр шној фа зи, као што су мре жна
пра ви ла и оба ве зу ју ћа упут ства ко -
ја се од но се на опе ра тив но пла ни -
ра ње и си гур ност. Нај е фи ка сни ји
на чин да ТСО-и ис пу не на ве де не
зах те ве је да од ре ђе не услу ге за
њих ра де RSCI. Сле де ћих 5 услу га
од но сно функ ци ја је де фи ни са но у

ПОТПИСАН УГОВОР У БЕОГРАДУ

ПОВОДИ

Центар за координацију сигурности
Пи ше: др Ду шко Ту бић

Сли ка 1. Зе мље од но сно ТСО чи ји рад ко ор ди ни ра ју TSC (ле во) и Co re so (де сно)
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ЕNTSO-E стра те гиј ским до ку мен ти -
ма ко ји се од но се на ко ор ди на ци ју
ра да опе ра то ра пре но сних си сте -
ма:

1. По бољ ша ње ин ди ви ду ал них
мо де ла мре же и кре и ра ње је дин -
стве ног мо де ла мре же;

2. Ко ор ди ни са ни про ра чун ка -
па ци те та;

3. Ана ли зе си гур но сти, укљу чу -
ју ћи ко рек тив не ак ци је; 

4. Про ра чун крат ко роч не и
сред њо роч не аде кват но сти си сте -
ма;

5. Ко ор ди на ци ја пла ни ра ња
ре мо на та. (слика 2).

ФОР МИ РА ЊЕ RSCI 
У ЈУ ГО И СТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ

Као што се мо же ви де ти на сли -
ци 1 ре ги он Ју го и сточ не Евро пе
ни је „по кри вен“ по сто је ћим ре ги о -
нал ним ини ци ја ти ва ма TSC и Co re -
so. Ру мун ски ТСО Tran se lec tri ca je
фе бру а ра 2013. го ди не дао пр ви
пред лог за по че так бу ду ће за јед -
нич ке опе ра тив не ко ор ди на ци је у
Ју го и сточ ној Евро пи. Од та да су ра -
ђе ни мно ги по сло ви за ус по ста -
вља ње и ин сти ту ци ја ли зо ва ње ко -
ор ди на ци је ра да пре све га од стра -
не цр но гор ског, бо сан ско-хер це го -
вач ког, ма ке дон ског и срп ског ТСО-
а као и Елек тро е нер гет ског ко ор ди -
на ци о ног цен тра (ЕКЦ). Исто вре ме -
но са до го ва ра њем са ТСО-има из
ре ги о на на по сло ви ма фор ми ра ња
RSCI, ин же ње ри ЕМС-а и ЕКЦ-а су
по че ли да ра де не ке од по сло ва де -
фи ни са них у ЕNTSO-E стра те гиј ским
до ку мен ти ма (сли ка 3).

Пред ви ђе но је да на кон по чет -
ка ра да SCC-а ови по сло ви пре ђу у
ње го ву над ле жност. Да би се то ре -
а ли зо ва ло нео п ход но је на кон
упи са SCC-а у Аген ци ју за при вред -
не ре ги стре, ко је је у то ку, обез бе -
ди ти усло ве за по че так ра да ком -
па ни је. То су, по ред за ко ном про -
пи са них оба ве за ко је сва ко пред у -
зе ће мо ра да ис пу ни, та ко ђе и:
при јем и обу ка ин же ње ра, обез бе -
ђе ње нео п ход них усло ва за рад

(про сто ри је, софт вер, хар двер и IT
окру же ње) и за кљу че ње уго во ра,
ка ко за до бра и по сло ве ко ји су
нео п ход ни за рад SCC-а та ко и за
услу ге ко је ће SCC ра ди ти за опе ра -
то ре пре но сног си сте ма. У 2015.
го ди ни ко ри сни ци услу га SCC-а ће
би ти ЦГЕС, НОС БиХ и ЈП ЕМС.

Цен тар за ко ор ди на ци ју си гур -
но сти, као пр ва RSCI у Ју го и сточ ној
Евро пи, има циљ да раз ви је све
нео п ход не сер ви се про пи са не
европ ским мре жним пра ви ли ма и
ENT SO-E ин тер ном ре гу ла ти вом.
Ове услу ге би би ле при ла го ђе не
ре ги о нал ним по тре ба ма и ко ри -
сти ли би их опе ра то ри пре но сних
си сте ма из Ју го и сточ не Евро пе, ко -
ји ма ће би ти по ну ђе но да уче ству -
ју у упра вља њу и раз во ју SCC-а као
и да оства ре удео у вла сни шту SCC-
а, уко ли ко за то има ју по слов ног
ин те ре са. Да ли ће се у ис пу ње њу
ова ко ам би ци о зно по ста вље ног
ци ља ус пе ти, ни је ла ко од го во ри -
ти, јер по сто је раз ли чи ти, пот пу но
ле ги тим ни, ин те ре си код по је ди -
них ТСО-а из ре ги о на. Не ки од њих
има ју же љу да се при кљу че TSC-у,
дру ги има ју на ме ру да осну ју не ку
но ву RSCI док тре ћи за са да по сма -
тра ју шта се ра ди и по че ће да ко -
ри сте услу ге не ке RSCI тек ка да то
бу ду мо ра ли тј. ка да то по ста не
оба ве зно за рад у ENT SO-E син хро -

ној обла сти „Кон ти нен тал на Евро -
па“, што се мо же оче ки ва ти у 2016.
го ди ни.

У сва ком слу ча ју, ве ли ки иза зо -
ви су пред Над зор ним од бо ром
SCC-а, у ко ји су иза бра ни: Јо сип До -
лић, ге не рал ни ди рек тор НОС БиХ
(пред сед ник), Иван Бу ла то вић
(из вр шни ди рек тор ЦГЕС-а) и Или -
ја Цви је тић (из вр шни ди рек тор за
пре нос у ЈП ЕМС), као и пред ди рек -
то ром SCC-а, Ду шком Ту би ћем и
свим за по сле ни ма у но вој ком па -
ни ји. Пла ни ра но је да у 2015. го ди -
ни шест ин же ње ра ра ди у SCC-у, а
да се на ред них го ди на, у за ви сно -
сти од ши ре ња оби ма по сла и уво -
ђе ња ра да у ви ше сме на, број за -
по сле них по ве ћа. 

ПОВОДИ

Сли ка 2. Услу ге RSCI пре ма ЕNTSO-E стра те гиј ским 
до ку мен ти ма 

Сли ка 3. По сло ви ко је ра де ин же ње ри ЕКЦ-а и ЕМС-а (јун 2015.)
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Зна ча ју 32. са ве то ва ња до при не ло
је и при су ство пред сед ни ка Ре ги о -

нал не CI GRE за Ју го и сточ ну Евро пу
(SE ERC), др Кре ши ми ра Ба ки ча, као
и ви ше пред став ни ка На ци о нал них
ко ми те та CI GRE из ре ги о на.

Тра ди ци о нал но, ге не рал ни по -
кро ви те љи 32. са ве то ва ња CI GRE Ср -
би ја би ли су Ми ни стар ство ру дар ста -
ва и енер ге ти ке, ЈП Елек тро при вре да
Ср би је и ЈП Елек тро мре жа Ср би је.
Осим до на ци ја за при пре му и одр жа -
ва ње Са ве то ва ња, ЈП ЕПС и ЈП ЕМС су
кроз уче шће сво јих струч ња ка зна чај -
но до при не ли одр жа ва њу ви со ког
ни воа струч но сти и ма сов но сти на
Са ве то ва њу. Та ко је на са мом све ча -
ном отва ра њу 32. са ве то ва ња CI GRE
Ср би ја би ло на ве де но да су ауто ри
чак 40 по сто ра до ва на овом са ве то -
ва њу из ова два Јав на пред у зе ћа. За
CI GRE Ср би ја је то од из у зет ног зна ча -
ја, јер је то знак да је елек тро при вре -
да Ср би је (у ши рем сми слу те ре чи)
на шла свој ин те рес да се одр жи ово
са ве то ва ње и да по др жи рад На ци о -
нал ног ко ми те та CI GRE Ср би ја.

Све ча но отва ра ње са ве то ва ња
У скла ду са Про гра мом ра да, Све -

ча но отва ра ње 32. са ве то ва ња одр -
жа но је 17. ма ја 2015. Го ди не са по -
чет ком у 18,00 ча со ва, уз при су ство
пре ко 800 уче сни ка и го сти ју из зе -
мље и ино стран ства. 

На кон из во ђе ња Хим не Ре пу бли -
ке Ср би је (Ива на Јор дан), при сут ним
го сти ма и уче сни ци ма Са ве то ва ња
обра тио се пред сед ник CI GRE Ср би ја
Гој ко До тлић. У свом обра ћа њу, на -
гла сио је да је ово нај ве ћи и нај зна -
чај ни ји скуп елек тро е нер ге ти ча ра у
Ср би ји, ко ји тра ди ци о нал но оку пља
струч не и на уч не рад ни ке и по слов не
љу де из елек тро при вред них ком па -
ни ја, елек тро ин ду стри је, про јек тант -
ских, кон сул тант ских, на уч но-ис тра -
жи вач ких и обра зов них ин сти ту ци ја
из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и зе ма -
ља у окру же њу. Го спо дин Гој ко До -
тлић се украт ко освр нуо на стреп ње и
те шко ће у ор га ни зо ва њу Са ве то ва -
ња, јер се оно одр жа ва у вре ме те шке
еко ном ске си ту а ци је у Ре пу бли ци Ср -
би ји, од но сно у вре ме ве ли ке штед -
ње на свим ни во и ма, али се ипак на
кра ју по ка за ло да стру ка у Ре пу бли ци

Ср би ји има по др шку. У ци љу про мо -
ци је сво јих ак тив но сти, CI GRE Ср би ја
је то ком 2015. го ди не пред у зе ла сле -
де ће рад ње: Пр во, CI GRE Ср би ја је до -
ста ви ла ле так (пам флет) свим елек -
тро тех нич ким фа кул те ти ма и ви шим
шко ла ма са по зи вом да се сту ден ти
„бес плат но“ (ако тре ба на гла си ти да
је то „бес плат но“) учла не у ме ђу на -
род ну ор га ни за ци ју CI GRE и на тај на -
чин оства ре мо гућ ност да им бу де до -
ступ на сва струч на до ку мен та ци ја ко -
ја се про из во ди у CI GRE, од но сно да
оства ре сва пра ва ве за на за члан ство
у CI GRE. И дру го, CI GRE Ср би ја је по -
кре ну ла но ви ча со пис под на зи вом
„CI GRED“, све у ци љу бо љег ин фор ми -
са ња члан ства, али и на уч но-ис тра -
жи вач ких уста но ва и при вред них су -
бје ка та, као и свих над ле жних ин сти -
ту ци ја у Ре пу бли ци. На зив ча со пи са
има „сим бо ли ку“, јер пред ста вља два
стру ков на удру же ња: CI GRE Ср би ја и
CI RED Ср би ја, и то је до бар при мер са -
рад ње два удру же ња. Пр ви број ча со -
пи са је про мо тив но уру чен кроз ма -

те ри јал за ово Са ве то ва ње, а та ко ђе
је де љен на ин фо-пул ту CI GRE Ср би ја. 

Уче сни ци ма Са ве то ва ња обра -
тио се и пред сед ник Ре ги о нал не за Ју -
го и сточ ну Евро пу (SE ERC), го спо дин
Кре ши мир Ба кич. По ред по здра ва
уче сни ци ма Са ве то ва ња, го спо дин
Ба кич го во рио је о спе ци фич но сто ма
ра да CI GRE, а то је да то удру же ње
оку пља про из во ђа че опре ме, ко ри -
сни ке те опре ме (пр вен стве но из
елек тро при вре де) и на уч но-ис тра жи -
вач ке ин сти ту ци је (ин сти ту те и фа -
кул те те). По се бан део ње го вог из ла -
га ња био је по све ћен пре спек ти ва ма
ра да Ре ги о нал не CI GRE. 

По сле пред сед ни ка Ре ги о нал не
CI GRE, уче сни ци ма Са ве то ва ња су се
обра ти ли проф. др Ра сим Га ча но -
вић, под пред сед ник бо сан ско-хер це -
го вач ког ко ми те та CI GRE, и го спо ђа
Ре на та Го дак ис пред хр ват ске CI GRE.
На све ча ном отва ра њу су би ли при -
сут ни проф. др Ми лу тин Остoјић,
пред сед ник CI GRE Цр на Го ра и Ма -
рио Ко ко руш, ге не рал ни се кре тар
бо сан ско-хер це го вач ког ко ми те та CI -
GRE.

Уче сни ке Са ве то ва ња по здра ви -
ли су и пред став ни ци ге не рал них по -
кро ви те ља Са ве то ва ња. Де јан По по -
вић, члан управ ног од бо ра ЈП Елек -
тро при вре да Ср би је ис та као је да ЕПС
фи нан сиј ски, струч но и ор га ни за ци о -
но по др жа ва ова кве ску по ве, јер има
свест о њи хо вом зна ча ју, ка ко за Ср -
би ју, та ко и за чи тав ре ги он. 

Не бој ша Пе тро вић, са вет ник ге -
не рал ног ди рек то ра ЈП ЕМС за тех -
нич ка пи та ња у ЈП Елек тро мре жа Ср -
би је, на гла сио је да ЕМС тра ди ци о -
нал но по др жа ва ова кве ску по ве и да
су го ди на ма ре зул та ти овог са ве то ва -
ња би ли ко ри сни за кон ци пи ра ње
пра ва ца раз во ја, усва ја ње но вих тех -
но ло ги ја и про на ла же ње нај е фи ка -
сни јих ре ше ња у ра ду елек тро е нер -
гет ских си сте ма.

У да љем то ку све ча ног отва ра ња,
пред сед ник CI GRE Ср би ја, го спо дин
Гој ко До тлић уру чио је за хвал ни це ге -
не рал ним по кро ви те љи ма, ве ли ким
спон зо ри ма и спон зо ри ма. Ис пред
ве ли ких спон зо ра, скуп је по здра вио
го спо дин Дра го љуб Да мља но вић,
ге не рал ни ди рек тор Schne i der Elec tric
Бе о град.

Умет нич ки део Све ча ног отва ра -
ња из ве ла је Кул тур но Про свет на за -
јед ни ца из Бе о гра да (ре ди тељ Жи ка
Ај да чић). На сту пао је ду вач ки ор ке -
стар Бо ја на Јо ва но ви ћа из Ча је ти не,
опер ска пе ва чи ца Ана Си ниц ки,
естрад на пе ца чи ца Ива на Јор дан,
ис так ну ти умет ник на ви о лон че лу Је -
ле на Ми хај ло вић, као и деч ји цр кве -

НАЈ ВЕ ЋИ И НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ СКУП 
ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕ ТИ ЧА РА У СР БИ ЈИ

ПОВОДИ

32. Са ве то ва ње CI GRE Ср би ја

Струч ни рад на Са ве то ва њу
од ви јао се у 16 гру па
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ни хор са Зла ти бо ра. Во ди тељ умет -
нич ког про гра ма би ла је глу ми ца
Сне жа на Здрав ко вић.

Струч ни рад са ве то ва ња
У скла ду са ор га ни за ци о ном ше -

мом CI GRE Ср би ја, струч ни рад на Са -
ве то ва њу од ви јао се у 16 гру па (чи ји
су на зи ви иден тич ни са на зи ви ма
Сту диј ских ко ми те та). Пле нар не сед -
ни це гру па одр жа ва не су у скла ду са
Про гра мом ра да па ра лел но у три са -
ле. Осно ва за ди ску си ју на сед ни ца ма
би ли су ра до ви, на пи са ни по уна пред
де фи ни са ним пре фе рен ци јал ним те -
ма ма. По сле за вр шет ка пле нар них
сед ни ца, Сту диј ски ко ми те ти су до не -
ли од го ва ра ју ће за кључ ке, иза бра ли
нај за па же ни је ра до ве и де фи ни са ли
пре фе рен ци јал не те ме за сле де ће 33.
са ве то ва ње 2017. го ди не.

Ов де тре ба на по ме ну ти да је на
32. са ве то ва њу CI GRE Ср би ја би ло об -
ја вље но 172 ра да што је не што ма ње
у од но су на уоби ча јен број ра до ва на
прет ход ним са ве то ва њи ма CI GRE Ср -
би ја. То је са свим су прот но тен ден ци -
ја ма у Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји CI -
GRE и не ким На ци о нал ним ко ми те ти -
ма CI GRE у ре ги о ну, где се мо ра чак
ад ми ни стра тив ним ме то да ма др жа ти
под кон тро лом при ти сак за об ја вљи -
ва ње све ве ћег бро ја ра до ва. На да мо
се да је то са мо „про ла зна кри за“, али
до вољ на за уз бу ну да се не што мо ра
про ме ни ти у ра ду удру же ња CI GRE
Ср би ја, као и у од но су при вред них су -
бје ка та и на уч но-ис тра жи вач ких и
обра зов них ин сти ту ци ја у од но су на
рад и ак тив но сти струч ња ка у стру -
ков ним ор га ни за ци ја ма (као што је
CI GRE Ср би ја).

Ак ту ел не те ме 
Пр вог рад ног да на, у по не де љак

18. ма ја 2015. го ди не одр жа на је пре -
зен та ци ја ак ту ел них те ма: 

Ве ли ки по ре ме ћа ји у елек тро е -
нер гет ском си сте му Ср би је 2014 –
узро ци, по сле ди це, пред у зе те хит не
ме ре, са на ци ја ха ва ри ја и по у ке.

Ор га ни за то ри су оку пи ли струч -
ња ке из ПД РБ Ко лу ба ра, ПД ТЕНТ, ЈП
ЕМС, ЕДБ, ПД Ју го и сток и ЕД До бој, ко -
ји су кроз осам по је ди нач них пре зен -
та ци ја при ка за ли шта се све де ша ва -
ло на ру дар ским ко по ви ма, про из -
вод ним ка па ци те ти ма и у пре но сној
и ди стри бу тив ној мре жи за вре ме
мај ских по пла ва, лет њих олуј них ве -
тро ва и де цем бар ских ле де них ки ша
у 2014. го ди ни. Ова ак ту ел на те ма је
про пра ће на при год ном из ло жбом
фо то гра фи ја ко је су илу стро ва ле на -
ве де не до га ђа је и ха ва ри је из 2014.
го ди не. На тај на чин CI GRE Ср би ја је
да ла свој до при нос обе ле жа ва њу тих
до га ђа ја (го ди шњи це по пла ва) у Ср -
би ји са аспек та елек тро е нер ге ти ке и
уз ви ше струч них ана ли за.

Де сет го ди на ли бе ра ли за ци је тр -
жи шта елек трич не енер ги је у Ср би ји

– до са да шња ис ку ства и бу ду ћи раз -
вој.

На овој Па нел пре зен та ци ји
струч ња ка ЈП ЕМС и Аген ци је за енер -
ге ти ку РС, пред ста вље не су фа зе до -
са да шњег раз во ја тр жи шта елек -
трич не енер ги је у Ср би ји, про јек ти ус -
по ста вља ња бер зе елек трич не енер -
ги је, као и бу ду ћи ко ра ци у ин те гра -
ци ји у ре ги о нал но и европ ско тр жи -
ште елек трич не енер ги је.

Обе „па нел пре зен та ци је“ ак ту ел -
них те ма иза зва ле су ве ли ко ин те ре -
со ва ње до ма ће, али и ино стра не
струч не јав но сти. 

Тех нич ка из ло жба и по слов не
пре зен та ци је

За вре ме тра ја ња Са ве то ва ња,
одр жа на је Тех нич ка из ло жба на ко јој
је 27 фир ми (про из во ђа чи опре ме,
кон сул тант ске, про јек тант ске и на уч -
но ис тра жи вач ке ор га ни за ци је) из зе -
мље и ино стран ства, при ка за ло сво ја
нај но ви ја тех нич ка до стиг ну ћа у про -
из вод њи елек тро е нер гет ске опре ме,
као и про јек то ва њу и из град њи елек -
тро е нер гет ских обје ка та. Би ло је 15
из ла га ча и 12 спон зо ра (од че га 7 „ве -

ли ких“) што је ста ти стич ки по сма тра -
но не што ма њи од зив не го на прет -
ход ном Са ве то ва њу CI GRE Ср би ја
2013.

У скла ду са Про гра мом мар ке тин -
га, за вре ме одр жа ва ња Са ве то ва ња,
одр жа но је 11 по слов них пре зен та -
ци ја, на ко ји ма су ве ли ки спон зо ри,
спон зо ри и дру ге за ин те ре со ва не
ком па ни је при ка за ли сво је про из вод -
не про гра ме и мо гућ но сти пру жа ња
услу га у елек тро е нер гет ском сек то ру.

Скуп шти на CI GRE Ср би ја
На скуп шти ни CI GRE Ср би ја, ко ја

је одр жа на тре ћег да на ра да 32. са ве -
то ва ња, усво јен је и Из ве штај о ра ду
CI GRE Ср би ја у пе ри о ду из ме ђу два
за се да ња, Из ве штај о фи нан сиј ском
по сло ва њу CI GRE Ср би ја у 2014. го ди -

ну, Фи нан сиј ски план по сло ва ња CI -
GRE Ср би ја за 2015. го ди ну и Про грам
ра да CI GRE Ср би ја за 2015-2016. го ди -
ну.

Скуп шти на је де лом има ла из бор -
ни ка рак тер на ко ме је тај ним гла са -
њем (у скла ду са Ста ту том CI GRE Ср -
би ја) из вр шен из бор др Ни не ла Чу -
ка лев ског (ИМП) за пот пре сед ни ка
CI GRE Ср би ја у на ред ном че тво ро го -
ди шњем ман да ту 2015-2019.

У све ча ном де лу Скуп шти не уру -
че на су и при зна ња и пла ке те ис так -
ну тим по је дин ци ма за њи хов до са да -
шњи рад у CI GRE Ср би ја. При зна ње
за жи вот но де ло до би ли су проф. др
Ми лан Са вић и Ра до мир На у мов
(на зах тев по ро ди це при зна ње је пре -
да то мр Еми ли ји Тур ко вић). Пла ке -
те за рад у ор га ни за ци ји CI GRE до би -
ли су мр Го ран Ја ку по вић (СТК Ц2),
мр Бо жи дар Ра до вић (СТК Ц5) и др
Ја сми на Ман дић-Лу кић (СТК Д2).

На кра ју, на Скуп шти ни је са оп -
ште на ин фор ма ци ја да у то ку Са ве то -
ва ња до би је на од лу ка Ин же њер ске
ко мо ре Ср би је (ИКС) да је 32. са ве то -
ва ње CI GRE Ср би ја увр шће но у про -
грам пер ма нент ног струч ног уса вр -
ша ва ња чла но ва ИКС за 2015. го ди ну.
Се кре та ри јат CI GRE Ср би ја ће са
струч ним слу жба ма ИКС до го во ри ти
про це ду ру по ко јој ће сви има о ци
лич них ли цен ци за од го вор ног про -
јек тан та или од го вор ног из во ђа ча
ра до ва, а уче сни ци 32. са ве то ва ње CI -
GRE Ср би ја, мо ћи да ма те ри ја ли зу ју
бо до ве за струч но уса вр ша ва ње. 

При пре мио:
мр Гој ко До тлић,

пред сед ник CI GRE Ср би ја

ПОВОДИ

Оп шти је ути сак да је 32. са ве то -
ва ње би ло до бро про пра ће но ме -
ди ји ма, на ро чи то од ре пор тер ских
еки па ком па ниј ских ли сто ва ЕМС,
kWh (ЕПС), ТЕНТ, Елек тро вој во ди на
и Енер го про јект, али и ме ди ског ар -
хи ва ЕBАRТ, аген ци је ТАН ЈУГ, и др.
Од ТВ ком па ни ја у из ве шта ва њу је
на ро чи то би ла ак тив на те ле ви зи ја
Ко пер ни кус 1, Сту дио Б и РТС 1.

Ме ди ји и са ве то ва ње

ЕМС тра ди ци о нал но 
по др жа ва Са ве то ва ње CI GRE
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Шта је га ран то ва ност 
ка па ци те та? 

Док је фи зич ко га ран то ва ње
тран сак ци ја по твр ђе но на не ко ли ко
европ ских гра ни ца у тре нут ку по твр -
де тран сак ци је у day-ahead про це су,
не по сто ји је дин ствен при лаз од у зи -
ма њу ка па ци те та (ca pa city cur ta il -
ment) на сред ње роч ном и ду го роч -
ном вре мен ском окви ру. На не ким
гра ни ца ма пре ко гра нич ни пре но сни
ка па ци тет је у пот пу но сти га ран то -
ван, чак и у слу ча ју ви ше си ле, на дру -
гим гра ни ца ма је ка па ци тет пред мет
од у зи ма ња. На не ким гра ни ца ма се
вр ши ком пен за ци ја, а на не ки ма не.

Га ран то ва ност ка па ци те та је ве о -
ма ва жна за пре ко гра нич ну тр го ви ну
и раз вој тр жи шта елек трич не енер ги -
је.

По тре ба за га ран то ва њем 
ка па ци те та

У кон тек сту екс пли цит них аук ци -
ја, га ран то ва ност ка па ци те та оси гу -
ра ва чист еле мент уго во ра за уче сни -
ке на тр жи шту ко ји ће уве сти у про ра -
чун ри зи ка и тро шко ва сво је пре ко -
гра нич не тр го ви не.

Га ран то ва ност ка па ци те та је та -
ко ђе бит на за снаб де ва че ко ји не ма ју
про из вод њу са обе стра не гра ни це те
та ко не мо гу да ба лан си ра ју сво ју по -
зи ци ју. Због то га га ран то ва ност ка па -
ци те та про мо ви ше ин те гра ци ју тр -
жи шта и под сти че так ми че ње са обе
стра не за гу ше не ин тер ко нек ци је, из
че га ко рист има ју крај њи по тро ша чи.

У слу ча ју им пли цит них аук ци ја,
опе ра тор пре но сног си сте ма (у да -
љем тек сту: ОПС) рас по ло жи ве ка па -
ци те те у да ну уна пред пре да ју бер за -
ма елек трич не енер ги је ко је их ко ри -
сте у про це си ма co u pling-а и split ting-
а две бер зе. Це не и ко ли чи не раз ме -
ње не на сва ком тр жи шту као и из ме -
ђу спо је них тр жи шта су ре зул тат ових
про це са. Ако га ран то ва ност ни је оси -
гу ра на по сле про це са спа ја ња и раз -
два ја ња бер зи ово ће ути ца ти на не -
ко рек тан из лаз ал го рит ма. Ре кал ку -
ла ци је ни су до бре ни по бер зе ни по

тр жи ште уоп ште. Због то га је по тре ба
за га ран то ва но шћу ка па ци те та пред -
у слов за раз вој спа ја ња тр жи шта. 

Про це на ко ри сти, ри зи ци 
и тро шко ви

Од у зи ма ње ка па ци те та ко ји ни су
по сле ди ца Ви ше си ле се че сто ком -
пен зу ју на вред ност 110% це не пла -
ће не за до де ље ни ка па ци тет или се
но вац вра ћа у вред но сти пла ће ног
ка па ци те та.

Обе ове ше ме (вра ћа ње нов ца и
ком пен за ци ја) се нај че шће при ме њу -
ју на ин тер ко нек ци ја ма ши ром Евро -
пе, али не осли ка ва ју фи нан сиј ске по -
сле ди це од у зи ма ња ка па ци те та и не -
ма ју еко ном ско обра зло же ње. Ка па -
ци тет ко ји је осво јен и пла ћен има за
по сле ди цу тр го ви ну елек трич не ом
енер ги јом, а не же љу уче сни ка на тр -
жи шту да до би је ком пен за ци ју или
вра ћа ње нов ца. Ово има сле де ће не -
га тив не ефек те:

• До дат ни ри зик уче сни ка на тр -
жи шту на ме ће ве ће тро шко ве.
При ли ком уче ство ва ња на аук -
ци ја ма уче сни ци ће ура чу на ти
овај ри зик у окви ру по ну де ко ја
ће би ти ма ња у по ре ђе њу са
слу ча јем ка да ни су из ло же ни
овом ри зи ку. Овај ри зик пред -
ста вља до дат ни тро шак си сте -
му ко јим мо же да се сма њи раз -
вој пре ко гра нич не тр го ви не,
ефи ка сно над ме та ње и, уоп -
ште но, ефи ка сно функ ци о ни са -
ње тр жи шта и ште ту крај њих
ку па ца.

• ОПС не ма ју раз лог да ми ни ми -
зи ра ју од у зи ма ње ка па ци те та
пре ко пла ни ра ног од у зи ма ња
и про ра чу на те ре дук ци је ка па -
ци те та ка да је ка па ци тет на ин -
тер ко нек ци ји нај ма њи

ОПС има ју бо ље ин фор ма ци је о
ста њу у мре жи од уче сни ка на тр жи -
шту па лак ше при ма ју ин фор ма ци је о
сма ње њи ма ка па ци те та од уче сни ка.
Они су та ко ђе на бо љој по зи ци ји да

про ра чу на ју ути цај би ло ког сма ње -
ња ка па ци те та са ста но ви шта из вр -
ша ва ња нео п ход них кон тра ме ра. 

Си гур ност мре же
Иако су ОПС на пр вој ли ни ји отва -

ра ња тр жи шта и на по сло ви ма спа ја -
ња тр жи шта у јед но ве ли ко пан-
европ ско тр жи ште елек трич не енер -
ги је, по сао ОПС је да на пр вом ме сту
оси гу ра ју си гур ност мре же. Да би ово
учи ни ли ОПС су од го вор ни да спро -
ве ду аде кват не ме ре ко је су еко ном -
ски нај е фи ка сни је да раз ре ше кри -
тич не си ту а ци је у мре жи.

ОПИС ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ
У про це су екс пли цит них аук ци ја,

пре но сни ка па ци тет је пр во до де љен
од стра не ОПС, а он да је но ми но ван
од стра не уче сни ка на тр жи шту. Ка да
су у пи та њу им пли цит не аук ци је, ОПС
обез бе ђу ју да пре ко гра нич ни пре но -
сни ка па ци тет бу де до сту пан бер за ма
ко је тај ка па ци тет узи ма ју у об зир при
про ра чу ни ма це на из ме ђу тр жи -
шних обла сти на дан-уна пред тр жи -
шту. По сле ди ца то га су при ја вље не
пре ко гра нич не тран сак ци је ко је не ће
пре ћи вред ност рас по ло жи вог пре -
ко гра нич ног ка па ци те та.

За те по тре бе се не ки од тер ми на
мо ра ју об ја сни ти:

• Пра во на ало ци ра ни ка па ци тет
Пра во на пре но сни ка па ци тет ко -

је уче сник до би ја као ре зул тат ало ка -
ци о не про це ду ре. Овај ка па ци тет
омо гу ћа ва пра во има о цу ка па ци те та
да но ми ну је пре нос енер ги је из ме ђу
тр жи шних обла сти у фор ми про гра -
ма раз ме не (фи зич ко пра во пре но са).

• Ви ша си ла
До га ђај Ви ше си ле зна чи би ло ко -

ју не пред ви ђе ну си ту а ци ју или до га -
ђај, узрок и по сле ди цу ко ја је ван кон -
тро ле ОПС.

Овај до га ђај ни је кри ви ца ОПС,
не мо же би ти пре ва зи ђен или из бег -
нут и чи ни не мо гу ћим да јед на или
ви ше стра на, при вре ме но или де фи -
ни тив но, из вр ша ва сво је оба ве зе у
скла ду са аук ци о ним пра ви ли ма. У
вр ло рет ким слу ча је ви ма гре шка у
ди мен зи о ни са њу мре же мо же би ти
сма тра на Ви шом си лом.

• Од у зи ма ње ка па ци те та (Cur ta il -
ment)

Слу чај ка да ОПС ре ду ку је фи зич -
ко пра во пре но са ко је је прет ход но
до де ље но или но ми но ва но.

ТР ЖИ ШТЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
– РАД СА СА ВЕ ТО ВА ЊА CI GRE

ЈП ЕМС

Га ран то ва ње пре ко гра нич ног
пре но сног си сте ма (1. део)
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• Фи зич ка га ран то ва ност
У стро гом зна че њу, фи зич ка га -

ран то ва ност не до зво ља ва ОПС да
од у зи ма ало ци ра ни ка па ци тет; ни го -
ди шњи, ни ме сеч ни, днев ни или уну -
тард нев ни.

• Фи нан сиј ска га ран то ва ност
Фи нан сиј ска га ран то ва ност под -

ра зу ме ва по сто ја ње ком пен за ци о не
ше ме ко ја чи ни да је уче сни ци ма све -
јед но да ли је ка па ци тет ис ко ри шћен
или од у зет. Пра ва ме ра за ком пен за -
ци о ну ше му за фи нан сиј ску не у трал -
ност за ви си од тре нут ка ка да је из вр -
ше но од у зи ма ње.

Ово се об ја шња ва при ме ром. У
слу ча ју да Тр го вац А ко ји има фи зич -
ко пра во пре но са из зе мље А у зе мљу
Б и има уго вор ну оба ве зу за пре у зи -
ма ње енер ги је из А и ин јек ти ра ње у Б
он мо ра да про да енер ги ју ко ју пре у -
зи ма из А и да до дат но ку пи енер ги ју
ка ко би за кљу чио уго вор у Б. До дат ни
тро шак ко ји се ја вио јед нак је сат ној
ра зли ци це на из ме ђу А и Б и ова це -
на би тре ба ла да је јед на ка ком пен за -
ци ји ко ја ће учи ни ти да све бу де фи -
нан сиј ски не про мен љи во са стра не
Тр гов ца.

ЗА ДА ЦИ КО ЈИ ТРЕ БА ДА СЕ 
ИС ПУ НЕ ДА БИ СЕ ЗА ДО ВО ЉИ ЛА ГА -

РАН ТО ВА НОСТ
Сред ства ОПС за оси гу ра ње

га ран то ва но сти
ОПС има ју раз ли чи та сред ства да

оси гу ра ју га ран то ва ност ало ци ра них
и но ми но ва них ка па ци те та. Ова
сред ства се мо гу раз ли ко ва ти на вре -
мен ској оси као пре вен тив на и ле ко -
ви та (ку ра тив на - ко рек тив на). Пре -
вен тив не ме ре се обич но ко ри сте у
фа зи пре за тва ра ња ка пи је тр го ва ња
за дан уна пред; ле ко ви те ме ре се ко -
ри сте у крат ко роч ном пе ри о ду по сле
за тва ра ња ка пи је до ре ал ног тре нут -
ка из вр ше ња. Ме ре опи са не ис под
би тре ба ло да бу ду до ступ не ОПС за
ду го роч ни пе ри од пре из вр ше ња и
та ко ђе у вре ме ну бли ском ре ал ном
вре ме ну.

У ства ри, на ОПС је да од лу чи ко је
ме ре ће да ко ри сти и мо же се де си ти
да се ви ше ме ра ко ри сти па ра лел но.
Од лу ка ко ја тре ба да се пре ду зме за
обез бе ђе ње си гур ног ра да мре же
тре ба да бу де та ква да не ути че на тр -
жи ште и што је ви ше мо гу ће на ње го -
ву ефи ка сност. Где су мо гу ће ал тер на -
тив не мeре, ОПС би тре ба ло да иза -
бе ру оне ко је тра же ми ни мал не тро -
шко ве (ако је мо гу ће да бу ду тр жи -
шне ме ре) ко је ће га ран то ва ти си гур -
ност си сте ма. Ако ОПС има про бле ма
(би ло прав них, ад ми ни стра тив них
или тех нич ких) у чи ње њу та квих ме -
ра, бит но је да та кве пре пре ке бу ду

пре по зна те и пред у пре ђе не та ко што
би ОПС кон так ти рао ре ле вант на те ла
ко јих се ово ти че. Пра во ре ше ње мо -
же да се тра жи да олак ша спро во ђе -
ње пу не га ран то ва но сти ка па ци те та.

Ове ме ре су:
• Про ме не у то по ло ги ји мре же
Ако се де си нео че ки ва на си ту а ци -

ја, ОПС мо же да на пра ви про ме не у
то по ло ги ји мре же (као што су фа зни
ре гу ла то ри (pha se shif ters), FACTS уре -
ђа ји (Fle xi ble Al ter na ting Cur rent Tran -
smis sion System)) да би се об ра чу на ли
са ова квим си ту а ци ја ма и да би про -
ме ни ли смер фи зич ког то ка у мре жи
и да би одр жа ли ни во ка па ци те та ко -
ји су прет ход но до де ље ни. Про ме не у
то по ло ги ји мре же мо гу да се ко ри сте
као ме ре пре вен ци је и као ле ко ви те
ме ре.

• От куп ка па ци те та
Ако ОПС уочи да у ре ал ној си ту а -

ци ји, услед не пред ви ђе них окол но -
сти, ка па ци те ти не мо гу да се др же на
ни воу на ко јем су би ли прет ход но до -
де ље ни на ду го роч ном и сред ње роч -
ном вре мен ском ни воу, ОПС мо же да
от ку пи прет ход но ало ци ра ни ка па -
ци тет од уче сни ка на се кун дар ном
тр жи шту. От ку пљи ва ње ка па ци те та
је пре вен тив на ме ра.

• Кон тра тр го ви на
Кон тра тр го ви на се обич но де фи -

ни ше као тр жи шна тран сак ци ја ини -
ци ра на од стра не ОПС из ме ђу две су -
сед не кон трол не или тр жи шне (це -
нов не) обла сти или у окви ру кон трол -
не об ла си ко јом ОПС упра вља у су -
прот ном сме ру од глав ног то ка сна ге,
да би се до зво лио ве ћи ни во ко мер -
ци јал них тран сак ци ја у сме ру у ко јем
се нај ви ше тр гу је. Кон тра тр го ви ном
ОПС оси гу ра ва да фи зич ки ток сна ге
у мре жи бу де у при хва тљи вим гра ни -
ца ма. Ова ме ра се мо же сма тра ти и
пре вен тив ном и ле ко ви том.

• Ре ди спе чинг
Ре ди спе чинг (за јед нич ки или са -

мо са јед не стра не за гу ше не мре же) је
ме ра где ОПС ме ња смер ге не ри са ња
или оп те ре ће ња у сво јој мре жи да би
про ме нио фи зич ки ток сна ге.

Обич но се ко ри сти као ле ко ви та
ме ра по сле за тва ра ња ка пи је за дан
уна пред.

Ге не ра то ри и по тро шња се ди -
рект но укљу чу ју у ре ди спе чинг ако
ОПС да на лог за про ме ну њи хо ве по -
зи ци је. Ово мо же ути ца ти да се ге не -
ра тор ске ком па ни је или вла сни ци ве -
ћих по тро шњи су срет ну са ве ћим
тро шко ви ма, ко ји ка сни је ути чу на
по ну де на ба лан сном тр жи шту и на
не е ко но мич ност по сло ва ња ових
уче сни ка на тр жи шту.

Као до да так, ре ди спе чинг на ме ће
да ОПС мо ра ју има ти чи сту си ту а ци ју
по пи та њу ре до сле да ан га жо ва ња
ових ре сур са. Од но си мо гу би ти ре гу -
ли са ни уго во ром. Шта ви ше ОПС зах -
те ва ју тач ну ин фор ма ци ју о пла ни ра -
ној и тре нут ној про из вод њи је ди ни ца
ко је мо гу да бу ду уме ша ни у ре ди спе -
чинг.

Од у зи ма ње ка па ци те та 
– угао си гур но сти си сте ма

Од у зи ма ње ало ци ра них ка па ци -
те та и уки да ње но ми но ва них раз ме -
на ни су по жељ ни из угла тр жи шта.

Ипак, нео п ход ност пред у зи ма ња
крат ко роч них ме ра, тех нич ких или
тр жи шних, бли ских ре ал ном вре ме -
ну од стра не ОПС мо гу да се де се у
раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Ова кви до -
га ђа ји мо гу би ти ис пад не ко ли ко да -
ле ко во да, не пред ви ди ве си ту а ци је
ста ња ве тра или исто вре ме ни ис пад
ви ше ге не ра тор ских је ди ни ца. У
овим слу ча је ви ма, на ме ће се пи та ње
ко ја је ме ра аде кват на да би се ре ши -
ла кри тич на си ту а ци ја. Мо ра се на -
гла си ти да је ова ква си ту а ци ја увек
мо гу ћа и да има ве ћег ути ца ја што
смо бли жи пре но сним гра ни ца ма
мре же.

Од у зи ма ње но ми но ва них ка па -
ци те та мо же да по мог не очу ва њу си -
гур ног ра да мре же та ко што ће се
сма њи ти фи зич ки ток пре ко гра ни це
ако је узро ко ван ра дом уче сни ка на
тр жи шту. Ипак, по сто ји ри зик да та -
кве ак ци је не бу ду у пот пу но сти спро -
ве де не од стра не уче сни ка на тр жи -
шту и да због то га не ма ју же љен ути -
цај на фи зич ки ток сна ге, на ро чи то
ако се од у зи ма ње оба вља бли зу ре -
ал ног вре ме на и ако су сви ре сур си
ре ди спе чин га ис цр пље ни. За то ОПС
не сме у пот пу но сти да се осло ни на
ефек тив ну при ме ну ове ме то де и мо -
ра да се при пре ми за пра ву ре ак ци ју
у ре ал ном вре ме ну.

Од у зи ма ње но ми но ва них тран -
сак ци ја ре зул ту је но вој вред но сти
пре ко гра нич них раз ме на ко ја се ко -
ри сти за ре гу ла ци ју. Ако уче сни ци на
тр жи шту не од ре а гу ју вр ло бр зо на
од у зи ма ње ка па ци те та ре гу ла ци ја ће
ра ди ти на то ме да сма њи раз ме не.

Ако се прет по ста ви да по сто је ре -
зер ве за ре гу ла ци ју сма њи ће се за гу -
ше ње. Ово ни је же ље ни ефе кат од у -
зи ма ња јер је си стем у опа сно сти то -
ком упра вља ња. Шта ви ше ре гу ла ци -
ја тре ба да се ко ри сти за по кри ва ње
де ба лан са, а не за ре ша ва ње про бле -
ма за гу ше не мре же. 

На ста вак сле ди у иду ћем бро ју.

ЈП ЕМС
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Сре ди ном ју на на Фа кул те ту
ор га ни за ци о них на у ка Вук

Га јић и Дар ко Мај сто ро вић из
Сек то ра за на бав ке одр жа ли су
пре зен та ци ју о упра вља њу јав -
ним на бав ка ма у Елек тро мре жи
Ср би је. 

Пре зен та ци ја је одр жа на у
окви ру кур са „Ме наџ мент јав них
на бав ки” ко ји ор га ни зу је ФОН и
при су ство ва ле су јој ко ле ге ко је
спро во де по ступ ке јав них на бав -
ки у пред у зе ћи ма ко ја по За ко ну
о јав ним на бав ка ма има ју фор му
На ру чи о ца. Ини ци ја тор пре да ва -
ња био је Пре драг Јо ва но вић,
ди рек тор Упра ве за јав не на бав -
ке.

- Пре зен та ци ја је при пре мље -
на та ко да при бли жи ко ле га ма из
дру гих пред у зе ћа на чин на ко ји
смо ор га ни зо ва ни у ЈП ЕМС ка да
је реч о обла сти јав них на бав ки.
Об ја шње на је са ма пу та ња на -
бав ке кроз раз не слу жбе и сек то -
ре: од зах те ва, пра вље ња пла на
на бав ки, по кре та ња на бав ки,
спро во ђе ња по ступ ка на бав ки,

уго ва ра ња, ре а ли за ци је уго во ра

до ис по ру ке ко ри сни ци ма ко ји су

ис ка за ли по тре бе за на бав ком.

По се бан ак це нат је ста вљен на

про це ду ре, упут ства и ин тер на

ак та ко је су усво је не у ЈП ЕМС и
ко јих се пр идр жа ва мо. Уз ко ри -
шће ње по сто је ћих софт ве ра за
пра ће ње јав них на бав ки и уго во -
ра, олак шан је рад са мих ре фе ре -
на та, а по сло вод ству омо гу ће на
пре глед на кон тро ла свих јав них
на бав ки – ис ти че Вук Га јић, је дан
од ауто ра.

По сле пре зен та ци је усле ди ла
је отво ре на раз ме на ми шље ња у
ко јој су, осим по ла зни ка кур са,
уче ство ва ли и Пре драг Јо ва но -
вић и Сте ван Бу цек, ру ко во ди -
лац Сек то ра за на бав ке у ЈП ЕМС.

Пре зен та ци ја је на и шла на
од лич ну ре ак ци ју, по ла зни ци
кур са за до вољ ни су при ка за ним
ин фор ма ци ја ма и за ла га њем ко -
ле га из ЈП ЕМС ко ји су сво јим са -
ве ти ма по ку ша ли да пре не су и
пре до че на ко ји на чин се по сло -
ва ње мо же учи ни ти ефи ка сни -
јим. Ди рек тор Упра ве за јав не на -
бав ке из ра зио је за хвал ност на
одр жа ној пре зен та ци ји и успе -
шно одр жа ној рас пра ви и по ну -
дио да љу са рад њу кроз пре зен то -
ва ње овог де ла по сло ва ња ЈП
ЕМС и у бу дућ но сти. 

М. Б.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ НА ФА КУЛ ТЕ ТУ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ НА У КА

АКТУЕЛНОСТИ

Ме наџ мент јав них на бав ки

Пре зен та ци ја је на и шла
на од лич ну ре ак ци ју 
по ла зни ка
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На ло ка ци ја ма ТС Обре но -
вац/РП Мла дост и ТС Ниш 2,

28. и 29. апри ла одр жа ни су се ми -
на ри за ин струк то ре за ко ри шће -
ње елек тро и зо ла ци о не опре ме.
Обу ке су, у скла ду са оба ве за ма
из Уго во ра за ис по ру ку изо ла ци -
о не опре ме, др жа ли пред став ни -
ци про из во ђа ча, од но сно ис по -
ру чи о ца опре ме, фран цу ске ком -

па ни је „CA TU“, као и Не дељ ко
Огри зо вић из Слу жбе за БЗР и
ЗОП. На се ми на ри ма је уче ство -
ва ло по 15 по ла зни ка ко ји су од
про из во ђа ча опре ме до би ли сер -
ти фи ка те да су успе шно за вр ши -
ли на пред ни тре нинг за ко ри -
шће ње изо ла ци о не опре ме.

Се ми на ри су, осим те о риј ског
де ла и пре зен та ци је, под ра зу ме -

ва ли и прак тич ну ве жбу ко ри -
шће ња опре ме, као и те сти ра ње
по ла зни ка обу ке и вред но ва ње
ње них из во ђа ча.

На се ми на ру је из вр ше на обу -
ка за ко ри шће ње опре ме за обез -
бе ђе ње ме ста ра да (ком пле ти за
узе мља ва ње) и кон тро лу на по на
(де тек то ри на по на) за на пон ске
ни вое 220 и 400 kV. Прак тич на
ве жба је са др жа ла кон крет ну
при ме ну опре ме у ЕЕ по стро је њу.

Про је кат је на ме њен при пре ми
ин тер них пре да ва ча, са ци љем да -
љег спро во ђе ња обу ка за рад са
елек тро и зо ла ци о ном опре мом, у
скла ду са оп штим ци ље ви ма раз -
во ја струк ту ре обра зо ва ња и обу ке
из обла сти без бед но сти и здра вља
на ра ду за за по сле не. Обу ка је, та -
ко ђе, пру жи ла мо гућ ност ин тер ак -
тив не са рад ње са про из во ђа чи ма
и ис по ру чи о ци ма опре ме, што
обез бе ђу је бо ље са гле да ва ње про -
бле ма ти ке ра да са елек тро и зо ла -
ци о ном опре мом.

М. Б.

БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ

АКТУЕЛНОСТИ

Обу ка за ко ри шће ње
елек тро и зо ла ци о не опре ме

Обу ка је пру жи ла мо гућ ност
ин тер ак тив не са рад ње са 
про из во ђа чи ма и 
ис по ру чи о ци ма опре ме

Сек тор за ад ми ни стра ци ју тр жи шта елек трич не енер ги је (сек тор
РАТ) ор га ни зо вао је сре ди ном апри ла на Ко па о ни ку ра ди о ни цу ко -
ја је би ла по де ље на на две те мат ске це ли не.

У окви ру пр ве те мат ске це ли не, за по сле ни у Сек то ру РАТ, за јед -
но са оста лим за по сле ни ма у сек то ри ма ДТР, ДУП и ИКТ, упо зна ли
су се са ре гу ла ти вом и за кон ским оба ве за ма у ве зи об ја вљи ва ња
кључ них тр жи шних по да та ка. Уче сни ци ма ра ди о ни це пред ста вље -
не су и де фи ни ци је по да та ка, ро ко ви за њи хо во об ја вљи ва ње, као
и плат фор ме на ко ји ма се по да ци об ја вљу ју. Та ко ђе, у то ку ра ди о ни -
це раз ме ње на су ис ку ства у ве зи до са да шње прак тич не ре а ли за ци -
је и ана ли зи ра ни су евен ту ал ни про бле ми ко ји се мо гу ја ви ти то ком
им пле мен та ци је ре гу ла ти ве. 

Дру га те мат ска це ли на об у хва ти ла је упо зна ва ње По сло вод ства,
Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је и за по сле них у дру гим ор -
га ни за ци о ним је ди ни ца ма ЈП ЕМС са кон цеп ци јом ус по ста вља ња
тр жи шта елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, об ја вљи ва њем
кључ них тр жи шних по да та ка и за кон ским оба ве за ма ве за ним за
тран спа рент ност по да та ка на ве ле про дај ном тр жи шту елек трич не
енер ги је.

Р. Е.

РА ДИ О НИ ЦА СЕК ТО РА ЗА РАЗ ВОЈ И АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈУ ТР ЖИ ШТА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Упо зна ва ње са ре гу ла ти вом и за кон ским оба ве за ма
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Тер мин и кон цепт “ Ин тер не фи -
нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек -

то ру (Pu blic In ter nal Fi nan cial Con trol -
PIFC), уста но ви ла je Европ ска ко ми -
си ја у окви ру по гла вља 32.
AcquisCommunаutaire, са ци љем да
се обез бе ди при ме на до бро раз ви -
је них и ефек тив них си сте ма ин тер -
не кон тро ле јав них сред ста ва укљу -
чу ју ћи и стра не фон до ве.

Aqu is com mu na u ta i re (прав на
те ко ви на ЕУ) је дан је од нај зна чај -
ни јих прав них и по ли тич ких прин -
ци па европ ских ин те гра ци ја. Ac qu -
is је скуп пра ва и оба ве за ко је све
др жа ве чла ни це оба ве зу ју и по ве -
зу ју уну тар Европ ске уни је. По јам
Ac qu is од но си се на укуп на пра ва,
оба ве зе и пре да ност За јед ни ци, ко -
ји су ку му ли ра ни раз во јем ин те гра -
ци о ног про це са, или ко је је ЕУ
оства ри ла до да нас, до се гла у прав -
ном и по ли тич ком сми слу. Прак са
Су да Европ ских за јед ни ца ста ви ла
је Ac qu is у ранг устав ног прин ци па.
У по ли тич ком сми слу, кључ но је
пра ви ло да су прав на до стиг ну ћа
За јед ни це услов о ко јем се не мо же
пре го ва ра ти. Ac qu is, схва ћен као
укуп но до стиг ну ће За јед ни це, сва -
ко днев но се ши ри, уве ћа ва и ре -
про ду ку је.

Сва ка зе мља ко ја под но си зах -
тев за члан ство у Европ ској уни ји
мо ра би ти спрем на да при хва ти Ac -
qu is у пот пу но сти и, што је јед на ко
ва жно, мо ра би ти спо соб на да га
про ве де. Усло ви и на чин при хва та -
ња и про во ђе ња Ac qu is -а са др жај
су пре го во ра о члан ству у ЕУ ко је
др жа ва кан ди дат ки ња во ди с др жа -
ва ма чла ни ца ма и у ту свр ху де ли
се на по гла вља пре го во ра.

Од ред ба ма За ко на о бу џет ском
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, и на
осно ву ње га до не тим под за кон -
ским ак ти ма, про пи са но је да ин -
тер на фи нан сиј ска кон тро ла у јав -
ном сек то ру – PIFC, об у хва та фи -
нан сиј ско упра вља ње и кон тро лу

код ко ри сни ка јав них сред ста ва,
ин тер ну ре ви зи ју код ко ри сни ка
јав них сред ста ва и цен трал ну је ди -
ни цу за хар мо ни за ци ју ко ја се фор -
ми ра при Ми ни стар ству фи нан си ја
РС.

Фи нан сиј ско упра вља ње и кон -
тро ла и ин тер на ре ви зи ја пред ста -
вља ју си стем ин тер не кон тро ле и
слу же да обез бе де по др шку ру ко -
вод ству у ис пу ња ва њу ци ље ва ор -

га ни за ци је. Ње га чи ни си стем ин -
тер них кон тро ла, ко ји се спро во ди
по ли ти ка ма, про це ду ра ма и ак тив -
но сти ма ко је ус по ста вља ру ко вод -
ство пред у зе ћа, са за дат ком да се
обез бе ди ра зум но уве ра ва ње да ће
се ци ље ви пред у зе ћа оства ри ти и
пред ста вља стал ну ком по нен ту
угра ђе ну у са ме по слов не про це се.
Фи нан сиј ско упра вља ње и кон тро -
ла ор га ни зу је се као си стем про це -
ду ра и од го вор но сти свих ли ца у
ор га ни за ци ји.

У овом тре нут ку, ино ви ра ним
Ре ше њем ге не рал ног ди рек то ра,
од 19. ма ја, име но ва на је рад на гру -
па за ду же на за уво ђе ње и раз вој
си сте ма фи нан сиј ског упра вља ња
и кон тро ле у ЈП ЕМС и до но ше ње
стра те ги је упра вља ња ри зи ци ма.

Ин тер на ре ви зи ја у ЈП ЕМС
У скла ду са За ко ном о бу џет -

ском си сте му и на осно ву ње га до -
не тим под за кон ским ак ти ма, ЈП
ЕМС је, као јав но пред у зе ће, у мар -
ту 2008. го ди не ис пу ни ло сво ју оба -
ве зу ус по ста вља ња функ ци је ин -
тер не ре ви зи је.

Од осни ва ња 2008.го ди не, ин -
тер на ре ви зи ја ЈП ЕМС се по тру ди -
ла да од за кон ске оба ве зе пре ра сте
у фун ци ју ко ја до да је вред ност ор -
га ни за ци ји и да по ста не де сна ру ка
ме наџ мен ту ре а ли зу ју ћи ре ви зи је
у окви ру обла сти са нај ве ћим сте -

ИН ТЕР НА ФИ НАН СИЈ СКА КОН ТРО ЛА У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ И ФУНК ЦИ ЈА ИН ТЕР НЕ РЕ ВИ ЗИ ЈЕ

ЈП ЕМС

До да ва ње вред но сти ор га ни за ци ји

Пи ше: Оли ве ра Ра до вић, ди рек тор са мо стал ног сек то ра Ин тер на ре ви зи ја

Кон трол но окру же ње
Ру ко вод ство и за по сле ни тре ба да ус по ста ве и одр жа ва ју та кво окру -

же ње на ни воу це лог пред у зе ћа кроз ко је се утвр ђу је по зит зи ван став и
по др шка ин тер ним кон тро ла ма и са ве сном упра вља њу.

Кон трол не ак тив но сти
Ак тив но сти ин тер не кон тро ле пру жа ју по др шку у обез бе ђи ва њу да

се из вр ша ва ју ди рек ти ве ру ко вод ства. Кон трол не ак тив но сти тре ба да
бу ду ефек тив не и ефи ка сне у оства ри ва њу ци ље ва кон тро ле пред у зе ћа.

Упра вља ње ри зи ци ма
Тре ба да омо гу ћи иден ти фи ка ци ју, про це ну и кон тро лу ри зи ка са ко -

ји ма се пред у зе ће су о ча ва и ин тер но и екс тер но.
Ин фор ма ци је и ко му ни ка ци је
Ин фор ма ци је тре ба еви ден ти ра ти и пре до чи ти ру ко вод ству и дру ги -

ма у ор га ни за ци ји ко ји ма су те ин фор ма ци је по треб не, у фор ми и у вре -
мен ском ро ку ко ји ће омо гу ћи ти да се из вр ше ин тер не кон тро ле и дру ге
ду жно сти.

Над зор (пра ће ње и про це на си сте ма)
Кроз над зор ин тер не кон тро ле про це њу је се ква ли тет ра да то ком од -

ре ђе ног вре ме на и обез бе ђу је се бла го вре ме но ре ша ва ње на ла за ре ви -
зи је и дру гих пре гле да.

Еле мен ти си сте ма 
Фи нан сиј ског упра вља ња и кон тро ле

Име но ва на рад на гру па за ду же на 
за уво ђе ње и раз вој си сте ма 
фи нан сиј ског упра вља ња 
и кон тро ле у ЈП ЕМС
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пе ном ри зи ка, да ју ћи у сво јим из -
ве шта ји ма ана ли зу по слов них про -
це са и си сте ма као и пре по ру ке ко -
је су при ме њи ве, ефек тив не и чи ја
при ме на из и ску је ми ни мал не тро -
шко ве у по ре ђе њу са ефек ти ма. 

Од осни ва ња, ре а ли зо ва но је
пре ко 40 ре ви зи ја и да то ви ше од
400 пре по ру ка, ко је је по сло вод -
ство Пред у зе ћа у на ве ћој ме ри
спро ве ло и ко ри сти ло у уна пре ђе -
њу укуп ног си сте ма упра вља ња у
ЈП ЕМС.

Та ко ђе, као јед но од пр вих јав -
них пред у зе ћа у Ср би ји ко је је ус по -
ста ви ло ин тер ну ре ви зи ју, ЈП ЕМС
је оглед но фор ми ра ло и Ре ви зор -
ски од бор, као пре те чу да на шње
Ко ми си је за ре ви зи ју ко ја је фор ми -
ра на и ра ди у скла ду са од ред ба ма
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма.

За да так Ин тер не ре ви зи је
„Ин тер на ре ви зи ја је ак тив -

ност не за ви сног и објек тив ног
уве ра ва ња и са ве то ва ња, осми -
шље на да до да је вред ност и уна -
пре ђу је по сло ва ње ор га ни за ци је.
Она по ма же ор га ни за ци ји да
оства ри сво је ци ље ве уво де ћи си -
сте ма ти чан, ди сци пли но ван при -
ступ про це њи ва њу и по бољ ша њу
ефек тив но сти упра вља ња ри зи -
ком, кон тро ла и кор по ра тив ног
упра вља ња.“ Ин тер ну ре ви зи ју у
јав ним пред у зе ћи ма у Ср би ји оба -
вља ју овла шће ни ин тер ни ре ви -
зо ри у јав ном сек то ру, сер ти фи ко -
ва ни од стра не Ми ни стар ства фи -
нан си ја.

Да би у оба вља њу сво јих за да -
та ка да ла до бре ре зул та те, у скла -
ду са Ме ђу на род ним стан дар ди ма
ин тер не ре ви зи је и по зи тив ним
про пи си ма у Ре пу бли ци Ср би ји,
ин тер на ре ви зи ја мо ра би ти у пот -
пу но сти не за ви сна. Не за ви сност
ин тер не ре ви зи је се огле да у ње -
ној ор га ни за ци о ној и функ ци о нал -
ној не за ви сно сти. Ор га ни за ци о но
зна чи да ру ко во ди лац функ ци је
ин тер не ре ви зи је од го ва ра ис кљу -
чи во ге не рал ном ди рек тор , а
функ ци о нал на не за ви сност зна чи
да ру ко во ди лац ин тер не ре ви зи је,
на осно ву про це не ри зи ка и дру -
гих еле ме на та ко ји су де фи ни са ни
Ме ђу на род ним стан дар ди ма, при -
пре ма и, уз ми шље ње Ко ми си је за
ре ви зи ју, до ста вља ге не рал ном
ди рек то ру стра те шке и го ди шње
пла но ве ра да ин тер не ре ви зи је на
одо бре ње. 

За да так ин тер них ре ви зо ра је
да си сте ма тич но и ди сци пли но ва -
но вр ше про це ну и пру жа ју уве ра -
ва ња и са ве те ру ко во ди о ци ма о
ефек тив но сти упра вља ња ри зи -
ком, аде кват но сти и ефек тив но сти

кон тро ла и ефек тив но сти про це са
упра вља ња ор га ни за ци јом. Да би
ин тер на ре ви зи ја би ла де ло твор -
на, ва жно је да за по сле ни у овој
слу жби бу ду не за ви сни од ру ко -
вод ства, да ра де на не при стра сан,
ис пра ван и по штен на чин и да из -
ве шта је ди рект но под но се нај ви -
шем ни воу ру ко вод ства у ор га ни -
за ци ји.

Ти ме се омо гу ћа ва да ин тер ни
ре ви зо ри да ју не при стра сно ми -
шље ње о ин тер ној кон тро ли и да
објек тив но пред ста ве пред ло ге
ко ји за циљ има ју ис пра вља ње
уста но вље них не до ста та ка, од но -
сно уна пре ђе ње си сте ма кор по ра -
тив ног упра вља ња. Ин тер на ре ви -
зи ја чи ни је дан од основ них сту бо -
ва кор по ра тив ног упра вља ња у
пред у зе ћу.

У свом ра ду, ин тер ни ре ви зо -
ри као про фе си о нал ну смер ни цу,
ко ри сте Оквир за про фе си о нал ну
прак су Ин сти ту та ин тер них ре ви -
зо ра, укљу чу ју ћи и Де фи ни ци ју,
Етич ки ко декс, Стан дар де и прак -
се. По ред то га, ин тер ни ре ви зо ри

се при др жа ва ју и смер ни ца за
стан дар де ин тер не кон тро ле у јав -
ном сек то ру, Ме ђу на род не ор га -
ни за ци је вр хов них ре ви зор ских
ин сти ту ци ја (IN TO SAI), ко ја је раз -
ви ла тзв. CO SO мо дел под на зи -
вом „Ин тер на кон тро ла-ин те гри -
са ни оквир“ , чи ји је основ ни став
да се ин тер на кон тро ла од но си на
ши ри кон цепт упра вљач ке кон -
тро ле у по гле ду свих по да та ка, од -
но сно про це са ко ји се од ви ја ју у
ор га ни за ци ји.

Зна чи, основ ни за да так ин тер -
не ре ви зи је је да по мог не ме наџ -
мен ту да ус по ста ви де ло твор не
кон тро ле у упра вља њу ор га ни за -
ци јом ко је ће уз нај ни же тро шко ве
по мо ћи да се ри зи ци по сло ва ња
кон тро ли шу и све ду на при хва -
тљив ни во. На тај на чин ин тер на
ре ви зи ја до да је вред ност ор га ни -
за ци ји.

Ин тер ни ре ви зо ри да ју објек -
тив ну про це ну укуп ног по сло ва ња
и да ју пред ло ге из нај бо ље прак се
за уна пре ђе ње на чи на ра да; пру -
жа ју са ве те за уна пре ђе ње ус по -
ста вље них кон тро ла,про це са и
про це ду ра, пер фор ман си и упра -
вља ња ри зи ци ма; пред ла жу на чи -
не за сма ње ње тро шко ва, по ве ћа -
ње при хо да и про фи та; по ма жу
сво јој ор га ни за ци ји да оства ри де -
фи ни са не и усво је не стра те шке
ци ље ве, од но сно да ис пу ни сво ју
ми си ју и до сег не де фи ни са ну ви -
зи ју.

ЈП ЕМС

По ре ђе ње Ин тер не и екс тер не ре ви зи је

Ин тер ни ре ви зо ри да ју 
објек тив ну про це ну укуп ног 
по сло ва ња, као и пред ло ге из
нај бо ље прак се за уна пре ђе ње
на чи на ра да
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Рад Син ди ка та ЕМС у про те -
клих 10 го ди на био је из у зет -

но ди на ми чан и про дук ти ван.
Кроз три из бор на ци клу са фор -
ми рао се кре ди би лан тим син ди -
кал них ак ти ви ста ко ји су ус пе ли
да оства ре кон ти ну и тет у ре а ли -
за ци ји про кла мо ва ног про гра ма
за сно ва ног на ус по ста вља њу ре -
ал ног и ефи ка сног ди ја ло га со ци -
јал них парт не ра, у ци љу оства ре -
ња, уна пре ђе ња и за шти те про -
фе си о нал них, рад них, еко ном -
ских, со ци јал них, кул тур них и
дру гих по је ди нач них и ко лек тив -
них ин те ре са и по тре ба чла но ва
Син ди ка та ЕМС. У усло ви ма по -
ли тич ких про ме на ко је су за по -
сле ди цу има ле ка дров ске про ме -
не код Осни ва ча и По сло дав ца,
свет ског трен да сма њи ва ња пра -
ва рад ни ка и еко ном ске кри зе ко -
ја је до не ла број на ма те ри јал на
огра ни че ња и ре стрик ци је, Син -
ди кат ЕМС је, уз по моћ ви ших
син ди кал них цен тра ла и син ди -

кал них асо ци ја ци ја у зе мљи и ре -
ги о ну, увек про на ла зио нај бо ља
ре ше ња ко ја су им пле мен ти ра на
у три ко лек тив на уго во ра за ЈП
ЕМС, да ју ћи ви сок сте пен со ци -
јал не си гур но сти и ста бил но сти
свим за по сле ни ма. Фор ми ра ни
су Пре го ва рач ки тим, Од бор за
без бед ност и здра вље на ра ду у
ЈП ЕМС, Ко ми си ја за на кна ду ште -
те због по вре де на ра ду за по сле -
ног, Стам бе на ко ми си ја ЈП ЕМС,
Спорт ска сек ци ја ЈП ЕМС, од ре ђе -
на су ли ца за по др шку и по кре та -
ње по ступ ка за за шти ту од зло -
ста вља ња на ра ду у ЈП ЕМС и дру -

ге стал не и по вре ме не ко ми си је и
од бо ри, у чи јем ра ду су ак тив но
уче ство ва ли син ди кал ни ак ти ви -
сти.

Цен тра ла Син ди ка та ЕМС је по -
др жа ва ла ху ма ни тар не ак ци је и
по ма га ла у ор га ни за ци ји ма ни фе -
ста ци ја из обла сти рад нич ког ства -
ра ла штва и дру гих афир ма тив них
дру штве но ко ри сних ак тив но сти.
То ком про те клих го ди на и По сло -
да вац се че сто ди рект но или пре ко
син ди кал них ре сур са укљу чи вао у
ове ак ци је и са сво је стра не по ка -
зао ве ли ку дру штве ну од го вор -
ност, али су сред ства одо бре на од
стра не Осни ва ча за ове на ме не
би ла не до вољ на да би се од го во -
ри ло на све ре ал не зах те ве са це ле
те ри то ри је на ко јој по слу је на ше
Пред у зе ће. Ре а ли зо ва ни су мно ги
за јед нич ки про гра ми По сло дав ца
и Син ди ка та фи нан си ра ни пар ти -
ци па тив но: из до та ци ја По сло дав -
ца са 40 по сто и Цен тра ле Син ди -
ка та ЕМС са 20 про це на та - за све
ак тив но сти, син ди кал не по дру -
жни це са 20 по сто - са мо за ак тив -
но сти сво јих чла но ва и 20 про це -
на та лич ног уче шћа чла но ва Син -
ди ка та ЕМС, а за по сле ни ко ји ни су
чла но ви Син ди ка та ЕМС пар ти ци -
пи ра ли су са 60 по сто тро шко ва. У
про гра ми ма су рав но прав но уче -
ство ва ле и син ди кал не по дру жни -
це из дво је них при вред них дру -
шта ва, а пра ва ко ја су оства ре на за
чла но ве за по сле не у Јав ном пред у -
зе ћу „Елек тро мре жа Ср би је“ не по -
сред но или по сред но су оства ри -
ва ли и чла но ви Син ди ка та ЕМС за -
по сле ни у „Елек тро и сток - Из град -
ња“ д.о.о. и „Елек тро и сток - Про -
јект ни би ро“ д.о.о.

Од осни ва ња но вог Син ди ка -
та, ак ти ви сти су има ли за да так да
кон ти ну и ра но ра де на по ди за њу
све сти рад ни ка, на ро чи то ста ри -

СИН ДИ КАТ ЕМС 2005–2015.

СИНДИКАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ

Де ка да син ди ка та
Пи ше: Ми ло ван Ан дрић, пред сед ник Син ди ка та ЕМС

Пре го ва рач ки тим ЈП ЕМС

Фор ми ран кре ди би лан тим
син ди кал них ак ти ви ста
ко ји су ус пе ли да оства ре
кон ти ну и тет у 
ре а ли за ци ји про кла мо ва ног
про гра ма
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јих, ко ји су те шко при хва та ли да
ви ше не жи ви мо у со ци ја ли зму
где је син ди кат по сто јао ви ше
као фор ма, а не као су шти на, јер
су пра ва рад ни ка би ла на ви со -
ком ни воу. Син ди кал ни функ ци о -
не ри су, па ра лел но са лич ном
еду ка ци јом, вр ши ли и еду ка ци ју
члан ства о са вре ме ној ин тер ној
ко му ни ка ци ји кроз ко ју се ства ра -
ју и одр жа ва ју од но си до брог раз -
у ме ва ња из ме ђу ру ко вод ства и
за по сле них и ства ра ју усло ви за
ефи ка сни ји рад, бо ље ре зул та те
и бо љу кли му уну тар ко лек ти ва.
Пра ће ње ак ту ел них до га ђа ја и
бла го вре ме на ре ак ци ја Син ди ка -
та на не пра вил но сти и про пу сте
у ак ти ма Осни ва ча и По сло дав ца
пре ма за по сле ни ма, уз ис ка за ну
ја ку во љу, хра брост и струч ни ка -
па ци тет син ди кал них ак ти ви ста,
по мо гли су у ре ша ва њу ве ћи не
про бле ма члан ства у ве зи са ра -
дом и убла жи ли од ре ђе на ста ња
њи хо вих со ци јал них по тре ба.

Ско ро сви син ди кал ни ус пе си
у про те клих 10 го ди на ба зи ра ни
су на оства ре ном парт нер ском
од но су са По сло дав цем и кон ти -
ну и ра ном ди ја ло гу со ци јал них
парт не ра у Јав ном пред у зе ћу
„Елек тро мре жа Ср би је“, ко ји су
ме ђу пр ви ма схва ти ли да со ци -
јал ни ди ја лог мо же би ти сна жан
ин стру мент за за јед нич ко ре ша -
ва ње про бле ма, би ло пу тем три -
пар тит них кон сул та ци ја оба со -
ци јал на парт не ра са Осни ва чем,
би ло кроз њи хов би пар тит ни до -
го вор, ка ко би се раз ре ши ли по -
тен ци јал ни кон флик ти пре не го
што по ста ну кон фрон та циј ски.
За то су у Ко лек тив ном уго во ру за
ЈП ЕМС ин сти ту ци о на ли зо ва ли
Пре го ва рач ки тим као за јед нич -
ко те ло ко је ту ма чи до го во ре не
од ред бе и ре ша ва спор на пи та -
ња. У кон ти ну и ра ном со ци јал -
ном ди ја ло гу ре ле вант них пред -
став ни ка оку пље них у за јед нич -
ком Пре го ва рач ком ти му, из 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, уз по што ва ње
зах те ва По сло дав ца да се одво је
„син ди кал на“ пи та ња од опе ра -
тив них пи та ња ве за них за функ -
ци о ни са ње пред у зе ћа ко ја су у
ис кљу чи вој над ле жно сти и од го -
вор но сти По сло дав ца.

Про на ђе на је јед но став на,
али де ло твор на фор му ла успе ха:

за кљу чен је оп ти мал ни Ко лек -
тив ни уго вор ко ји се кон зу ми ра у
пот пу но сти, уз кон ти ну и ра но за -
јед нич ко пра ће ње ре а ли за ци је
до го во ре них ре ше ња и бла го -
вре ме но ре ша ва ње про бле ма, уз
син ди кал не га ран ци је ис пу ња ва -
ња до го во ре них оба ве за за по -
сле них, као и за јед нич ко де ло ва -
ње пре ма Осни ва чу код ре ша ва -
ња пи та ња одр жа ва ња стан дар -
да за по сле них, уз мак си мал но за -
ла га ње ге не рал ног ди рек то ра и
ње го вих са рад ни ка да се, упр кос
ве ли ким огра ни че њи ма и за бра -
на ма, до би ју за слу же ни бо ну си и
сти му ла тив не на гра де.

ЈП ЕМС је јед но од рет ких јав -
них пред у зе ћа ко је од свог осни -
ва ња, по ред оте жа них при вред -
них усло ва у по след њих не ко ли -

ко го ди на, по сти же по зи ти ван
сал до у укуп ном по сло ва њу. Од -
лич ни по слов ни ре зул та ти,
оства ри ва ни у кон ти ну и те ту, као
и ус по ста вља ње парт нер ског од -
но са из ме ђу овла шће них пред -
став ни ка По сло дав ца и Син ди ка -
та, до при не ли су пр во по ди за њу,
а за тим одр жа ва њу ре дов но ис -
пла ћи ва них за ра да на под но -
шљи вом ни воу, као и ис пла ти бо -
ну са ко ји су за ра ђе ни ван ред ним
на пре за њи ма за по сле них у ре -
дов ном и ра ду у ха ва риј ским
усло ви ма на екс пло а та ци ји, одр -
жа ва њу и по ди за њу пер фор ман -
си де ла елек тро е нер гет ског си -
сте ма ко ји нам је по ве рен, упр кос
гло бал ној еко ном ској кри зи и фи -
нан сиј ским про бле ми ма на шег
Осни ва ча - Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је, ко ја је по след њих не ко ли ко
го ди на уво ди ла ра зна огра ни че -
ња и сма ње ња за ра да у јав ном
сек то ру, што је ути ца ло на стаг -
на ци ју стан дар да за по сле них и у
на шем Пред у зе ћу.

У на ред ном пе ри о ду оче ку је
се ин тен зив ни је де ло ва ње Осни -
ва ча у од ре ђи ва њу суд би не це -
лог јав ног сек то ра. Син ди кат је
пр вен стве но со ци јал ни парт нер
ко ји шти ти сво је чла но ве и њи хо -
ва пра ва, али нај бо ља за шти та
за по сле них је ефи ка сан по слов -
ни си стем. За то је Син ди кат ЕМС
дао по др шку ак тив но сти ма ко је
во де по ди за њу ефек тив но сти и
ефи ка сно сти по сло ва ња, са но -
вом ор га ни за ци о ном ше мом, си -
сте ма ти за ци јом рад них ме ста и
оп ти ми зо ва ним бро јем из вр ши -
ла ца и спре ман је да за јед но са
По сло дав цем ЈП ЕМС на ста ви
парт нер ску са рад њу у ци љу за -
шти те ма те ри јал ног и со ци јал ног
по ло жа ја сво јих чла но ва.

Свим за по сле ни ма у Јав ном
пред у зе ћу „Елек тро мре жа Ср би је“
че сти там Дан пред у зе ћа и же лим
до бро здра вље и по слов ни успех у
на ред ном пе ри о ду.

СИНДИКАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ

Ско ро сви син ди кал ни 
ус пе си у про те клих 10 
го ди на ба зи ра ни су на
оства ре ном парт нер ском
од но су са По сло дав цем

Син ди кат ЕМС дао 
по др шку ак тив но сти ма
ко је во де по ди за њу 
ефек тив но сти и 
ефи ка сно сти по сло ва ња
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Уор га ни за ци ји бу гар ске аген ци је
„To u rist Sport Ho li days“ по чет ком

ју на су у ле то ва ли шту Ал бе на на
оба ли Цр ног мо ра одр жа ни Пе ти
ме ђу на род ни спорт ски су сре ти
елек тро пре но сних ком па ни ја ју го и -
сточ не Евро пе, на ко ји ма су уче -
ство ва ле ре пре зен та тив не се лек -
ци је из Бу гар ске, Ма ке до ни је, Цр не

Го ре, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је, са
пре ко 300 ре кре а ти ва ца. Еки пу
Син ди ка та ЕМС са чи ња ва ло је 49
так ми ча ра ко ји су би ли успе шни у 8
екип них и 9 так ми чар ских ди сци -
пли на за по је дин це. Злат на од лич ја
за осво је на екип на пр ва ме ста до -
би ли су ко шар ка ши (ка пи тен Вла -
ди мир Сми лић), ша хи сти (ка пи -

тен Ду шан Мак сић) и од бој ка ши -
це (ка пи тен Ма ри ја на Кр стић),
сре бр ни су би ли фуд ба ле ри (ка пи -
тен Иван Го лу бо вић), а брон за ни
од бој ка ши (ка пи тен Ми љан По -
тић). Код по је ди на ца нај бо љи су
би ли Ва ња Ав да ло вић - осво ји ла
је пр во ме сто у атле ти ци и тре ће у
пли ва њу, Алек сан дра Др ља ча, ко -
ја је би ла пр ва у пли ва њу, и Пре -
драг Ма рин ко вић, те ни ски пр вак.
Сре бр не ме да ље за осво је на дру га
ме ста до би ли су пли ва чи До рис
Аћи мо вић и Дар ко Ћо та, атле ти -
чар Здрав ко Ди мић и Ра ди во је
Цр њин у ди сци пли ни диск-голф у
ко јој је успе шна би ла и Би ља на
Срећ ко вић са осво је ним тре ћим
ме стом у жен ској кон ку рен ци ји. Ге -
не рал ни пла сман еки па: 1. ЕСО, 2.
СЕ ПРС, 3. СЕМС, 4. МЕП СО и 5. ЦГЕС.
Жи ри так ми че ња је ра дио у са ста ву:
Ве се ли на Ди ми тро ва, Рас ко Ми -
шко ски и Ми ло ван Ан дрић.

Иван Јо тов, ге не рал ни ди рек -
тор бу гар ског опе ра то ра пре но сног
си сте ма ЕСО, био је 3. ју на до ма ћин
са стан ка пред став ни ка по сло да ва -
ца и син ди ка та ком па ни ја уче сни ца
ове ма ни фе ста ци је, а син ди кал ни
ак ти ви сти су, осим зва нич них са -
ста на ка, има ли и низ вр ло ко ри -
сних не фор мал них су сре та.

Р. Пе тро вић

ПЕ ТА МЕ ЂУ НА РОД НА СПОРТ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

СИНДИКАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ

Ре ги о нал ни спорт ски
су сре ти „Ал бе на 2015.“

У организацији одбора синдикалних подружница СЕМС
Електроисток Изградња и СЕМС погон Крушевац, посред-
ством туристичке агенције Blue Travel World d.o.o. из
Смедерева, од 29. априла до 4. маја, 48 чланова Синдиката
ЕМС са „пратећим лицима“ посетили су Рим (итал. Roma), глав-
ни град Италије и регије Лацио, највећи и најбројнији град у
Италији са око 2,8 милиона становника, и четврти највећи
град у Европској унији (на ширем подручју града живи нешто
више од четири милиона становника). Уз помоћ локалних
водичa, група је за четири дана проведених у Риму успела да
обиђе најзначајније историјске споменике овог древног
града: пре свих Римски Колосеум, највећи споменик старих
времена; Базилику Светог Петра, једно од најсветијих места
хришћанства јер се у њој налази гробница Св. Петра; Римски
Форум, средиште политичког, правног, културног и религиоз-
ног живота древног Рима; Пантеон, храм који је пре две хиља-
де година подигнут у част дванаест најважнијих римских бого-
ва; Ватикан и Сикстинску капелу у којој се налазе непревазиђена ремек дела Микеланђела - Стварање Адама и Страшни Суд;
шпанске степенице, чувену фонтану Ди Треви и још многе знаменитости.

Први мај је национални државни празник у Италији, „Festa del lavoro“ (Празник рада) или „Festa dei Lavoratori“ (Раднички праз-
ник), када се прослављају достигнућа у борби за радничка права и за боље социјалне и економске услове. Широм Италије одр-
жани су концерти, параде, поворке и фестивали. Веома популаран је „Rome’s Concerto del Primo Maggio“ (Велики првомајски кон-
церт у Риму) на тргу Piazza San Giovanni, који организују италијански синдикати CGIL, CISL и UIL.

Р. Петровић

Пр во мај ски син ди кал ни из лет у Рим
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ЈП ЕМС и Син ди кат ЕМС, у ци љу
пре вен ци је рад не ин ва лид но -

сти за по сле них, ор га ни зо ва ли су
од 13. до 20. ју на ре кре а ци ју у
Грч кој за 72 рад ни ка. Овај за јед -
нич ки про грам По сло дав ца и
Син ди ка та пр вен стве но је на ме -
њен за по сле ни ма на рад ним ме -
сти ма са по ве ћа ним ри зи ком,
али ове го ди не је по до го во ру со -
ци јал них парт не ра, у са рад њи са
ту ри стич ком аген ци јом Атлан -
тик, ре а ли зо ван ре кре а тив ни од -
мор у хо те лу Дел фи бич То ло фо -
нос за све при ја вље не рад ни ке.

Пре вен тив ни ле кар ски пре -
гле ди за по сле них у ЈП ЕМС по ка -
зу ју да све ви ше ко ле га ко ји ра де
се де ћи за ра чу на ром има ју
здрав стве не про бле ме. Са вре ме -
ни на чин жи во та и на пре дак тех -
но ло ги је до вео је до то га да се
чо век све ма ње кре ће, а не до -
вољ но кре та ње (хи по ки не зи ја)
де струк тив но ути че на све си сте -
ме у ор га ни зму и до во ди до бо ле -
сти. Де фи цит у кре та њу ком пен -
зу је се агре сив ним жи во том уз

нео д го ва ра ју ћи унос хра не и пи -
ћа, а стрес по чи ње да би ва сти му -
ланс без ко га је те шко функ ци о -
ни са ти. На уч но је до ка за но да та -
кав на чин жи во та по ве ћа ва ве -
ро ват но ћу раз бо ље ва ња и пре -
ра не смр ти за 125 про це на та.

Због обез бе ђе ња и очу ва ња
фи зич ке и здрав стве не спо соб -
но сти за што ве ћи број за по сле -
них на рад ним ме сти ма са по себ -
ним усло ви ма ра да Пре го ва рач -
ки тим ЈП ЕМС до го во рио је да се
сле де ће го ди не од ре ди ре кре а -

тив ни тер мин из ван ре монт не
се зо не, а да се за за по сле не у ЈП
ЕМС ко ји про во де ви ше од пет са -
ти днев но пред ра чу на ром осми -
сли од го ва ра ју ћи на чин пре вен -
ци је рад не ин ва лид но сти. Као
што се чо век уру ша ва не кре та -
њем, та ко се мо же ле чи ти кре та -
њем, од но сно пла ни ра ним и пра -
вил но до зи ра ним ве жба њем, као
сред ством да се по кре ну функ ци -
је ор га ни зма и да при ро да про -
ра ди до ни воа ле че ња.

М.А.

РЕ КРЕ А ЦИ ЈА У ГРЧ КОЈ

СИНДИКАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ

Пре вен ци ја рад не ин ва лид но сти

У организацији Спортске сек-
ције ЈП ЕМС, крајем априла на
тенискoм терену ЈП ЕМС у Војводе
Степе одржан је турнир тениских
парова „СЕМС 2015.“ Учествовало
је седам екипа подружница
Синдиката ЕМС. После два дана
квалификационих борби, у фина-
лу су се састале екипе „Дирекција“
и „Погон Ваљево“. Победник тур-
нира је екипа „Дирекција“ у саста-
ву Милош Младеновић и
Владимир Миланков. Пласман
осталих финалиста: 2. Погон
Ваљево, 3. Погон Бор и 4.
„Електроисток-Изградња”.

Р. Е.

Тур нир те ни ских па ро ва „СЕМС 2015.“




