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Поштоване колеге и пријатељи,

Иза нас је успешна година. Де-

сета од оснивања предузећа, али

прва по изузетно значајним ин-

вестицијама које смо, након ви-

шедеценијског застоја, заједнич-

ким снагама коначно реализова-

ли.

За разлику од 2014, коју су обе-

лежиле катастрофалне поплаве,

али и незапамћено невреме које је

проузроковало хаварије на далеко-

водима код Мајданпека, ову 2015.

памтићемо по највећим успесима

у досадашњој историји ЈП Елек-

тромрежа Србије. 

На овом месту желим да вам

представим најважније пројекте

које смо удруженим снагама ове го-

дине завршили и упутим вас у

планове за будућност. 

Почетком фебруара обележи-

ли смо отварање 400 киловол-

тне трансформаторске станице

Врање 4 – објекта који не само што

дугорочно обезбеђује сигурно на-

пајање југоисточне Србије електри-

чном енергијом, већ поставља ос-

нов за економски и привредни

развој тог дела Србије. Овај капи-

тални пројекат завршили смо у

року, а Делегација ЕУ оценила га је

као најбоље и најквалитетније во-

ђен пројекат њихове донације у ре-

гиону. 

У септембру смо завршили

пројекат санације два важна

далековода који прелазе преко

Дунава. Ти далеководи оштећени

ЈП ЕМС

Хвала вам на вредном 
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су током бомбардовања 1999. го-

дине, а због сложености посла на

замену се чекало више од 15 годи-

на. Реализација је представљала

велики изазов, јер је у питању

највећи далеководни речни пре-

лазни распон у Европи. 

Круна успеха свакако је пушта-

ње у рад трафостанице „Београд

20“ почетком новембра. И нећу

претерати када вам кажем да је то

највећи и најважнији догађај у ис-

торији ЕМС, који је означио пре-

кретницу у енергетској стабилнос-

ти Београда и Србије. Пуштањем у

рад трафостанице „Београд 20“

послали смо поруку да се уз одлуч-

ност и вредан рад могу постићи од-

лични резултати, па и када је у пи-

тању пројекат на чију реализацију

се чекало више од три деценије.

Многи су мислили да га је немогу-

ће завршити. Показали смо им да

нису у праву! Слика која је тог

дана послата у свет представља од-

личан пример високих професио-

налних стандарда које негујемо у

нашем предузећу. Што је таквих

примера више, нашој земљи и

њеним грађанима биће боље. 

Током 2015. пустили смо у

рад пет нових трансформатора,

укупне инсталисане снаге 1600

мегаволт ампера, чиме је укупна

снага у трансформацији повећа-

на за 10 посто. Овакво повећање

снаге није забележено још од осам-

десетих година и времена нека-

дашње Југославије. 

Током 2015. године успешно је

завршена прва фаза имплемен-
тације Asset Management систе-

ма, током које су дефинисани и ус-

војени детаљни пројектни плано-

ви по АСАП матодологији.

У 2015. потписан је веома ва-

жан уговор вредан 24 милиона
евра за градњу деонице Трансбал-

канског коридора, у оквиру европс-

ке преносне мреже, Панчево – Реши-

ца. Морам да истакнем да је новац

за ову прву фазу пројекта – укупно 24

милиона евра - ЕМС обезбедио из

сопствених средстава.

Посебна пажња посвећена је

једној од основних делатности ЈП

ЕМС - преносу електричне енер-

гије. Као што је и обећано, интен-
зивирали смо одржавање пос-
тојеће високонапонске инфра-
структуре, и успели да завршимо

више послова на одржавању елек-

троенергетских објеката него што

је било предвиђено планом за

2015. 

Овде није крај позитивним вес-

тима. У 2015. званично је регистро-

вана Берза електричне енергије у

Србији и југоисточној Европи –

SEEPEX и чекамо прве трансак-

ције, отклоњене су све последице

хаварија из претходних година,

ЕМС је на првој позицији по транс-

парентности јавних набавки. Наше
предузеће стипендира учени-
ке средњих школа и студенте,
едукује запослене, модернизује
пословање, брине о онима
којима је помоћ најпотребнија.
Ту праксу ћемо наставити. 

Треба напоменути да је нето

добитак ЕМС, за првих девет ме-

сеци 2015. године, готово 2,5 ми-
лијарди динара, те да је за две и

по године у републички буџет уп-
лаћено чак 150 милиона евра -

што нас чини предузећем које

значајно доприноси финансијској

стабилности државе. 

Истина је да је 2015. била вео-

ма добра година за Електромрежу

Србије, али због обимног и на-

порног посла који је урађен, свака-

ко једна од напорнијих за све за-

послене.

Лично мени, а верујем и вама,

тај напор није пао тешко јер ме по-

носом и задовољством испуњава

сваки нови километар далековода,

сваки нови објекат, сваки нови ус-

пешно реализовани задатак. 

Разлога за задовољство биће и

у 2016. Планови су нам амбициоз-

ни, а наши запослени вредни тако

да је, уверен сам, пред нама још

једна добра година. Биће доста

посла, напора и нових задатака,

али ми смо спремни за те изазове. 

У 2016. години фокус ће бити на

реализацији управо горе помену-

тог уговора о изградњи деонице

Трансбалканског коридора Пан-

чево-Решица (Румунија), затим

наставку имплементације Аsset

Management - завршетку анализе

и израде концептуалног дизајна

као и оптимизацији залиха ЕМС.

На крају, желим да вам, осим

професионалним успесима, 2016.

година буде испуњена и срећним

тренуцима уз ваше најмилије.

За све ове успехе, за непроспа-

ване ноћи, за вредан рад, добру са-

радњу, за професионализам, за

обавештеност, стрпљење, коле-

гијалност, хуманост, пожртвова-

ност и преданост – много вам
ХВАЛА! 

Срећни празници!

Генерални директор

Никола Петровић  

ЈП ЕМС

раду и успешној години
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Уз присуство највиших држав-
них званичника, у Миријеву

је 2. новембра свечано отворена
нова 400 киловолтна трафостани-
ца Београд 20, капитални елек-
троенергетски објекат на чију се из-
градњу и пуштање у рад чекало
више од три деценије. Генерални
директор ЈП Електромрежа Србије
Никола Петровић и градоначел-
ник Београда Синиша Мали том
приликом свечано су пресекли
врпцу и званично пустили у рад

трафостаницу која представља
кључну тачку дугорочног и сигур-
ног напајања Београда електри-
чном енергијом. Догађају су при-
суствовали премијер Србије Алек-
сандар Вучић, министар рудар-

ства и енергетике Александар
Антић, генерални директор ЈП
Електропривреда Србије Алексан-
дар Обрадовић, као и бројне зва-
нице - чланови Владе Републике
Србије, учесници у реализацији
пројекта, гости и представници
медија.

- Данас заједнички обележа-
вамо велики успех Јавног предузе-
ћа Електромрежа Србије - пуштање
у рад енергетског објекта од нацио-
налног значаја који ће коначно
омогућити да српска престоница
добије снабдевање електричном
енергијом какво доликује савреме-
ној европској метрополи. Трафос-
таница Београд 20 пружиће Беог-
раду сигурну, поуздану и квалитет-
ну испоруку електричне енергије
и створити услове за бржи економ-
ски и привредни развој главног
града, истакао је у свом говору ге-
нерални директор ЈП ЕМС.

- На почетак реализације овог
пројекта чекало се пуне три деце-
није. Пројекат је осмишљен и пла-
ниран још давне 1980. године. Ло-
кација трафостанице мењана је
три пута, тако да је тек 2009. годи-
не почела изградња. Ипак, радови
нису напредовали потребном ди-
намиком, а степен реализације
крајем 2012. године износио је
око 20 процената. У том тренутку
донели смо веома важну одлуку:
трафостаница Београд 20 је апсо-
лутни приоритет и мора хитно да
се заврши и пусти у погон. Резул-
тати нису изостали, па се данас, три
године касније, налазимо на пот-

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ТС 400/110 kV БЕОГРАД 20

ПОВОДИ

ТС Београд 20 – 
електроенергетски објекат 
какав доликује метрополи

Отварању присуствовали
највиши државни
званичници
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пуно изграђеном и модерно опре-
мљеном објекту, рекао је Никола
Петровић.

Београд 20 веома је важан за
напајање ширег центра града, а по-
себно за оне делове у којима се на-
лазе најважније државне институ-
ције, Клинички центар, болнице,

породилишта, школе, вртићи,
војни објекти, амбасаде, привред-
на постројења и бројна стамбена
насеља. Пуштањем у погон ове
трафостанице трајно се отклањају
слабости постојеће мреже. Повећа-
ва се сигурност рада постојећих
објеката и омогућава се несмета-

ни развој енергетске инфраструк-
туре у будућем периоду. Веома је
важна чињеница да ће доћи до
смањења губитака у електроенер-
гетском систему Србије, што ће
донети уштеду од око милион евра
на годишњем нивоу.

- Зато је, осим за Београд, тра-
фостаница Београд 20 значајна и
за цео електроенергетски систем
Србије. Значајна је и као део буду-
ћег Трансбалканског коридора,
још једног пројекта који Електро-
мрежа Србије реализује, а који ће
се протезати од Румуније до Црне
Горе и од нашег преносног систе-
ма учинити незаобилазно стра-
тешко енергетско раскршће ре-
гиона, додао је директор Петровић. 

Пројекат ТС Београд 20, осим
саме 400 киловолтне трафостани-
це, чине још и прикључни 400 ки-
ловолтни далеководи, расплет 110
киловолтних далековода, као и
остала потребна инфраструктура.
Целокупан пројекат финансиран је
сопственим средствима Електром-
реже Србије. Укупна вредност
пројекта износи 28 милиона и 630
хиљада евра, од чега је у трафоста-
ницу уложено 17 милиона и 900 хи-
љада евра, у далеководе 10 милио-
на евра и у осталу инфраструктуру
730 хиљада евра.

- Посебно сложен део пројекта
била је изградња 400 киловолтних
прикључних далековода. Сада, као

ПОВОДИ
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и пре три године, са сигурношћу
могу да кажем да ће корист овог
пројекта увидети и они грађани
који су, услед недостатка правих
информација, негодовали због
изградње далековода мислећи да
он угрожава њихово здравље и
имовину. Насеља на територији
општине Гроцка кроз које прола-
зи далековод посматрана су као
зона повећане осетљивости. За-
конски прописи за заштиту ста-

новништва од нискофреквентног
електричног и магнетног поља у
Србији у зонама повећане осетљи-
вости прописују фактор безбед-
ности два и по пута строжи од фак-
тора безбедности које се захтева
у прописима Европске уније, на-
гласио је генерални директор ЈП
ЕМС и додао:

- Захваљујем се и свим учесни-
цима у припреми и изградњи овог
значајног инвестиционог подухва-
та - од фазе планирања, израде
техничке документације, решава-
ња имовинско-правних односа,
обезбеђења свих потребних доз-
вола и сагласности за изградњу,
производње и испоруке опреме,
извођења грађевинских и електро-
монтажних радова, испитивања и
пуштања у рад, интерног и технич-
ког прегледа свих објеката који са-
чињавају овај пројекат. Захва-
љујем се свима који су, осим своје
професионалне обавезе, у реали-
зацију овог посла унели и велики
ентузијазам. Наравно, посебан
поздрав и захвалност иде мојим
неуморним колегама и сарадници-
ма из Електромреже Србије. Само
они знају колико је за овакав успех
било потребно рада и пожртвова-
ња. И колико год да је посао био

тежак и доносио нам непроспава-
не ноћи, утолико је наше задовољ-
ство сада веће. Наше предузеће
ове године обележава 10 година
постојања и завршетак Београда
20 круна је тог јубилеја. Урадили
смо велики посао за свој град и

своју земљу. Можемо бити по-
носни. 

„Ремек дело наших људи“  

- Волео бих да грађани Србије
виде како изгледа ова трафостани-

ПОВОДИ

Изградњом ТС 400/110 kV Београд 20 са прикључним далеководи-
ма и њиховим пуштањем у погон обезбеђује се: 

Растерећења сада преоптерећених ТС Београд 3, ТС Београд 17 и ТС
Београд 5;

Растерећење водова 220 kV између ТС Београд 8 и ТС Београд 17, као
и могућност брзог додатног растерећења код испада једног од тих во-
дова;

Сигурно, квалитетно и двострано напајање свих трансформаторских
станица  110  kV које се налазе у надземно-кабловској петљи: Београд
3 – Београд 1 – Београд 6 – Топлана Нови Београд и кабловској петљи:
Београд 17 – Београд 36 – Београд 28 – Београд 14 – Београд 15 – Беог-
рад 17; 

Решава се проблем изградње и уклапања у мрежу нових трансфор-
маторских станица  110  kV и несметан развој перспективне 110  kV мре-
же и дистрибутивне мреже у наредних двадесетак година;

Значајно смањење губитака у електроенергетском систему Србије,
што ће донети уштеду од око милион евра годишње

ЗНАЧАЈ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ 
СТАНИЦЕ БЕОГРАД 20

Створени услови за бржи
економски и привредни
развој главног града
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ца и како изгледају ови далековод-
ни стубови. Мислим да то јесте ре-
мек дело наших људи и желим да
честитам пре свега вредним рад-
ницима ЕМС-а и свим људима из
електроенергетског сектора, Елек-
тропривреди Србије и министру

Антићу. Ово је велика ствар за
државу Србију. Важно је што је
наше предузеће уложило сопстве-
ни новац и није тражило од Владе
додатна финансијска средства.
Имаћемо много мање проблема у
снабдевању не само Београда, већ

и целе Србије. У Београду би у бу-
дућности требало буквално чудо да
се догоди па да струја нестане на
дуже од неколико минута. Успели
смо да урадимо нешто системски,
што није шминка, нешто за шта

обични људи и не морају да знају
како функционише, али могу да
знају да је њихов град енергетски
неупоредиво безбеднији. Веома
је значајно и то што ћемо уштедети
милион евра на годишњем нивоу.
Ово је објекат који свима нама ули-
ва сигурност, који улива стабилност
у цео електроенергетски систем
наше земље. Шта год ко причао, ово
ће се памтити, јер после 35 година
реализовати овакав пројекат заис-
та представља велику ствар за нашу
земљу, истакао је председник Владе
Србије Александар Вучић у свом
обраћању. 

Министар рударства и енерге-
тике Александар Антић је рекао
да је изградњом трафостанице Бе-

ПОВОДИ

Значај за цео
електроенергетски 
систем Србије
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оград 20 у Миријеву главни град
постао енергетски стабилан и по-
ручио да ће тај објекат бити једна
од тачака у европском преносном
систему струје. Он је казао да ће,
захваљујући ТС Београд 20, ве-
лики део потрошача у Београду

имати, по први пут, двосмерно
снабдевање струјом. Министар ру-
дарства и енергетике истакао је да
је у тај објекат уграђена најсавре-
менија светска технологија за пре-
нос, управљање и заштиту система
преноса електричне енергије.

Градоначелник Београда Сини-
ша Мали је нагласио да је ово
највеће енергетско улагање у Беoг-
раду у последњих 40 година:

– Ми желимо да од Београда
створимо модерну светску метро-
полу, да обезбедимо равномеран
развој свих делова града, и при-
вредни и економски, да побољша-
мо квалитет живота свих наших
суграђана, а то не можемо ако не-
мамо стабилно и квалитетно снаб-

девање електричном енергијом.
Ова трафостаница омогућава дуго-
рочно и поуздано снабдевање
струјом више од 40 процената на-
ших потрошача на теритoрији гра-

да, поготово у централним и севе-
роисточним деловима града. Ово
ће обезбедити снабдевање наших
школа, вртића, болница, привред-
не зоне у Крњачи, који следеће го-

ПОВОДИ

Локација:
ТС Београд 20 налази се у Миријеву, а прикључни далеководи пре-

лазе преко територија градских општина Звездара, Палилула и Гроц-
ка. 

Финансирање:
Целокупан пројекат финансиран је сопственим средствима Елек-

тромреже Србије. Укупна вредност пројекта је 28,63 милиона евра, од
чега је у трансформаторску станицу уложено 17,9 милона евра, у из-
градњу прикључних 400 kV далековода 5,1 милион евра, у расплет 110
киловолтних далековода 4,9 милиона евра и у осталу потребну инфраст-
руктуру 730.000 евра. 

ИЗВОЂАЧИ РАДОВА:
Пројектовање – техничка документација:
ПД Електроисток - Пројектни биро д.о.о. Београд и ЕНЕРГО-

ПРОЈЕКТ Ентел а.д. Београд 
Извођење грађевинских и електромонтажних радова:
ПД Електроисток – Изградња д.о.о. Београд, Изолинвест д.о.о. Бе-

оград, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ – Опрема а.д.
Испорука енергетских трансформатора:
Кончар енергетски трансформатори д.о.о, Загреб
Испорука опреме:
Siemens; ABB AB; ЕНЕРГОИНВЕСТ Расклопна Опрема а.д; ALSTOM

Grid S.P.A; HAPAM B.V; АБС МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА а.д; SCHNEIDER;
Dalekovod Zagreb; PETITJEAN; EMTA ELEKTRIK Турска; ZTT Кина; Елек-

тропорцелан а.д. Нови Сад; MOSDORFER Аустрија; Coriant 

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ
ПРОЈЕКТУ: 

Захвалност свим
учесницима у реализацији
значајног инвестиционог
подухвата
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дине очекују прве инвеститоре,
као и нових потрошача који дола-
зе у наредним деценијама будући
да се Београд динамично развија
и расте, рекао је Мали.

Присутнима се обратио и гене-
рални директор Електропривреде
Србије Александар Обрадовић,
који је истакао:

- Честитам менаџменту и запос-
ленима Електромреже Србије на
изградњи трафостанице Београд
20, јер је то данас и велики успех
српске енергетике. Дуго смо сви че-
кали на „Београд 20“, а менаџмент
ЕМС-а је успео да заврши све оно
што су многи деценијама покуша-
вали, али нису успевали. Веза наша
два предузећа је сасвим природна

и нераскидива. Колико смо пове-
зани најбоље се могло видети у
најдраматичнијим ситуацијама,
попут оне пре годину дана током

ледених дана у Мајданпеку, а сва-
кодневна одлична сарадња запос-
лених ЕМС-а и ЕПС-а гарант је си-
гурности снабдевања електричном

ПОВОДИ

Трансформаторска станица:
Преносни однос и инсталисана снага: 400/110 kV; 600 MVA

+ 300 MVA ( II фаза)
Тип постројења: спољно постројење са двоструким сис-

темом цевних сабирница
Трансформатори (основни подаци): тип: 1 ARZ 300 000 –

420/D; Спрега: YNa0d5
Хлађење: OFAF
Могућност регулације напона под  оптерећењем 400 ±

10 %.
Високонапонска опрема 400 kV (референтни подаци): 
Највећи погонски напон мреже: 420 kV
Подносиви ударни напон изолације према земљи 1425

kV;
Подносиви склопни напон изолације: 950 kV;
Ефективна вредност субтранзијентне струје КС: 21,2 kA
Називна учестаност: 50 Hz; Називна струја: 1940 А; Удар-

на струја КС: 54 kA
Високонапонска опрема 110 kV (референтни подаци):
Највећи погонски напон мреже: 123 kV
Подносиви ударни напон изолације према земљи: 550

kV;
Подносиви наизменични напон: 230 kV;
Ефективна вредност субтранзијентне струје КС: 35,5 kA;
Називна учестаност: 50 Hz; Називна струја: 630 А; Удар-

на струја КС: 90,4 kA
Заштита и управљање:
Примењен је дистрибуиран систем заштите и управља-

ња базиран на савременим микропроцесорским уређајима,
који раде у складу са стандардом IEC 61850.

Телекомуникације:
Повезивање ТС Београд 20 са НДЦ-ом, РДЦ Београд као

и суседним електроенергетским објектима реализовано је
оптичким системом на бази SDH / PDH мултиплексног сис-
тема (SURPASS hiT 7080 / FMX12). 

Дигитална телефонска централа је најновије генерације
- HiPath 4000 V6, која подржава IP телефоне и IP trunking.

Далеководи 400 kV:
Дужина далековода: 2x9 km
Тип и број стубова: Челично решеткасти тип „Y“ са два

врха за заштитно уже    
59 стубова: 45 носећих; 14 угаоно-затезних
Проводник, заштитна ужад, изолација:  
Al/Č 490/65 mm2; OPGW тип „А“; Awg 126 mm2; U 160 BS
Климатски услови:   
Притисак ветра: 75 daN/m2; Додатно оптерећење: 1,6 ODO

daN/m
Далеководи 110 kV:
Дужинa далековода: 5 km (са цевним стубовима)
1,45 km (са челично решеткастим стубовима)
Типови и број стубова: цевни полигонални тип „Буре“, 26

комада  
челично решеткасти тип „Буре“, 7 комада
Проводник, заштитна ужад, изолација: 
Al/Č 490/65 mm2; Al/Č 240/40 mm2; OPGW тип „А“; Awg 126

mm2;
L 160 BE 1000; U 120 B
Климатски услови:   
Притисак ветра: 75 daN/m2; Додатно оптерећење: 1,6 ODO

daN/m

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ: 
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енергијом грађана и привреде
Србије. 

Изградња трафостанице „Бе-
оград 20“ осигураће електроенер-
гетску будућност Београда, а што је

још значајније отварају се могућ-
ности за ширење не само пренос-
не, већ и дистрибутивне мреже о
којој брине Електропривреда
Србије. Свака нова инвестиција у
енергетици је више него добро-
дошла, али улагања могу да спро-
веду само ефикасно организоване
и профитабилне компаније. 

Историјат пројекта 

- Овај Пројекат су, у делу њего-
ве припреме за изградњу, прати-
ли велики проблеми и одлагања.
Локација трансформаторске стани-
це мењана је три пута. Прва лока-
ција на Звездари одређена је још

1990. године када су, по тада важе-

ћем законском оквиру, реализова-

не готовo све активности до почет-

ка градње. Ипак, доношењем одлу-

ка на нивоу града Београда о нуж-

ности израде новог урбанистичког

плана за град Београд, локација се

премешта на подручје у близини

насеља Миријево, за коју је та-

кође израђена комплетна технич-

ка документација. Међутим, 2003.

године због недоношења решења

о изузимању земљишта у општини

Звездара, поново се приступа ре-

шавању промене локације тран-

сформаторске станице. Након де-

финисања и усвајања ове локације

2007. године и завршетка технич-

ке документације и имовинско-

правних послова на парцелама

које сачињавају комплекс тран-

сформаторске станице, 2009. годи-

ПОВОДИ

Концепцијско решење трансфоматорске станице предвиђа мини-
мално коришћење простора и усклађено је са највишим стандардима
и урбанистичким и еколошким захтевима.

Трансформаторска станица Београд 20 задовољава највише технич-
ко-технолошке светске стандарде, уз коришћење најмодерније опре-
ме доступне на европском тржишту.

Далеководи 400 kV изграђени су по стандардима предвиђеним за
зоне повећане осетљивости, који, по домаћим прописима, предвиђају
фактор безбедности 2,5 пута строжи од фактора безбедности који се
захтева у прописима Европске уније и у препорукама Светске здравст-
вене организације.

Далеководи 110 kV су изграђени са цевним стубовима, предвиђе-
ним за уградњу у урбаним подручјима уз минимално коришћење прос-
тора и поштовање највиших стандарда, урбанистичких и еколошких
захтева. 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Веома значајна уштеда од
милион евра на годишњем
нивоу
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не дефинитивно почиње изградња
објекта ТС Београд 20. Промена ло-
кације трансформаторске станице
захтевала је и прилагођење увође-
ња прикључних далековода 400 и
110 kV као и приступног пута и ком-
плетне инфраструктуре коју овакав
објекат захтева. Све је урађено у
складу са Генералним планом Бе-
ограда, тада и сада важећим Де-
таљним урбанистичким планом
за 400 и 110 kV далеководе који се
прикључују на ТС Београд 20 и Ре-
гулационим планом Спољне ма-
гистралне тангенте која се по том
плану налази између насеља Ми-

ријево и овог електроенергетског
објекта, каже Миливој Кричка, ру-
ководилац пројекта изградње ТС
Београд 20 са приступним далеко-
водима.

Пре непосредног извођења
радова за све објекте који сачи-
њавају овај сложени пројекат

требало је обезбедити, на осно-
ву урађене планске и техничке
документације и решених имо-
винских односа, правоснажна
Одобрења за изградњу, Енер-
гетске дозволе, Решења о прихва-
тању Студија утицаја на животну
средину, као и све остало што
чини комплетну инвестиционо-
техничку документацију у складу
са законима Републике Србије.
Такође, за све објекте је Влада Ре-
публике Србије донела решења о
Јавном интересу и извршена је
уредна пријава радова надлеж-
ном Министарству.

У току 2015. је интензивиран
и завршен и расплет 110 kV дале-
ковода, односно у трансформа-
торску станицу су уведена четири
двострука 110 kV далековода. На
два далековода који повезују ТС
Београд 1 на Карабурми са ново-
изграђеном ТС Београд 20 уграђе-
ни су цевни стубови, предвиђени
за коришћење у урбаним под-
ручјима, што говори о опредеље-
њу и бризи ЈП ЕМС када је реч о
визуелном ефекту објеката у
градској средини. 

М. Б.

ПОВОДИ

Прва етапа:
Прва етапа изградње ТС Београд 20 подељена је у две фазе
Прва фаза обухвата:
Изградњу трансфоматорске станице са два енергетска трансфор-

матора од по 300 MVA и комплетном инфраструктуром и прикључним
400 и 110 kV далеководима. 

Друга фаза обухвата:
Уградњу трећег енергетска трансформатора од 300 MVA.
Друга етапа:
Друга етапа изградње ТС Београд 20 предвиђа изградњу пословног,

радионичког и магацинског простора на слободним површинама ком-
плекса.  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

Целокупан пројекат
финансиран сопственим
средствима
Електромреже Србије 
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Почетком новембра, генерални
директор ЈП ЕМС Никола Пет-

ровић и директор Енергопројект
опрема а.д. Павле Томашевић
потписали су уговор о градњи 400
kV интерконективног далековода
ТС Панчево – граница Румуније. Из-
вођач радова је конзорцијум Енер-
гопројект опрема а.д. и Eнeргoтeх-
никa - Jужнa Бaчкa д.o.o, а вредност

уговора износи 24,7 милиона евра.
Овaj прojeкaт је стрaтeшки важан
зa ЈП EMС и дeo je Tрaнсбaлкaнскoг
кoридoрa за пренос електричне
енергије. Пројекат се финaнсирa из

сoпствeних средстава ЈП ЕМС и
реч је о највреднијем уговору у ис-
торији Предузећа. Очекује се да ра-
дови на изградњи далековода кре-
ну почетком 2016, а завршетак
радова се очекује крајем 2017. го-
дине. Уговор је потписан по систе-
му „кључ у руке“.

ЈП ЕМС је у свом десетогодиш-
њем Плану развоја преносног си-
стема Републике Србије за период
2014-2023. (2030.) поставио као
стратешки циљ успостављање
Tрaнсбaлкaнскoг кoридoрa за пре-
нос електричне енергије у чијем

ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР 
ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

АКТУЕЛНОСТИ

Потписан уговор о градњи
далековода ТС Панчево –
граница Румуније

Завршетак радова очекује
се крајем 2017. године
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саставу се, између осталог, налази
и инвестициони пројекат за из-
градњу двоструког 400kV надзем-
ног вода ТС Панчево – ТС Решица
(Румунија). Далековод би требало
да до краја 2017. буде пуштен у
пробни рад. 

Пројекат градње нове 400 kV
интерконекције између Румуније и
Србије, односно двоструког 400
kV интерконективног далековода
ТС Решица – ТС Панчево 2, је од
стране европске асоцијације Опе-
ратора преносних система (EN-
TSO-E) номинован, а од стране Ев-
ропске Комисије означен као
пројекат од посебног, пан-европ-
ског интереса. Такође, Енергетска
Заједница га је 2013. одабрала као
пројекат од највишег регионал-
ног интереса. У нацрту Стратегије
развоја енергетике Републике
Србије за период до 2025. (2030.)
године води се као пројекат од
највишег националног интереса.

Овај пројекат директно утиче и
на омогућавање испуњавања оба-
веза Републике Србије које пред-
виђају неопходно учешће обнов-
љивих извора енергије у износу од
27 процената у бруто финалној
потрошњи, директним омогућа-
вањем прикључења будућих вет-
роелектрана у банатском округу.

До сада је пoтписaнo шест Joint
Position Paper-а измeђу ЈП EMС и ру-
мунског оператора преносног сис-
тема Transelectrica и слeди пoтпи-
сивaњe билатералног Уговора о из-
градњи. Румунскa стрaнa зaвршa-
вa рaдoвe нa ДВ дo крaja 2015. го-
дине, a рaдoвe у прикључним TС у
тoку 2016. и 2017. године. Потписа-
ни документи представљају осно-
ву за наставак заједничких актив-
ности два Оператора преносних
система.

Експропријација стубних места
за далековод 400 kV ТС Панчево –
граница Румуније је у потпуности
завршена средином 2015, а за-
вршени су и сви имовинско-прав-
ни послови. Надлежно Министар-

ство одобрило је и Студију о про-
цени утицаја на животну средину.
ЈП ЕМС је поднео захтев за до-
бијање грађевинске дозволе над-
лежном министарству и ускоро се
очекује њено добијање.

За директора пројекта имено-
вана је Јелена Матејић, извршни
директор за инвестиције и страте-
гију, а за руководиоца пројекта
именован је Миливој Кричка, ру-
ководилац Сектора за управља-

ње стратешким и развојним
пројектима. 

Студија изводљивости је пока-
зала да ће улазак овог далековода
у погон донети велике користи:
смањење губитака у свим размат-
раним радним условима, повећа-
ње прекограничног преносног ка-
пацитета, знатно повећање сигур-
ности и поузданости српског и ру-
мунског преносног система, отва-
рање могућности за изградњу нове
400kV ТС Вршац, која би знатно ста-
билизовала напонске прилике у
региону и омогућила већу интегра-
цију енергије ветра у електрое-
нергетски систем Србије.

М. Б.

АКТУЕЛНОСТИ

Општи подаци

Име пројекта 400kV Интерконективни вод 

Србија - Румунија

Кратак опис Нови 131km (68km Србија + 63km 

Румунија) двоструки надземни вод 400kV 

између ТС Решица (РУ) и ТС Панчево 2 (СР).

Регионална група Континентална југоисточна Европа 

Оператори преносног система C.N. Transelectrica S.A.

ЈП Електромрежа Србије 

Пан-европски значај Да

Билатерална инвестиција Да

Очекивани датум почетка изградње почетак 2016

Очекивани датум уласка у погон крај 2017

Техничке карактеристике

Елемент ЕЕС Далековод

Структура Надземни вод

Почетна трафостаница Панчево (Србија)

Крајња трафостаница Решица (Румунија)

Тип инвестиције Нов

Тип далековода Двоструки

Напонски ниво [kV] 400

Капацитет [MW] 2000

Дужина [km] 131

Процењена вредност инвестиције €24.7М

Технички подаци о ДВ 400 kV 
ТС Панчево – ТС Решица

Пројекат се финaнсирa 
из сoпствeних средстава
ЈП ЕМС
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Средином септембра завршен

је значајан пројекат санације

два важна далековода који прела-

зе преко Дунава.

- Реч је о далеководима који су

оштећени још за време бомбардо-

вања и на чију се замену због сло-

жености посла чекало више од 15

година. Далеководи, 220 киловол-

тни и 400 киловолтни, изграђени

су давне 1972. и 1984. године и зна-

чајно су оштећени током бомбар-

довања 1999. године, после чега су

практично закрпљени и као такви

нису задовољавали сигурносне ус-

лове за пловидбу ни сигуран пре-

нос електричне енергије – рекао је

генерални директор ЈП ЕМС Нико-

ла Петровић приликом обиласка

локације радова.

Реч је о највећем далековод-

ном речном прелазном распону у

Европи, дужине око 1.2 километра,

а укупно затезно поље дужине је

око 2 километра. Урађена је ком-

плетна замена специјалних про-

водника, изолаторских ланаца и

спојне опреме. Посао је захтевао

ПРЕЛАЗ ДУНАВА ДВ 220kV 
бр. 253/1 И ДВ 400kV бр.451

ВЕСТИ

Санирани далеководи
над Дунавом 

Реч је о највећем далеководном речном
прелазном распону у Европи, дужине око 1,2
километара, а укупно затезно поље дужине је
око 2 километра
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најсавременију специјалну опрему

и механизацију, као и изузетну

стручност.

Санацијом ова два далековод-

на правца значајно се побољшава

поузданост преносног система.

- Ово је још један у низу зна-

чајних пројеката које Електром-

режа Србије успешно завршава.

Реализација овог пројекта на Дуна-

ву је доказ да Електромрежа Србије

има снаге и знања да се ухвати у

коштац са најтежим задацима, а у

овом случају поставили смо и

својеврстан европски рекорд – до-

дао је генерални директор ЈП ЕМС

Никола Петровић.  

Историјат далековода и
пројекта 

Далековод 220kV бр. 253/1 Бе-

оград 8 – ХИП Панчево са прелазом

реке Дунав је у експлоатацији од

1972. године, а далековод 400kV

бр.451 ТС Београд 8 – ТС Панчево

2 је у експлoатацију ушао деценију

касније, тачније 1984. године

Током бомбардовања 1999. го-

дине значајно су оштећени стубо-

ви и специјални проводници на

оба далековода, на самом прелазу

код места Ритопек (десна обала),

односно Иваново (лева обала).

Осим тих оштећења постојала су и

оштећења од атмосферских праж-

њења на проводницима.

Неколико година након бом-

бардовања санирана су оштећења

на стубовима и дриловани су фаз-

ни проводници. Проводник на ДВ

220 kV бр. 253/1, који је био најви-

ше оштећен, морао је да се заме-

ни. Након ових догађаја и због

сигурности пловидбе Дунавом про-

водници су морали да буду ком-

плетно замењени. 

Пројектни задатак за санацију је

усвојен у априлу 2009. године. Изра-

да пројекта и вршење техничке кон-

троле су урађени до краја 2009. го-

дине. Пројекат је израдио Електро-

исток – Пројектни биро.

Вредност пројекта, који је у

потпуности финансиран сопстве-

ним средствима ЈП ЕМС, износила

је око два милиона евра. За набав-

ку опреме и извођење радова

било је потребно три године. У пи-

сању тендера су учествовале искус-

не колеге из ЈП ЕМС: Милорад
Павловић, Борис Шушић и Дар-
ко Ћота. Први тендер је написан

за набавку опреме и објављен у

току 2010. године. На оглас се нико

није јавио. У следећој објави били

ВЕСТИ

Санацијом ова два
далеководна правца
значајно се побољшава
поузданост преносног
система
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су додати радови и опрема, и Уго-

вор је додељен предузећу Енерго-

пројект Опрема. 

Уговор за радове потписан је

14. јуна 2013. године.  

Опрема и радови 

Проводници за прелазе Дуна-
ва на ДВ 220 kV бр. 253/1 и ДВ
400kV бр.451 купљени су од Нор-
вешке компаније „Nexans“. Провод-
ници су прављени у две фабрике те
компаније. Челично језгро је по-
ужавано у Белгији. По завршетку
процеса поужавања челичног
дела, проводник је транспорто-
ван на север Европе, у Норвешку,
где је извршено поужавање алуми-
нијуског слоја. Приликом завршет-
ка производње узети су узорци за
испитивање готовог ужета. Спојна
опрема је набављена од ДВ Загреб,
а изолатори од „YuAIZ“, Русија.

Механичко испитивање про-
водника уграђених на ДВ 220kV бр.
253/1 је обављено у лабараторији
SAG GmbH, Лаген, Немачка, а за ДВ
400 kV бр.451 у лабораторији Dera-
vaux, Le Chambon Feugerolles (Saint-
Étienne), Француска. Због сила и га-

барита проводника испитна опре-

ма је морала да буде робусна. За

потребе испитивања кидалица је

морала да буде од 100 тона. Прва

испитивања која су се односила на

цео проводник нису успешно окон-

чана ни у Француској ни у Немач-

кој. Наредна испитивања су пре-

трпела одређене техничке про-

мене алата за испитивање и тек

тада је испитивање проводника ус-

пешно завршено. То показује да се

ради о изузетно комплексним ис-

питивањима на нестандардном

проводнику за која ни европске ла-

бораторије нису имале довољно

искуства. 

Радови на објекту су пролонги-

рани две године од дана потписи-

ВЕСТИ

Током бомбардовања 1999.
године знатно су
оштећени стубови и
специјални проводници на
оба далековода
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вања Уговора. Пре почетка радо-
ва извођач је морао да достави
елаборате о извођењу радова како
би се сагледале све ситуације и
силе које се могу јавити приликом
замене проводника. Сила качења
проводника на затезном стубу је
око 22 тоне. Машине које су се ко-
ристиле за развлачење провод-
ника су имале максималну радну
силу од 16 тона понаособ. Да би се
тај проблем у силама превазишао,
извођач радова је морао да поста-
ви барже да се сила на вучним ма-
шина смањи. Приликом развлаче-
ња проводника нису коришћене
„чарапице“ које се иначе користе
за развлачење проводника. За
овај пројекат је наручена специјал-
на опрема која је била коришћена
као алат у процесу замене провод-
ника.

Реализација овог пројекта за-
мене је подразумевала да се пов-
ремено зауставља саобраћај на
међународном пловном путу Дуна-
ва. Радови на замени проводника
су изведени изузетно брзо и уз ми-
нималан број непредвиђених си-
туација, при чему је било ангажо-
вано око 50 радника. На обе стра-

не реке били су присутни најискус-
нији монтери. Њихово присуство је
била значајна подршка током изво-
ђења радова. Сви радови у вези за-
мене проводника на оба далеково-
да завршени су за месец и по дана. 

Изазов и сарадња 

- Иницирање интерне наруџбе-
нице, чланство у комисији за доде-
лу Уговора, ангажовање на спрово-
ђењу Уговора испред ЈП ЕМС, орга-
низовање пријемних испитивања
и активно учествовање у свим сег-
ментима пројекта, па све до самог
краја комплетних радова за мене
је представљао велики изазов –
каже Дарко Ћота, један од ЕМС-ова-
ца који су били најангажованији на
овом пројекту. 

- Радило се на пословима који

се раде једном у педест година и

нико није имао довољно искуства

да укаже и сагледа потенцијалне

проблеме. Сваки пројекат је велики

изазов, али бити део тима на

пројекту који се дешава једном у

више деценија је пре свега част. За-

мена проводника на реци Дунав

указао се као прави тест да испи-

там своје скоро деценијско радно

искуство, знање, као и тимске спо-

собности да успешно реализујемо

један од технички најизазовнијих

пројеката. Захваљујем се свим

учесницима који су помогли да се

овај пројекат успешно заврши, а

најзаслужнији за то су, уз помену-

те Бориса Шушића и Милорада

Павловића, свакако и извршни

директор за инвестиције и страте-

гију Јелена Матејић, затим Радо-
мир Рибић, Драгослав Лелић и

Валеријан Аксић, који су у датим

тренуцима дали свој максимум и

помогли да овај пројекат буде ус-

пешно и у року окончан – истиче

Ћота. 

Р.Е.

ВЕСТИ

Реализација пројекта
подразумевала да се
повремено зауставља
саобраћај на
међународном пловном
путу Дунава
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Крајем октобра кренула је рекон-
струкција ТС 400/220/110 kV

Смедерево 3. Почела је изградња
400 kV постројења и грађевински
радови се интензивно обављају.
Купљена је високонапонска опре-
ма за 400 и 110 kV постројење, као
и енергетски трансформатор
400/110 kV, снаге 300 MVA. 

Циљ је да следеће године буде
подигнута ВН опрема у 400 kV
постројењу, а пуштање 400/110
kV трансформатора у погон очекује
се почетком 2017. године. Проце-
њена вредност за сада уговорених
радова износи 323 милиона дина-
ра, док је вредност до сада набав-
љене опреме 650 милиона динара.
Реконструкција се финансира
сопственим средствима ЈП ЕМС.

ТС Смедерево 3 је преко 220 kV
система повезана са ТС Београд 8,
а преко 110 kV система са ТС Сме-
дерево 2, ТЕ Костолац А и ТС Сме-
деревска Паланка. Од изузетне је
важности за рад производних једи-
ница у ТЕ Костолац А и главни је
снабдевач електричном енергијом
железаре и града Смедерева.

Реконструкција ТС Смедерево 3
ће допринети подизању нивоа си-
гурности напајања потрошача у
Смедереву и околини, побољшању
напонских прилика у том делу
Србије, постизању критеријума си-
гурности „N-1“ за време зимских
вршних оптерећња за постојећу
преносну мрежу, смањењу пре-
оптерећења елемената и пробле-

ма након испада у мрежи у том ре-
гиону, смањењу губитака у пренос-
ној мрежи, као и смањењу завис-
ности напајања потрошача од ан-
гажовања ТЕ Костолац за време
зимских вршних оптерећења у
случају испада ДВ 220 kV ТС Беог-
рад 8-ТС Смедерево 3.

Извођач радова је Електроис-
ток Изградња а пројектант је Елек-
троисток Пројектни биро.

Р.Е.

ТС СМЕДЕРЕВО 3 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ТС Београд 5 на Бежанијској коси
повезана је са ТЕ Обреновац са че-

тири паралелна далековода 220 kV и
има велики значај за сигурно и поузда-
но снабдевање највећег дела Новог Бе-
ограда и Земуна, али и Сурчина, Ба-
тајнице и других насеља. Из ове трафос-
танице напајају се и важни индус-
тријски комплекси, као што су топлана
„Нови Београд“, фабрика воде, фабри-
ка одливака Београд – ФОБ и део сек-
тора електро вучног постројења „Желез-
ница Србије“. Због великог значаја је и
започета ревитализација и реконструк-
ција ТС Београд 5. Реконструкција је
обухватала замену виталних делова
постројења РП 220kV и РП 110kV, однос-
но замену високонапонске опреме,
система за управљање и заштиту и

других безбедносних система, као и ре-
конструкцију командно-погонске згра-
де и осталих пратећих објеката на ТС
који су морали бити прилагођени новој
опреми и примењеном систему. Рекон-
струисане су и транспортне стазе које
се налазе у оквиру постројења РП 220kV
и РП 110kV са циљем безбеднијег,
бржег и лакшег приступа механизације
приликом интервенција у свим делови-
ма постројења. Електро радови на ТС
поверени су ПД Електроисток – Из-
градња и они су започели 2010. годи-
не. 

Током 2015. године у РП 220kV ре-
конструисано је трансформаторско
поље Д01, трансформатор Т02, а у РП
110kV реконструисани су подужно
спојно поље Е31, подужно спојно поље

Е32, трансформаторско поље E09, тран-
сформатор Т02, трансформаторско
поље E07, трансформатор Т03, тран-
сформаторско поље E05, трансформа-
тор Т04, далеководно поље Е10, бр.
103/4, правац ТС Београд 9 - чвориште
Нова Пазова и далеководно поље Е11,
правац ТС Београд 40. 

Крај 2015. означава завршетак ре-
конструкције електроенергетског раз-
водног постројења РП 220kV и РП 110kV
у предвиђеном обиму. У 2016. години
је планирано уређење дела транспор-
те стазе, као и нивелација терена, чиш-
ћење и дотеривање објекта, чиме ће
бити и окончана реконструкција ТС
Београд 5. Вредност до сада уложених
средстава је више од 11 милиона евра. 

Р. Е. 

ТС БЕОГРАД 5 

Завршетак реконструкције разводних постројења 

Почела реконструкција 



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 10  Број 77  Јануар 2016. 21

Крајем септембра У ТС Јаго-
дина 4 пуштени су под напон
нови енергетски трансформатор
Т1, снаге 300 MVA, и припадајућа
поља Ц01 (400 kV) и Е13 (110 kV).
Уградњом новог енергетског
трансформатора значајно је пове-

ћана сигурност напајања потро-
шача у Јагодини, али и њеној ши-
рој околини. Вредност уграђене
опреме и радова већа је од 350
милиона динара, а средства је
обезбедио ЈП ЕМС из сопствених
извора.

Електромонтажне, пратеће
грађевинске радове у пољима,
као и померање енергетског тран-
сформатора у кругу ТС и навла-
чење на каду извело је ПД Елек-
троисток – Изградња. Изградњу
темеља и каде енергетског тран-
сформатора обавила је Екоградња
пројект д.о.о. Пројектну докумен-
тацију је урадио П.Д. Електроис-
ток Пројектни биро.

Надзор испред Сектора за ин-
вестиције вршили су Бранко Јак-
шић, Миораг В. Савић и Драган
Живковић.

Радови су обухватали проду-
жење цевних сабирница 400 kV за
два поља, измештање мерног
поља -Ц00 и ножева за уземљење
сабирница у РП 400 kV, изградњу
нове каде , темеља и уљне канали-
зације за нови енергетски тран-
сформатор, навлачење енергетс-
ког трансформатора на каду
трансформатора, као и монтажу
енергетског трансформатора Т1 и
опремање припадајућих поља 400
kV Ц01 и 110 kV Е13. 

Р.Е.

ТС 400/110 kV ЈАГОДИНА 4 

Уградња трансформатора
400/220kV Т3 подразуме-

вала је електромонтажне и
пратеће грађевинске ра-
дове на опремању новог
припадајућег 400kV трафо
поља –А01, адаптацији пос-
тојећег 220kV поља Б21, из-
градњи две нове релејне ку-
ћице и изради каде
трансформатора. 

У новоизграђено 400kV
–А01 трафо поље положен је
мрежни уземљивач, изли-
вени су нови темељи носача
апаратне конструкције и пор-
тала, монтирана је целокупна
ВН опрема (прекидач снаге,
сабирнички растављачи,
струјни редуктори, одводници
пренапона..), опрема је пове-
зана примарно и секундарно
и извршена су сва фунцио-
нална испитивања пред пуш-
тање под напон.

Постојеће 220kV поље
Б21 је претрпело измене у

смислу прилагођења при-
марних веза за потребе
трафо поља и уградње од-
водника пренапона, иначе
опремљено је новом ВН
опремом кроз ранију рекон-
струкцију овог постројења.

Паралелно се граде и ре-
лејне кућице за 400kV поље
–А01, која је већ завршена, и
220kV за поље Б21, која је у
току, и које служе за смештај
нових подразвода опште,
нужне и једносмерне пот-
рошње и ормана нове мик-
ропроцесорске заштите и
ормана управљања.

Трансформатор Т3 400/
220kV, снаге 400 MVA, је „на-
вучен“ на каду трансформа-
тора, монтирани су му про-
водни изолатори, кон-
зерватор, хладне групе, ор-
мани хлађења и регулације,
нептун спој за уземљење не-
утралне тачке трафоа, и
примарно је повезан. У току

су завршна испитивања
пред пуштање у пробни рад,
које се очекује до краја де-
цембра.

Укупна процењена вред-
ност наведених радова је
око 2.200.000 еура. 

Извођач електромон-
тажних радова је ПД Елек-
троисток Изградња, а грађе-
винских Екоградња пројект
доо.

Р. Е.  

ТС 400/220 kV ОБРЕНОВАЦ 

Уградња трансформатора Т3  

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Нови трафо пуштен под напон
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Значајни радови су у протеклом
периоду завршени и у У ТС Лес-

ковац 2. Тамо је успешно оконча-
на заменa високонапонске опреме

у 110 kV постројењу, као и уградњa
новог енергетског трансформато-
ра 400/110 kV, снаге 300 MVA. Заме-
на ВН опреме почела је 2013. годи-

не, док је замена енергетског тран-
сформатора почела у јулу 2015. 

Паралелно са заменом тран-
сформатора Т1 400/110 kV, проду-
жене су цевне сабирнице у РП 400
kV и опремљено је трафо поље 400
kV Ц01 за Т1. Сто десет киловолтна
страна трансформатора Т1 уведе-
на је у раније опремљено трафо
поље 110 kV Е11 у којем је замење-
на ВН опрема у РП 110 kV.

Овим радовима угашено је 220
kV постројење у ТС Лесковац 2, која
сад има ознаку 400/110 kV. 

Вредност уграђене опреме из-
носи 330 милиона динара а средст-
ва су обезбеђена донацијом Деле-
гације Европске Уније. Вредност
радова је више од 80 милона дина-
ра и они су финансирани сопстве-
ним средствима ЈП ЕМС.

Пројектант је био Електроисток
Пројектни биро, док је извођач
радова Електроисток Изградња.
Одговорна лица за извођење радо-
ва су биле колеге из Погона Круше-
вац а за стручни надзор је био за-
дужен Сектор за инвестиције.  

М. Б. 

ТС 400/110 kV ЛЕСКОВАЦ 2

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Замена ВН опреме и уградња
новог трансформатора Т1 

ТС 220/35 kV Бајина Башта налази se
са леве стране пута Бајина Башта -

Перућац, на око 7 километара од цен-
тра Бајине Баште. Трафостаница је у по-
гону од 1963. године, има један трофаз-
ни регулациони трансформатор
220/35kV, снаге 31,5 MVA, са одгова-
рајућим пољима и постројењима 220kV
и 35kV. С обзиром да је ова трафостани-
ца прва после Хидроелектране Бајина
Башта и у да у њу директно улазе два да-
лековода 220kV из ХЕ и два далеково-
да 220kV из РХЕ Бајина Башта, као и
220kV интерконективни вод ка Пљев-
љима, њен значај је очигледан.

Управо због значаја за електроенер-
гетски систем западне, али и целе
Србије, 2010. године се ушло у рекон-
струкцију ТС, односно замену целокуп-
не ВН опреме у РП 220kV, замену старог
трансформатора Т1 220/35kV, замену
старих каблова, грађевинске и електро
радове на адаптацији командне зграде,

израду кабловских канала и релејних ку-
ћица као и стаза и платоа за смештај
опреме, што је завршено 2013. године.

Затим, крајем 2014. године стекли су
се услови за замену старе релејне заш-
тите новим микропроцесорским, као и
за прелазак система управљања ТС на
модернији SCADA систем. Нови ормани
заштите и управљања купљени су из
кредита ЕИБ. Заштите су замењене у
свим пољима у РП 220kV а поља 35kV
чекају повезивање на нову заштиту
кроз реконструкцију 35kV у току 2016.
године. Последње спојно поље са но-
вим системом заштите и управљања је
пуштено под напон 12. новембра 2015.
чиме су заокружени послови на заме-
ни заштите.

Тренутно се на ТС Бајина Башта
одвијају грађевински и припремни
електро радови на адаптацији просто-
рије за нову сопствену потрошњу. У
плану је да се до пролећа монтирају и

напоје нови ормани сопствене пот-
рошње, разводи опште, нужне и ЈСС
потрошње (доводи са батерија и моду-
ларни исправљачи), дизел агрегата,
доводи два кућна трансформатора
35/0,4kV, и изолациони трафо, да би се
након тога почело са заменом ВН опре-
ме у РП 35kV а након тога се очекује и
завршетак адаптације командне згра-
де.

Плановима је, оквирно 2017. годи-
не, предвиђена доградња 400kV пост-
ројења за ову трафостаницу, и у скла-
ду са тим планом већ постоји и Идејно
решење.

Одговорни извођач радова је П.Д.
„Електроисток Изградња“, надлежни
погон је Погон Ваљево, пројектну доку-
ментацију је испоручио П.Д. „Пројект-
ни Биро“, а стручни надзор врше служ-
беници Сектора за инвестиције. 

Д.Ж.  

ТС 220/35 kV БАЈИНА БАШТА 

Замена заштите и адаптација просторије за сопствену потрошњу  
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Ј авно предузеће Електромрежа
Србије спремно дочекује зиму. У

склопу припрема за сигуран и по-
уздан пренос електричне енер-
гије током зимског периода за-
послени ЈП ЕМС урадили су све пла-
ниране активности на одржавању
трансформаторских станица и раз-
водних постројења, а када је реч о
одржавању далековода урађено
је и више од планираног. Такође,
отклољене су све последице хава-
рија из претходних година, каже
Илија Цвијетић, извршни дирек-
тор за пренос електричне енергије.

- У тежак и велики посао сана-
ције далековода, њихово ојачава-
ње и довођење у функционално
стање за сигуран и поуздан пренос
електричне енергије у зимском
периоду, ЕМС је уложио готово 6
милиона евра, додаје Илија
Цвијетић. 

По уговорима из 2014. године,
зато што због временских прили-
ка у новембру и децембру 2014. го-
дине није било могуће да се за-
врше послови на отклањању ош-
тећења далековода насталих услед
клизишта која су узроковала поп-
лаве у мају прошле године, за-
вршена је санација ДВ 220 kV број
209/1 ТС Бајина Башта – ТС Срем-
ска Митровица 2, ДВ 110 kV број
1176 ТС Крупањ – ТС Љубовија и ДВ
110 kV број 1116 ТС Крупањ – ТС
Осечина.

Завршена је санација послед-
ица хаварија на далеководима
које су настале у децембру 2014. го-
дине услед ледене кише, тако што
су деонице које су биле тешко ош-
тећене ојачане за нове метеоро-
лошке парметре. Реч је о далеко-
водима ДВ 110 kV број 177 ТС Бор
2 – ТС Мајданпек 2, ДВ 110 kV број
122АБ ТС Бор 1 – ТС Петровац, ДВ
110 kV број 193/1 ТС Књажевац – ТС
Сврљиг, ДВ 400 kV број 403 ТС Бор
2 – ТС Ниш 2, замена стуба број 200.

Урађена је замена стуба на ДВ
1167Б1 ТС Краљево 2 – ТС Краље-

во 5 и ДВ 1167Б2 ТС Краљево 5 –
ЕВП Краљево, као санација угроже-
ности далековода услед ерозије
обале коју је направила река.

Завршена је и санација и ојача-
ње деоница далековода 110 kV
број 150 Бор 1 – ТС Мајданпек 1 које
су биле тешко оштећене у децем-
бру 2014, деонице далековода
106А/3 Зворник – Лозница и дале-
ковода 106Б/3 Зворник – Осечина,
оштећеног у фебруару 2015. годи-
не.

Замењен је стуб 414 на далеко-
воду 400 kV број 401/2 РП Дрмно –
РП Ђердап 1, тешко оштећен по-
четком 2015. године и урађена је
санација хаварије на ДВ 1212
Зајечар – Бољевац, који ради под
35 kV. 

Током јесени имали смо доста
проблема са ударима пољопри-
вредне механизације у стубове
високонапонских далековода. У
другој половини октобра и почет-
ком новембра догодила су се чак
три таква инцидента и том прили-
ком причињена је велика мате-
ријална штета и угрожена је без-
бедност људи, као и стабилност
електроенергетског система - на-
глашава Илија Цвијетић.

Први такав догађај десио се
11. октобра, на далеководу 132/1 ТС
Сомбор 3 – ТС Црвенка, стуб 89, на
изласку из Црвенке, преко пута
фабрике „Јафа“, на приватном влас-
ништву. Други инцидент догодио
се 23. октобра на истом далеково-
ду, на подручју пољопривредног
добра „Бачка“ из Сивца. Последњи
случај десио се 1. новембра на
стубу број 45 далековода 133/1 ТС
Србобран – ТС Бачка Топола 2, у
близини прикључка регионалног
пута, деоница Србобран – Фекетић,
на аутопуту Е 75, Београд – Суботи-
ца, на пољопривредном добру у
приватном власништву. Далеко-
води су враћени у функцију постав-
љањем хаваријских стубова, а њи-
хова трајна санација истих врши-
ће се у наредном периоду у завис-
ности од могућности добијања
искључења.

ЈП Електромрежа Србије је тим
поводом упутило апел свим над-
лежним институцијама и пољо-
привредним предузећа да предуз-
му све мере да се понављање так-
вих догађаја спречи. 

- Увек истичемо да је неопход-
но да сви који изводе било какве
радове у близини далеководних
стубова обрате посебну пажњу,
јер осим изазивања материјалне
штете и угрожавања сопствене
безбедности, немарним поступа-
њем могу проузроковати и зна-
чајне сметње за напајање потро-
шача и стабилност електроенер-
гетског система, каже директор
Цвијетић. 

М. Б. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС 

АКТУЕЛНОСТИ

Спремни за зиму

Доста проблема са
ударима пољопривредне
механизације у стубове
високонапонских
далековода
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Служба за телекомуникације је
најмлађа служба у Погону Нови

Сад и првог новембра je прослави-
ла свој други рођендан. Настала је
усвајањем нове систематизације и
издвајањем послова и људи из
Службе за аутоматику, мерење и
локално управљање, јер је препоз-
ната важност сервиса које она
обезбеђује за функционисање целе
компаније. 

- Мада бројно мали, бројимо
четворо запослених, задужени смо
за технолошки различите целине

и бринемо о инфраструктурним
медијумима и терминалној опреми
за пренос података и говора, без
чега данас не би било могуће реа-
лизовати ни пословне, а ни технич-
ке функције у оквиру Погона Нови
Сад и ЈП ЕМС, уз ригорозан захтев
за расположивошћу имплементи-
раних телекомуникационих серви-
са 24 часа, 365 дана у години, каже
шефица Службе за телекомуника-
ције Катица Калентић.

Мрежа ОPGW (Optical Ground
Wire) каблова, популарно „оптика“,

је модерна и моћна инфраструктур-
на кичма телекомуникационог сис-
тема наше компаније преко које се
преносе сви сервиси. Од свих ак-
тивности реализованих ове годи-
не, Катица Калентић издваја сана-
цију OPGW кабела на релацији ТС
Нови Сад 3-ТЕТО Нови Сад-РДЦ
Нови Сад коју је ова Служба, у са-
радњи са Сектором за ТК из Беог-
рада, у два маха ове године успеш-
но извршила. Наиме, ради се о
линку од круцијалног значаја, јер
представља главни магистрални
правац за све комуникационе сер-
висе на територији Погона Нови
Сад, те би стога његов евентуални
прекид, без обзира на постојање
редундантог радио линка који је
значајно мањег капацитета, био
велики проблем.

- Прва санација је реализована
у јуну, пошто смо при редовним и
контролним мерењима преносних
карактеристика оптичких влакана на
овој релацији, на одређеном броју
влакана утврдили постојање недо-
пустиво великог слабљења. У непос-
редној близини портала овог дале-
ковода у ТС НС3 смо прецизно лоци-
рали проблематичну тачку. Наишли
смо на оштећење и драстично крив-
љење оптичког кабела, на око 40cm
под земљом, на месту споја заштит-
не металне и окитен цеви, те из-
вршили санацију. Активности око
друге санације су изведене у октоб-
ру. Како је припрема била темељна,
квар, и овога пута механичке приро-
де, лоциран је на сабирничкој кутији
на 32. стубу далековода 110 kV бр.
1005. Преносне карактеристике оп-
тичких влакана смо санацијом дове-
ли до жељених, истиче шефица
Службе за телекомуникације 

Р. Е.

ПОГОН НОВИ САД 
– СЛУЖБА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА

Претходних неколико година По-
гон Нови Сад врши планску заме-

ну старих и мање поузданих малоуљ-
них прекидача. Ове године замењени
су прекидачи произвођача Енергоин-
вест, тип HPGE 11А/15 у 110 kV пост-
ројењу ТС 400/220/110 kV Сремска Мит-
ровица 2, у ДВ пољу 110 kV бр. 1231,
који су били у погону скоро 40 година.
Уграђена су два нова SF6 прекидача
произвођача ABB, тип LTB 145D1/B.
Специфичност радова у овом ДВ пољу

даје важност ДВ 110 kV бр. 1231 који ра-
дијално напаја челичану „Sirmium ste-
el“. Како би се обезбедило њихово на-
пајање током трајања радова, изврше-
но је превезивање ДВ 110 kV бр.1231 ТС
Сремска Митровица 2 – ТС Сирмијум
стил на ДВ 110 kV бр. 1226 ТС Мачван-
ска Митровица – ТС Сремска Митрови-
ца 2. Претходно је са представницима
челичане обављен састанак на коме је
договорена динамика и време трајања
радова, израда елабората превезива-

ња ДВ, принципи подешења заштита
ДВ у суседним ТС и обезбеђење адек-
ватног мерења електричне енергије у
челичани. 

Завршетком наведених радова По-
гон Нови Сад више нема ни један ова-
ко стари прекидач у погону, што умно-
гоме олакшава одржавање високона-
понске опреме и умањује ризике са ста-
новишта заштите животне средине.

Р.Е.

ТС Сремска Митровица 2

Замењени стари прекидачи 

Наш циљ је да се о нама не прича 
- то значи да све функционише 

Служба за телекомуникације ППП Нови Сад
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Оштећења стубова пољопри-
вредном механизацијом су чес-

та појава у Погону Нови Сад. Само у
току ове године, током редовних
прегледа далековода уочено је више
оштећења на стубовима која за по-
следицу имају предхаваријско стање.
О мањим оштећењима анкера, теме-
ља и уземљења нећемо ни да гово-
римо, почиње причу Маја Адамо-
вић, руководилац Погона преноса
Нови Сад. 

Недавне хаварије које су се деси-
ле средином октобра на далеково-
ду 110 kV број 132/1 ТС Сомбор 3 – ТС
Црвенка представљају врхунац про-
блема са пољопривредном механи-
зацијом. За само две недеље на на-
веденом далеководу срушена су два
стуба. Узрок је познат, оштећења сту-
бова приликом радова са пољо-
привредном механизацијом. 

- Прва хаварија десила се 11. ок-
тобра 2015. године. Далековод је
трајно испао у ноћи између 10. и 11.
октобра. Ујутру је одмах покренута
далеководна екипа за проналажење
и отклањање квара. На први поглед
све је изгледало као да је у питању
један од ''класичних'' кварова. Пош-
то је локатор квара у ТС Сомбор 3 по-
казао да је квар у близини ТС Црвен-
ка, одлучено је да преглед далеково-
да буде од ТС Црвенка. Екипа се брзо
окупила и кренула према Црвенки.
Квар је брзо пронађен. Срушен је
портални стуб број 89, каже Маја Ада-
мовић. 

Одмах је пренета информација
о срушеном стубу. Убрзо је покрену-
та друга екипа са задатком да при-
преми додатни алат, сајле и бургије
како би били анкерисани и обезбе-
ђени суседни стубови. Све време из-
вођења радова непрекидно је пада-
ла јака киша. Радови на уклањању
хаварисаног стуба извршени су у по-
недељак 12. октобра. За уторак било
је планирано подизање привреме-
ног хаваријског стуба. Хаваријски

стуб са потребним алатом транспор-
тован је са ТС Београд 8. Након мон-
таже хаваријског стуба, у среду 13. ок-
тобра извршена је монтажа фаз-
них проводника. Интерно технички
преглед обављен је у четвртак 14. ок-
тобра и далековод је успешно пуш-
тен у погон. 

- Док смо на крају радне недеље
сумирали утиске са отклањања хава-
рије стигла је нова вест. Поново је
трајно испао далековод 110 kV број
132/1 ТС Сомбор 3 – ТС Црвенка. Тро-
полни кратак спој са земљом. Овог
пута локатор квара показао је квар
на 17. километру од ТС Сомбор 3. У
првом тренутку сви смо били зате-
чени. Далеководна екипа је одмах
кренула на терен. Од диспечера
РДЦ Нови Сад стиже нова информа-
ција, срушен је стуб у околини Сив-
ца. Убрзо је утврђено да је срушен
стуб број 74. Приликом пољопри-
вредних радова на земљишту „Бач-
ка“ а.д. из Сивца, непажњом су уда-
рене затеге стуба. Стуб се од силине
удара одмах срушио. Приликом
пада стуба оштећен је и дистрибу-
тивни далековод 20 kV који се укр-
штао са нашим далеководом. Мања
оштећења претрпео је и трактор. Во-
зач трактора је уз пуно среће про-
шао без повреда. На лице места брзо
је стугла и полиција која је изврши-
ла увиђај, каже руководилац Погона
преноса Нови Сад и закључује: 

- Одмах је покренута нова екипа
за обезбеђивање суседних стубова.
Уиграна екипа монтера из Службе за
далеководе је након радног викен-
да извршила уклањање хаварисаног

стуба и монтажу привременог хава-
ријског стуба. Далековод је након из-
вршеног интерно техничког пре-
гледа пуштен у погон 27. октобра.  

Наша агонија се наставила и у
недељу 01. новембра 2015. године.
У поподневним сатима стиже позив
да је трајно испао далековод 110 kV
број 133/1 ТС Србобран – ТС Бачка
Топола 2, са трополним кратким
спојем са земњом. Поучени пре-
тходним искуством диспечери РДЦ
Нови Сад су одлучили да не покуша-
вају поновно укључење далековода
због потенцијалног ризика да угро-
зе животе људи који би се могли
наћи у близини далековода. Екипа
је одмах алармирана и након окуп-
љања кренула у преглед далеково-
да. Убрзо је утврђено да је у околи-
ни Фекетића срушен носећи стуб
број 44. Сценарио је био сличан
као са рушењем стуба број 74 у око-
лини Сивца. Наредна три дана
трајали су радови на демонтажи
срушеног стуба и монтажи привре-
меног хаваријског стуба. Интерни
технички преглед извршен је 4. но-
вембра и далековод је пуштен у по-
гон. Наше екипе су сваким ангажо-
вањем реаговале све брже и брже,
тако да је последња хаварија откло-
њена за три дана, завршава Маја
Адамовић. 

Р. Е. 

ПОГОН НОВИ САД 

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА

Уигране екипе 
отклониле хаварије

Приликом пада једног од
стубова оштећен и
дистрибутивни
далековод  
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Осим редовних послова на одр-
жавању објеката ЈП ЕМС, про-

шле године је било пуно активнос-
ти у Погону Крушевац. Између ос-
талог, изграђен је Центар за обуку
монтера који се састоји од полиго-
на за обуку, трим стазе за одржава-
ње кондиције, сале за предавања
и фискултурне сале са мокрим
чвором и свлачионицама. Сале су
климатизоване, са подним
грејањем и специјалном подло-
гом у фискултурној сали, каже Зо-
ран Кнежевић, руководилац По-
гона Крушевац.

- Замењене су и кровне кон-
струкције магацинских простора,
површине око 500 квадрата, и
кровне конструкције далековод-
не екипе у Нишу. Такође, сви мок-

ри чворови у Погону Крушевац су
адаптирани, додаје он.

Зоран Кнежевић нас упознаје и
са бројним пословима обавље-
ним на далеководима: замењене су
темељне стопе на стубовима бр.47
и 62 на ДВ 400kV бр.436, ТС Кра-
гујевац 2 -ТС Обреновац А; заме-
њен је стуб бр.200 на ДВ 400kV
бр.403, ТС Бор 2-ТС Ниш 2; замењен
је стуб бр. 25 на ДВ 1167Б/2, ТС Кра-
љево 5-ЕВП Краљево; запослени
Погона Крушевац учествовали су
у изградњи двосистемског ДВ-а
168А/1,ЕВП Рустовац-ТС Врање 4
односно 168Б/1, ТС Врање 4-ТС

Врање 2 и у изградња двосистем-
ског ДВ-а 168А/2, ТС Врање 2 -ТС
Врање 4 односно 168Б/2, ТС Врање
4-ТС Врање ; извршено је пребаци-
вање ДВ-а 220kV бр.278, ТС Леско-
вац 2-ТС Ниш 2 на 110kV напонски
ниво; извршене су реконструкције
ДВ 114/1, ТС Крушевац 1-ЕВП Ђунис
од стуба бр.1 до стуба бр.24, затим
ДВ 110kV бр.193/1, ТС Књажевац
–ТС Сврљиг, после децембарске
хаварије, као и ДВ 404, ТС Ниш 2-
ТС Софија Запад, због изградње но-

вог ауто пута; извршена је и уград-
ња OPGW ужета на ДВ 11оkV
бр.191/2, ТС Крушевац 2-Чвор Де-
дина...

- У ТС Јагодина 4 вршено je
техничко испитивање високона-
понске опреме, уградња новог
трансформатора 400/110 KV, као и
активности на реконструкцији ТС.
Уградња новог трансформатора
400/110 KV и реконструкција ТС у
току су и у ТС Лесковац 2. Такође,
током године је и Служба за ТК
имала доста интервенција на опре-
ми, као и на OPGW влакнима. Све
набројане активности је пратила
Служба техничке координације,
организационо и у складу са важе-
ћим процедурама, закључује Зоран
Кнежевић. 

Р.Е.  

ПОГОН КРУШЕВАЦ

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА

- Два шефа службе из Погона Крушевац, Иван Милићевић, шеф
Службе за техничку координацију, и Предраг Милутиновић, шеф служ-
бе за ТК, отишли су почетком децембра у Дирекцију за пренос на мес-
та руководиоца пројекта за имплементацију ASSET-а. На место Мили-
ћевића дошао је Иван Старинац, досадашњи шеф Службе за одржа-
вање далековода. Обавезе колега који су отишли из Погона Крушевац,
између осталих, преузеће и младе колеге који су се одлично показа-
ле, попут Ненада Раденковића, каже руководилац Погона Крушевац.

Кадровске промене 

Завршен Центар 
за обуку монтера 

Замењене кровне
конструкције магацинских
простора, површине око
500 квадрата 
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Током децембра 2014. године
услед олујног невремена праће-

ног ледом које је захватило целу ис-
точну Србију и трајало више дана,
дошло је до хаварија на већем броју
далековода. Због гомилања леда и
снежних падавина дошло је до лом-
љења и оштећења стубова као и ки-
дања фазних проводника и заш-
титне ужади. Континуираним ра-
дом и уз велики напор Дирекције за
пренос и извођача радова, крају је
приведен обиман и тежак посао
отклањања последица катастрофал-
ног невремена. 

Радови на отклањању последица
хаварије отпочети су почетком феб-
руара 2015. године уз максимално
ангажовање свих расположивих ка-
пацитета.

Најбитнији међу хаварисаним
далеководима ДВ 177 Бор 2 – Мајдан-
пек 2, је и први враћен у нормалан
погон крајем априла 2015. године.
Други правац, од Бора ка Мајданпе-
ку, ДВ 150, оспособљен је од ТС
Мајданпек 1 до ст.119 и стављен у
празан ход на тој деоници. 

На ДВ 148/2 на потезу „Копита“
еведентирана су оштећења стубова
и фазних проводника од ст.34 до
ст.53. Радови на санацији ове деони-
це почели су 4. децембра. Радове су
изводили Елнос БЛ а.д и Енергомон-

тажа а.д. Далековод је у погону од 12.
децембра 2014. године. Заостале
послове на замени хаварисаних
шпицева стубова (4 шпица), замени
оштећене опреме и презатезању
фазних проводника обавила је ДВ
екипа Погона Бор у току редовног
ремонта у септембру. 

На ДВ 122АБ на потезу „Црни
Врх“ евидентирани су падови стубо-
ва 213, 214, 221, 222, 241, 242 и 246,
као и оштећење стуба 220, уз велики
број прекида фазних проводника на
делу далековода од стуба 197 до сту-
ба 276. Радови су се изводли у три
фазе. У првој и другој фази изврше-
но је подизање нових стубова и са-
нација конзоле стуба 220 са свим
пратећим елктромонтажним радо-
вима. Радове је изводила Енергомон-
тажа. У трећој фази, на деоници од
стуба 197 до стуба 276 извршена је

санација свих покиданих фазних
проводника и заштитне ужади са
пратећим елктромонтажним радо-
вима. Ови радови су монтерски
били најзахтевнији, јер се није могао
предвидети тачан обим радова.
Проблеми су се превазилазили у
ходу. Радове су заједнички извели
Електроисток Изградња и далековод-
на екипа Погона Бор. Далековод је
после 10 месеци ван погона, септем-
бра 2015. стављен у погон у комплет-
ној дужини.

Октобра 2015. започета је сана-
ција ДВ 1212 Бољевац – Зајечар 2. Ра-
дови су обахватали замену хавари-
саног стуба 49, уклањање привреме-
не везе између стуба 48 и 50 на дрве-
ним бандерама и постављање нових
фазних проводника и заштитног
ужета у том затезном пољу. Радове
је извела Електроисток Изградња.
Због неповољних временских усло-
ва и отежаног приступа стубу у по-
моћ је ускочио и ЕМС-ов УНИМАГ
којим је једино било могуће допре-
мити конструкцију стуба на место
рада. Далековод је пуштен у Погон
27. октобра.

ДВ 150 је највише погођен вре-
менским непогодама из децембра
2014. године. Његова санација се
очекује до краја 2015. године

- Упућујем честитке извођачима
радова који су успешно превазиш-
ли све проблеме на које су наишли,
али пре свега монтерима далековод-
не екипе Погона Бор који су овакав
обим посла стојички изнели, каже ру-
ководилац Погона преноса Бор Зо-
ран Марјановић. 

Р.Е.

ПОГОН ПРЕНОСА БОР 

Током редовног прегледа да-
лековода у јуну 2015. утврђено је
да је дошло до деформације стуба
414 на ДВ 401/2 Дрмно – Ђердап 1
и да је потребна хитна замена.
Електроисток Изградња је испору-
чила стуб а Енергомонтажа обави-
ла демонтаже старог и поставила
нови стуб. Радови су се одвијали
по магли и киши уз по који сунча-
ни, али хладни дан на Попадији
крај Неготина. Далековод је пуш-
тен погон 29. октобра.

Замењен
деформисани стуб

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА

Окончане санације 
на истоку Србије 

Најбитнији међу хаварисаним
далеководима, ДВ 177 Бор 2 –
Мајданпек 2 је и први враћен у
нормалан погон крајем априла
2015. године
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Све је почело прегледом стоде-

сет киловолтног далековода

број 115/4 – Чвор Бељина – ТС По-

жега. Село Пилатовићи, одмах по-

ред Лучана. Милан Негић и Дра-
ган Стојановић, искусни монтери

далеководне екипе Ваљево, на за-

датку прегледа далековода, узбуђе-

но су јавили: „Појасни штапови

стубова 86, 87 и 88, у зони изнад те-

меља су много и значајно оштеће-

ни. Ствар је озбиљна, корозија је

појела метал у тој мери да се мора

говорити о угроженој безбедности

стубова. Они у оваквом стању не

смеју ући у зиму! Ризик је прекоме-

ран.“

Иза тога следило је оно што је

треба да следи: извештај, фотогра-

фије, формирање Комисије... Коми-

сија коју формира Погон Техника

на предлог руководиоца Погона,

опет, ко што је ред, одлази на

лице места, гледа, прегледа, мери,

тумачи и доноси суд: Хитна сана-

ција појасних штапова! Нема дру-

гог решења. Мора! – то је некако

најгласнија и најзвучнија реч која

нам кружи око глава. Добро то - то

смо и сами знали, али оно даље

што она као реп иза себе вуче: -

Нема средстава. Гледајте како ће

те, гледајте чиме ћете - није нам

баш по вољи.

Е сад, шта је ту је – назад не мо-

жемо. Ни наши стари нису узмица-

ли и кад је теже било. Срамота је да

другачије урадимо. Узимамо ствар

у своје руке. Прво организација,

план, набавка материјала, при-

према алата. Звучи лако – но није

баш тако. Део материјала имамо,

део недостаје. Пре свега бетон.

Опште је познато да су далековод-

ни стубови лоцирани у непролази-

ма и неприлазима, стенама и ши-

карама за које народ има живопис-

не изразе. Како изгледа тамо изно-

сити бетон нећу ни да причам.

Нећу да вас плашим, нећу да вам

кварим дан. Онда алат. Ко у ЕМС-

у има кобру за разбијање камена

и бетона? Нико, нараво да нико

нема. Али Зоран Стаменић, вођа

тима ДВ екипе Бајина Башта има

своју личну машину и наравно

нема проблем да је понесе на по-

сао.

За овај подухват потребни су

нам били и бравари, вариоци спе-

цијалци. Ремонтна радионица нам

излази у сусрет и ставља на распо-

лагање двојицу својих врсних

мајстора Славољуба Арсенијеви-
ћа и Милоша Дамјановића. Већ

нам је било лакше.

Радове смо отпочели почет-

ком новембра и није нам баш кре-

нуло ко по лоју. Повуци потегни,

корак напред, корак назад, хоће

бити, неће бити – не одустајемо. Ре-

шили смо да у науму истрајемо.

Подела посла је била добра, свако-

ме се знало ваљано место и право

задужење. Проблема увек има

пуно, али воље и решења има

више. Види се да напредујемо, по-

ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА

Нема назад,
не одустајемо!

Пишу: Ненад Трифуновић и Јанко Левнаић
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сао поприма жељени облик, одми-

чемоо у сваком погледу. 

Шта смо то онда у ствари ура-

дили? Пре свега сваки стуб смо мо-

рали посебно обезбедити, анкери-

сати и утегнути. Морали смо оби-

ти постојећи бетон око оштећених

појасних штапова како бисмо дош-

ли до здравог дела. Онда смо мог-

ли радити на ојачању поставља-

њем јаких профила, утегнутих но-

вим шрафовима, са новим рупама.

А како је бушти рупе на крају све-

та, без струје, по киши и хладноћи

нећу ни да причам. Ипак све је ура-

ђено крајње прецизно,са пуном

АКЗ заштитом и новим бетонским

заштитним слојем.

Ових дана, половином децем-

бра завршили смо и трећи стуб.

Неко рече, вукући тешку кофу бе-

тона, да је бољи него нов. На неки

начин он и јесте нов, јер се овим

послом, на овакав начин, још нико

није бавио у нашем предузећу.

Бар колико је нама познато.

Можда би било добро да ову

малу причу завршимо оном сли-

ком последњег дана рад када се

алат, опрема и радна одела, мокри

и каљави, пакују у тишини, а на ли-

цима мојих колега титра искра по-

носног осмеха као слика добро

обављеног посла. Свакако да не би

било добро да не споменем и дру-

ге колеге које су осим мене и већ

набројаних учествовали у овом

искреном труду и прегнућу. Дакле

ту су били и: Славољуб Радовано-

вић, Светислав Божић, Милан

Динић, Славко Благојевић, Ни-

кола Ристичевић, Саша Алек-

сић, Дејан Ђурђевић, Владан

Алексић, Горан Радовановић,

Милош Јоковић, Миладин Ма-

тић, Драган Николић ,Саша Про-

кић, Ненад Цвијетић и Срђан

Ђокић.  

ИЗ ПОГОНА 
И ЦЕНТАРА
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Дирекција за послове тржишта
електричне енергије, у склопу

припрема за 2016. годину, одржа-
ла је редовни годишњи састанак са
учесницима на тржишту. Као и
претходних година, интересовање
за овај састанак је било велико.
Више од 70 представника снабде-
вача, произвођача и крајњих купа-
ца, који активно учествују на
тржишту електричне енергије у
Србији, било је у прилици да од
представника ЕМС добије инфор-
мације о изменама тржишних про-
цеса, као и о новим процесима чија
имплементација је планирана у
2016. години. 

Са аспекта доделе прекогра-
ничних преносних капацитета,
учесници су упознати са применом
Хармонизованих алокационих пра-
вила на граници са Мађарском.
Ова правила представљају једин-
ствена алокациона правила на ос-
нову којих ће се од 2016. године
спроводити додела преносних ка-
пацитета на свим границама зема-
ља европске уније. С обзиром на
добру сарадњу са оператором ма-
ђарског преносног система, ЕМС је
одлучио да позитивно одговори на
њихов захтев и да на овој граници,
уз одређене дерогације, примени
наведена правила. Главна измена
у односу на досадашњи начин до-
деле и коришћење капацитета,
свакако јесте прелазак са use-it-or-
lose-it на use-it-or-sell-it принцип,
где је учеснику у аукцијама остав-
љена могућност да капацитет до-
бијен на дугорочним аукцијама
врати оператору преносног систе-
ма. У случају да је учесник вратио
додељени капацитет или га није

искористио кроз пријаву дневних
планова рада, учесник у аукцији
има право на компензацију од
стране оператора преносног сис-
тема по цени постигнутој на новим
аукцијама.

У склопу презентације о алока-
цијама капацитета у 2016. години,

учесницима је представљена мо-
гућност приступања ЕМС-а аук-
ционој кући у Подгорици (SEE CAO).
Овом приликом представљен им је
концепт и начин организовања
аукција у случају да ЕМС приступи
SEE CAO током 2016. године. Та-
кође, објашњен је и утицај приме-
не KOSTT Connection Agreement
на процес доделе прекогранич-
них капацитета у 2016. години.

У складу са изменама у проце-
су доделе прекограничних пре-
носних капацитета, као и услед
измена Правила о раду преносног
система из октобра 2015. године,
на састанку су презентоване нови-
не у процесу пријаве дневних пла-
нова рада.

Једна од тема састанка било је
и усклађивање постојеће регулати-
ве у 2015. и 2016. години у складу
са новим Законом о енергетици,
изменама Закона о ПДВ и осталим

подзаконским актима којима се
уређује тржиште електричне енер-
гије у Србији. Изменама наведених
Закона и уз доношење новог Пра-
вилника о лиценцирању, страним
компанијама је омогућено учешће
на унутрашњем тржишту електри-
чне енергије и исти третман на ве-
лепродајном тржишту као и за ре-
зиденте Републике Србије. Једино
ограничење за стране компаније
јесте то да не могу вршити снаб-
девање крајњих купаца, као и
постојање додатног услова који се
огледа кроз обавезу пријаве по-
реског заступника. Учесници на
састанку су кроз питања и диску-
сију са представницима ЕМС упоз-
нати са доношењем нових Прави-
ла о раду тржишта електричне
енергије и Правила о објављивању
кључних тржишних података чије
се усвајање очекује почетком 2016.
године.

Представници SEEPEX су одржа-
ли презентацију о берзи електри-
чне енергије у којој су још једном
представљени услови учешћа на
организованом тржишту електри-
чне енергије.

С обзиром на настојање Дирек-
ције за послове тржишта елек-
тричне енергије да промовише и
оствари активну и ефикасну сарад-
њу и комуникацију са корисници-
ма преносног сиситема и учесни-
цима на тржишту електричне
енергије, у сарадњи са Самостал-
ним сектором за управљање ква-
литетом, припремљен је Упитник
о задовољству корисника. Кроз
24 питања подељена у два сегмен-
та – општи (8) и техничко-комер-
цијални део (16), 57 испитаника је
дало своју оцену у погледу послов-
не сарадње са ЈП ЕМС. Прве анали-
зе резултата овог упитника недвос-
мислено нам показују да се нала-
зимо на правом путу у процесу
развоја националног тржишта
електричне енергије у Србији и
његове интеграције у регионално,
односно јединствено европско
тржиште електричне енергије. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ 
ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЈП ЕМС

Годишњи састанак са
учесницима на тржишту

Пише: Марко Јанковић 

Више од 70 представника
снабдевача, произвођача и
крајњих купаца било је у
прилици да добије
информације о изменама
тржишних процеса   
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Ауто ри:

Ни ко ла То шић, дипл. инж. ел. 

Мар ко За рић, дипл. инж. ел.

Ра до мир Жи вић, дипл. инж. ел.

Потреба за
максимизацијом
прекограничних

капацитета

Гарантованост може да утиче

на вредност капацитета које ће

ОПС понудити на тржишту.

Ако одузимање капацитета није

дозвољено у ванредним ситуа-

цијама, онда ОПС може да смањи ка-

пацитет понуђен на тржишту да би

смањио трошкове и ризике гаранто-

вања капацитета. Разлог којим ОПС

ово може да узме као оправдавајућ

је сама чињеница да ОПС мора да

смањи капацитет да би осигурао га-

рантованост капацитета. 

Наравно, обезбеђење потпу-

не гарантованости капацитета ути-

че на то коју ће вредност ОПС по-

нудити на тржишту јер од тога за-

висе и трошкови обезбеђења га-

рантованости капацитета. ОПС ће

понудити мању вредност капаци-

тета да би осигурао физичку гаран-

тованост капацитета.

Утицај пoтпуне гарантованос-

ти на целокупан ниво капацитета

зависи од тога да ли ће ОПС бити

у могућности да покрије све трош-

кове гарантовања капацитета. Са

друге стране ОПС је условљен пра-

вилима и законом да све располо-

живе капацитете понуди тржишту.

Регулатор ће после пажљивог пра-

ћења рада ОПС морати да одреа-

гује ако утврди да ОПС не изврша-

ва своје обавезе. Могуће мере се

крећу од побољшања транспарен-

тности метода прорачуна капаци-

тета, до повећања шема потстицаја

до крајњих мера – казни.

Нуђење продуката са разли-

читим степеном гарантованости

може довести до максимизације

коришћења капацитета, и ипак

давања гарантованости продуката.

Давање јасних информација учес-

ницима о нуђеним продуктима

омогућава учесницима избор од

ових продуката у зависности од

потребе за гарантованошћу.

Физичка гарантованост
преносног капацитета

У правом смислу физичка га-

рантованост не дозвољава ОПС

да одузима капацитет који је доде-

љен. Овај услов има доста послед-

ица. Могу се десити ситуације де се

капацитет мора одузети да би се

осигурала сигурност система.

Обично се дешава да капацитет

буде одузет па се тек касније утвр-

ди да је то била Виша сила; ОПС

овако имају подстицај да смање ка-

пацитет за тржиште због трошко-

ва гарантовања капацитета.

Осигуравање физичке гаранто-

ваности се остварује откупом капа-

цитета, контратрговином или ре-

диспечингом и може бити скупо и

тешко у неким ситуацијама; тешко

је осигурати гарантовање алоцира-

ног капацитета, а нарочито капа-

цитета додељеног на неком дуго-

рочном оквиру.

Ипак, пoтпуно физичко гаран-

товање капацитета је примењено

на многим европским границама

што се тиче номинованог капаци-

тета за дан унапред. Заправо, у

процесима пријаве по капацитети-

ма за дан унапред ОПС имају

најпрегледнију позицију што се

тиче гарантованости капацитета.

Финансијска
гарантованост преносног

капацитета

Цена компензације одузетог

капацитета зависи од тога када је

одузимање објављено учесници-

ма. Цене које се користе би треба-

ло да буду базиране на коректним,

поузданим изворима и да се рачу-

нају по дефинисаним формулама

и обрасцима, а не да буду рачуна-

те за сваки случај посебно и на раз-

личит начин.

Три различите ситуације су мо-

гуће за пријављене преносне капа-

цитете:

Ако се одузимање најави после

пријаве по дугорочним правима на

капацитет и пре тренутка образ-

овања цене за дан унапред, разли-

ка цена између тржишта у две

земље за дан унапред је релеван-

тна разлика цена.

ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
– РАД СА САВЕТОВАЊА CIGRE

ЈП ЕМС

Га ран то ва ње пре ко гра нич ног
пре но сног капацитета (2. део)
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• Ако се одузимање изврши

после номинације, разлика

цена између унутарднев-

них тржишта, ако постоје, је

релевантна разлика цена.

• У случају да не постоји раз-

лика у ценама, учесници

којима је одузет капацитет

би требало да се компензују

од стране ОПС на бази цена

балансне енергије на ре-

левантним тржиштима.

У контексту имплицитних аук-

ција финансијско гарантовање

није још уведено. Учесници не би

требало да буду укључени у проце-

дуре прорачуна и сам ОПС би тре-

бало сам да изврши прорачун ком-

пензација.

На крају, за разлику од физич-

ког гарантовања, финансијско га-

рантовање превазилази неефи-

касности које проузрокују одузима-

ња капацитета јер:

• се ОПС даје подршка да

смање одузимања капаци-

тета у зависности од прави-

ла за надокнаду трошкова;

• поспешује прекограничну

трговину дозвољавајући

учесницима да се компен-

зују у случају одузимања

капацитета.

У принципу, компензација по

тржишној  цени чини да учесници

на тржишту буду неутрални у пог-

леду на то да ли ће им се капаци-

тет одузети или ће имати трансак-

цију по том капацитету. У случају

одузимања капацитета, ималац

права на капацитет из земље А у Б

и који има уговорне обавезе да из-

везе из А у Б, мора да прода вишак

енергије из А и да купи енергију у

Б. Као додатни трошак је једнак

разлици цена између А и Б. Ако су

цене једнаке, он ће бити финан-

сијски индиферентан.

Предуслови за усвајање
представљених

компензационих шема

Предуслов за задржавање ове

финансијске индиферентности је

да цене за компензационе шеме

буду оне за које Трговац може да

прода своју енергију у једној зем-

љи и да купи у другој. 

Основни захтеви су да:

• Постоје тржишта на обе

стране и да трговци могу

на њима да учествују

• Та тржишта буду ликвидна

• На обе стране постоји

транспарентна цена којом

може да се eстимира цена

којом трговци могу да

купе/продају енергију у слу-

чају одузимања капаците-

та.

Ликвидност укључених тржиш-

та је основни предуслов: ако

тржишта нису ликвидна или једно

тржиште није ликвидно, трговац

коме је одузет капацитет неће

бити у могућности да прода вишак

енергије у А или да купи додатну

енергију у Б. Тада разлика цена

неће моћи да одрази њихове

трошкове.

Као додатак горепоменутим

индикаторима, важно је да се на-

гласи да варијације цена које пра-

те редукцију капацитета не смеју

да буду последица манипулације

учесника који за циљ имају пове-

ћање компензације. Имплемента-

ција мониторинга учесника на

тржишту после одузимања капа-

цитета мора да се предузме да би

се избегао покушај поигравања са

ценама. Могу се образовати и

тела која ће пратити да ли разло-

зи за мере, рецимо одузимања ка-

пацитета, постоје. Ако је нека

предузета мера од стране ОПС

проузрокована понашањем ко-

рисника мреже, било би оправда-

но да и корисник мреже има одре-

ђене трошкове.

Утицај различитих
решења на укључене

стране

У неким од тренутно активних

шема (враћање новца који одгова-

ра оригиналној цени аукција), тро-

шак негарантованог капацитета

лежи, делимично, на учеснику на

тржишту. Познато је да је ризик не-

гарантовања капацитета утиче на

цене на тржишту и доводи до не-

ефикасног тржишта.

Ако се ова ситуација промени

тако да капацитети буду физички

или финансијски гарантовани,

учесници неће да се сусрећу са ри-

зиком гарантовања. Гарантова-

ност поставља питање како трош-

кови треба да буду алоцирани из-

међу ОПС и корисника мреже (или

преко тарифе или износа са аук-

ција). Гарантованост подлеже кон-

троли регулатора и закону.

Треба напоменути да се додат-

ни трошкови покривања потпуне

гарантованости повећавају ако на

граници не постоји принцип ком-

пензације.

Регулативама ЕЦ је предвиђе-

но да ОПС буду дужни да новцем

који прикупе од алокација осигура-

вају доступност капацитета. Као до-

датак ОПС могу да имају веће при-

ходе од доделе капацитета ако је

капацитет чврсто гарантован.

Главна мана потпуне и безус-

ловне социјализације трошкова

кроз тарифу је да ОПС неће имати

интереса да задржи мало време

када капацитет неће бити гаранто-

ван (смањењем броја одузимања

на минимум или одузимањем ка-

ЈП ЕМС
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пацитета у сатима ван пика или у

сатима када нема загушења). Насу-

прот томе, ако се ОПС не укључе

додатни трошкови кроз тарифу

(или ако се не покрије из прихода

са аукција или из услуга баланси-

рања) финансирање ОПС и сигур-

ност система би било на ризику.

ЛЕГИСЛАТИВНИ
ОКВИР

ACER је 29. јула 2011. усвојио

Смернице оквира о додели капаци-

тета и управљања загушењима за

електричну енергију (CACM). Пред-

видео је да сваки ОПС представи

предлог за крајњи рок за гаранто-

вање капацитета за дан унапред

који неће бити краћи од пола сата

од капије за затварање пријава за

дан унапред. Након тога сви капа-

цитети и ограничења ће бити потв-

рђени. Унутардневни капацитети

ће бити потврђени одмах по ало-

цирању. У случају Више силе или

Ванредне ситуације где редиспе-

чинг и контратрговина нису могу-

ћи сваки ОПС има право да одузме

додељен капацитет као крајњу оп-

цију.

Ако се капацитет одузме пре

Више силе или Ванредне ситуације

ОПС ће вратити новац или ће ком-

пензовати учеснике у периоду

Више силе или Ванредне ситуа-

ције. У случају Више силе, ако су

постојале експлицитне аукције,

учесницима се враћа новац којим

су платили капацитет. У случају

ванредне ситуације ако су пос-

тојале експлицитне аукције, ком-

пензација би била једнака разли-

ци цена између два тржишта ако

она постоји или цени плаћеног

капацитета ако не постоји органи-

зовано тржиште у једној од облас-

ти. Ова правила су усвојена.

27. септембра 2012. је ENTSO-E

доставио прву верзију Мрежних

правила о додели капацитета и уп-

рављања загушењима за електри-

чну енергију (NC FCA), али је 19. де-

цембра 2012. ACER издао Мишље-

ње у вези ових правила у којима је,

између осталог, навео да ова пра-

вила нису у потпуној сагласности

са смерницама; понуђено решење

да ОПС компензују учеснике за

одузети капацитет са ценом за

плаћени капацитет није у складу са

смерницама да се учесници ком-

пензују на бази разлике цена изме-

ђу две области. 14. марта 2013. је

ACER издао Препоруке за ова пра-

вила; 01. октобра 2013. је ENTSO-E

поново доставио правила на одоб-

рење, а 18. децембра 2013. је ACER

издао ново мишљење о овим пра-

вилима. 3. априла 2014. ENTSO-E је

поново доставио правила, а 22.

маја 2014. је ACER усвојио нове пре-

поруке за ова правила.

У последњим достављеним

правилима, ставови ENTSO-E и

ACER су се приближили. ENTSO-E је

представио модел по којем је мо-

гућа компензација учесницима у

случају одузимања капацитета до

неког одређеног износа (cap ba-

sed). Размимоилажење се види у

томе да је ENTSO-E представио

максимум износа као вредност

прихода у том месецу, док ACER

тражи да то буду приходи у кален-

дарској години.

ЗАКЉУЧАК

У пракси, уједначено решење

између два екстремна примера

(комплетне социјализације и без

икакве компензације) можда може

да се нађе. Због тога је ACER захте-

вао у ENTSO-E кодовима да ENTSO-

E предвиди како ће се гарантова-

ност остваривати. ENTSO-E је дос-

тавио прелиминарна (драфт) пра-

вила која су више пута коригована

и допуњавана и очекује се ус-

вајање. Ако би се постигло право

решење оно би несумњиво укљу-

чивало више ОПС у овај проблем

(нпр. у случају прекограничног ре-

диспречинга). Морају се одредити

одговорне стране које би платиле

редиспечинг и које би биле одго-

ворне за мере које се предузи-

мају. У пракси, или ОПС који захте-

ва покретање мера може да буде

одговоран за плаћање компенза-

ције или би суседни ОПС који мере

извршава требао да плати трошко-

ве. Друго решење нуди поделу

трошкова јер стране које имају

корист су учесници на тржишту са

обе стране границе. 

На крају, морамо признати да

је питање гарантованости (физич-

ко и финансијско) највише финан-

сијско питање: ко ће сносити трош-

кове неопходне за гарантовање

номинација, или у случају финан-

сијског гарантовања, ко ће сноси-

ти финансијске консеквенце ком-

пензација?

На потезу су регулаторна тела

која треба да дефинишу прави ме-

ханизам повраћаја трошкова да

максимизују гарантованост пре-

кограничних капацитета и да ми-

нимизирају трошкове омогућава-

ња гарантованости. Ако ће ОПС да

сноси највећи финансијски ризик

покривања гарантованости очиг-

ледно је да ће ОПС да покуша да

смањи прекогранични преносни

капацитет, ако му се гарантованост

капацитета не уважи у тарифу, да

би смањио финансијски ризик.

Али ово не доводи до потпуне ин-

теграције и развоја тржишта елек-

тричне енергије.

ЈП ЕМС
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Подсетимо се на активности

које је било неопходно уради-

ти да би се створили сви регулатор-

ни, правни и технички предуслови

за почетак рада SEEPEX.

У контексту усаглашавања са

одговарајућом легислативом ЕУ и

испуњавања обавеза преузетих

потписивањем Уговора о оснива-

њу енергетске заједнице Југоисточ-

не Европе, у децембру 2014. годи-

не усвојен је нови Закон о енерге-

тици. Њиме је дефинисан нови

модел тржишта електричне енер-

гије у Републици Србији чиме је:

- Омогућено учешће страних

правних лица на велепродајном

тржишту електричне енергије у

Републици Србији,

- Дефинисано успостављање

организованог тржишта електри-

чне енергије (SEEPEX), као институ-

ционално уређеног односа изме-

ђу понуде и тражње учесника на

тржишту електричне енергије са

унапред одређеним стандардизо-

ваним продуктима и физичком ис-

поруком, на временском оквиру

дан унапред и унутар дана, 

- У оквиру дефинисања модела

успостављања SEEPEX, предвиђена

могућност да се клиринг и финан-

сијско поравнање трансакција за-

кључених на организованом

тржишту обављају у иностранству

(у некој од европских земаља), у

ком случају се плаћања, наплаћи-

вања и пренос по основу финан-

сијског поравнања између учесни-

ка врше у еврима.

Да би се овај модел могао при-

менити у Републици Србији, било

је, између осталог, потребно и уск-

лађивање Закона о порезу на до-

дату вредност са правилима опо-

резивања електричне енергије

који важе у ЕУ. То је урађено доно-

шењем Закона о изменама и допу-

нама Закона о порезу на додату

вредност у септембру 2015, којима

се уређује евидентирање страног

лица за ПДВ у Србији, а што је био

један од предуслова за имплемен-

тацију модела тржишта дефиниса-

ног Законом о енергетици, као и за

успостављање и успешан рад SEE-

PEX. 

Такође, у вези са даљом либе-

рализацијом тржишта енергије у

Србији, Министарство рударства и

енергетике донело је Правилник о

лиценци за обављање енергетске

делатности и сертификацији у ок-

тобру 2015, којим су прописани ус-

лови издавања и одузимања ли-

ценце, чиме је омогућено да се

страна правна лица могу регистро-

вати и добити лиценцу за обавља-

ње енергетске делатности снабде-

вања на велико електричном енер-

гијом у Републици Србији. Процес

лиценцирања је почео 27. октобра

2015. године.

Ове промене изискују и ажури-

рање постојеће инструкције у вези

спровођења царинских формал-

ности код прекограничног про-

мета чиме се омогућава и страном

правном лицу да спроведе царин-

ску процедуру посредством ца-

ринског заступника. Очекује се да

овај документ ступи на снагу до

краја децембра 2015.

БЕРЗA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

ПОВОДИ

SEEPEX добио лиценцу 
за управљање организованим
тржиштем електричне енергије

Пише: Дејан Стојчевски

Успостављање и будуће
функционисање засновано
је на примени провереног
модела и најбоље европске
праксе већ
имплементиране у
државама Европске уније
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Што се тиче SEEPEX, његово ус-

постављање, као и будуће фун-

кционисање засновано је на при-

мени провереног модела и најбо-

ље европске праксе већ имплемен-

тиране у државама Европске Уније,

и то уз сарадњу са релевантним ев-

ропским партнерима из ове облас-

ти (EPEX SPOT и ECC AG). Законом

о енергетици дефинисана је могућ-

ност да се клиринг и финансијско

поравнање на организованом

тржишту обавља и у иностранству,

а да ће се у том случају сва плаћања,

наплаћивања и пренос по основу

финансијског поравнања између

учесника на организованом тржиш-

ту електричне енергије вршити у ев-

рима. У том контексту, улогу клирин-

шке куће ће обављати највећа ев-

ропска финансијска институција у

овој области - ECC AG са седиштем у

Лајпцигу, која ту функцију обавља и

на свим западноевропским тржиш-

тима која су у надлежности EPEX

SPOT, као једног од партнера у влас-

ничкој структури SEEPEX. У протек-

лом периоду потписани су Уговори

о пружању услуга са оба партнера.

Паралелно са овим активности-

ма, протеклих неколико месеци

вршено је тестирање IT система за

управљање организованим
тржиштем електричне енергије и
радило се на развоју SEEPEX веб-
сајта. Урађени су интерни, интег-
рални и процедурални тестови у
склопу припреме платформе за
оперативни рад. На крају је, током
октобра месеца, успешно урађен и
завршни тест са будућим учесни-

цима на SEEPEX (10 учесника) где се
симулирао рад берзе у реалном
времену. Ови тестови су показали
да је IT систем спреман за почетак
рада SEEPEX. IT систем и сајт су кон-
ципирани тако да се будући учес-
ници осећају комфорно у већ поз-
натом амбијенту и са устаљеним
процедурама чиме им се омогућа-
ва брзо прилагођавање новом
тржишту. 

Сва објашњења у вези рада
организованог тржишта електри-

чне енергије се налазе у Тржиш-

ним правилима. Тржишна прави-

ла, као основни документ рада

организованог тржишта електри-

чне енергије су донета крајем ок-

тобра месеца и објављена су на

званичном сајту SEEPEX:

http://www.seepex-spot.com.

Добијањем лиценце за обавља-

ње енергетске делатности управ-

љања организованим тржиштем

електричне енергије створили су

се услови за добијање EIC кода

као и за потписивање уговора о ба-

лансној одговорности са ЈП ЕМС

који се очекује до краја децембра

2015.

Тиме су се испунили сви регу-

латорни, правни и технички пред-

услови за успостављање и почетак

оперативног рада SEEPEX. Прва

аукција на SEEPEX се очекује у

првом кварталу 2016. у зависнос-

ти од брзине учлањења компа-

нија на SEEPEX. За процес учлање-

ња на организованом тржишту

електричне енергије неопходно

је добијање лиценце, решавање

питања балансне одговорности,

потписивање уговора са ECC и

уговора са SEEPEX.  

ПОВОДИ

Успешно урађен завршни 
тест са будућим
учесницима на SEEPEX
где се симулирао рад берзе
у реалном времену   
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Пословна интелигенција (енгл.
Business Intelligence) представ-

ља општу категорију апликација и
технологија чији је циљ прикупља-
ње, складиштење и анализирање
великих количина података. Пред-
узећа која у својим пословним ак-
тивностима примењују концепт
пословне интелигенције, успос-
тављају бољу контролу над ин-
формацијама и доносе квалитет-
није одлуке, чиме стварају конку-
рентску предност и нове облике
прихода. Систем пословне интели-

генције који је имплемантиран у ЈП
ЕМС је савремено решење које у
потпуности испуњава захтеве де-
финисане најбољим пословним
праксама у овој области.

У Сектору за апликативни раз-
вој и подршку пословању ЈП ЕМС
већ годинама се прати тренд раз-
воја система за пословну интели-
генцију. Након имплементације
SAP ERP система, стекли су се усло-
ви за имплементацију прве фазе
SAP BusinessObjects система пос-
ловне интелигенције (BO-BI) и пос-

ловног планирања и консолида-

ције (BPC) у ЈП ЕМС. Пројекат им-

плементације BI и BPC решења

представља заједнички пројекат у

којем су, поред ангажовања спољ-

ног партнера - компаније IT Busi-

ness Oriented (ITBO) и стручњака из

Сектора за апликативни развој и

подршку пословању, активно

учествовали и запослени из више

организационих јединица ЈП ЕМС. 

Концептуално, имплемента-

ција SAP BO-BI и BPC решења ока-

рактерисана је као процес уна-

пређења извештајних могућности

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРВЕ ФАЗЕ СИСТЕМА 
ПОСЛОВНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ЈП ЕМС 

ИКТ

Савремено решење 
за још боље пословање 
Пишу: Јелена Лукић и Владан Пантић

Са доделе SAP Quality Awards награда  



ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 10  Број 77  Јануар 2016. 37

и активности планирања у ЈП ЕМС.
Имплементиране су функционал-
ности SAP BO-BI и BPC решења
како би се обезбедили неопходни
предуслови за квалитетније из-
вештавање и анализу података из
домена финансија, плана и контро-
ле и тржишта електричне енергије.
Посебна пажња посвећена је из-
вештавању за потребе Пословодст-
ва. У циљу добијања јединстве-
ног складишта података за наведе-
не пословне области, креирани
су модели података за финансије,
контролинг и тржиште електричне
енергије како би се искористиле
могућности SAP решења за скла-
диштење података (SAP Business
Warehouse), у комбинацији са ала-
тима за визуелизацију података.

У области финансија, пројекат
је покрио извештаје за праћење
остварених и планираних вреднос-
ти идентификованих кључних по-
казатеља перформанси, као и
предефинисан скуп основних син-
тетичких извештаја који се не могу
на једноставан начин добити из
SAP ERP системa. Пројектом је обух-
ваћена имплементација процеса
планирања, али само за финан-
сијске и контролиншке кључне по-
казатеље, који се прате на најви-
шем нивоу управљања. Циљ је
био да се током пројекта изврши
имплементација једноставних пос-
ловних процеса планирања, како
би се у будућности процес плани-
рања спустио на целу организа-
цију, укључујући и планирање јав-
них набавки и праћење планова
генерално. 

За разлику од области финан-
сија, где се трансакциони подаци
доминантно налазе у SAP-FI моду-
лу, у области тржишта електри-
чне енергије извори ових подата-
ка су специјализовани системи
који су у употреби у Дирекцији за
послове тржишта електричне
енергије (DAMAS, SRAAMD и др.).

Поред тога, тржишне податке је
било потребно употпунити подаци-
ма које генеришу суседни операто-
ри преносних система (пре свега
код аукција прекограничних капа-
цитета), а у одређеној мери постоје

и у различитим локалним Excel
датотекама. Систем пословне ин-
телигенције за потребе тржишта
електричне енергије није део стан-
дардног SAP софтвера, па је неза-
висно решење било потребно раз-
вити „од нуле“. Велики изазов је
била потреба да се такво решење
може брзо прилагодидити про-
менљивом пословном окружењу
услед честих промена процеса у ок-
виру тржишта електричне енер-
гије. Поред тога, подаци који се од-
носе на електричну енергију су
обично масивни, трансакције се
прате на сатном нивоу, па је било
неопходно подржати трансфор-

мацију великих количина подата-

ка, из различитих апликација које

су употреби у Дирекцији за тржиш-

те електричне енергије, у корисне

информације. 

Пројекат је успешно реализо-

ван у предвиђеном року (10 месе-

ци у периоду септембар 2014. – јун

2015.). Потврда његовог квалитета

дошла је и кроз освојено треће мес-

то за најбољи пројекат у региону у

категорији брзе имплементације

решења (енгл. Fast Delivery) на

такмичењу SAP Quality Awards. Из

перспективе учесника на реализа-

цији пројекта, може се рећи да је

он у потпуности испунио сва оче-

кивања.  

Успех овог пројекта представ-

ља мотив за проширење система

за пословну интелигенцију и на

друге области пословања ЈП ЕМС.

Тренутно стартује пројекат Надог-

радња система за пословну инте-

лигенцију којим ће бити обухваће-

ни модели података из домена

управљања људским ресурсима и

основним средствима. Даља уна-

пређења предвиђена су Планом

пословања за 2016. годину. 

ИКТ

Пројекат освојио награду 
на такмичењу SAP 
Quality Awards 
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Уорганизацији немачког ТСО-а
Amprion-а, крајем септембра у

Бриселу одржана је ENTSO-E акаде-
мија под називом „Поуке научене
из делимичних или потпуних рас-
пада у преносним системима“, са
циљем да се стекну нова знања и
размене практична искуства опе-
ратора преносних система и дру-
гих стручњака из области управља-
ња преносним системом.

Представници ЈП ЕМС били
Владимир Илић, главни диспечер
и Марко Бешић, диспечер НДЦ-а.

На академији су учествовали
представници следећих ТСО-ова:
Tennet – Холандија, Elering – Есто-
нија, Mavir – Мађарска, Litgrid – Лит-
ванија, APG – Аустрија, REE – Шпа-
нија, Transelectrica – Румунија, AST
– Летонија, ČEPS – Чешка Републи-
ка, Elia – Белгија, Amprion – Немач-
ка, PSE – Пољска, TEIAS – Турска, Ter-
na – Италија, Swissgrid – Швајцар-
ска, Fingrid – Финска, ELES – Слове-
нија, IPTO – Грчка, Eirgrid – Ирска и
EMС – Србија.

Осим представника оператора
преносних система у саставу EN-
TSO-E, академији су присуствовали
и Aнјан Босе, професор на Држав-
ном факултету у Вашингтону САД,
као и Пауло Гомес, представник
оператора преносног система Бра-
зила (ONS).

Учесници су имали прилику да
чују неколико корисних предава-
ња:

Делимични распад електроенер-
гетског система Холандије,

27.03.2015. – Maarten Abbenhuis
(TenneT NL) 

Испад који се догодио у Хо-
ландији, настао је услед људске

грешке. Наиме, квар на примарној
опреми је од стране руковаоца
био интерпретиран као квар у се-
кундарним колима. Дат је налог да
се заобиђе електрична блокада и
дошло је до уземљавања система
сабирница који је био под напо-
ном. Диференцијална заштита са-
бирница изоловала је напајање
места квара за 60ms. Последица по
производњу и потрошњу била је
испад око 1500МW. Око милион до-
маћинстава остало је без напајања.
Поремећајем је било погођено 19
трафостаница 150/x kV. Од зна-
чајнијих потрошача, без напајања
су остали: Национални аеродром
Шипол, железнички саобраћај, де-
лови града Амстердама, индус-
трија челика, итд. 

Распад електроенергетског
система Турске, 31.05.2015. – Ser-
hat Metin (TEIAS)

Поремећај се догодио као по-
следица лошег планирања искљу-
чења у мрежи, као и неадекватног
подешења заштите на далеководу
(односно необавештености дис-
печера о таквом подешењу зашти-
те) чијим испадом је дошло до
распада. Испад једног, доста опте-
рећеног, 400kV далековода довео
је до каскадног испада елемената
у систему, искључења са ENTSO-E
система и на крају тоталног распа-
да система.

Након распада, започета је при-
мена плана успостављања система.
Око 95 процената система је успос-
тављено након cca 9 часова.

Ванредне ситуације у преносном
систему Републике Србије у 2014.
години – Владимир Илић (ЈП ЕМС)

Тема предавања била је про-
блематика у раду преносног систе-
ма услед временских непогода које
су задесиле Србију 2014. године. 

Дат је приказ рада ЕЕС Републи-
ке Србије током поплава у мају 2015.
са акцентом на поплављену ТС Об-
реновац и њено враћање у норма-
лан погон, као и решења која су при-

ENTSO-E АКАДЕМИЈА

ПОВОДИ

Шта се научи када 
се систем распадне?

Идентификовано пет
најчешћих узрока који су
довели до распада
преносних система
широких размера
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мењена како не би дошло до преки-
да у напајању потрошача. 

Представљено је успешно ко-
ришћење хаваријских стубова након
олујног ветра у јуну 2015.

Презентовани су и догађаји из
децембра 2014. када је услед залеђи-
вања дошло до пада или оштећења
великог броја далеководних стубо-
ва и онеспособљавања већег дела
110 kV преносне мреже у источној
Србији. Приказан је начин успостав-
љања напајања региона Мајданпе-
ка превезивањем 400 kV далеково-
да на два 110 kV далековода, као и ус-
пешно коришћење хаваријских сту-
бова. Наглашени су и изузетно теш-
ки услови у којима су људи на тере-
ну све време радили.

Предавање је наишло на веома
јак одзив присутних. Како током
предавања, тако и у неформалном
делу радионице, присутни су учест-
вовали у дискусији и били врло за-
интересовани за размену искуства
које смо стекли у управљању пренос-
ним системом током поменутих вре-
менских непогода.

Распад Јужне Калифоније
08.09.2011. – професор Анјан Босе

(Washington State University) 

Дана 8. 9. 2011. године, дошло
је до једанаестоминутних каскад-
них испада у региону југозападног
Пацифика. Око 2,7 милиона потро-
шача остало је без напајања. Цео
поремећај је инициран испадом
једног 500kV далековода. Након
његовог испада долази то пораста
токова снага, пропада напона и
преоптерећења елемената у систе-
му, даље њихових испада и ауто-
матског искључења потрошње.

Регион јужне Калифорније је, са
аспекта управљања преносним
системом, подељен у две регула-
ционе области (два центра управ-
љања). Основни проблем код овог
догађаја, био је непостојање екс-
терне зоне опсервабилности код
оба оператора система. Испад који
се догодио у једној регулационој

области, изазвао је каскадне испа-
де у другој области без постојања
информације о његовом испаду.
Цео поремећај трајао је релативно
дуго (11 минута), али оператори
нису имали увид у дешавања у су-
седном систему и нису правовре-
мено одреаговали.

Поремећаји у преносном систему
Бразила, корективне и 

превентивне мере – Paulo 
Gomes (ONS)

Бразилски оператор пренос-
ног система (ONS), ослања се на че-
тири стуба у плану одбране систе-
ма: акције које ће минимизирати
вероватноћу интензивних вишест-
руких испада, акције које ће мини-
мизирати распростирање неиз-
бежних испада у распаде система,
акције које ће скратити време ус-
постављања система и анализе
поремећаја.

Како Бразил има пуно прашума
и како велики број далековода
пролази кроз те регије, веома важ-
на је интеракција оператора систе-
ма са агенцијама за заштиту живот-
не средине са циљем да се на тра-
сама далековода константно одр-
жава вегетација да би се смањиле
појаве кратких спојева узрокова-
них прескоцима. 

У предавању је истакнуто да су
у последње време учестали напа-
ди хакера у SCADA систем. Доста
пажње се посвећује на системе
заштите од „сајбер“ напада.

Лекције научене из недавних ван-
редних ситуација и распада

широм света (CIGRE радна група) –
Marie Hayden (EirGrid) 

Предавање је приказало пресек
догађаја широм света који су дове-
ли до делимичних или потпуних
распада система. Анализирано је
18 догађаја у претходних 15 годи-
на и дошло се до пет најчешћих уз-
рока који су довели до распада пре-
носних система широких размера:
природне катастрофе, квар на сис-
темима комуникације/управља-

ња, грешке у апликацијама, греш-
ке оператора система и квар на
примарној опреми.

Препознате су превентивне
мере које би смањиле вероватно-
ћу оваквих догађаја:

• Унапредити прогнозу (пот-
рошња, време, хидрологија,
итд.)

• Повећати отпорност (меха-
ничку) преносних елеме-
ната

• Обезбедити потпуну редун-
дансу SCADA система и теле-
фонских централа

• Обезбедити пун капацитет
резервног управљачког
центра

• Обезбедити операторима
ширу слику о дешавањима
у суседним системима

• Годишња ревизија подеша-
вања система заштите у
кључним постројењима.

ENTSO-E академија „Поуке на-
учене из делимичних или потпу-
них распада у преносним системи-
ма“ је одржана као интерактивна
радионица предавача и учесника.
Учесници академије су у послед-
њем делу имали задатак да доне-
су закључке и предложе мере које
би унапредиле рад преносних сис-
тема и помогле у спречавању нас-
танка великих поремећаја као и ре-
шавању истих. Доминантан је став
да се мора деловати превентивно
у смислу планирања рада ЕЕС и
анализа сигурности (статичке и
динамичке) као и да се у обуци опе-
ративног особља све више морају
користити напредни системи као
што је ДТС.

В. Илић

ПОВОДИ

Препознате превентивне
мере које смањују
вероватноћу нежељених
догађаја
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Уоквиру проширења сарадње
са Ватрогасно спасилачком

јединицом МУП РС, Ватрогасно
спасилачком јединицом ХЕ Ђердап
2 и унапређења пословних проце-

са у ЈП ЕМС, Служба за БЗР и ЗОП
Сектора за логистику почетком
новембра je организовала ватро-
гасно спасилачку вежбу у елек-
троенергетском објекту РП Ђердап
2 у Кусјаку код Неготина. Циљ веж-
бе је био утврђивање нивоа спрем-
ности и упознавање ватрогасних
јединица са начинима гашења по-

жара на оваквим објектима, увеж-

бавање евакуације запослених из

електроенергетског објекта , увеж-

бавање припадника ВЈ у гашењу

пожара и спашавању људи из за-

димљеног објекта, утврђивање

најефективнијег начина кориш-

ћења опреме и уређаја при гаше-

њу пожара на овом типу објеката

и едукација запослениху ЈП ЕМС у

гашењу почетних пожара као и

употреба ручних преносних про-

тивпожарних апарата.

Вежби су у својству посматрача

присуствовали и припадници ВСЈ

МУП РС и Секторa за ванредне

ситуације из Неготинa. На вежби је

било ангажовано шест припадни-

ка ВЈ Ђердап 2 са три возила, а

учествовало је 15 запослених ЈП

ЕМС из Погона преноса Бор.

Служба за БЗР и ЗОП у протек-

лом периоду организовала је и

обуке за рад на висини. Одржана

су три термина обуке, два у Кру-

шевцу и један у Београду. До сада

је обуку прошло 28 запослених.

Преостала су два 2 термина, која ће

се одржати у првом кварталу 2016.

године, за укупно 20 запослених.

Обуку изводе представници компа-

није ALP Project Sistem и она обух-

вата рад на висини, технике рада

на висини, спашавање и евакуа-

цију у ванредним ситуацијама, а та-

кође испитивање и контролу опре-

ме за рад на висини.

Представници ЈП ЕМС и полаз-

ници веома су задовољни начином

до сада спроведених обука и стече-

ним искуством. Ово није прва обу-

ка за рад на висини, али је први пут

изводе искусни професионални

пењачи који демонстрирају техни-

ке спашавања и евакуације са ви-

сине. У Погону Крушевац обука се

изводила на новом полигону пред-

виђеном за активности тог типа.

М.Б.

САМОСТАЛНИ СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ, 
СЛУЖБА ЗА БЗР И ЗОП

ВЕСТИ

Ватрогасна вежба
и обуке за рад на висини 

Представници ЈП ЕМС
веома задовољни до сада
спроведеним обукама
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Уновембру су навршене две го-
дине oд фoрмирaњa Сeктoра зa

Заштиту животне средине кao пo-
сeбнe oргaнизaциoнe jeдиницe у ЈП
ЕМС, сa улoгoм дa, пре свега, успoс-
тaви систeм зaштите живoтнe срe-
динe у склaду сa све сложенијом зa-
кoнскoм рeгулaтивoм и стaндaр-
дoм ИСO 14001, сходно захтевима
савременог света и на начин на
који то већ дуги низ гoдинa рaдe
кoмпaниje оператори прeнoснoг
систeмa у Eврoпи. Сa другe стрaнe,
oчeкивaњa крoз дeфинисaнe циљe-
вe и задатке билa су и дa сe у штo
крaћeм врeмeнскoм пeриoду уoчe-
ни прoблeми и нeдoстaци рeшe, и
дa сe дoђe дo кoнкрeтних рeзултa-
та и показатеља учинкa, кojи би у
кaсниjим фaзaмa рада били по-
бољшани а преиспитивањем и
значајно унапређени, истиче руко-
водилац Сeктoрa за ЗЖС Милиша
Јовановић и додаје:

- Oвoг трeнуткa сa сигурнoшћу
мoжeмo рeћи, a пoсeбнo нaкoн
другe eкстeрнe нaдзoрнe кoнтрoлe
сертификационог тeлa SGS, кojи je
дaо нajвишe oцeнe зa систeм ЗЖС
у JП EMС и пoсeбнo истaкао видaн
нaпрeдaк у oднoсу нa 2014, дa је oс-
нивaње пoсeбнoг Сeктoрa и дефи-
нисани нaчин рaдa у пoтпунoсти
испунио oчeкивaњa.

Успешан рaд пoслeдицa је инo-
вaтивнoсти, дoбрoг плaнирaњa,

тимскoг духа и искуствa свaкoг пo-
jeдинцa, aли и oдличнe кooрдинa-
циje унутaр Прeдузeћa и кoрeктнe
сaрaдњe сa eкстeрним учeсницимa
у прoцeсу ЗЖС, каже он.

Активности су бројне, а као
најважније Јовановић издваја:

- Први пут je урађен Извeштaj
o стaњу животне средине зa 2014.
гoдину, сa oсвртoм нa 2013. и 2012,
упoрeдив сa извeштajимa o стaњу
животне средине eврoпских прe-
нoсних систeмa и у коме су прика-
зане све активности и показатељи
учинка. Полазећи од утврђених
аспеката ЖС, циљева ЖС и Програ-
ма побољшања, дефинисане су

интерне и екстерне контроле, као
и параметри који се прате на го-
дишњем нивоу: потрошња елек-
трине енергије, емисија гасова
стаклене баште, количине пред-
атог отпада, потрошња папира,
утицај на биодиверзитет, број ин-
цидентих/акцидентних појава, ула-
гања у ЖС, степен реализације
програма и све друге активности
од значаја за заштиту животне
средине.

Такође, успoстaвљeн je интрa-
нeт пoртaл – „Зeлeнa стрaнa“ -
Заштита животне средине нa кojoj
сe мoгу нaћи aжурнa дoкумeнтa и
свe другe aктуeлнoсти из oвe oблaс-
ти. Рaди се нa нoвим плaнoвимa
зaштитe oд удeсa за све трансфор-
маторске станице ЈП ЕМС-а у скла-
ду са законом о ванредним ситуа-
цијама. Учeствoвали смо нa мeђу-
нaрoднoм сaвeтoвaњу Заштита
животне средине и Oдрживи Рaз-
вoj „Eнeргeтикa и Рудaрствo“, сa три
тeмaтскa рaдa. Учествовали смо и
у едукацији студената техничких
факултета у области ЗЖС. Израђе-
ни су и усвojeни мoдeли кoнтрoлe
стaњa и мeрeњa параметара ЖС,
кроз шест пoсeбних прoгрaмa.
Присутни смо у свим важнијим
инвестиционим пројектима који се
тичу и животне средине: изградња
централног уљног газдинстава, из-
градња еколошких уљних јама и
типских локација за привремено
складиштење отпада у погонима
преноса, комисијски рад...

На питање да ли имa простора
за побољшања и које су актив-
ности планиране у наредној годи-
ни, Милиша Јовановић одговара:

- Посебно је важно пратити и
контролисати стања ЖС у области-
ма очувања биодиверзитета, и
даље радити на едукацији и подиз-
ању нивоа свести у вези енергет-
ске ефикасности, управљању отпа-
дом, рециклирања отпада, уна-
пређења информационих техноло-
гија у систему ЗЖС, али и упозна-
ти се са радом и пројектима сусед-
них преносних система из области
ЖС кроз ширење регионалне са-
радње.

М. Б.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У JП EMС

ЈП ЕМС

Успешне две године 

Са међународног саветовања ЗЖС и одрживог развоја на Златибору

Успех је пoслeдицa
инoвaтивнoсти, дoбрoг
плaнирaњa, тимскoг духа
и искуствa свaкoг
пojeдинцa, aли и oдличнe
кooрдинaциje унутaр
прeдузeћa и кoрeктнe
сaрaдњe сa eкстeрним
сарадницима
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Сектор за развој људских по-
тенцијала спровео је током

2015. године низ активности које се
тичу образовања, стручног усавр-
шавања и оспособљавања запос-
лених. Те активности су одраз ста-
ва ЈП ЕМС да је за добро обављање
посла неопходно перманентно
унапређење знања и вештина,
као и уверења да су људи најдра-
гоценији ресусрс сваке компаније.
Непрестана едукација је од кључ-
ног значаја за успешно пословање
и управо зато јој се у Електромре-
жи Србије посвећује толико пажње.
Запослени из ЕМС-а присуствова-
ли су бројним екстерно и интерно
организованим обукама и семина-
рима на стручне теме и теме које
се односе на развој интерперсо-
налних вештина којима се допри-
носи повећању знања и способнос-
ти запослених и већој продуктив-
ности – каже Бојана Николић,
шеф Службе за едукацију, развој,
планирање и реализацију образ-
овања запослених.

Током 2015. године одржано је
више различитих екстерних едука-
ција: 127 семинара за 607 полазни-
ка и 52 oбуке за 759 полазника.

- Посебно треба истаћи обуке
из области пословних вештина,
које су у највећој мери похађали
руководици ОЈ, али и остали запос-
лени. Од пословних вештина одр-
жане су обуке за Вештине руково-
ђења и едукација на тему Управља-
ња временом и стресом. Органи-
зован је Тим билдинг на коме је
учествовало 135 запослених који
обављају послове руководиоца,
директора и шефова служби са
циљем побољшања комуникације
и постизања боље сарадње и раз-
умевања међу колегама. То је само

део напора које Људски ресурси
улажу у перманентно подизање
компетенција запослених и подиз-
ање њихове свести о важности
имплементације стратешких циље-

ва Предузећа, као и кључних пара-
метара пословања. 

Током 2015. године организо-
ване су и обуке из области безбед-
ности и здравља на раду, за више
од триста запослених. Ове обуке су
посебно важне, јер осим што су
обавезне по закону, оне доприно-
се безбедности на раду, али и ква-
литетнијем, ефикаснијем и сигур-
нијем раду, додаје Бојана Николић. 

Организовано је више разли-
читих in house семинара на разли-
чите теме, између осталог и о при-

мени Закона о јавним набавкама
на којем је учествовало око 100 за-
послених. 

У оквиру реализације Плана
стручног усавршавања организо-
вано је једанаест различитих ин-
терних обука и радионица у окви-
ру којих је едуковано око 1400 по-
лазника. Обуке се састоје од тео-
ријског и практичног дела, а радио-
нице су едукативног и интерактив-
ног карактера. Знања се на тим ра-
дионицама преносе кроз зајед-
нички рад полазника и кроз реша-
вање практичних и примера уз
стручни мониторинг предавача. 

- Избором релевантних тема
интерног стручног усавршавања
унапређују се знања запослених
која су потребна за квалитетнији
рад. Интерни тренери су запосле-
ни који имају велико искуство у
струци и сертификовани су за про-
цес преношења знања. Они пред-
стављају окосницу будућег Тре-
нинг центра ЈП ЕМС чији ће циљ
бити перманентна едукација и
подршка професионалном развоју
запослених. Међу одржаним ин-
терним обукама посебно треба
истаћи обуку за руковаоце, руково-
диоце радова и диспечере коју су
ове године похађала 454 запосле-
на. Општи утисак учесника те обу-
ке је висок степен квалитета те-
матског садржаја, закључује Бојана
Николић. 

Р. Е.

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

ЉУДСКИ
РЕСУРСИ

Унапређење 
знања и вештина 

- Oцeњивaчи сeртификaциoног тeлa SGS Бeoгрaд који су крајем но-
вембра извршили другу надзорну проверу ИМС-а, посебно су похва-
лили имплементацију пројекта Процене радне успешности и истакли
значај тог пројекта за унапређење пословних процеса у Људским ре-
сурсима, каже Бојана Николић.  

Похвала екстерних оцењивача 

Организовано једанаест
различитих интерних
обука и радионица у
оквиру којих је едуковано
око 1400 полазника

Током 2015. године одржано је више
различитих екстерних едукација: 127
семинара за 607 полазника и 52 oбуке за
759 полазника
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ЈП Електромрежа Србије било је
зелени партнер овогодишњег

сајма запошљавања „JOB FAIR“ одр-
жаном почетком новембра на
Електротехничком факултету у Бе-
ограду. Посетиоци сајма имали су
прилику да се упознају са програ-
мима пракси ЈП ЕМС и еколошким
аспектима пословања предузећа.

„Брига о младима представља
бригу о будућности Србије и зато
чинимо конкретне кораке како би
се младим и образованим људима
пружила могућност за рад и профе-
сионални развој у земљи. Стручни
кадрови представљају најважнији
ресурс сваког успешног предузећа,
зато ћемо се и у наредном перио-
ду предано бавити улагањем у
развој људских потенцијала. ЈП
Електромрежа Србије је током про-
текле три године, путем јавних
конкурса запослила 158 младих
стручњака међу којима је чак 80
инжењера на пословима преноса
електричне енергије и управљања
преносним системом, као и више
од 50 електротехничара и машин-
ских техничара. Млади стручњаци
често одлазе из Србије желећи да

каријеру граде у иностранству, а ми
им омогућавамо да се професионал-
но остваре у својој земљи“ – рекла је
на том догађају Кристина Бојовић,
извршни директор за људске ресур-
се ЈП ЕМС, и додала: 

„Интересовање за рад у нашем
јавном предузећу је заиста велико.
На сваки јавни конкурс се и поред
јако сложене селекције и транспа-
рентног процеса запошљавања јави
више стотина младих стручњака
који желе да своју каријеру усаврша-
вају у Електромрежи Србије. А један
од мотива је и континуирана едука-
ција и улагање у развој запослених
које плански спроводимо. У про-
текле две године ЈП ЕМС је финанси-
рао додатно школовање за педесет
запослених, у циљу њиховог струч-
ног усавршавања и стицања нових
знања.“ 

За радно место у Сектору за ин-
вестиције пријавило се 115 кандида-
та, у Сектору за мерење 124 инжење-
рa, у Сектору за далеководе – 115 ин-
жењера, за радно место у Сектору за
развој и администрацију тржишта
електричне енергије пријавило се
100 кандидата, док се на конкурс за

стручњака за осигурање одазвало
њих 180.

С обзиром на специфичност де-
латности, одређени профили зани-
мања попут монтера, руковаоца и
инжењера се примају и на радна
места без радног искуства, јер је за
њих најважније да прођу стручне
обуке у оквиру предузећа. Основна
обука за диспечере запослене у На-
ционалном диспечерском центру
траје годину дана, односно девет ме-
сеци за рад у Регионалном диспе-
черском центру, док за руковаоце
обука траје од два до девет месеци.

„Кроз дугогодишњу сарадњу са
Центром за развој каријере Уни-
верзитета у Београду, техничким
факултетима и средњим школама
широм Србије, ЈП ЕМС организује
обављање стручне праксе за студен-
те завршних година студија и струч-
них средњих школа. Само током
2015. године у ЕМС- у је реализова-
но 88 ученичких и студентских прак-
си, а највећи број студената у компа-
нију долази са техничких факултета,
претежно смера енергетике“ – истак-
ла је Кристина Бојовић.

На сајму JOB FAIR је организова-
на и „Open space“ радионица на
тему „Нове технологије у енергети-
ци“ у којој су учествовали запослени
ЈП ЕМС из сектора који се баве пре-
носом, инвестицијама, управљањем
и тржиштем електричне енергије, са
циљем да се студенти и дипломци
упознају са новим технологијама
које се примењују у компанији. Сту-
денти су током радионице имали
прилике да виде и опрему коју запос-
лени ЈП ЕМС користе у свакодневном
раду. Циљ посебне презентације о
основним делатностима предузе-
ћа био је да се присутнима објасни
који се послови обављају на конкрет-
ним радним местима и шта могу да
очекују ако постану диспечери или
инжењери који се баве релејном
заштитом, високонапонском опре-
мом и постројењима.

Ово није једини сајам запошља-
вања на којем је ЕМС учествоваo у
2015. години. Делатност и актив-
ности предузећа су у априлу пред-
стављени и посетиоцима сајма
TOP JOB, одржаног у Belexpo цен-
тру.

М. Б.

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ – ПОЖЕЉАН 
ПОСЛОДАВАЦ ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ

ЉУДСКИ
РЕСУРСИ

Сви желе посао у ЕМС-У
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Јавно предузеће Електромрежа
Србије је 20. новембра свечано

уручило 10 стипендија студентима
Електротехничког факултета у Бе-
ограду. Годишња стипендија изно-
си 120.000 динара, а право да
учествују на конкурсу имали су
редовни студенти ЕТФ-а, смера
енергетика, који у овој школској го-
дини уписију завршну годину ос-
новних или мастер академских
студија и чија просечна оцена из-
носи најмање 8.50. Претходно је, у
септембру, ЕМС доделио и 10 сти-
пендија ученицима средње елек-
тротехничке школе „Никола Тесла“
у Београду. И они су, уз финансијску
помоћ, добили и могућност да се
практично упознају са радом у
Електромрежи Србије, као и да на
крају школовања пронађу одго-
варајуће запослење у компанији
која је међу најуспешнијима у
Србији.

„Развијамо програме сарадње

и подршке који младим и образ-

ованим људима пружају могућ-

ност професионалног усавршава-

ња и запослења у земљи. Страте-

гија Електромреже Србије је за-
државање младих стручњака у
Србији. ЈП ЕМС даје подршку кон-
цепту дуалног образовања, однос-
но повезивању теорије и праксе,
што је кључ успеха сваке привре-
де која постиже добре резултате“,
изјавила је заменица генералног
директора ЈП ЕМС, Александра
Наупарац приликом доделе сти-
пендија студентима ЕТФ-а.

Основни циљ овог пројекта је
материјална и каријерна подршка
талентованим студентима елек-
тротехнике, али и начин да се
млади људи задрже у Србији.

„Студенти се боре да добију
што више знања и да се припреме
за живот. У тој борби најтежи пери-
од је студентски, а ове стипендије
им помажу да лакше савладају ту
прву препреку. С друге стране,
компаније као што је ЕМС желе да
имају најбоље кадрове. Ово је сим-
биоза ЕМС-а и Електротехничког
факултета од које корист имају
наши најбољи студенти“ рекао том
приликом проф. др Зоран Јовано-
вић, декан Електротехничког фа-
култета у Београду.

О студентима стипендистима
ће током праксе водити бригу мен-

СТИПЕНДИЈЕ ЈП ЕМС ЗА СТУДЕНТЕ 
И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

ЈП ЕМС

Улагање
у будућност 

ЈП Електромрежа Србије од 2010. годинеса сарађује са Национал-
ним одбором за међународну размену студената за стручну праксу -
IAESTE Србија. IAESTE је међународна непрофитна асоцијација путем
које се обавља размена студената, последипломаца и доктораната на
стручној пракси, усавршавању и школовању са факултета техничких
и природних наука, по принципу реципроцитета. Годишње, у Србију
преко IAESTE-а дође између 150 и 200 страних студената, а истовреме-
но из Србије у свет на стручну праксу и усавршавање оде између 200
и 250 студената. ЈП Електромрежа Србије, као друштвено одговорно
предузеће, обезбеђивањем пријема страних студената, помаже да се
осигура што бољи третман за наше студенте који одлазе у иностран-
ство. У 2014. стручну праку у ЈП ЕМС обавио је студент Кироки Сато
из Јапана, док је то у 2015. учинила студенткиња Ана Марија Гомез
Делгадо из Шпаније. Почетком следеће године очекује се студентки-
ња Јохана Еклунд из Шведске. 

Међународна размена студената 
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тори из ЈП ЕМС-а, чији ће задатак
бити да им пренесу практична
знања из области енергетике. Про-
грам стипендирања обухвата и
могућност запослења у ЈП ЕМС на-
кон завршетка периода стипен-
дирања.

„Мислим да би требало да има
више оваквих пројеката, јер мно-
го значи када има некога ко цени
наш рад. Ово ће нам свакако бити
стимуланс да будемо још бољи“ –
изјавио је студент стипендиста
Владан Ристић.

Уговоре о стипендијама са уче-
ницима средње Електротехничке
школе „Никола Тесла“ свечано је
11. септембра потписао генерални
директор ЈП ЕМС Никола Петро-
вић. Право учешћа на конкурсу за
годишњу стипендију у висини од
80.000 динара имали су ученици
треће године школске 2014/2015
који се едукују за електротехнича-
ре енергетике. 

„Честитам свим стипендистима.
Овај пројекат је значајан колико за
вас, толико и за нашу компанију.
Улагање у стручни кадар је кључ ус-

пеха Електромреже Србије. Под-
ршка кроз стипендирање је један
од начина да мотивишемо и усме-
равамо будуће младе кадрове како
би овладали и практичним знањем
и сутра били спремни за нове про-

фесионалне успехе. Верујем да
ћете бити доследни у постизању
својих циљева и обавеза.“ – рекао
је генерални директор ЕМС-а на
свечаном потписивању.

Директорка средње Електротех-
ничке школе „Никола Тесла“, проф.
Рада Камбан истакла је да ће сти-

пендистима помоћ бити драгоцена
у њиховом даљем школовању.

„Ово није први пут да наша
школа сарађује са Електромрежом
Србије. Када смо радили моногра-
фију школе, пронашли смо податак
да је већина наших бивших учени-
ка сада запослено у ЕМС-у. Надам
се да ћемо и сада оправдати пове-
рење које нам је указано“ – рекла
је Рада Камбан.

Током периода примања сти-
пендије ученици ће бити у могућ-
ности да учествују у практичном
раду у одређеној организационој
јединици ЈП ЕМС-а. Стипендиста
Јанко Терзић рекао је да му сти-
пендија значи много. „Ово је и
велика помоћ мојој породици у фи-
нансијском смислу“ , рекао је он.
Стипендиста Милена Стакић рек-
ла је да ће јој стипендија помоћи у
наставку школовања. „Стипендија
за мене значи наставак школова-
ња. Пракса коју ћемо имати овде
ми много значи како би усаврши-
ла своје знање“, истиче Милена
Стакић.

M.Б. 

ЈП ЕМС

Годишња стипендија за
студенте износи 120.000,
а за средњошколце 80.000
динара

Подршка концепту
дуалног образовања,
односно повезивању
теорије и праксе
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Oцeњивaчи сeртификaциoног
тeлa SGS Бeoгрaд су 26. и 27.

нoвeмбрa спрoвeли другу нaдзoр-
ну прoвeру усaглaшeнoсти менаџ-
мент система предузећа сa зaхтe-
вимa стaндaрдa ISO 9001, ISO 14001
и OHSAS 18001. Прoвeрa je билa
вeoмa успeшнa. Нaлaзи су пoкaзa-
ли дa сe систeм стaлнo унaпрeђу-
je чимe су oбeзбeђeни oбjeктивни
дoкaзи зa пoтврђивaњe вaжeњa
прeтхoднo издaтих сeртификaтa o
усaглaшeнoсти ИMС сa свa три
стaндрaдa, почиње разговор Алек-
сандар Росић, руководилац Само-
сталног сектора Управљање квали-
тетом.

Пoслoвoдствo JП EMС посебну
пажњу поклања квaлитeту пружe-
них услугa кoрисницимa, као и oд-
нoсу прeмa зaинтeрeсoвaним стрa-
нaмa, друштву и живoтнoj и рaднoj
срeдини. У склaду сa тим, у JП EMС
су током 2013. године успoстaвљe-
ни и од тада се стaлнo унaпрeђуjу
систeми упрaвљaњa квaлитeтoм,
зaштитoм живoтнe срeдинe и зaш-
титoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa
рaду, oбjeдињeни у Интeгрисaни
мeнaџмeнт систeм прeдузeћa
(ИМС) усаглашен са захтевима ме-
ђународних стандарда ISО 9001,
ISО 14001 и ОHSАS 18001.

У циљу добијања независне и
непристрасне оцене, ИМС у JП
EMС је 2013. године сeртификoвaн
oд стрaнe aкрeдитoвaнoг сeрти-
фикaциoнoг тeлa - SGS Београд са
централом у Швајцарској. ЈП ЕМС
поседује и сваке године успешно
потврђује сертификате о усаглаше-
ности свог ИМС са захтевима сва

три референтна стандарда. 
Овим сертификатима ЈП ЕМС

обезбеђује независну потврду ва-
лидности метода које је примени-
ло у својим процесима у циљу ис-

пуњења захтева међународних
стандарда за системе менаџмента,
као и потврду своје способности да
у континуитету испуњава постав-
љене циљеве и пружа услуге зах-
теваног квалитета у оквирима сис-
тема који осигурава и адекватно
управљање заштитом животне
средине и безбедношћу и здрав-
љем на раду.

Сертификација менаџмент сис-
тема врши се у трогодишњим цик-
лусима покривеним једном серти-
фикационом и двема надзорним
проверама. Тако је крајем новем-
бра ове године спроведена друга
надзорна провера ИМС у ЈП ЕМС од
стране сертификационог тела. Тим
састављен од шест оцењивача SGS
Београд је током дводневне прове-
ре, сагласно претходно усаглаше-
ном плану и изабраном узорку, из-
вршио проверу следећих процеса
и локација: процеси у Дирекцији за

управљање и Дирекцији за посло-
ве тржишта електричне енергије,
процеси у секторима надлежним за
ИКТ, процеси и локације на којима
се одвијају ови процеси у ППП
Бор и ППП Обилић, као и локација
на којој се налази ТС Београд 20.
Предмет провере, као и сваки пут,
били су и највише руководство и
системски процеси за које су над-
лежни Сектор за заштиту животне
средине из Технике, Служба за
БЗР из Самосталног сектора за ло-
гистику и Самостални сектор уп-
рављање квалитетом.

Испред пословодства предузе-
ћа, политику, стратешке циљеве и
системске процесе представљали
су Александра Наупарац, замени-
ца генералног директора, затим
Небојша Петровић као представ-
ник руководства за заштиту живот-
не средине и заштиту здравља и
безбедност на раду и Алексан-
дар Росић у улози представника
руководства за квалитет.

- Власници провераваних про-
цеса и запослени веома успешно
су демонстрирали своје активнос-
ти и достигнути ниво уређења и
зрелости процеса, чиме су потвр-
дили успешно спровођење поли-
тике предузећа у предметним об-
ластима. На завршном састанку
са представницима пословодства
ЈП ЕМС, оцењивачи су изразили за-
довољство виђеним током про-
вере, истичући да су постигнута
значајна унапређења у процесима
у кратком временском року. Та-
кође, истакли су да је системски
приступ успостављен, успешно се
одржава и унапређује. Евидентира-
не су две мале неусаглашености у
систему управљања безбеднош-
ћу и здрављем на раду, у односу на
које су одговорна лица већ покре-
нула корективне мере. С обзиром
на позитиван налаз, сертифика-
ционо тело је потврдило важење
претходно издатих сертификата
до децембра 2016. године, када
кроз ресертификациону проверу
предузеће улази у нови трогодиш-
њи сертификациони циклус, ис-
тиче Александар Росић. 

Р.Е. 

ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ 

ВЕСТИ

Успешна 
надзорна провера

Оцењивачи су изразили
задовољство виђеним
током провере, истичући
да су постигнута значајна
унапређења у процесима у
кратком временском року.  
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З астава ЈП ЕМС завијорила се
16. јула на Мон Блану (4810

мнв), највишем врху централне
Европе. Раширио ју је Дејан Ми-
лојевић, инжењер специјалиста
диспечер из Националног диспе-
черског центра ЈП ЕМС. Он је,
заједно са Владимиром Првано-
вићем из ПД Електроисток Из-
градња, био део осмочлане екипе
David's Adventure Team, која је на
Алпе кренула 11. јула. Пет члано-
ва експедиције „Mont Blanc 2015“
успело је пет дана касније у јутар-
њим часовима да се попне на
врх. Међу њима је био и Дејан Ми-
лојевић који је званично прогла-
шен за најуспешнијег члана екс-
педиције, а Владимир Првановић
је због повреде колена морао
одустао на 3900 мнв.

Дејан Милојевић ради у ЈП ЕМС
готово од самог оснивања. Плани-
нарењем је почео да се бави 2013.
године када је освојио највиши врх
Свете Горе – Атос (2033мнв). Након

тога ређали су се врхови: највиши
врх Дурмитора - Боботов Кук (2523
мнв), највиши врх Балкана - Муса-
ла (2925 мнв), највиши врх Аустрије
- Гросглокнер (3798 мнв), највиши
врх Проклетија - Маја Језерце (2694
мнв), највиши врх Грчке - Олимп
(2919 мнв)... Све врхове освојио је
из првог покушаја. Члан је плани-
нарског клуба Победа из Београда.

- Идеја за освајање Мон Блан-а
донета је на врху Аустрије, Грос-
глокнеру, у августу 2014. Тада је
екипа David's Adventure Team одлу-
чила да се у лето 2015. крене на
највиши врх централне Европе.
Припреме, што организационе,
што физичке, трајале су око годи-
ну дана. У току припрема је ос-
војено неколико врхова у региону

и доста мањих по Србији, прича
Дејан Милојевић.

- Базни смештај нам је био у
градићу Шамони, који се налази на
1035 мнв. Након аклиматизације и
припремних успона, 14. јула крену-
ли смо у освајање врха. Возом
Tramway du Mont-Blanc ишли смо
од Шамонија до последње стани-
це на 2372 мнв, одакле креће успон
до првог дома Refuge de Tеte Rous-
se на 3167 мнв, где смо имали
прво ноћење и одмор. Следећег
дана кренули смо ка другом дому,
Refuge du Goûter (3835 мнв) где смо
имали друго одмарање. У један сат
после поноћи кренули смо ка врху
Монт Блан који смо освојили у
07:20 ујутру. Истог дана смо се
спустили у Шамони и одатле нас-
тавили пут Београда и Србије – оба-
вештава нас Дејан Милојевић о
току експедиције.

- Планинарење је нешто што
ми причињава велико задовољ-
ство. Не сматрам то никаквим до-
казивањем. Једноставно, волим
то да радим. То је спорт који је
подједнако здрав и за тело и за ум.
Све време проводите у природи,
на чистом ваздуху, дружите се са
нормалним људима и гледате пре-
лепе пејзаже широм света. Тако из-
баците из себе сав стрес, који је
један од највећих проблема савре-
меног друштва, и вратите се кући
препорођени. Уједно, то је и спорт
којим човек може да се бави цео
свој живот. У 2016. планирам успон
на највиши врх Европе, Елбрус на
Кавказу (5642 мнв). Полазак је пла-
ниран за половину јуна, додаје
он.

Овакви подухвати изискују и
финансијска средства која нису за-
немарљива, а подршка посло-
водства и Синдиката није изоста-
ла:

- Захвалан сам колегама, као и
извршном директору за управља-
ње и тржиште Бранку Шумоњи
који је предвидео успех експеди-
ције и има велике заслуге за под-
ршку коју сам добио од свог Пред-
узећа - констатује Дејан Милојевић,
диспечер и планинар.  

М.Б.

ПЛАНИНАРСКИ ПОДУХВАТ ЕМС-ОВОГ ДИСПЕЧЕРА 

ВЕСТИ

ЕМС на крову
Европе 

:

Следећи циљ – највиши
врх Европе, Елбрус на
Кавказу  
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После успешно реализоване
пролећне рекреације у Грчкој,

ЈП ЕМС и Синдикат ЕМС су, у циљу
континуиране превенције радне
инвалидности запослених, органи-
зовали од 23. до 30. августа и дру-
гу рекреацију за запослене, на
бази седам пуних пансиoна у хоте-
лу „Ђердап“ који се налази на самој
обали Дунава у центру Кладова.

Лепо време је омогућило вођа-
ма пута Драгану Марјановићу и
Фрањи Урбану да уз помоћ рек-
реатора, аниматора и другог вред-
ног и веома услужног хотелског
особља на челу са Ненадом Гав-
риловићем, менаџером хотела
„Ђердап“, уз удобан превоз новим
аутобусом „Дунавпревоза“ из Бач-
ке Паланке, реализују све планира-
не активности - излете у манастир
Буково код Неготина, где се мона-
си баве столаријом, кројењем, ши-
вењем, иконописањем и справ-
љањем вина, Ђердапску клисуру,
прелепо место где је очуван конти-
нуитет живота од праисторије до
данас, хидроелектрану Ђердап1,
која беспрекорно ради скоро пола
века, крстарење бродом и вожња
глисером, купање на уређеној
градској плажи, пецање на окол-
ним теренима за риболов, шетње
до оближње тврђаве Фетислам
коју су Турци изградили 1524. годи-
не, а Срби освојили 1867. године,

данас претворене у спортски цен-
тар и излетничку дестинацију, ужи-
вање у летњој башти хотела са пог-
ледом на Дунав и активно учешће
на такмичењима у кувању рибље
чорбе и шаху.

На обали Дунава у Кладову,
испред хотела „Ђердап“, одржана
је туристичко-рекреативна мани-

фестација чланова Синдиката ЕМС
и њихових гостију „Златни котлић
СЕМС“. Синдикална подружница
СЕМС погон Ваљево, овогодиш-
њи домаћин и организатор, уз по-
моћ синдикалне Централе, обезбе-
дила је све потребне састојке за ку-
вање рибље чорбе, а четрнаест
трочланих екипа са бројним по-
моћницима, уз музику тамбура-
ша, скувало је преко 70 литара
овог специјалитета, који је одмах
по завршетку такмичарског дела
конзумирало више од 150 учесни-
ка и гостију. Поред десет екипа син-
дикалних подружница и ове годи-
не су на такмичењу учествовале и
екипе пословодства ЈП ЕМС, Синди-
ката дирекција ЕПС и екипа ЕПС-
ТУРС. Сунчано време, леп амбијент
и добро расположење учинили су
незаборавним ово целодневно
дружење на обали Дунава, које се
наставило поделом признања и
слављем у хотелском ресторану до
касно у ноћ. Све екипе су добилe
златне плакете за укусне рибље
чорбе које су припремили. По оце-
ни официјелних дегустатора - про-
фесионалних кувара из хотела,
најбољу рибљу чорбу скувала је
екипа Погона Бор (Драгана Рајић,
Саша Живановић и Жељко Ћо-
сић).

Р.Е.

ПРЕВЕНЦИЈА РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

Рекреација запослених у ЈП ЕМС

Од 27. до 29. августа у хотелу „Ђердап“ у Кладову, у организацији
Спортске секције Синдиката ЕМС, одржана су традиционална такми-
чења запослених у ЈП ЕМС – IX појединачно првенствo у шаху (темпо
игре 30 минута по играчу) и IX појединачно првенствo у брзопотезном
шаху („Цугер првенство“ - темпо игре 5 минута по играчу) и први ре-
вијални шаховски меч ХЕ Ђердап – ЈП ЕМС. На појединачном првенству
учествовало је тринаест такмичара, а ревијални меч је игран на пет таб-
ли. Победници седмог појединачног првенства су: Александар Кур-
ћубић (Управљање), Владица Радојковић (Погон Београд) и Душан
Максић (Управљање). Најбољи цугераши, победници IX (отвореног)
брзопотезног првенства су: Неша Модрић (ХЕ Ђердап), Александар
Курћубић и Душан Максић из екипе Управљање. Ревијални меч су
добили „хидраши“ ХЕ Ђердап (3) – ЈП ЕМС (2).

Првенство у шаху

Сунчано време, леп
амбијент и добро
расположење учинили су
дружење на обали Дунава
незаборавним  
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Синдикат ЕМС кроз више про-
грама превенције радне инва-

лидности, рехабилитације, рек-
реативних одмора и спортске рек-
реације, одобрених и помогнутих
од пословодства, промовише здрав
начин живота и бављење физич-
ком културом, развој корпоратив-
не културе и јачање унутаркорпо-
ративних веза, односно тимског
духа запослених. Одмор, опоравак,
освежење, очување здравља, заба-
ва, разонода и релаксација, ства-
рају добар и здрав дух и енергију,
окрепљују и оспособљавају за нови
рад и стварање.

Од 15. до 18. октобра 2015. го-
дине у Кладову је одржана цен-
трална спортско–рекреативна ма-
нифестација запослених у Јавном
предузећу „Електромрежа Србије“,
дирекцијaма ЈП ЕПС и привред-
ним друштвима Електроисток -
Пројектни биро и Електроисток -
Изградња, уз учешће гостију из
Синдикалне организације ЈП Тран-
снафта. Три стотине учесника так-
мичило се у више дисциплина:
мали фудбал, баскет, шах, стони те-

нис, пикадо, стрељаштво, пливање,
диск-голф, куглање и бацање пло-
чица. 

Пригодне плакете и захвални-
це додељене су установама и
појединцима који су помогли да се
ова манифестација реализује, а
дипломе, медаље и пехари најбо-
љим рекреативцима и екипама.
Свеукупни победник Спортских
сусрета СЕМС „Кладово 2015“ је
екипа „Електроисток Изградња“.
Екипа Синдиката Дирекција ЈП ЕПС

је добила пехар за фер-плеј, а
Здравко Димић пехар за гест
који велича спортски дух и ви-
тештво. У пријатељској кошаркаш-
кој утакмици представника пос-
ловодства и синдиката, које су
предводили Илија Цвијетић, из-
вршни директор за управљање и
тржиште ЈП ЕМС и Владимир
Смилић, секретар Синдиката ЕМС,
победили су менаџери.

Р.Е.

АКТИВНОСТИ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ ЈП ЕМС 

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

Спортски сусрети у Кладову

Од 8. до 11. октобра 2015. године, на тениским теренима „ЈАССА“ у Јагодини, одр-
жани су финални мечеви Осмог појединачног првенства СЕМС у тенису. За све учес-
нике турнира Спортска секција ЈП ЕМС обезбедила je пансионски смештај у хотелу
„Hill“, пригодне поклоне и одличја за финалисте, а туристичка агенција „Atlantic“ из
Јагодине специјални поклон ваучер за две особе, летовање у Грчкој за победника
турнира. Саша Радојковић, члан екипе синдикалне организације издвојеног при-
вредног друштава „Електроисток-Изградња” д.о.о. Београд, у репризи прошлогодиш-
њег финала одбранио је титулу шампиона СЕМС. Предраг Маринковић је заузео
друго место, Борислав Вујин - треће, а Александар Стајић четврто.

Р.Е. 

Осмо отворено првенство 
Синдиката ЕМС у тенису
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На иницијативу ЈП Електром-
режа Србије, брзом реакцијом

челника градске општине Вождо-
вац и града Београда, 14 децембра
почело је уклањање дивље депо-
није у Кумодражу.

Настала у Кумодрашкој улици,
преко пута броја 306, депонија је
угрожавала рад далековода Елек-
тромреже Србије и представљала
директну претњу за стабилност
електроенергетског система.

„Ово није једина депонија у
близини далековода на терито-
рији града Београда. Сличне депо-
није постоје у Сурчину и Новом Бе-
ограду и њихово чишћење је та-
кође у плану. Апелујемо на грађа-

не и извођаче радова да oтпaд од-
лажу  на местимa која су за то
предвиђена, дa нe нaсипajу грaђe-
вински шут и отпад испод далеко-
вода, jeр осим тoгa штo je кaжњи-
вo, то доводи у опасност стабил-
ност далеководних стубова и може
угрозити снабдевање грађана
електричном енергијом”, изјавио

је том приликом Илија Цвијетић,
извршни директор за пренос елек-
тричне енергије ЈП ЕМС.

Чишћење депоније  резултат је
добре сарадње ЈП ЕМС, градске
општине Вождовац и града Београ-
да.

„Депонија је настала и расла то-
ком градње насеља Вељко Влахо-
вић. Компаније које су биле анга-
жоване за транспорт шута, уместо
на депонију у Винчи – како је дого-
ворено са инвеститором – ради
сопствене уштеде, шут су одлагале
у непосредној близини градилиш-
та“, изјавио је Томислав Перић,
руководилац Одељења за инспек-
цијске послове ГО Вождовац.

Представници градске власти и
челници општине Вождовац пре-
познали су озбиљност проблема и
у кратком року организовали еки-
пе које су парцеле, на којима се на-
лази дивља депонија, почели да
доводе у уредно и чисто стање.

М. Б.

ВЕСТИ

Свим члановима
Синдиката ЕМС и
њиховим породица‐
ма, свим запослени‐
ма и свим људима
добре воље, желим
да породична оку‐
пљања током праз‐
ничних дана унесу у
домове радост,
љубав и мир и да
2016. година свима
донесе много личне
и породичне среће,
здравља, успеха и
напретка. Срећан
Божић и све најбоље
у Новој години.

Милован Андрић,
председник

Синдиката ЕМС

ОТКЛОЊЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

Уклањање дивље депоније 
у Кумодражу

Представници градске
власти и челници општине
Вождовац препознали
озбиљност проблема и
реаговали у кратком року
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Ненад Радосављевић, опера-
тивни инжењер за Заштиту

животне средине у Дирекцији за
пренос, освојио је златну медаљу
на међународном фестивалу ино-
вација, знања и стваралаштва „Тес-

ла Фест“ одржаном средином ок-
тобра у Новом Саду. На том међу-
народном такмичењу учествовало
је 400 излагача. Тесла фест има ли-
ценцу међународне организације
за заштиту интелектуалне својине
– WIPO и одржава се под покрови-
тељством владе Републике Србије
и АП Војводине.

Ненад Радосављевић је својом
иновацијом „Конструкција језгра за
системе грејања и хлађења“ пред-
ставио унапређење система из-

мењивача температуре чији је
циљ да се на што мањој површи-
ни и запремини неког простора за
што краће време и са мање енер-
гије постигне жељена температу-
ра грејања или хлађења, како би се

смањили губици у преносу и коли-
чина утрошене енергије. 

- Примена конструкције језгра
за системе грејања и хлађења омо-
гућава енергетски ефикасније сис-
теме, не само у технолошком и еко-
номском смислу, већ и у области
очувања животне средине. Са дру-
ге стране, предложеним решењем
за хлађење електричних уређаја
смањује се утрошак енергије пот-
ребне да се неки уређај охлади на
жељену температуру, количина

материјала потребног за изградњу

система, као и димензије система,

објашњава Ненад Радосављевић.

Уз научне иновације и прона-

ласке, Ненад Радосављевић бави

се и уметношћу, тачније израдом

бар рељефа у дрвету. Радом у

дрвету Ненад се бави од 1998, го-

дине. Један од радова на које је

најпоноснији, уједно и једно од

првих уметничких дела која је на-

правио је слика старозаветног Све-

тог Илије Громовника, чији симбол,

како каже, „имамо и на логу наше

фирме“.

Иначе, ово је прва златна меда-

ља коју је неки запослени ЈП ЕМС

освојио у области технике за ино-

вацију и може послужити и оста-

лим колегама као подстрек да

учествују у научним такмичењима. 

Р. Е. 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ИНОВАЦИЈА, 
ЗНАЊА И СТВАРАЛАШТВА „ТЕСЛА ФЕСТ“ 

НАШЕ КОЛЕГЕ

Златна медаља за
ЕМС-овог инжењера 

Осим иновација, Ненад Радосављевић
ствара и уметничка дела у дрвету  
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ЈП Електромрежа Србије активно
се укључило у кампању за промо-

цију завештања органа Минис-
тарства здравља Републике Србије
„Продужи живот“.

У просторијама пословне згра-
де ЈП ЕМС летос је организовано
предавање о значају донирања
органа и приступању програму
трансплантације које је одржао
начелник Управе за Биомедицину
др Ненад Милојичић, а кампања
је настављена и у филијалама и по-
гонима ЈП ЕМС широм Србије.

Након предавања, запослени ЈП
ЕМС потписивали су картице за до-
нирање органа, а први је то учинио
генерални директор ЈП ЕМС Нико-
ла Петровић.

- Мој лични мотив је хуманост
јер сам остао без оца који је чекао
на трансплантацију и није је дожи-
вео – рекао је Никола Петровић и

поручио да сви треба да приступе
тој акцији јер један живот који
више не постоји можеда продужи
и до десет других живота.

Вршилац дужности директора
Управе за биомедицину Министар-
ства здравља Ненад Милојичић је
рекао да је у Србији донорску кар-
тицу потписало око 115.000 људи.

- Најзначајнија је континуира-
на промоција донирања, односно
значаја донирања органа јер се
тако повећава број транспланта-
ција и спашавају се животи, однос-
но људи који чекају на листи брже
добијају орган који им је потребан
– истакао је Милојичић.

Како је рекао, донорске карти-
це нису законом обавезујуће и
представљају вид промоције о зна-
чају донирања и трансплантације
органа.

- У случају дијагностиковане и
утврђене мождане смрти, увек се
породица позива на разговор да
ли пристаје на донацију органа,
објаснио је он.

М.Б.

ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ

ВЕСТИ

ЈП ЕМС у акцији „Продужи живот“ 

ЈП Електромрежа Србије, као
друштвено одговорно пред-

узеће, помогло је донацијом
од 100.000 динара обнову дво-
ришта са справама за игру у

три вртића ПУ „Радост“ из
Србобрана. 

ПУ,,Радост“ је вишенацио-
нална установа чија је делат-
ност, поред дневног боравка

деце и васпитање и образова-
ње деце узраста од две годи-
не до поласка у школу. Рекон-
струкција дворишта заврше-
на је недавно и она су, уз при-
суство представника ЕМС, зва-
нично и отворена.

- Наша установа броји де-
вет објеката и ни у једном не-
мамо фискултурну салу. Ак-
тивности из области физичког
васпитања и рекреације се
обављају у васпитним групама,
или на отвореном простору у
дворишту вртића. Да би бора-
вак на ваздуху био разновр-
стан, занимљив и функциона-
лан морамо то деци приушти-
ти постављањем адекватних и

безбедних справа. Наша дво-
ришта су била опремљена
справама којима је прошао
рок и оштетио их зуб времена,
па смо морали да их уклонимо
јер нису безбедне – изјавила је
Александра Врсајковић, ди-
ректорка ПУ „Радост“. 

Средствима која су добили
од НИС Нафтагаса и ЕМС успе-
ли су да обезбе справе за три
вртића.

- Захваљујемо вам се још
једном и искрено се надамо
још некој сарадњи у будућ-
ности – истакла је директорка
ПУ „Радост“ Александра
Врсајковић. 

Г.Р.  

ДОНАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЕМС помогао обнову вртића  

Запослени ЈП ЕМС
потписивали картице за
донирање органа 
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Електрична отпорност је једна
од најважнијих електричних ве-

личина. У електричном колу мани-
фестује се кроз супротстављање
кретању електрона. Последица так-
вог начина супротстављања је за-
гревање проводника. Поред топло-
те бројни су и други пратећи ефек-
ти и утицаји на ову величину. Сва-
ки од њих отвара неко ново поље
примене. У том мноштву примена
су и оне које се односе на мерења,
како електричних тако и неелектри-
чних величина. У погледу мерљи-
вости електрична отпорност је јед-
на од величина са најширим опсе-
гом мерења. У врхунским лаборато-
ријама света постиже се опсег мере-
ња од скоро 30 декада. Практично
може се сматрати да је тај опсег од
10–10 до 1018 W (28 декада). Велика
ширина опсега пружа и велике мо-
гућности у смислу разноврсности
примене. 

С обзиром на изузетно широк
мерљиви опсег електричне отпор-
ности, не постоје инструменти или
методе који га у потпуности покри-
вају. 

Разноврсне примене захтевају и
широк опсег тачности, почев од
научне метрологије (мерне несигур-
ности реда 10-6, до 10-8), до погон-
ских мерења (класе тачности 0,1 до
5). 

Метрологија је наука, која захте-
ва доста, рада и стрпљења. Она се
заснива се на принципима физике
али може да има и повратни утицај
на њу. Једна цифра више у мерењу
може да открије неку нову појаву,
која даље може да отвори и неко
ново поглавље физике.

Циљ мерења је да се добије ре-
зултат што веће (или бар потребне)
тачности, уз што једноставнији пос-
тупак мерења, већу брзину, нижу
цену итд. Због тога се непрестано
траже начини (усавршавањем ста-

рих и проналажењем нових мерних
метода, поступака и инструмената)
да се побољша тачност мерења,
поједностави мерење и смањи ње-
гова цена.

Напредак у тачности мерења
до данас достигао је ниво да резо-
луција и мерна несигурност ин-
струмената предњаче испред могућ-
ности апсолутних мерења. Постало
је тешко одговорити на питања
шта нам значи мерење отпорности
са резолуцијом 0,001 ppm кад је ом
дефинисан са мерном несигурнош-
ћу реда 0,2 ppm.

Има се утисак и да су исцрпље-
не могућности за даље повећање
тачности мерења електричних ве-
личина – класичним методама. Неке
нове области мерења најављују
нове пробоје у овој области па се све
чешће помиње рецимо квантна
метрологија.

У међувремену област мерења је
кренула у неким новим правцима
као што је аквизиција и обрада под-
атака, повезивање у мерне системе.
Ту се укључио и рачунар и поље ко-
муникација. Биће интересантно пра-
тити даљи развој свега овога.

Материја књиге игложена је у
пет поглавља. У уводном делу при-
казане нове тенденције у врхун-
ској метрологији (Josephson-ов и
квантни Hall-ов ефекат), У првом пог-
лављу приказане су основне постав-
ке анализе мерних резултата, а за-
тим се прича усмерава ка електри-
чној отпорности. Прво се отпор-
ност анализира као физичка појава
а у трећем поглављу се она размат-
ра са аспекта метрологије - методе
мерења. У четвртом поглављу је
приказано стање данашње метро-
логије кроз приказ неколико врхун-
ских инструмената у овој области и
њихове могућности у погледу тач-
ности и резолуције мерења.

Можда најзначајнији део ове

књиге је пети део у коме се даје де-
таљан приказ рада овог аутора у об-
ласти метрологије електричне от-
порности. За најважније елементе
тог рада приказ иде до нивоа детаљ-
них електричних шема. Овим објав-
љивањем оне постају доступне сви-
ма. Овај аутор је стигао до овог нивоа
а даље свако ко жели, има знања, мо-
гућности, воље и снаге, може да нас-
тави овај рад. Аутору ће бити задо-
вољство да свакоме ко се одлучи да
крене у том правцу, помогне својим
стручним саветима и искуством.

Книга је обима од око 180 стра-
ница. Намењена је инжењерима,
техничарима и свима којима је
електроника, из било ког разлога об-
ласт интересовања – због посла
којим се баве, или из хобија. Изда-
вач је часопис Инфоелектроника
Ниш, 2015. године.

Једна верзија ове књиге са де-
лом о мерењу неелектричних вели-
чина (колеге Драгана Пејића) иза-
шла је и као уџбеник за потребе сту-
дената из области електричних ме-
рења на ФТН Нови Сад.  

Др Радојле Радетић, 
дипл. инг. ел.

ПРИКАЗ КЊИГЕ  

СТРУЧНА
ЛИТЕРАТУРА

Електрична отпорност 
- појава и мерење  
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Д остигнућа у физици 17. и 19.

века представљају "звездане

часове човечанства". Први од њих,

17. век, обележен је тријумфом

класичне механике изражене у

делу Исака Њутна. Његови закони

механике и опште гравитације

представљају врхунско достигнуће

у изучавању природе. Њутново

дејство на даљину са обрнутом

пропорционалношћу квадрата одс-

тојања биће модел физичарима

скоро наредна два века.

Други угаони камен развоја фи-

зике је револуционарни преокрет у

схватању физичке реалности. Чудес-

на експериментална вештина

Мајкла Фарадеја, показала је да и у

привидно празном простору постоји

физичка стварност - електрична и

магнетна поља која преносе силе из-

међу електричних набоја и магнета.

Откриће тих поља било је један од

најзамашнијих преврата у развоју

људске културе, са њима су ставље-

не границе механици, она је изгуби-

ла средишње значење при тумаче-

њу физичких појава. Фарадејев екс-

периментални рад и Максвелово

теоријско објашњење електромагне-

тизма обележили су завршетак кла-

сичне физике.

Многима се чинило да је физи-

ка достигла свој зенит и да за бу-

дућност остаје само дотеривање и

улепшавање формулисања пос-

тигнутог. Чинило се да су заокру-

жени сви проблеми физике. Међу-

тим, нов, револуционаран напред-

ак физике припада почетку 20.

века. Квантна физика и Ајнштајно-

ва релативност су пружили потпу-

но нов поглед на физичку ствар-

ност која нас окружује. Две

Ајнштајнове теорије релативности

- специјална (1905.год) и општа

(1915.год) измениле су наше погле-

де на простор, време и гравита-

цију.

Специјална теорија релатив-

ности је објављена у "Аналима фи-

зике" (број 17/1905) под насловом

чланка: "О електродинамици тела

у покрету". Већ у следећем броју ис-

тог часописа (број 18/1905),

Ајнштајн објављује кратак рад, све-

га на три стране, у коме формули-

ше везу измедју масе и енергије са

чувеном формулом: Е=mc2 (Е-енер-

гија; m-маса и c-брзина светлости).

Наведени радови су изазвали

забуну не само код лаика, већ и код

многих физичара. Специјална тео-

рија релативности у многим за-

кључцима са гледишта "здравог

разума" изгледа неприхватљиво.

Тако, брзина светлости има сталну

вредност без обзира на кретање

извора светлости и износи при-

ближно 300.000 km/sec. Према за-

кључцима Њутнове физике, брзи-

на светлости би требалo да буде

већа када се извор светлости кре-

ће према нама. Познати Мајклсон-

Морлијеви експерименти су пока-

зали да је брзина светлости кон-

стантна, без обзира на кретање ње-

ног извора. То су потврдили и

многи огледи касније изведени

(један од последњих је изведен

2005. године).

Многе недоумице су изазвале

и две последице специјалне тео-

рије релативности. Једна је дилата-

ција времена, по којој код огром-

них брзина настаје ефекат спо-

ријег тока времена. Ово је низом

експеримената потврђено. Друга

последица је контракција дужине

- дужина штапа који се креће мања

је него кад тај исти штап мирује. Тај

ефекат је индиректним експери-

ментом потврђен, јер се за сада ди-

ректан експеримент није могао

извсти (није могуће извршити до-

вољно прецизно мерење покрет-

ног објекта).

Најупечатљивије је потврђена

исправност једначине која повезује

масу и енергију (већ поменута

Е=mc2). Она открива огромну енер-

гију која се садржи у разним нукле-

арним процесима, пре свега у про-

ИЗ ИСТОРИЈЕ НАУКЕ – ЗНАЧАЈНИ ЈУБИЛЕЈИ 
ОБЕЛЕЖЕНИ У 2015. ГОДИНИ 

ПОВОДИ

Прекретнице
човечанства 

Пише: Радмило Иванковић 
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цесу физије. Драматична потврда
тога су бомбе бачене на јапанске
градове, Хирошиму (6.8.1945) и
Нагасаки (9.8.1945). Њихове разор-
не моћи су довеле до окончања
Другог светског рата, остављајући
за собом непосредно скоро 200.000
жртава, али и много хиљада жрта-
ва у наредном периоду, као по-
следица, пре свега, зрачења. Ипак,
ове катастрофалне потврде снаж-
ног извора енергије у пост-рат-
ном времену усмерене су ка њихо-
вом мирнодопском коришћењу
(нуклеарне електране).

Ајнштајн је напорним, пред-

аним радом наредних десет го-
дина, успео да формулише општу
теорију релативности. У 1915. годи-
ни, резултате рада на тој теорији
представио је члановима Пруске
академије наука у Берлину
(11.11.1915. године), а допуну изла-
гања дао је на следећем заседању.
(18.11.1915.). Рад „Теорија рела-
тивности“ је објављен у часопису
„Физика" (1915, стр.703-713) и тиме
је упознао и ширу научну јавност
са новом теоријом. Сам Ајнштајн је

предложио три теста за потврду
теорије: прецесија перихела Мер-
курове путање око Сунца (Њутно-
ва механика није могла да објасни
померање перихела, док је
Ајнштајн са својом теоријом тачно
одредио то аномално померање
перихела), скретање светлости
приликом проласка поред Сунца
(Едингтон је за време тоталног
помрачења Сунца 1919. године
потврдио исправност опште тео-
рије релативности), а као трећи
тест Ајнштајн је предложио појаву
гравитационог црвеног помака
светлости (до убедљиве потврде те

појаве дошло је тек 1959.године).
Велико занимање јавности

било је везано за Едингтоново ос-
матрање приликом помрачења
Сунца 1919. године. Потврда исп-
равности Ајнштајновог предвиђа-
ња донела су му огромну популар-
ност. Постоји анегдота да је на
питање шта би било да резултат
посматрања није потврдио тео-
рију, Ајнштајн одговорио: „Било би
ми жао драгог Бога, теорија је у сва-
ком случају тачна" То потврђује ве-

лику сигурност и самоувереност
творца опште теорије релатив-
ности. У протеклом времену више
тестова је потврдило ту значајну
теорију (1971, 1974, 2004. године
итд) .

Последице опште теорије рела-
тивности су и настанак космологије
као научне дисциплине, разни кос-
молошки ефекти као што је Хаблов
закон ширења Свемира, микрота-
ласно позадинско зрачење, про-
блем тамне материје, тамне енер-
гије и низ других ефеката.

На крају, треба истаћи и да је
теорија релативности са физичком,

математичком и филозофском ком-
понентом извршила револуцио-
нарни скок у схватању физичке ре-
алности која нас окружује. Измени-
ла су се наша схватања простора,
времена и гравитације. Заједно
са квантном физиком, створени
су услови за модерну физику два-
десетог и потоњих векова. То су, у
ствари, разлози због којих треба да
се сетимо јубилеја 1905. и 1915. го-
дине, тих револуционарних узле-
та људске мисли.

ПОВОДИ




