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РЕКОНСТРУКЦИЈА ДАЛЕКОВОДА
154/1/4 НИШ 2 – НИШ 8 – НИШ 1

Квалитетније напајање Ниша,
Прокупља, Алексинца и Куршумлије
Завршетком пројекта добиће се нови далеководи ДВ
110 kV Ниш 2 – Ниш 8 и ДВ 110 kV Ниш 1- Ниш 8,
као и прикључење постојећег далековода бр 156 Ниш
1- Прокупље на ТС Ниш 2

Н

а подручју Ниша у току су ин-

градње двоструког далековода у

струкцији ДВ 154/1/4 Ниш 2 – Ниш

воде се и радови и на рекон-

тензивни радови на рекон-

8 – Ниш 1. Реализацијом овог

пројекта обезбедиће се сигурно и

квалитетно напајање електричном енергијом града Ниша и

околине у дужем временском периоду.

Постојећи далековод, који је

највећим делом већ демонтиран,

изграђен је пре пола века, са пресеком проводника 150/25 мм2 на

порталним стубовима, заштитним

ужетом Че 35мм2 и порцеланским
изолаторима. Новим пројектом

предвиђена је изградња двоструког далековода пресека провод-

ника 240/40 мм2, на челично-решеткастим стубовима типа „буре“,
са

стакленим

изолаторима

U120BS и заштитним ужетом са 42

оптичка влакна. Тиме ће се задовољити све савремене потребе

када је реч управљању и заштити

ЕЕС. Пројектом је предвиђено и

да се проводници постављају на

сигурносним висинама које задовољавају најновије стандарде по

питању заштите животне средине
и окружења.

По завршетку овог пројекта

добиће се два потпуно нова да-

лековода: ДВ 110 kV Ниш 2 – Ниш

8 и ДВ 110 kV Ниш 1- Ниш 8. Такође, биће омогућено директно

напајање ТС Прокупље из ТС
Ниш 2 и преко другог система

двоструког далековода. Осим из-
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дужини од 13 километара, из-

струкцији расплета водова бр.

и плану искључења. На деоници
од ТС Ниш 2 до ТС Ниш 8, дужине

9 километара, радови ће бити завршени средином октобра, док ће

преостали део до ТС Ниш 1 бити
готов до краја године. Извођач ра-

дова је ПД Електроисток Из-

градња.

М.Б.

187 и 188 испред ТС Ниш 2 и

расплета код ТС Ниш 1, како би
се омогућио улаз и излаз новог

Радови се у потпуности
одвијају по утврђеном
динамичком плану и плану
искључења
двоструког далековода у новоиз-

грађена поља у ТС Ниш 2.

На деоници далековода од ТС

Ниш 2 до ТС Ниш 8 радови се

практично приводе крају. Подигнути су сви стубови - укупно 32, а

електромонтажни радови на постављању проводника и OPGW
ужета обављају се пуним интен-

зитетом и завршено је више од

половине предвиђених послова.
Радови се у потпуности одвијају

по утврђеном динамичком плану

Сарадња за пример
- Посебан проблем на овом пројекту представљају подграђеност
и услови рада, као и неопходна искључења високонапонских и дистрибутивних водова на траси. Захваљујући ангажовању радника извођача, Дирекције за управљање, Погона Крушевац и Сектора за инвестиције, послови ће бити завршени у планираним роковима.
Нарочито је потребно истаћи предусретљивост колега из ОДС-а, огранак Ниш, и њихово ангажовање у решавању искључења објеката –
каже Радомир Рибић, шеф Службе за градњу високонапонских водова Сектора за инвестиције.

ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.

ДВ 2x400 kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ

Ускоро завршетак
грађевинских радова
на темељима стубова
Почела монтажа и подизање челичне
конструкције тела носећих стубова за висине
28 и 32 метра

Г

рађевински радови на темељима стубова, који су предвиђени пројектом изградње новог
интерконективног далековода од
ТС Панчево 2 до границе са Румунијом, приводе се крају. Реч је о
ископу, армирању и бетонирању
темеља, центрирању анкера, постављању уземљења и затрпавању
темеља који се обављају на
укупно 203 стубна места.
Укупно је до сада ископано 185
темеља, центрирани су анкери на
180 стубних места, комплетно је
завршено бетонирање темеља на
179 стубних места и постављено
је уземљење и затрпани су темељи стубова на 175 стубних
места.
Почела је монтажа и подизање
челичне конструкције тела носећих стубова за висине 28 и 32
метра. У производњи челично решеткасте конструкције у погонима
у Пријепољу и Чачку тренутно се
у три смене производи укупно 136
тела носећих стубова (85 комада
висине 28 метара и 51 комад висине 32 метра) чија ће укупна тежина износити 1100 тона. Њихова
израда требало би да буде готова
до краја октобра.
Монтажу челичне конструкције тренутно обавља једна екипа
извођача, а како испорука буде
одмицала, биће активиране још
две екипе. Када се заврши производња поменутих 1100 тона конструкције, приступиће се изради
тела носећих стубова за преостале висине - укупно 32 комада.

Такође, направљене су спецификације потребног материјала за
набавку тела угаоно-затезних стубова 0-30о (25 комада) и 30-60о (10
комада).

У производњи челично
решеткасте конструкције у
погонима у Пријепољу и Чачку
тренутно се у три смене
производи укупно 136 тела
носећих стубова
У међувремену, успешно је извршено тестирање типског носећег стуба висине 32 метра у овлашћеној испитној станици у
Севиљи. Испитивање је извршено
у присуству представника произ-

ИНВЕСТИЦИЈЕ

вођача челичне конструкције Blue

Line Дубравке Дамњановић, из-

вођача радова Енергопројект
Опрема Драгана Ковачевића,

пројектаната из ПД Електроисток

Пројектни Биро Слободанке Бу-

нић, Љубомира Попадића и Ми-

рослава Пристова, као и представника

ЈП

ЕМС-а

Бранка

Ђорђевића и Иване Митић из

Технике и Стојана Симова и Ар-

мена Дербогосијана из Сектора
за инвестиције.

- У свим програмом задатим

случајевима, односно оптереће-

њима, стуб се показао као стабилна и изузетно квалитетна и

економична конструкција. У последњем

случају

оптерећења

ишло се до 125 посто, где се стуб

сломио на 115,1 посто пројектованог оптерећења, што представља одличан резултат. Састављен је и потписан записник о

испитивању и очекује се финални

извештај након чијег пристизања

ће пројектант и инвеститор одоб-

рити серијску производњу и горњих делова типског носећег стуба,

односно конзолног дела и конзола. Средином октобра очекује
се испитивање угаоно затезног

стуба 30-60о, такође у испитној ста-

ници у Севиљи – каже Стојан Симов.

М. Б.

Заштитна археолошка ископавања
на траси далековода
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву у сарадњи са Центром за дигиталну археологију Филозофског факултета у Београду, од 22. августa обавља претходна заштитна археолошка ископавања на траси будућег далековода од Панчева
до румунске границе. Ископавања се врше на простору предвиђеном за изградњу
стубних места 7 до 12, 22 и 23. До сада су у потпуности истражене темељне стопе
11,12, 22 и 23, а у току су ископавања на стубним местима 9 и 10.
- Од налаза се издваја врло редак примерак стрелице од опсидијана (вулканско
стакло), нађен на темељној стопи 9. Осим фрагмената керамике, налажене су и окресане и глачане камене алатке. На стубу 10 најзаступљенији налази су фрагменти
неолитске керамике (Старчевачка култура). У мањем броју налажене су и глачане
камене алатке и животињске кости. На стубу 23 нађена је урна из бронзаног доба
и већи број фрагмента керамике из истог периода. Сарадња са представницима
инвеститора и извођа радова је изузетно добра – истиче археолог Јасна Јованов.
ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.
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ПОЧЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС СРБОБРАН

У добром ритму
Још једна велика реконструкција, вредна приближно
12 милиона евра

смањењу губитака у преносној
мрежи, смањењу преоптерећења
елемената и проблема са напонским приликама након испада у
мрежи у овом региону у зимским
и летњим режимима рада.
Променом преносног односа
трансформације 220/110 kV у
400/110 kV елиминисаће се потреба за задржавањем трансформације 400/220 kV и РП220 kV у ТС
Нови Сад 3, као и потреба за
ревитализацијом водова 220kV.

Овај пројекат је због сложе-

ности подељен у две етапе које

прати одговарајућа инвестициона документација.

У првој етапи врши се ком-

плетна реконструкција РП 110kV

у оквиру које се ће се заменити
сва високонапонска опрема у

постојећим пољима, спојна и

овесна опрема и извршиће се

Н

доградња четири нова поља која

су праћена продужењем сабир-

акон успешно завршеног
циклуса изградње нових трафостаница 400/110 kV (ТС Врање
4 и ТС Београд 20) Сектор за
инвестиције је спремно дочекао
2016. годину са припремљеним
пројектима, грађевинским дозволама и набавкама радова за
реконструкцију постојећих трафостаница. Током 2016. извршена је пријава радова на изградњи
и реконструкцији ТС Србобран и
потписани су уговори о извођењу радова на овој трафостаници.
На овај начин, ЈП ЕМС започиње још једну велику реконструкцију постојећег високонапонског
постројења, вредну приближно
12 милиона евра, која ће се
одвијати паралелно са осталим
великим реконструкцијама које
су у току (доградња и реконструкција ТС Смедерево 3, реконструкција ТС Крушевац 1, изградња
нових релејних кућица у РП 220
kV и замена заштите и управљања у ТС Обреновац).
Сва високонапонска, заштитна и управљачка опрема за
реконструкцију ове ТС набавље-
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на је и већим делом финансирана из кредита ЕИБ Ц.
ТС Србобран је у погону више
од 40 година и комплетна опрема у ТС је на крају свог животног
века или га је већ премашила.

Обезбедиће се сигурно и
поуздано напајање потрошача
на подручју великог дела
Војводине, као и смањење
губитака у преносној мрежи
Изградња РП 400 kV и реконструкција ТС Србобран доприноси обезбеђењу сигурног и поузданог напајања потрошача на
подручју великог дела Војводине,

ничког

система.

За

потребе

уградње савременог система за

заштиту и управљање будуће ТС

400/110 kV изградиће се и опремити укупно седам релејних

кућица уз реконструкцију сопствене потрошње.

Друга етапа обухвата демон-

тажу

целокупног

постројења

220kV на чијем месту ће се изградити постројење 400kV. Врши се

демонтажа два постојећа трансформатора 220/110kV и уградња

једног новог трансформатора

400/110kV снаге 300 MVA, као и
изградња темеља и каде и за

други трансформатор 400/110 kV

снаге 300 MVA, који је предвиђен
за коначну етапу реконструкције.

Динамика радова у наведе-

ним фазама се преплиће услед

Још значајних пројеката
До краја 2016 планирано је да се започну радови на реконструкцији РП 35 kV у ТС Бајина Башта, док је у току припрема и стварање
услова за почетак извођења радова на изградњи нове ТС 220/110kV
Бистрица и реконструкцији РП 35 kV у ТС Београд 5 у 2017. години,
такође великих и значајних пројеката ЈП ЕМС.

ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.
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Целокупно
постројење 220 kV
биће демонтирано и
на његовом месту
биће изграђено
постројење 400kV
сложености и неопходности функционисања система, и праћена
је радовима на нивелацији, уземљењу, громобранској заштити,
адаптацији командно погонске
зграде, изградњи нове еколошке
јаме за уље и нове кабловске
канализације, изградњи нових и
реконструкцији
постојећих
интерних саобраћајница, изградњи платоа за одлагање опреме,
радовима на ремонтној радионици...
Грађевински радови прве
етапе су подељени у две групе.
За прву групу радова, која је
предуслов за почетак електромонтажних радова, потписан је
Уговор са извођачем (заједничка понуда фирми „Јадран“,
„GradCoop“ и „Шипинг“) и њиме
је
обухваћена
изградња
релејних кућица, кабловских
канала, реконструкција водоводне мреже, замена ограда и
адаптација ремонтне радионице. Увођење овог извођача у
посао је обављено је крајем
августа. Тренутно је у току тендер за другу групу радова, који
обухватају нивелацију терена и
изградњу платоа за одлагање
опреме. Планирани завршетак
грађевинских
радова
прве
етапе је средина 2017. године.
Електромонтажни и пратећи
грађевински радови су поверени ПД Електроисток Изградња и
уговорни рок за извршење
посла је три године.
Испред Сектора за инвестиције, стручни надзор над извођењем грађевинских радова започетим у августу поверен је колегиници Верици Шеховић, док је

планирано да надзор електро

це Сузана Безбрадица и Мила

Петровић. За припрему доку-

Укупно оквирно време трајања

радова врши колега Владимир

Срдић.

ментације и прибављање дозво-

радова на реконструкцији ТС

ције биле су задужене колегини-

Н. С.

ла испред Сектора за инвести-

Србобран је четири године.

Радови на далеководима у Београду,
Чачку и Дољевцу
Почетком септембра кренули су радови на адаптацији далековода 110 kV бр.
104/2, ТС Београд 5 – ТС Београд 32, на деоници од стуба бр. 2 до стуба бр. 6 (прелаз Саве). Извођач радова је Енергомонтажа а.д. Дужина поменуте деонице износи 2353 метра.
Набавку радова и опреме су заједно спровели ЈП ЕМС и ЕПС и истовремено ће
се вршити реконструкција ДВ 110 kV у власништву ЕМС и ДВ 35 kV који је у власништву ЕПС. Оба далековода налазе се на заједничким специјалним стубовима на
прелазу реке Саве.
Постојеће уже Че 150мм2, које је коришћено као проводник, биће замењено
новим специјалним ужетом 63 SA2 19 27 SA. Истовремено ће се извршити побољшање уземљења и санација темеља стубова. Просечни распони на деоници адаптације износе 588м. Далековод пролази преко Аде Циганлије и реке Саве, изграђен је 1954. године и овим радовима ће се значајно побољшати његови капацитет и поузданост.
У Чачку се реконструише још један далековод који је изграђен 1954. године –
ДВ 110 kV, бр. 115/2, ТС Чачак 3 – ТС Чачак 1. Радови су почели средином септембра. На постојећој траси је укупно 18 стубова. Биће постављено 16 нових стубова,
од чега девет носећих и седам угаоно-затезних, а задржаће се два постојећа угаоно-затезна стуба. Нови стубови су челично-решеткасти, типа „буре“, са једним
врхом за заштитно уже. Због уграђивања „буре“ стубова, у будућности ће овај
далековод моћи да се опреми и као дупли ДВ 110 kV.
Претходно су, у јуну месецу, почели радови на ДВ 110 kV бр.113/2 ТС Ниш 2 —
ТС Лесковац, увођење у ТС Дољевац. Тамо се тренутно изводе грађевински радови на пет стубних места и у току је производња челично-решеткасте конструкције
стубова.
Р. Е.
ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.

7

ИНТЕРВЈУ

ТАМАРА ЦРВЕНИЦА, ИЗВРШНИ
ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ног

предузећа

Електромрежа

Србије од 30. децембра 2013. го-

дине, којим су идентификовани
разлози

за

промену

правне

форме. Ти разлози, са једне
стране, проистичу из обавеза које

је Република Србија преузела Спо-

разумом о стабилизацији и придруживању закљученим са Европском

унијом,

које

су

конкретизоване кроз опредељење ка корпоративизацији свих

јавних предузећа, укључујући и

ЕМС, што је изражено Меморандумом о буџету и економској и
фискалној политици за 2011. го-

дину са пројекцијама за 2012. и
2013. годину. Са друге стране, раз-

лози проистичу из потребе уре-

ђења сектора енергетике у складу
са решењима усвојеним кроз тзв.

ЕМС спреман за
велики корак напред
Промена правне форме омогућава квалитетно
корпоративно управљање којим ће се рационализовати
процеси у компанији, као и њено функционисање на
принципима модерног пословања. Власничка структура
се не мења – једини акционар биће Република Србија

Ј

авно предузеће Електромрежа

Србије ускоро очекује промена

правне форме, односно прелазак

у форму акционарског друштва –

Шта заправо представља

прелазак у форму Акционарског друштва? Каква ће бити

власничка

структура

пред-

ЈП ЕМС ће постати ЕМС АД. Такође,

узећа?

новних општих аката. О будућ-

форме ЕМС из форме јавног пред-

предузећу предстоји измена ос-

ности предузећа и о томе шта ће

Поступак

промене

правне

узећа у правну форму нејавног ак-

промене донети разговарали смо

ционарског друштва покренут је

вршном директорком за правне

лике Србије о прихватању полаз-

са Тамаром Црвеницом, из-

и опште послове.

8

на основу Закључка Владе Репуб-

них основа за реорганизацију Јав-
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Трећи пакет директива и регулатива ЕУ из области енергетике.

Променом правне форме, као

делом ширег процеса корпоративизације, постиже се квалитетније

корпоративно управљање којим
ће се рационализовати процеси у

ЕМС-у, а самим тим осигурати јас-

нија подела надлежности и ефикаснија комуникација унутар са-

мог привредног друштва, као и

омогућити ефективнији надзор
над пословањем уз развијање ме-

ханизама доследног и обједињеног извештавања. Такође, долази
до одређеног степена раздвајања
улоге државе као регулатора

тржишта и улоге државе као власника ЕМС-а чиме се избегавају

тржишни поремећаји и обезбеђује транспарентност тржишта.

Промена правне форме ће

омогућити функционисање ЕМС

на принципима модерног посло-

вања, као друштва које обавља де-

латност од општег интереса са

ИНТЕРВЈУ

јасно дефинисаним имовинским
и капитал односима са једне

стране, и јасним управљачким и
оперативним процесима са друге
стране.

Власничка структура ће остати

иста, односно постојећи удео Републике Србије у јавном пред-

друштво препознати су пости-

зање ефикаснијег рада и посло-

лике Србије као чланова Скупш-

система управљања и вођења

Промена правне форме неће

вања, успостављање ефикаснијег

бити од утицаја на правни субјек-

цијала. Усвајање принципа кор-

прaвних oднoсa кoje je JП EMС зaс-

поративног

кадровског

потен-

управљања

у

узећу конвертоваће се у акције,

лика Србија имати учешће од 100

ловање,

процената.

Када ће се догодити про-

мена правне форме?

Реално је очекивати да ће се

процес трансформације, односно

реорганизације ЕМС у АД спро-

вести до средине новембра ове

године. Иако су од стране ЕМС-а,

у овој фази, предузете све пот-

ребне радње, сада предстоји период чије трајање није могуће

унапред предвидети и у којем ће

министарства и Републички сек-

ретаријат за законодавство уоб-

личавати акте чији су предлози

израђени, у циљу израде финалних верзија и њиховог доношења

од стране Оснивача, односно

Владе.

Након што Влада донесе Од-

луку о промени правне форме, од-

луку о изменама Оснивачког акта

слу омогућава делотворније посдетаљне

анализе

тржишта, континуирано унапре-

ђење пословања у складу са захтевима тржишта и конкуренције
и стварање повољнијих услова за

ефикасније отварање и развој

Долази до одређеног
степена раздвајања улоге
државе као регулатора
тржишта и улоге државе
као власника ЕМС-а чиме
се избегавају тржишни
поремећаји и обезбеђује
транспарентност
тржишта
тржишта електричне енергије у

и Статута акционарског друштва

Републици Србији.

у Централном регистру, депоу и

ког аспекта, реализацијом пос-

што уједно представља предуслов

добија органе управљања карак-

и, предстоји регистрација акција

клирингу хартија од вредности,

за коначну регистрацију промене

правне форме у Агенцији за при-

вредне регистре.

Шта прелазак на АД значи

за предузеће, а шта за запослене?

Као очекивани ефекти про-

мене правне форме ЕМС-а из јавног предузећа у акционарско

тине.

послова као и рационалније ко-

ришћења

организационо - пословном сми-

тако да ће и у будућем АД-у Репуб-

њем сталних представника Репуб-

Са организационо-управљач-

тупка промене правне форме ЕМС
теристичне

за

акционарска

друштва. Усвајањем једнодомног

тивитет ЕМС, нити нa кoнтинуитeт

нoвao. ЕМС наставља да постоји
као исто правно лице, али друге
правне форме.

Промена правне форме ће

бити од утицаја на текст колектив-

ног уговора и извесно је да ће се
његова садржина променити.

Последица промене правне

форме је и обавеза ЕМС да сва

своја акта, као и оснивачка акта

друштва капитала у којима је ЕМС

једини члан, усклади са новим Ос-

нивачким актом и Статутом акционарског друштва. Предлог

ЕМС је да се усклађивање изврши
у року од девет месеци од дана
регистрације промене правне

форме Друштва у Регистру привредних субјеката.

Какве промене доноси нови

Статут предузећа?

За разлику од важећег, нови

Oснивaчки aкт је сада сaдржински

кoнципирaн тaкo дa oбухвaти

сaмo зaкoнски минимум (с обзиром да је исти непромењив

сходно одредбама Закона о при-

вредним друштвима) док Стaтут
пoстaje примaрни aкт друштвa

кojи дeтaљнo урeђуje свe питaњa

oд знaчaja зa прaвни пoлoжaj ак-

ционарског друштва,

Новим Статутом ЕМС се опре-

модела управљања, ЕМС поједно-

делио за једнодомну структуру

ђења и доношења одлука. Са

Скупштине коју ће чинити пред-

стављује интерни систем руково-

друге стране, утицај државе као

власника капитала на пословање

ЕМС-а обезбеђује се путем Скупш-

тине акционара ЕМС и именова-

органа, што значи да је, осим

ставници Оснивача, као орган уп-

рављања предвиђен и Одбор ди-

ректора са Генералним дирек-

тором на челу.
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На седници одржаној 14. септембра Надзорни одбор ЈП ЕМС усвојио је Предлог одлуке о промени правне форме Јавног
предузећа Електромрежа Србије

Скупштина

акционара

је

тупање и рад, како Одбора дирек-

Коначно, прeдвиђeнa je jaснa

хијерархијски највиши орган ак-

тора тако и извршних директора,

пoдeлa

Оснивач изражава своју вољу у

- Закона о привредним друшт-

пo питaњу рaзличитих видoвa

ционарског друштва, преко кога

погледу важних питања као што

су усвајање завршних рачуна и

финансијских извештаја, распоре-

ђивање добити друштва, реорганизација и слично. Надлежности
Надзорног одбора јавног пред-

узећа у акционарском друштву ће
вршити Скупштина.

У односу на овлашћења и по-

ложај Генералног директора неће

бити значајних измена јер ће се

на питања која се тичу избора, ус-

лова, мандата и надлежности и

примењивати одредбе два закона

вима и Закона о јавним предузећима - што смо ми, кроз одредбе
Статута, покушали да уредимо на
што прецизнији начин.

Реално је очекивати да се
процес реорганизације ЕМС
у АД спроведе до средине
новембра
Једна од измена коју ће нова

даље примењивати одредбе за-

правна форма донети односи се

ложај јавних предузећа.

ће се статус, састав и надлежности

нaдлeжнoсти

измeђу

Скупштинe и Одбoрa дирeктoрa

рaспoлaгaњa имoвинoм (задужење, успостављање обезбеђења,
и сл.) примeнoм критeриjумa

врeднoсти кoнкрeтнe трaнсaкциje.

Урeђeнo je и питaњe рaспoлaгaњa

имoвинoм вeликe врeднoсти (кoje

сe врши уз сaглaснoст oснивaчa)

при чeму сe за означење имoвине

вeликe врeднoсти кoристи дeфинициja из Зaкoнa o приврeдним
друштвимa.

Процес корпоративизације

изискује много напора, као и

рад на више „фронтова“. Које

на Комисију за ревизију на чији

је активности неопходно спро-

Досадашњи Извршни одбор

примењивати одредбе закона

разумева?

ће, као и до сада, чинити шест из-

них друштава. Она ће сада бити

кона којим се уређује правни по-

замениће Одбор директора, који

вршних директора и генерални

директор. У том погледу ће бити
одређених специфичности, пре

свега због тога што ће се на пос-

10

којим се уређује положај привредкомисија Одбора директора и
имаће обавезу да извештаје о

свом раду подноси Одбору директора.
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вести и шта све тај процес подИмајући у виду да је поступак

промене правне форме део ширег

процеса корпоративизације ЕМС,

његови ефекти и уложени напори

морају се посматрати у склопу

укупних ефеката корпоративиза-
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ције, који, као што је већ наве-

уписивање права власништва у

ЕМС добија органе
управљања
карактеристичне за
акционарска друштва

цијама, уређење капитал односа

у организационо - пословном

ражавање капитала у акцијама на

није пословање, детаљне анализе

дено, укључују и регулисање имо-

винско-правних односа над имовином коју ЕМС користи и крајње

одговарајућим јавним евиденпрема Републици Србији кроз избази фер процене уз независну

ревизију, као и усвајање прин-

ципа корпоративног управљања

смислу, што подразумева ефикастржишта, континуирано унапре-

ђење пословања у складу са захтевима тржишта и конкуренције.

Кораци ка акционарском друштву
- У овој фази спровођења поступка промене правне форме изра-

ђени су предлози аката кроз које смо покушали да на најбољи и
најпрецизнији начин прикажемо пословање ЕМС-а. Предлози аката

су усвојени на седници Надзорног одбора, а њихово усвајање, односно

доношење је у надлежности Владе, која у име Републике Србије врши
права оснивача.

Како би се испоштовала законска обавеза обавештавања о наме-

У претходном периоду сачи-

њен је Извештај о процени вредности нематеријалне имовине,

некретнина, постројења и опреме

ЕМС, као и Извештај о процени

вредности укупног капитала, који

је усвојен одлуком Надзорног од-

бора, на коју је Влада дала сагласност, и на основу које је извршена

промена података о основном ка-

питалу у Регистру привредних
субјекта Решењем Агенције за

привредне регистре.

Током израде предлога текста

Оснивачког акта и Статута будућег

акционарског друштва, посебну

потешкоћу је представљала чињеница да ће се на ЕМС АД, будући
да обавља делатност од општег

интереса, примењивати одредбе

два закона, односно да се на низ
питања од значаја за структуру,

састав и деловање органа, као и

раваној промени правне форме, Предлог одлуке о промени правне

пословање предузећа и даље не-

субјеката и интернет страници ЈП ЕМС, док су сви повериоци чије је

кона о јавним предузећима. У том

форме објављен је и на интернет страници регистра привредних

потраживање веће од 2.000.000,00 РСД на дан објаве обавештени о
намераваној промени и индивидуалним путем.

Након објаве следи период од месец дана након чијег истека ће

Влада моћи да приступи доношењу свих аката потребних за регистрацију промене правне форме. Након што Влада донесе потребне

акте, предстоји обавеза ЕМС-а да изврши регистрацију акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, у склопу

које ће се постојећи удео оснивача у јавном предузећу од 100 процената, конвертовати у 2.704.884 обичних акција номиналне појединачне вредности од 10.000,00 динара.

Променом правне форме, која ће бити извршена даном регист-

рације у Регистру привредних субјеката који води Агенција за при-

вредне регистре, процес трансформације ЈП ЕМС из форме јавног

предузећа у форму нејавног акционарског друштва биће окончан.

Промена правне форме нема утицај на правни субјективитет ЕМС-а,

односно на његова права и обавезе. По спроведеној промени правне

форме ЕМС је власник целокупне имовине и дужник свих обавеза
јавног предузећа, а сви уговори које је јавно предузеће закључило до

дана регистрације промене правне форме остају на снази и акцио-

нарско друштво ЕМС наставља да буде уговорна страна у тим угово-

рима без потребе закључења анекса – објашњава Тамара Црвеница.

посредно примењују одредбе За-

смислу је било потребно уложити

додатне напоре како би се на ис-

праван и законит начин импле-

менитрале све релавантне законске одредбе, што је посебно

компликовала околност да је ЕМС

прво јавно предузеће које приступа промени правне форме по

одредбама нoвoг Зaкoнa o jaвним
прeдузeћимa.

Коначно, околност да корпо-

ративно управљање у нашој
земљи није довољно развијено

допринела је томе да су приликом

рада на актима уложени додатни

напори да се на свеобухватан на-

чин уреди будући положај акцио-

нарског друштва, иначе најсложенијег

облика

организовања

привредног друштва.
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ИНТЕРВЈУ

БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Процена имовине
и капитала ЈП ЕМС
Процена имовине подразумева тачно утврђивање и идентификовање
имовине предузећа, а процена капитала представља комплексан
поступак који се ради на бази финансијских извештаја и финансијских
анализа и укључује процену свих билансних позиција

Ј

едан од најважнијих задатака у
процесу трансформације ЈП ЕМС у
акционарско друштво била је процена имовине и капитала. О детаљима тог сложеног задатка говори
Бранислав Ђурђевић, извршни
директор за економско-финансијске
послове:
- Процена имовине у првом кораку је подразумевала дефинисање
имовине, што је обухватило анализу
и проверу стања имовине која је у
власништву ЈП ЕМС, и у тај процес
су, уз консултанте, били укључени
и запослени. Ово је важан корак у
процесу трансформације јавног
предузећа у акционарско друштво,
јер подразумева тачно утврђивање
и идентификовање имовине предузећа. У досадашњој пракси, јавна
предузећа нису разграничавала
власничке односе на прави начин.
Проценом је обухваћено око 20.000
средстава, а укупна вредност процењене имовине на дан 31.12.2015.
године износи више од 80 милијарди динара. Вредност процењене имовине ЈП ЕМС је за 5,7 процената већа у односу на биланс
успеха који је, за статистичке потребе, предат крајем фебруара 2016.
године.
Процена капитала је комплексан поступак који се ради на бази
финансијских извештаја и финансијских анализа и укључује процену
свих билансних позиција: имовине,
залиха, потраживања и обавеза. Након сагледавања свих билансних
позиција утврђена је вредност укупног капитала на дан 31.12.2015. и
процењена је на 58,9 милијарди динара, а од тога је државни капитал
око 27 милијарди динара.
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- Према важећим прописима Републике Србије, ЈП ЕМС је на основу
резултата процене капитала извршио усаглашавање стања пословних књига са стањем у регистру
АПР-а, на основу чега је издато решење, тако да ЈП ЕМС први пут од
оснивања у пословним књигама
има капитал усаглашен са АПР-ом –
објашњава директор Ђурђевић.
Директор Ђурђевић се осврнуо
и на континуирани процес унапређења и модернизације пословања:
- Процес планирања у циљу израде Годишњег програма пословања ЈП ЕМС је у претходних неколико година значајно унапређен.
Дефинисани су општи принципи
планирања, процес је процедурално организован и подигнут на
висок ниво. Све ово је омогућило
да се пређе на следећи корак у процесу планирања, а то је његова аутоматизација. У току је пројекат надоградње SAP BPC (SAP Business
Planning & Consolidation) модула који
ће донети потпуну аутоматизацију
процеса пословног планирања и буџетирања у ЈП ЕМС. Новим послов-

ним моделима напредног извештавања биће обухваћени пословни
процеси планирања и буџетирања
прихода и расхода (CAPEX и OPEX)
по носиоцима планирања. Овим
пројетком биће омогућено квалитетније извештавање и анализа
података из домена финансија,
плана и контроле као и правовремено добијање релевантних информација неопходних за доношења пословних одлука. Пројекат
је у фази припреме Концептуалног
дизајна (Business Blue Print) који би
по пројектном плану требало да се
заврши до краја септембра 2016.
године након чега следи фаза имплементације и подешавања система, обуке корисника и тестирања. Go live је планиран за почетак
марта 2017. године, док је рок за
комплетну реализацију пројекта
средина јуна 2017. године.

Промене процедура
- Промене у пословном окружењу које су се десиле у неколико претходних година довеле су до реалне потребе за променама у постојећим
процедурама. У сарадњи са Интерном ревизијом, примењујући препоруке,
пишу се нове процедуре и мењају се постојеће. Очекивани ефекти су:
ефикаснија дистрибуција, обрада, евиденција и архивирање докумената;
већа ликвидност и солвентност кроз добро планирање новчаних токова
и инвестиција; правовремено и реално извештавање и унапређење процеса плаћања и наплате потраживања; већа ефикасност рада Финансија
и олакшан и унапређен квалитет процеса доношења како стратешких,
тако и оперативних одлука – каже Бранислав Ђурђевић.
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ТАЊА ГАВРИЛОВИЋ, КОРПОРАТИВНИ
ДИРЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

права за јавне набавке уз подршку Светске банке спроводи
пројекат “Јачање јавних набавки у
Републици Србији”. Један од
резултата пројекта, односи се на
развој електронских јавних набавки, односно на дефинисање оптималног решења за развој е-набавки у Србији. Током прве мисије
која је реализована током трећег
квартала ове године, консултанти
Светске банке су разговарали са
идентификованим институцијама
које су пре свега значајне за систем јавних набавки у Републици
Србији и електронску управу, а у
циљу израде анализе која се односи на предуслове за даљи развој енабавки у Републици Србији.
Састанак са представницима
Светске банке одржан је почетком
августа у просторијама ЈП ЕМС у
улици Кнеза Милоша. Састанку су
испред ЈП ЕМС присуствовали корпоративни директор за комерцијалне
послове
Тања
Гавриловић и руководилац
Сектора за набавке Стеван Буцек.
- Представницима Светске
банке презентован је модел организације пословног процеса
набавки у ЈП ЕМС, постојећа софтверска решења, као и пројекат
чија је реализација у току, а односи се на имплементацију SAP
Sourcing решења организовања
система набавки. Присутнима је
објашњено да поменути софтвер
омогућава јединствену интеграцију у инсталираном систему пословног управљања SAP, од тренутка планирања конкретних потреба, иницирања поступака набавки, спровођења и праћења комплетног
процеса
набавке.
Обезбеђује се и дуална могућност
спровођења електронских лицитација или класичног достављања
папирних понуда, рангирање приспелих понуда и комплетан contract management по спроведеним
поступцима набавки. Поменутим
софтверским решењем могу се
пратити како јавне набавке, тако и
све оне набавке које су изузете од
примене Закона о јавним набавкама. ЈП ЕМС је пионир у импле-

ИНТЕРВЈУ

Модерна решења за
унапређење пословања
Представници Светске банке импресионирани начином
на који ЈП ЕМС прати и примењује савременe моделе
управљања пословањем

ментације ове врсте софтверског
решења у Републици Србији –
објашњава Тања Гавриловић.
- Представници Светске банке
су се писано изјаснили да су
изузетно импресионирани начи-

ЈП ЕМС пионир у
имплементацији
напредних софтвера
ном на који наше предузеће прати
и примењује савременe моделе
управљања пословањем, као и да
су прилично изненађени да је
наша компанија толико „зрела“ у
примени концепта пројектног
управљања – додаје она.

- Оно што је свакако оставило
најјачи утисак јесте систем стратешког планирања у ЈП ЕМС који
пружа директну везу са таргетираним перформансама које се квартално прате (KPI). Интересовање је
било посебно усмерено на таргетиране перформансе из области
набавки. На састанку је било речи
и о будућим изменама Закона о
јавним набавкама које се планирају за последњи квартал наредне
године, где су представници ЈП
ЕМС имали прилику да предложе
конструктивна решења у циљу
још ефикаснијег и временски краћег спровођења поступака јавних
набавки – закључује корпоративни директор за комерцијалне послове.
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ИНТЕРВЈУ

ВЛАДИМИР ИЛИЋ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕНОС

Одлична реализација
Плана одржавања
Уложени велики напори како би се осигурало безбедно
функционисање преносног система

Ангажовање у
међународним
организацијама
Током рада у Дирекцији за
управљање Владимир Илић је
био активан и у раду ENTSO-E
група. Такође, учествовао је у
контролама које су спровођене
у европским ТСО-овима: као
вођа тима за контроле које су
спроведене у Swissgrid (2010),
APG (2011), REN (2012, 2015), PSE
SA (2013) и као члан тима у контролама које су спроведене у
Energinet.dk (2011) и ČEPS
(2014). Учествовао је и у писању
Правила 5 ENTSO-E RGCE Оперативног приручника које дефинише обавезе европских
ТСО-ова у хаваријским ситуацијама.
процентно. Ти мали заостаци у
реализацији условљени су пре
свега немогућношћу радова због

временских неприлика. И ове го-

Д

дине појачани напори монтера за

ирекција за пренос од јула

ове године има новог дирек-

тора – Владимира Илића, струч-

њака који је у ЈП ЕМС обављао

много одговорних послова и фун-

кција. Влада Илић је радни век по-

одржавање далековода усмерени

План се испуњава готово
стопроцентно
љање постао је у фебруару 2015.

године и ту функцију обављао је
до доласка на место директора

чео као диспечер 2000. године,

једне од кључних дирекција ЈП

у, а затим и директор НДЦ-а. Од

Непосредни повод за разговор

био је руководилац смене у НДЦ-

ЕМС – Дирекције за пренос.

2010. до 2014. припремао је и во-

са њим био је одличан проценат

на тренинг симулатору. Главни

леководне мреже.

дио обуке диспечера НДЦ и РДЦ

диспечер у Дирекцији за управ-

реализације Плана одржавања да- План се испуњава готово сто-

Управљање имовином и одржавањем
- Од пројеката који су у току, истакао бих да пројекат Управљања имовином и
одржавањем (Asset Management) иде по плану – тренутно је у току обука кључних
корисника, а раде се и миграције база података. Половином октобра 2016. почиње
тестирање целокупног система, а крајем фебруара 2017. се очекује почетак корисничке примене – каже Владимир Илић.
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су ка подизању квалитета и реа-

лизације Плана редовног одржавања далеководне мреже ЈП ЕМС,

а све у циљу што безбеднијег функционисања преносног система и

сигурнијег снабдевања потро-

шача у Србији електричном енер-

гијом. Најбољи показатељ труда

јесу и подаци о извршењу зада-

така редовног одржавања далековода предвиђених Правилником.

Примера ради, закључно са авгус-

том 2016. реализовано је 56 посто

активности предвиђених годиш-

њим Планом одржавања далеко-

вода, што представља степен реа-

лизације од 95 посто – истиче

Владимир Илић.

- Као и колеге монтери заду-

жени за одржавање далековода,

тако и они задужени за одржа-

ИНТЕРВЈУ

Екипе у погонима спремне
да у сваком тренутку
изађу на терен
- Важно је истаћи да су екипе

по погонима имале и велики број
интервенција због кварова, до

којих је ове године најчешће до-

лазило због невремена и грмљавинских активности. Поправке су
често вршене у тешким условима,

некада и током ноћи, али најважније од свега је да су испали елементи у најкраћем могућем року
враћани у погон. Наше екипе

спремне су да у било ком тренутку

изађу на терен и изврше поп-

Забележен велики број
интервенција због кварова,
најчешће због невремена
равке како би снабдевање елек-

тричном енергијом из преносног

система увек било сигурно и поуздано. Екипе по погонима заиста

заслужују све честитке за пожртвованост. ЈП ЕМС може да буде

поносан на њих јер они чине и

више него што се од њих очекује.

Владимира Илића питали смо

и о досадашњим утисцима о новој
функцији коју обавља у ЈП ЕМС:

- Као директор Дирекције за

пренос желим да истакнем своје

позитивне утиске на новом радном месту, али и да нагласим да

вање високонапонске опреме

опреме тиче, закључно са авгус-

нису жалили труда у достизању

том 2016. реализовано је такође

одржавања, као што нису жалили

годишњим Планом одржавања

што бољих резултата редовног

56 посто активности предвиђених

ни сви остали запослени у Дирек-

високонапонске

гије. Што се реализације плана

од 93 посто – истиче директор Ди-

цији за пренос електричне енеродржавања

високонапонске

опреме

што

представља степен реализације

рекције за Пренос и додаје:

имамо много обавеза да завршимо започете послове, као и
да покренемо нове, како бисмо

ишли у корак са временом и модерним технологијама које до-

лазе. Уз енергију запослених у
Преносу, сигуран сам да ћемо све

постављене циљеве и остварити
– закључује он.
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ПОГОН ПРЕНОСА НОВИ САД

Кад је кукуруз
до конзоле
Санација хаварије на ДВ 110kV број 1012/1 ТС Бајмок
– ТС Сомбор 3

С

редином јула, тачније 14. јула

1012/1 ТС Бајмок – ТС Сомбор 3.

праћено изузетно јаким ветром у

54, 55 и 56, носећи стуб број 57

реону села Чонопља узроковало

деформације, а на затезном стубу

око поноћи, олујно невреме

уском појасу (тзв. „пијавица“) у

је хаварију на ДВ 110 kV број

Пали су носећи стубови број 53,

претрпео је значајне пластичне
број 52 врх стуба је био сломљен.

Посао урађен у
изузетно кратком
року
Монтери Службе за далеко-

воде Погона Нови Сад су наредна

два дана анкерисали неколико су-

седних стубова, демонтирали хаварисане стубове и транспорто-

вали њихове конструкције у
Србобран.

Комисија

за

утврђивање

штете, на челу са Бранком Ђо-

рђевићем, руководиоцем Сектора за ДВ утврдила је обим штете

и дала предлог санације. За гра-

ђевинске и електромонтажне радове ангажована је „Електроисток

Изградња“. По речима руково-

диоца Погона Нови Сад Маје Ада-

мовић, цео посао је урађен у из-

узетно кратком року: грађевински
део радова на санацији хаварије

на ДВ 1012/1 завршен је месец

дана од пада стубова, док су електромонтажни радови завршени

40 дана по хаварији. Дана 25. августа извршен је и интерно-тех-

нички преглед изведених радова
на санацији хаварије на ДВ 110 kV

број 1012/1 ТС Бајмок – ТС Сомбор

3 и далековод је истог дана пуштен у погон.

Грађевински надзор Горан Томић и Комисија за утврђивање обима штете: Бранко Ђорђевић,
Милош Спаић и Сава Исаков из Технике
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СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ У КРУШЕВЦУ

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

Центар за обуку монтера
и руководилаца радова
Модеран и добро опремљен центар служиће
за обуку запослених са подручја целе Србије

Г

енерални директор ЈП ЕМС
Никола Петровић почетком
јула у Крушевцу свечано је отворио
Центар за обуку монтера и руководилаца радова на ДВ. Центар, у
којем ће се обучавати сви монтери
и руководиоци радова на ДВ у ЕМСу, састоји се од полигона за обуку,
трим стазе, фискултурне сале, теретане, као и сале за теоријску обуку.
- Сигуран сам да ће вам обуке
које ћете проћи на овом полигону
помоћи да убудуће на безбеднији
начин обављате свој посао, као и да
ћемо од сада имати још боље одржавање и дужи век далековода –
истакао је у свом обраћању Никола
Петровић.
Новоотворени Центар за обуку
ће омогућити непрекидан процес
стручног усавршавања монтера у
радним операцијама одржавања
далековода, упознавање са развојем и новим технологијама, као и
усавршавање у примени мера безбедности и здравља на раду.
Бенефити које доноси су, између
осталог, подизање нивоа обучености монтера у радним операцијама
одржавања далековода и повећање поузданости функционисања
далековода, праћење развоја савремених технологија и правилно
коришћење свих функционалности
Asset Management решења, као и
елиминисање ризика нежељених

догађаја и повреда приликом
извршавања радних задатака.
- Oтварањe полигона за обуку
монтера уједно је било и почетак
обуке у првом термину коју је похађала група од 25 монтера. Том приликом смо утврдили и шта је потребно изменити у плану обуке, које
презентације скратити а којима
посветити више времена. Посебан
утисак оставили су велика заинтересованост и пажња монтера, од
којих неки имају радно искуство од
преко 20 година. То сведочи да је
обука и те како потребна и да представља прави потез. Колеге монтери до сада нису имали организовану обуку овога типа, па су посао
којим ће се бавити „читав радни
век” учили од ментора, односно старијих монтера. Овог пута презентовано је како правилно треба решавати проблем на “висини” конкретно је показано како примењивати
мере БЗР. У сваком случају, коментари полазника су били изузетно
позитивни, што такође потврђује
оправданост изградње овог полигона. Колеге монтери ће на овим
обукама имати прилику да изнесу
своје проблем, искуства, предлоге и
примедбе, као и да испрате читав
процес операција које им следе у
свакодневним активностима на
далеководу. Полигон им симулира
комплетан далековод, са свом

Новоотворени Центар за
обуку ће омогућити
непрекидан процес стручног
усавршавања монтера у
радним операцијама
одржавања далековода
спојном опремом, стубовима, проводницима и приближним силама
које фигурирају и на терену – објашњава руководилац Погона преноса
Крушевац Зоран Кнежевић.
До краја године планирано је
укупно шест термина интерне
обуке за укупно 132 полазника.
Обука траје три дана и подразумева
теоријска предавања, практичне
вежбе и провере знања.
М. Б.
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ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ

Људи око нас
Често се каже да су највеће богатство неког предузећа
његови запослени. Овај пут упознајемо део тог
богатства – људе који су, заједно са својим колегама,
заслужни за успешно функционисање највећег Погона
преноса

У

сваком обраћању, тражењу

мишљења о техничким и нетех-

ничким стварима, предлозима за
унапређење процеса рада, награ-

Милићевића у Дирекцију за Пре-

нос на место руководиоца пројекта

за имплементацију ASSET-a. Ис-

куство је годинама стицао радећи

ђивању и давању дестимулација,

од почетка, 2002. године, у Служби

они који стоје испред свих и о

лејну заштиту, мерење и сопствену

увек се наведу као носиоци и вође,

којима се ретко каже која реч више.
То су људи, некима више или мање

за аутоматику као инжењер за ре-

потрошњу. Био је активни учесник

имплементација нових технологија

драги, али без њих механизам на-

микропроцесорских заштитних уре-

нише – то су шефови служби Погона

на место Шефа Службе за техничку

шег система не може да функцио-

преноса, људи који су увек у центру
дешавања и они од којих креће

права реализација на терену. Овог
пута упознајемо представнике По-

гона Крушевац.

Иван Старинац

На месту Шефа Службе за тех-

ничку координацију дошао је крајем

2015. године , на упражњено место

одласком дотадашњег шефа Ивана

ђаја у објектима ЕМС-а. Пре доласка

координацију, више од две године

сва знања и искуства, што га је и ус-

мерило да уђе у суштину проблема-

тике високонапонске опреме. Може

се рећи да је немерљиво искуство

нарочито стекао током санација и

поправки постројења порушених у

бомбардовању 1999. године. Увек

је успешна карика сарадње осталих

организационих делова ЕМС-а са

је успешно радио на месту шефа

Погоном преноса Крушевац, и неко

да се преданим радом може са „сит-

место Шефа службе за ТС Погона

Службе за далеководе. Показало се

коме се могу обратити за помоћ. На

них жица“ прећи на проблеме ог-

Крушевац, постављен је 2013. го-

нате мреже, и ухватити се у коштац

заменио дотадашњег дугогодиш-

менских непогода, шумом и свим

џића.

ромних стубова, широке и разгра-

са проблемима насталим од вре-

специфичностима које рад у тој

дине где је успешно на том месту

њег инжењера Александра Самар-

Милан Јанковић

служби носи. Са правом се може

рећи да је до Службе за техничку
координацију дошао напорним и

Место у руководећој организа-

одговорним путем који му је омогу-

цији Погона преноса Крушевац , од-

дан за свакодневне послове који се

новог инжењерског таласа у По-

ћио широк спектар знања неопхо-

намећу у раду и руковођењу овом

службом.

Владица Антић

Искусни инжењер, који је своју

професионалну каријеру такође за-

недавно, добио је и представник
гону. Од самог почетка рада пре-

позната су његова интересовања у

области Аутоматике – релејне заштите, где је веома успешно напор-

ним радом, уз помоћ искусних колега,

нарочито

Драгана

Павловића досадашњег шефа

почео у тадашњем Електоистоку. Од

Службе аутоматике, савладао про-

прво у Служби аутоматике а потом

рављања и заштите, тако и нове

почетка је свој рад усавршавао,

блематику, како старих система уп-

и у Одељењу техничке припреме.

системе примењене на низу нових

ним монтерима, техничарима и ин-

риторији Погона Крушевац. Брзо и

Радећи окружен старим и прекаље-
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и реконструисаних објеката на те-

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА
постављен је на место координа-

тора Одељења за одржавање дале-

ковода. Похвално је о њему рећи

да се напорним радом труди да оп-

равда указано поверење и одго-

вори на све захтеве које доноси рад

у ситуацији када још увек, није име-

у

земљи и иностранству уз набавку

нове опреме. Колега је нарочито

цењен и у сарадњи са колегама из

осталих служби у Погону и осталим
организационим деловима ЈП ЕМС.

Ненад Раденковић

Као веома важан део руководе-

ћег мозаика наметнуо се још један
од представника новог инжењер-

ског таласа - Ненад Раденковић.

Околности сталних дешавања и
кадровских промена унутар Погона

издвојеним целинама – реакција

мора увек бити брза, а сагледавање
проблематике шире него иначе. Ус-

жењера координатора, места које је

разноликим неприступачним тере-

организованим

уопште. Такав је терет посла са

којим се увек носе они који раде у

у ЈП ЕМС у Служби за далеководе и
коју носи посао у канцеларији и на

управљања

опреме

пешан рад и стално доказивање до-

дубоко је ушао у сву проблематику

тичке обуке за системе заштите и

високонапонске

нован шеф Службе за далеководе.

Ненад је свој радни век започео

успешно је савладао специјалис-

када је реч о служби, а и проблема-

тици

нима. О његовом раду можда

најбоље казују мишљења колега из
Погона и ван њега, да би га свако
пожелео за сарадника.

Помоћници руководиоца
погона

Нису шефови, али су увек ту,

вело га је на одговорну позицију инкасније прерасло у помоћника ру-

ководиоца Погона, на којем данас
такође постиже успехе.

Милан Трошић

У службу је ступио „крајем про-

шлога века“ и прошао пут кроз

скоро све службе, стичући искуства

и усвајајући знања од искусних колега којима је био увек окружен.

расположиви и спремни за дело-

вање и помоћ, како им и сама титула говори.

Милош Ћирић

Међу руководећим кадром По-

гона, сада се већ слободно може

рећи, најискуснији. Реч која са собом

увек носи велику тежину посла који

Крушевац и саме Службе за дале-

је радио, али и још већу одговорност

преузме повелико бреме проблема

на коме је сада, дошао је радећи у

подршку, праћену и са дозом сумње

је највећи део радног века провео у

вања, преко рада у Служби аутома-

проблеме које рад на терену носи,

заштите и сопствене потрошње, до

ководе довеле су до тога да на себе
везаних за далеководе. Уз велику

да ли ће одговорити на многоб-

ројне задатке који су му поверени,

за посао који сада обавља. До места

Нишу више од двадесет година, где
Служби аутоматике и решавао све

Од почетака у Служби одржа-

тике и решавања проблема релејне
преласка на место тада новоосно-

ване Службе Техничке припреме,
која је касније преименована у Тех-

ничку координацију, до данашњег

места помоћника руководиоца По-

гона, непрекидно је усвајао нова
знања, и преносио их колегама. Си-

туације и посао који обавља су такве
да је међу првима који се сусрећу
са проблемом и предлажу начине
решавања.

И за њега важи - таквог сарад-

ника би свако пожелео да има.
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ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА

ПОГОН ПРЕНОСА БОР

Ужурбано лето
у источној Србији
Атмосфера у јеку ремонтне сезоне

Р

емонтне сезоне обилују дешавањима, како планираним,
тако и оним која могу да изненаде.
Део атмосфере из тог периода приближава нам Владимир Илић,
координатор Одељења за припрему одржавања далековода у Погону преноса Бор:
„Ремонтна сезона у јеку. Јул и
август резервисани за ремонт 400
kV далековода. Почело је, али не
ремонтом... Недеља, 24. јул, касно
поподне... Звони телефон – испао
ДВ 402, трајно. Информације пристижу, екипа се спрема, проводник је на локалном путу... Већ је
пао мрак, екипа је на месту квара.
Обезбеђујемо локални пут Слатина – Уровица, крај Неготина, до
доласка полиције. Прегледају се
стубови и припадајући распон.
Дошло је до лома завршне затезне спојнице на фазном проводнику, лома папучице у струјном
мосту и пада фазног проводника.
Креће се у поправку, скоро је поноћ... Агрегати, рефлектори,
лампе, механизација...све је ту... и
тако до јутра.
ДВ 402 је оспособљен и иде
под напон, гасимо ДВ 405. Брод
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На стубу 4, ДВ 405, који се
налази у Дунаву крај ХЕ Ђердап 1,
настанили су се корморани који
спадају у заштићене дивље врсте
чека. Ради се комплетно чишћење
стуба 4 на ДВ 405 који се налази у
Дунаву, крај ХЕ Ђердап 1, низводно у кругу Националног парка
Ђердап. На овом стубу настанили
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су се корморани који спадају у
заштићене дивље врсте. Фарбари
чисте конструкцију, екипа изолаторе. Представници Националног
парка Ђерап надгледају радове и
дају упутства код спуштања
гнезда. После пет дана радови су
завршени, стуб офарбан, изолатори опрани.
Враћамо се на ДВ 402, почиње
ремонт.
Потребно је завршити оправке
на фазном проводнику које смо
започели оне ноћи, поставити
растојнике између два ужета. Прискаче у помоћ и крушевачка
екипа са колицима за проводник.
Још нисмо радили са колицима на
400kV далеководима...
Завршисмо и ДВ 402. Креће ДВ
403...
Ево прилике да пробамо и
нову бициклу за далеководе. Отклањамо оштећење проводника
на средини поља у распону 2-3, ту
одмах код ТС Бор 2.
ДВ 403 се враћа у погон. Време
је за ДВ 401/2.
Пригушивач вибрација на фазном проводнику је „побегао“ у
поље 388-389 код Рудне Главе,
крај Мајданпека. Опет је бицикла
била у акцији“ – завршава за овај
пут Владимир Илић причу о ужурбаној свакодневници током ремонтне сезоне.
Р. Е.

ПОГОН ПРЕНОСА БОР

Ради се
пуном паром
Пише:Др Радојле Радетић

С

редина лета је, време намењено
за одмор и летовање. Али за
вредне раднике служби одржавања
Погона Бор то је и време најинтензивнијих ремонтних послова. Ремонтна сезона у Погону Бор је на
свом врхунцу. Поља се ређају једно
за другим и посао одмиче без застоја. Ове године имамо среће и са
временом – план ће бити испуњен
до краја.
Треба урадити послове а треба
омогућити људима и да се одморе,
оду и на летовање – лето је. Захтеви
супротни и није лако све то уклопити. Када ово планирају и воде искусни људи, све се постигне. Све
лепо функционише и има се утисак
да се радови одвијају сами од себе –
без нервозе и галаме.
Поред ремонтних, пуном паром
иду и инвестициони послови. За Погон Бор ове године планирана је замена два прекидача, реконструкција
читавог поља 400 kV и замена два
ормана у пољима. И ови послови не
могу без радника службе за ТС Погона Бор, Службе Аутоматике и осталих пратећих служби.

За ову годину од инвестиционих
послова прво је завршена замена
прекидача на РП Ђердап 2 у пољу
трансформатора сопствене потрошње. У октобру нам предстоји и
замена још једног прекидача
(ДВ1209) на истом РП.
Управо је завршен и највећи инвестициони посао за ову годину - реконструкција поља (ДВ457) на разводном постројењу Ђердап 1. Посао
је велики и заслужује да се о њему
каже која реч више.
Већ сама чињеница да је планирано време за његово извршење од
око месец дана довољно говори о
његовом обиму. Предвиђено је да
се мењају струјни мерни трансформатори, прекидачи и растављачи.
Треба уклонити стару опрему, носаче апарата, прилагодити темеље,
па онда опет монтитрати нове носаче апарата и нову опрему. Посао
је разноврстан и у њему учествују
машинци, грађевинци и електричари. Радове изводе радници ПД
Електроисток Изградња, врхунски
професионалци свог посла предвођени Далибором Михаиловићем

ИЗ ПОГОНА
И ЦЕНТАРА
и Ненадом Мудрићем.
Све те послове треба синхронизовати и што је најважније не направити ни једну грешку. Проблеме
усложњавају и различити захтеви са
електране (ХЕ Ђердап 1). Али, за искусне раднике службе за ТС погона
Бор то није проблем. Руковаоци
постројења (Саша Торлаковић,
Славиша Мавлић, Дејан Брчаревић и Александар Васковић) предвођени искусним шефом Љубишом
Ибраимовићем стварају безнапонске услове за рад. Сваки час се врше
манипулације, постављају и скидају
уземљења, пребацују системи сабирница. Колико је било манипулација
за овај месец, толико их није било
за неколико година уназад.
У свему овоме монтери одељења за одржавање ТС (Бранислав
Вукић, Миодраг Митровић, Игор
Станковић, Душан Симић) у
својству руководиоца радова обезбеђивали су остале услове за безбедан рад. Права је уметност у шуми
проводника под напоном (400 kV)
провући дизалице и корпе.
На крају има посла и за Службу
аутоматике. Није се лако снаћи у
шуми ситних жица и сигнала али за
Зорана Стојковића и његове заштитаре (Игор Богдановић, Марко
Ђорђевић, Зоран Кнежевић и Немања Маринковић) нема непознаница - свако зна свој посао и одговоран је за њега.
Посао је приведен крају. Опрема
је замењена и поље треба ставити
под напон – тренутак важан и одговоран. Ту наступа комисија за интерни технички преглед предвођена
искусним Гораном Ралетићем.
Прегледа се документација, оцењују
изведени радови и врше функционалне пробе. И овај пут прошло је
успешно. Закључак – објекат може
под напон. Још само електрана да
заврши своје послове и може да се
укључује.
За професионалце какви су радници Изградње и Погона Бор ово је
само једна епизода – још један завршен посао. Нема драме, нема
помпе, већ сутра њихове мисли
биће усмерене ка неком новом
послу.
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МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

Нови систем
обрачуна зарада
Имплементација модула SAP PY (Payroll) представљала је сложен
процес који је подразумевао блиску сарадњу запослених из више
организационих јединица - Економско-финансијских послова,
Информационо-комуникационих технологија и Људских ресурса

У

складу са стратешким циљевима ЈП ЕМС који подразумевају
ефикасно управљање ресурсима,
стварање поуздане информационе подршке пословним процесима, успостављање процеса контроле и обезбеђивање предуслова за
поуздану подршку у одлучивању,
кроз имплементацију SAP система,
завршена је имплементација
модула SAP PY (Payroll) – Обрачун
зарада. Исплата зараде запослених у дефинисаном року кроз SAP
систем, означила је успешно окончање фазе имплементације и прелазак на продукциони рад SAP PY
модула.
- SAP PY је широко познат софтвер за обрачун зарада који представља добар избор за организације било које величине које су у
потрази за платним софтвером
прилагођеним потребама пословања. Увођењем SAP PY у ЈП ЕМС
омогућена је интеграција са HR,
TM i FI модулом и подизање
информационог система на један
виши ниво. Наиме, SAP PY је
замишљен као процедурално
организован процес који подразумева сарадњу евидентичара,
кадровске службе и финансија.
Тиме је омогућена аутоматизација
процеса, који су поједностављени,
омогућавају аутоматско плаћање,
као и ручна подешавања, уколико
су потребна – објашњава Биљана
Срећковић, члан пројекта из
ЕФП-а.
Коришћењем ефикаснијег система омогућена је уштеда времена
и ресурса, што значи смањење
оперативних трошкова за ЈП ЕМС.
Омогућено је да се информације
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лако прикупе и деле кроз различите SAP модуле, чиме се смањује
потреба за администрацијом и
могућност грешака своди на минимум.
- SAP PY је донео промене у
редоследу активности у односу на
наш стари систем. Сада се након
евалуације временских података
добијених из модула ТМ врши
обрачун зарада, креира пореска
пријава, а затим врши књижење

Коришћењем ефикаснијег
система омогућена је уштеда
времена и ресурса, што значи
смањење оперативних трошкова
на основу кога се формирају налози за исплату нето зарада и накнада и обустава и налог за плаћање пореза и доприноса. Сви процеси су узрочно-последично повезани и зато је потребна добра синхронизација свих укључених у
процес. Али оно што је главни
бенефит је уштеда времена и
повећање тачности, јер се све ове
активности обављају знатно брже
и ефикасније. Увођењем SAP PY
омогућена је аутоматизација процеса обрачуна и плаћања осталих
личних примања који су се пре
углавном радили ручно – истиче
Биљана Срећковић и додаје:
- С обзиром на специфичност
наше делатности, као што је нпр.
сменски рад и његове карактеристике, било је потребно доста времена и напора свих који су били
укључени у пројекат како би се SAP
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PY софтвер прилагодио потребама
нашег пословања и довео до фазе
Go Live. Неопходно је да се заврше
још нека подешавања система
како би стварно могли да кажемо
да је прецизност система на највишем нивоу, али се ради на томе.
Оно на чему се још увек ради је
прилагођавање извештаја. SAP PY
даје широке могућности за извештавање и анализу података, али су
то углавном ad hoc извештаји које
је потребно прилагодити потребама пословања у складу са захтевима ЈП ЕМС наведеним у фази
Концептуалног дизајна.
Како су прва два обрачунска
месеца од како смо са пројектом
SAP PY ушли у фазу Go Live предвиђена за тестирање система и како
је за јулску плату вршен паралелни обрачун, а за августовску се
врши контрола унетих временских података од стране Одељења
за обрачун примања запослених
и благајну, тиме је процес обрачуна зарада у овом периоду значајно успорен, али верујем да ће
SAP PY тек показати своје бенефите у будућности у смислу бржег и
ефикаснијег обрачуна и исплате
зарада.
- Сагледавајући комплексност
пословних процеса које модул SAP
PY обухвата и огромне ризике које
са собом носи, донета је одлука да
се имплементација модула SAP PY
одвија у две фазе. Прва фаза
одвијала се у оквиру пројекта EMS
SAP HCM, кроз имплементацију
пилот пројеката модула PY, док се
друга фаза одвијала у оквиру
пројекта EMS SAP PY који је обухватао прелазак на обрачун и исплату
зарада у оквиру SAP система.
Имплементацију модула SAP PY
вршила је компанија ATOS , која се
за то изборила кроз процес јавних
набавки, а кроз резултате тај избор
и оправдала.
Након успешно завршеног
пројекта EMS SAP HCM, кроз који је
реализован пилот пројекат SAP PY,
сагледане су постојеће могућности
SAP-овог модула PY. Пилот пројекат
SAP PY је такође јасно указао на
пословне процесе, неопходне за
обрачун зарада, који се могу оптимизовати како би процес припреме, обрачуна и исплате зараде био
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ефикаснији, поузданији и носио са
собом мање ризика и стреса.
Завршетак пилот пројекта представљао је за ATOS почетак израде
програмских проширења модула
PY, како би се покрила сва законом
прописана правила обрачуна зарада у јавним предузећима, а за ЕМС
измену пословних процеса у овој
области рада у складу са најбољом
праксом – каже Бобан Васиљевић
вођа пројекта EMS SAP PY.
Јелена Панић, члан пројекта
из ИКТ-а, се надовезује:
- Посебан изазов представљао
је прелазак на продукциони рад
модула SAP TM (Управљање временом), ако се има у виду да не
постоји домаће софтверско решење које ову пословну област третира на озбиљан начин, да законодавац појмове и процесе унутар евиденције радних часова не дефинише прецизно, да постојеће, у том
тренутку, интерне процедуре нису
биле довољне да се ова пословна
област уреди, као и то да је у самом
процесу евиденције часова укључено преко 120 учесника. Имајући
ово у виду, измена целокупног система евиденције часова и тумачења евидентираних часова носили
су велики ризик од неуспеха за
мешовити тим из ХУП-а и ИКТ-а.
Међутим, сви циљеви који су
пред овај тим постављени, уз
велико лично ангажовање и све
потешкоће, завршени су успешно
и у планираном времену. А циљеви су били значајни: прецизно
дефинисање свих пословних процеса у оквиру евиденције радних
часова; регулација пословних процеса и процедура интерним актима у складу са законским актима
која прописује законодавац; израда програмског модула (интерфејса), који треба да омогући унос
података на самом извору информација, унос података на једном
месту и елиминацију папирних
извештаја, пребацивање података
директно у SAP систем као и повратне информације из SAP система
ради провере унетих података;
оптимизација процедура и пословних токова на основу могућности
које нуди модул SAP ТМ; обука свих
учесника у процесу евиденције
радног времена на раду,

Тим ангажован на пројекту EMS SAP PY

Било је потребно доста времена
и напора како би се SAP PY
софтвер прилагодио потребама
ЈП ЕМС
- Важно је напоменути велики
допринос успешном окончању
дела посла везаног за евиденцију
радних часова, који су својом посвећеношћу, коректним односом и
активним ангажовањем дали сви
запослени ангажовани у самом
процесу евиденције радних часова, њих преко 120 – истиче Јелена
Панић, док Бобан Васиљевић
додаје:
- Треба такође истаћи да је сам
модул управљања временом неопходан предуслов за даљу интеграцију пословних пороцеса обухваћених пројектом ЕМС ЕАМ
(„Enterprise Asset Management“).
Иницијалне информације о распо-

ложивости, доступности људских
ресурса, SAP компонента MRS
(„Multiresource Scheduling“) повлачи из модула за управљање временом, како би на основу њих,
Планер ресурса могао извршити
планирање и оптимизацију пословних захтева и активности.
Корист коју ЈП ЕМС има од увођења SAP PY, односи се пре свега
на додатно заокружење стратегије
да се информатичка подршка
врши у оквору једног информационог система, што са собом носи
велике предности. Измене процедура у евиденцији времена, омогућиле су уштеду времена и ресурса,
ефикаснију, поузданију припрему
података за обрачун зарада, са
мање ризика и стреса. Извршена
је интеграција посебних врста
обрачуна, које нису биле предмет
постојећег„legacy“ система.
М.Б.

„Уводи се ред, искључује се произвољност“
- Чињеница да се позитивним радно-правним прописима утиче на материјални
положај запослених и да од обима загарантованих права зависи њихова и егзистенција чланова њихових породица, указује на сложеност и осетљивост, а у ширем контексту и на друштвени значај питања која су предмет регулисања модула SAP TM
(Управљања временом). У том смислу, имплементацијом и интеграцијом модула SAP
TM и модула SAP PY, ЈП ЕМС као послодавац, и запослени у ЈП ЕМС као заинтересована
страна, добили су стандардизацију пословних процеса којом се у овој области искључује произвољност и неуједначеност, а уводи ред у тумачењу и примени важећих
радно-правних прописа од којих зависи зарада запослених – наглашава Срђан Д.
Станковић, члан пројекта из Људских ресурса.
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П

очетком септембра у Беог-

раду одржан је састанак EN-

TSO E радне групе System Protection and Dynamics. У оквиру

регионалне групе (Regional Group
Continental Europe) радна група

Sub-Group System Protection & Dy-

namics (SG SP&D) задужена је за

решавање проблема везаних за

заштиту и стабилност (транзијен-

долази као додатак на ини-

цијативе које су већ уграђене у европске документе који се односе
на емисије из великих ложишта,

стратешке процене утицаја на жи-

вотну средину и друге, како је већ
касније описано. Од 2011. године

знатан напор је уложен у развој

ника у Sub-Group System Protec-

мрежних кодова и смерница за

електричну енергију (NCs) од

tion & Dynamics (SG SP&D), Петра

стране Европске комисије (Euro-

Ана Веселиновић, Бојана Ми-

сарадњу енергетских регулатора

Петровића, били су присутни и

хић, Мирко Младеновић, Ми-

лош Бојанић, Владан Милановић.

Разлог

већег

pean Commission EC), Агенције за

(the Agency for the Cooperation of
Energy Regulators (ACER)), Европске

броја

мреже оператера преносног сис-

тема које су током састанка обра-

European Network of Transmission

представника ЈП ЕМС је важност

ђиване, а које се тичу области пос-

тна стабилност, стабилност на

ловања различитих организацио-

тава, знања и препорука опера-

У складу са распоредом који је

мале сигнале) кроз размену искус-

мена. Ова стратешка инцијатива

тема за електричну енергију (the

System Operators for Electricity (EN-

TSO-E)), удружења која представ-

них целина компаније.

љају операторе дистрибутивног

тора преносних система земаља

претходно достављен, на састанку

жења размене енергије (Europex)

ратора преносног система за

теме. Након усвојеног дневног

чланица Европског удружења опеелектричну енергију (ENTSO-E).

су редом обрађиване планиране

реда састанка и записника са пре-

система (ДСО), Европског удруи другим заинтересованим странама, као што су удружења пот-

рошача, генератора, снабдевача

Важан аспект рада групе је и им-

тходног састанка који је одржан у

и многи други из целе Европске

технологијама које доприносе по-

тер Сатингер, конвенор радне

представља значајан изазов и зах-

племантација и искуство са новим

Риму (Minutes of last meeting), Вал-

већању стабилности и поузда-

групе, пренео је утиске и инфор-

пио

На састанку је обрађен већи број

ности рада ЕЕС-а. Састанак je окубројне

представнике

оператора преносних система, па

су овом приликом Београд посе-

мације са RGCE Plenary састанка.
актуелних тема.

Codes TF је од посебног инте-

сектор електричне енергије. Ово

тева низ корака које треба пред-

узети, пре него што се у потпуности имплементирају мрежни

кодови у Правила о раду пренос-

ног система. Овај процес ће укљу-

тили : Ханс Абилдгард (Данска,

реса. У јануару, 2008. године, Ев-

чити, између осталог, националне

(Швајцарска, Swissgrid), Јоханес

прописа који се односи на енер-

них споразума, стварање детаљне

Energinet),

Валтер

Сатингер

Вајднер (Немачка, 50Hertz), Дми-

триј Каменшиков (Немачка, Am-

ропска комисија је објавила пакет

гију, климатске промене и енер-

гетске ефикасности, који је познат

одлуке, закључивање регионалметодологије и стварну (координисану) апликацију. На основу

prion), Карел Масло (Чешка,

као пакет „20-20-20”, или „ три пута

претходно наведеног донета је

ELIA), Тамаш Вереб (Мађарска,

ког документа је да се обезбеди

14. априла 2016. о успостављању

CEPS), Кристоф Местаг (Белгија,
MAVIR), Сантјаго Лопез (Шпанија,

20 до 2020”. Намера овог стратеш-

Уредба Комисије (ЕУ) 2016/631 од

смањење емисије гасова стаклене

мрежних правила за захтеве за

цуска, RTE), Јорг Михаел Шмит

обновљивих извора енергије у

тричне енергије на мрежу. Овом

(Словенија, ELES) и Ханс Абел (Не-

уштеди 20% примарне енергије

Осим колега из иностранства,

овим пакетом ЕУ начинила велик

REE), Жан-Бати Хајбергер (Фран(Немачка, TENNET), Јанко Космач

мачка, TransnetBW).

састанку су присуствовале колеге

из ЈП ЕМС. Осим нашег представ-
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баште за 20%, да се увећа учешће

укупној потрошњи на 20% и да се

прикључење произвођача елекуредбом се утврђују обавезе

којима се осигурава да оператори

до 2020. године. Сматра се да је

система на примерен начин иско-

и практичан корак у смислу сма-

на транспарентан и недискрими-

њења проблема климатских про-
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ришћавају способности електрана
нативан начин ради осигурања

МЕЂУНАРОДНА
САРАДЊА
равноправних тржишних услова

у целој Унији.

Из наведених разлога неоп-

ходна је блиска сарадња између
радних група System Protection &

Dynamics и Network Connection Co-

des. Блиска сарадња подразумева

размену информација и консулта-

ције у вези тема које се пре свега

односе на доношење одлука и
адекватног избора параметара

који су потребни ѕа вршење ди-

намичких анализа и проверу за-

довољености критеријума и услова који се прописују Правилима
о раду преносног система.

Такође, тема која је од великог

интереса је и имплементација

WAMЅ уређаја односно могућ-

ности које имплементација ових
уређаја нуди. У току 2015. године

ЈП ЕМС је набавио и имплементи-

складу са напоменама као и огра-

шавању проблема имали су при-

броју локација. Уређаји омогућа-

тављени динаички модели проши-

ликом о активностима које је

значаја са придруженим времен-

формирање планерских модела.

рао поменуте уређаје на већем

вају приступ информацијама од
ским ознакама које пружају потпу-

нију и прецизнију слику. За разлику

ничењима која су наведена. Дос-

рени су подацима потребним за
У складу са обавезама које на-

меће чланство у ENTSO-E до краја

лике да се информишу овом припредузео немачки оператор у сарадњи са локалним академским

институцијама у области електротехнике.

од стационарних анализа које се

2017. године неопходно је да се

оперативног планирања дина-

планирању врши у облику фор-

планирани за наредни период. У

производ рада на формирању

низација састанака радних група

врше на дневном нивоу у оквиру

мичке студије захтевају временску
димензију. Реконструисање и ана-

лиза догађаја захтева да се проблем

размена модела у оперативном
мата .cgmes. Наведени формат је

планирана је у земљама чији су

mation Model). Формирање овак-

групе. Наизменично, сваки од

под називом CIM (Common Infor-

истичу па је из тог разлога неоп-

вог модела има за циљ превази-

ходно да се путем временских
одредби утврди редослед и ток про-

цеса поремећаја у систему који

може бити различитог интензитета

па самим тим и последице могу
бити мањих или већих размера. У

оквиру радне групе размењени су

подаци неопходни за формирање

регионалног динамичког модела у
сарадњи са немачким универзите-

лажење проблема наметнутих

коришћењем различитих софт-

верских алата и проблема у кон-

верзији модела који су креирани

у различитим програмским паке-

тима односно формата који се користе као базни за различите про-

грамске

пакете.

Приликом

конверзије услед различите коли-

на једном од састанака. Како је у
претходних пар година компанија
ЈП Електромрежа Србије успела да

заузме лидерску позицију у ре-

гиону у праћењу светске праксе и

имплементацији нових техноло-

гија односно поштовању и пра-

вовременом испуњавању обавеза

према ENTSO-E у наредном пе-

одступања у резултатима који се

нака радних и регионалних група

програмских пакета. Представ-

труку корист за све учеснике у дис-

јединица замењени су типским под-

добијају коришћењем различитих

могуће користити за анализе у

чланова радне групе домаћин је

риоду таква пракса ће се наста-

за формирање модела долази до

ацима тако да је формирани модел

представници чланови радне

чине података које је неопходна

том. Модели одређених побудних

система и турбина производних

складу са светском праксом орга-

униформног модела познатијег

сагледа од настанка (узрока) за-

кључно са последицама које про-

Састанак који је одржан само

је један у низу састанака који су

ници ЈП ЕМС који учествују на ре-

вити и кроз организацију саста-

који за последицу имају вишескусијама на састанцима.
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SEEPEX

О

ОРГАНИЗОВАНО ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Првих шест месеци рада

д првог дана трговине на организованом тржишту електричне енергије прошло је више од шест месеци,
па је прави тренутак за анализу остварених резултата.
Организовано тржиште електричне енергије, по својој сложености и примењеном концепту јединственом у земљи и региону Југоисточне Европе, требало би да донесе многе користи, како директним учесницима тако и привреди уопште. Период од фебруара до данас, може да да прву слику о изабраном пословном
моделу. Реализоване просечне цене су на нивоу цена постигнутим на суседним тржиштима, све већа заинтересованост за учествовањем на SEEPEX-у, као и раст ликвидности су прави показатељи да се иде у добром
смеру и да је примењен прави пословни модел.
SEEPEX тренутно броји 11 чланова а циљ до краја 2016. године је 15 учесника. На слици је приказан раст
чланства на SEEPEX-у од почетка оперативног рада:

Треба посебно нагласити да је почетком септембра ЈП ЕМС постао нови члан SEEPEX-а.
За очекивати је да се овакав тренд раста броја чланова и количина трговања настави у предстојећем
периоду што ће довести до повећања ликвидности тржишта и формирања релевантне референтне цене .
Укупна трговина на SEEPEX-у у периоду од 17.02. до 10.09. износила је 333.339,9 MWh. Највећа месечна
количина трговине остварена је у августу и износила је 82.002,1 MWh. Највећа забележена дневна количина
трговине постигнута је 06.09.2016. и износила је 7.177,00 MWh, а истог дана постигнута је и највећа трговина
у једном сату од 441,7 MWh.
На слици су упоредо приказане истрговане месечне количине електричне енергије и постигнуте просечне базне/вршне цене за период фебруар-август:
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SEEPEX

Организовано тржиште пружа, поред финансијске сигурности, фер и транспарентно формирање цене. Од
самог почетка рада SEEPEX-а, цена формирана на организованом дан-унапред тржишту је референтна цена
велепродајног тржишта, а то најбоље може да се потврди поређењем постигнутих цена са ценама у окружењу.
У периоду фебруар-август остварене просечне базне/вршне цене по месецима су:

Ако би поредили остварене цене на SEEPEX-у са постигнутим ценама у окружењу, могло би се закључити
да се прати тренд кретања цена суседних тржишта. На следећем графику упоредно је приказано кретање
базне и вршне цене на тржиштима Србије, Мађарске и Румуније:

Главни циљ SEEPEX-а у наредном периоду је повећање ликвидности тржишта, повећање броја чланова,
учешће у регионалним иницијативама као што су придружење 4MMC блоку и WB6 иницијативи, а на оперативном плану унапређење процеса рада, обезбеђење потпуне транспарентности и поверења клијената.
Средином септембра се очекује формирање Организационог комитета SEEPEX-а, чији су основни задаци
усвајање измена тржишних правила SEEPEX-а, увођење нових продуката на SEEPEX-у, давање потврде на
измене система за трговину на SEEPEX-у као и разматрање ситуације на тржишту електричне енергије у
Европи и утицај те ситуације на тржиште у Србији.
Припремили:
Јован Хранисављевић
Невенка Петровић
Ђорђе Бјелаковић
Урош Колашинац
ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И АДМИНИСТРАЦИЈУ ТРЖИШТА

Тржиште електричне енергије
у Републици Србији – преглед 2016.

Алокације прекограничних
преносних капацитета

У току 2016. године ЈП ЕМС је

успешно спровео годишње аукције за 2016. годину као и месечне

аукције за период јануар - октобар

2016. године на границама са Румунијом, Босном и Херцеговином,

Црном Гором, Македонијом и Ал-

банијом, у складу са важећим аукционим правилима и календарима алокационих процедура за

2016. годину. Дневне аукције се

успешно спроводе свакодневно
на границама са Мађарском,

Хрватском и Бугарском.

С обзиром да још увек нису ис-

пуњени услови за примену КОСТТ

Connection Agreement све месечне
аукције за октобар 2016. године

одржане су у редовним терминима и без одлагања, а у складу

са важећим аукционим прави-

лима и календарима месечних
алокационих процедура.

На слици 1. приказан је број

регистрованих учесника у акцијама за доделу прекограничног

преносног капацитета на грани-

цама на којима ЈП ЕМС врши рас-

поделу капацитета:

Са аспекта процеса доделе

прекограничних преносних капа-

цитета, у склопу могућег придру-

сно одговорних страна и снабде-

Десет балансно одговорних

вача који снабдевају електричном

страна имају улогу пријаве пла-

2. приказана је динамика регист-

екстерне и интерне размене елек-

енергијом крајње купце. На слици
рације

Балансно

одговорних

страна од почетка 2016. године,

нова рада потрошње и блокова
тричне енергије

Једна балансно одговорна

закључно са 12.09.2016.

страна има улогу пријаве планова

говорних страна на дан 12.09.2016:

и куповину ел.ен за потребе снаб-

стране имају улогу пријаве пла-

није омогућена пријава трговач-

Од укупног броја балансно одДве

балансно

одговорне

нова рада производње, пот-

рошње и блокова екстерних и интерних размене ел.ен. (ЕПС)

рада потрошње (БОС пријављује

девања своје потрошње, али му
ких трансакција у смислу трговине

електричне енергије, јер не поседује лиценцу за снабдевање)

живања граница наше регулационе

области

једној

од

аукционих кућа, ЈП ЕМС је оства-

рио контакте са ЦАО Подгорица

(SEECAO) око могућег учешћа

Србије у овој аукционој кући у бу-

дућности.

Балансно тржиште и
балансна одговорност

Када је реч о концепту балан-

сне одговорности, статистика по-

казује да повећање броја балан-
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Слика 1.

ЈП ЕМС

вом смеру. У складу са изменама

законских и подзаконских аката

који директно и индиректно уређују односе учесника на тржишту
електричне енергије, са аспекта

снабдевања крајњих купаца, ЈП

ЕМС је са оператором дистрибу-

тивног система додатно, кроз кон-

султације и размену новокреираних

докумената,

адаптирао

процедуре размене тржишних ин-

формација неопходних у поступку
промене снабдевача, односно сас-

Слика 2.

тава балансне групе, као и проце-

дуре везане за размену података

о оствареној потрошњи балан-

сних група за места примопредаје

која су прикључена на дистрибутивну мрежу.

Упоредо са увођењем кон-

цепта балансне одговорности, од
01.01.2013. ради и балансно

тржиште електричне енергије, на

коме ЈП ЕМС купује и продаје ба-

лансну енергију, у циљу балансирања електроенергетског система

(за потребе покривања одступања
ЕЕС)

Слика 3.

Четрдесет четири балансно

у Србији је извршило пренос ба-

пријаве планова рада блокова

преносу балансне одговорности

одговорне стране имају улогу

екстерне и интерене размене

лансне одговорности уговором о

са неком од регистрованих балан-

електричне енергије.

сно одговорних страна.

гије у Србији појавиле су се стране

раст броја регистрованих балан-

На тржишту електричне енер-

компаније које су потписале уговор о балансној одговорности; то

су компаније Alpiq Energy SE,

тренд промена од почетка 2016.

године, закључно са 12.09.2016.

енергетици ове компаније имају

димо да се у тржишној утакмици

и не могу бити снабдевачи

се боре за снабдевање крајњих ку-

Осим тога, седам снабдевача

развој тржишта у делу снабде-

на тржишту електричне енергије

сат вршио прорачун цене порав-

које снабдевају електичном енер-

ELEKTRARNE и Danske Commodi-

крајњих купаца.

На основу ангажоване балан-

сне енергије, ЈП ЕМС је за сваки

улогу пријаве потрошње електри-

гијом. На слици 3. приказан је

лиценцу за снабдевање на велико

енергијом.

снабдевања

електричном

чне енергије односно у својој ба-

NEAS ENERGY A/S, ENERGO-PRO

ties A/S. У складу са Законом о

купаца

сно одговорних страна који имају

лансно групи имају крајње купце

TRADING JSC, HOLDING SLOVENSKE

сигурног

Током 2016. забележен је по-

Hrvatska elektroprivreda d.d, Statk-

raft Markets Gmbh, Alco Power Srl,

и

крајњих

Из наведених података ви-

појављује све више учесника који

паца, што представља потврду да

вања крајњих купаца иде у праЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.
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нања (цена поравнања у процесу

обрачуна накнаде услед одсту-

пања балансних група).

На Слици 4. приказано је кре-

тање просечних вредности цена

поравнања на месечном нивоу у
периоду од последњих годину
дана.

Како би се олакшало админис-

трирање све већег броја учесника

на тржишту и све сложенијих про-

цеса ЈП ЕМС је кренуо у набавку и
имплементацију новог система за

управљање тржиштем електри-

чне енергије у Србији (Market Ma-

nagement System - MMS). Након
потпуне имплементације новог

Слика 4.

система кључни тржишни про-

да донесе нове уредбе у вези из-

вању кључних тржишних пода-

и олакшан начин. Такође отво-

група је у претходном периоду из-

уређују обавезе оператора пре-

цеси ће се обављати на савремен
риће се могућност унапређења

постојећих процеса као и имплементација нових процеса.

Да ли је моја енергија
довољно „зелена“?

У складу са даљим развојем

тржишта, ЈП ЕМС заједно са Министарством рударства и енергетике и Агенцијом за енергетику

развија нови тржишни процес у

коме ће крајњи купци добити могућност да знају порекло електри-

чне енергије коју су потрошили,

а и да утичу на њега. Тако ће

купци знати колико су тачно потрошили „зелене“ енергије.

У склопу припреме за импле-

ментацију тог тржишног процеса,

давања гаранција порекла. Радна

радила прву коначну верзију

Уредбе о издавању гаранција гаудела свих врста енергије у прода-

ног система електричне енергије,

на тексту Правила о објављивању

тој електричној енергији крајњим

купцима. Стручни тим ЈП ЕМС ће у

наредном периоду, на основу до-

нетих подзаконских аката, припре-

мити документ „Domain Protocol“

платформу за регистар гаранција

порекла и са техничког аспекта је

спреман за обављање свих пос-

лова тела за издавање гаранција

порекла. Представници ЈП ЕМС су
чланови радне групе Министар-

ства енергетике која има задатак
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произвођача електричне енергије

и крајњег купца у вези са објав-

љивањем свих релевантних података о потрошњи, преносу, производњи и балансном тржишту.

Јавна расправа о тексту ових Пра-

издавања и администрације гаран-

расправе није било примедби на

ција порекла у области Републике
Србије. Осим наведене регулативе,

ЕМС је у обавези да пре почетка

вила је завршена; у току јавне
текст Правила.

Очекује се да Правила о објав-

љивању кључних тржишних пода-

пуне имплементације овог процеса

така након добијања прелими-

вима, на коју Агенција за енерге-

усвојена од стране Надзорног од-

донесе и Методологију о трошко-

латива ЈП ЕМС ће аплицирати за

имплементирао информациону

ратора затвореног дистрибутив-

који би имао форму правила и

којим би се додатно уредио процес

ције гаранција порекла за елек-

ласти Србије. ЈП ЕМС је успешно

гије, оператора дистрибутивног

система електричне енергије, опе-

ЈП ЕМС ради на имплементацији

тричну енергију у тржишној об-

носног система електричне енер-

ранције порекла и тренутно ради

тику мора дати сагласност. Након

процеса издавања и администра-

така. Овим правилима ближе се

доношења свих неопходних регу-

чланство у међународној органи-

зацији тела за издавање гаранција
порекла.

Тржиште постаје све
транспаретније

У складу са обавезама по За-

кону о енергетици, ЈП ЕМС је до-

нео нацрт Правила о објављи-
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нарне сагласности АЕРС буду

бора ЈП ЕМС и добију званичну

сагласност од стране Агенције за

енергетике Републике Србије, након чега следи потпуна импле-

ментација процеса објављивања

кључних података тржишне области Србије.

Рок за имплементацију овог

процеса за све земље потписнице

уговора о оснивању Енергетске
заједнице је децембар 2016. године.

Сектор за развој

и администрацију тржишта

У ПАРИЗУ ОДРЖАНО 46. САВЕТОВАЊЕ CIGRE

ДОГАЂАЈИ

Рекордан број учесника
и избор новог председника

Аутор: Мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија

О

д 21. до 27. августа у Palais

- C3-205: Analysis of induced

сије“. тј. састанци Студијских комитета на којима су се могле водити шире дискусије у вези ра-

des Congres – Porte Maillot у

Electromotive Force in Phase Con-

дова или презентовати радови

вање међународне CIGRE. Уз при-

und Fault in 400kV Overhead Power

ним сесијама Студијских комитета.

Паризу, одржано је 46. саветосуство више од 8000 учесника из

93 земље, оборен је доскорашњи
максимум.

На 46. саветовању међуна-

родне CIGRE 2016 објављена су и

презентована два рада испред Националног комитета CIGRE Србија:

- C2-113: Real time synchronous

generator dynamic reactive reserve
monitoring by coordinated reactive

power voltage controller, (Ј. Драго-

савац, др Ж. Јанда, др Д. Арнаутовић, Т. Гајић, С. Добричић, Ј.

В. Милановић, С. Суботић, Б.

Михић)

ductors of 35kV Line Caused by Gro-

Line (М. Грбић, проф. др Д. Сала-

мон, А. Павловић)

Осим главних сесија Сту-

дијских комитета на којима су известиоци одговарали на постав-

љена питања у вези радова (није
дозвољена презентација радова),

одржавале су се и тзв. „постер се-

Осим главних сесија
Студијских комитета
одржавале су се и
„постер сесије“

који нису били обухваћени главШто се тиче актуелних технич-

ких питања којима се данас бави

CIGRE, тежиште је на следећим те-

мама: Општа упутства за пројектовање далековода за наизменичну (AC) и једносмерну (DC)

струју; Упутство за конверзију
постојећих далековода за наизменичну струју (AC) да раде као далеководи за једносмерну струју (DC)

– SC B2; Пројектовање ваздухом из-

олованих

трансформаторских

станица (AIS) за тешке климатске

услове – SC B3; Одговорно коришћење SF6 (опције и изазови) са ас-
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пекта преосталог животног века
гасом изолованих постројења (GIS)

– SC B3; Пренос струје на високом
напону – SC B4; Моделовање и динамичке перформансе обновљивих

енергетских система (RES) – SC C4;

Планирање и рад дистрибутивних

система са великим уделом обнов-

љиве енергије – SC C6, итд.

Преко Секретаријата CIGRE

Србија регистрована су укупно 22
учесника на 46. саветовању CIGRE.

Тако се може рећи да смо били

присутни на нивоу претходних са-

ветовања. Међу њима били су

Показало се да Национални
комитети CIGRE широм
света имају исте проблеме
у обезбеђивању стручњака
за рад и финансирању тог
рада

46. саветовање CIGRE у бројкама
Регистрованих учесника: 3244
Укупно реферата: 559
Компанија: 356
Излагача: 242
Посетилаца или пропусница излагача: 2800
Састанци Радних група (WG): 165
Састанци Студијских комитета (SC): 36
Састанци Националних комитетеа или Регионалних организација
CIGRE: 7
Простор саветовања: 13280 м2
Простор за постер презентације: 1050 м2
деће организационе новине: ус-

три кандидата за Председника

CIGRE и Правила CIGRE; Технички

Мухамеда Рашвана из Канаде и

војена је нова ревизија Статута

комитет је преименован у Тех-

Роберта Стефана из Јужне Аф-

повећању

абран је Роберт Стефан.

нички савет; донета је одлука о
чланарина

за

2017/2018. годину и уведена је

пракса да извештаје о раду подOceania Regional Council of CIGRE,

са расподелом мандата на основу

NRCC – Nordic Regional Council of

мања Милојчић (ИНТ) члан SC

European Region of CIGRE.

посматрач SC C2, Јелена Мило-

кције у органима CIGRE. Између

сављевић (ЕПС) члан SC C5 и

Александар Цар (ИМП) члан SC

D2, као и чланови Радних група:

Радивоје Црњин (Електроисток –

Пројектни биро) – STK B3, др Ни-

нел Чукалевски (ИМП) – STK C2
и Јелена Лукић (ИНТ) – STK A2.

На 46. саветовању CIGRE у Па-

ризу учествовало је и девет запос-

лених у ЈП ЕМС: Илија Цвијетић,

Небојша Петровић, Срђан Суботић, Бојана Михић, мр Драган

Балкоски, Миливој Кричка, Не-

бојша Вучинић, Нада Турудија

и Надица Стојановић.

Док се за Технички програм са-

ветовања може рећи да се од-

вијао уобичајеним током, на 46.

саветовању CIGRE уведене су сле-
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Изабрани су и нови чланови

Извршног одбора CIGRE. Попуња-

вање Извршног одбора је сложен

организација CIGRE: AORC – Asia

присутни сви чланови Студијских

A1, Горан Јакуповић (ИМП) члан

рике, након два круга гласања, из-

носе председавајући регионалних

CIGRE, RIAC – Regional Iberian-Ame-

комитета међународне CIGRE: Не-

CIGRE – Кларка Гелингса из САД,

процес који се спроводи у складу

броја еквивалентних чланова. На-

кон спроведеног гласања, иза-

rican CIGRE и SEERC – South Eastern

брана су три нова члана: Ја Вон

Извршен је и избор за фун-

(Данска) и Тани Ал Кусаиби

Ко (Кореја), Јирген Кристенсен
(Оман).

Нови председник CIGRE
Током заседања одржаног 23.
августа у Паризу, Администравно
веће је изабрало др Роберта Стефана, председника Националног
комитета Јужне Африке, на место
председника CIGRE. Запослен је
у електропривреди Јужне Африке
(ESKOM). Роберт Стефан је већ
дуго присутан у раду CIGRE, и то
као председник радних група,
специјални извештач и председавајући Студијског комитета В2
(Надземни водови). Он је први
председник CIGRE из Африке. Мишел Огон из Француске, изабран
је за благајника CIGRE, а Марк
Валдрон је добио поверење за још један двогодишњи мандат на месту
председавајућег Техничког већа.
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Секретаријат CIGRE је склопио

имају исте проблеме у обезбеђи-

Шпрингер за издавање и дистри-

сирању тог рада) у Студијским ко-

уговор са издавачком кућом

буцију тзв. зелених књига. Најновије издање Студијског комитета
D2: Utility communication networks

and services, већ је штампао
Шпрингер, а договорено је и да

се штампа ново издање пос-

тојећих књига Студијских коми-

тета B1: Accessories for Extruded HV

Cables и B2: Overhead Lines.

На захтев Студијских комитета

(SC), CIGRE ће убудуће моћи да ангажује и екстерне рецензенте за

радове који се објављују на CIGRE

вању стручњака за рад (и финанмитетима (SC) и Радним групама

(WG) CIGRE. С једне стране су

државне фирме (јавна предузећа)

за производњу и пренос електричне енергије где се релативно

често мења менаџмент, а с друге

стране су већином приватизоване

дистрибуције електричне енергије. У оба случаја, нема довољног

стимуланса, а самим тим и одзива

за волонтерски рад у CIGRE. То

најбоље илуструје презентовани

податак да је као резултат спро-

скуповима и издањима.

ведених реформи у енергетици у

комитети (NC) CIGRE широм света

CIGRE из те земље. У шали се каже

Показало се да Национални

Мексику, 77 посто мање чланова

Инжењерски
форум жена
Уведене су две новине у
Техничком програму саветовања: одржана су четири предавања по позиву Студијских комитета В2, В3, В4, С4 и С6, а
одржан је и први Инжењерски
форум жена у CIGRE.
да су највећи пријатељи CIGRE

распади електроенергетских система (енгл. black-out), елементарне

непогоде, велике хаварије... Јер се

тада сви сете електроенергети-

чара, њихове стручности и над-

људских напора да се електроенергетски

систем

доведе

у

редовно стање, а онда се (на жалост) све то брзо заборави.

Октобарски симпозијум
CIGRE Србија у Вршцу

Фотографије: cigre.org

Седамнаести Симпозијум "Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему" одржаће се од 16. до 19. октобра у Хотелу
"Србија" у Вршцу. Организатори Симпозијума су студијски комитети
CIGRE Србија: С2 - Управљање и експлоатација ЕЕС и D2 - Информациони системи и телекомуникације.
Програм Симпозијума обухватиће техничке сесије посвећене актуелним темама из домена управљања и експлоатације електроенергетског система и електропривредних информационих система и телекомуникација. На симпозијуму ће бити презентована и разматрана
32 рада од 80 аутора и коаутора. У оквиру Симпозијума биће организоване стручне презентације и изложбе водећих произвођача информационо-управљачке и телекомуникационе опреме.
Инжењерска комора Србије донела Одлуку да се 17. Симпозијум
уврсти у Програм континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области националног програма
обуке за 2016. годину.
Циљне групе су дипломирани инжењери електротехнике - одговорни пројектанти и дипломирани инжењери електротехнике - одговорни извођачи радова. Вредновање ће бити са по 5 бодова за
учеснике на сесијама и 10 бодова за предаваче.
Заинтересовани учесници који су уплатили котизацију за учешће
на 17. симпозијуму CIGRE Србија треба да попуне евиденциони лист
који могу добити на штанду Секретаријата CIGRE Србија на самом
Симпозијуму, као и доказ о уплати котизације ИКС у износу од 200
динара по особи. Котизација се уплаћује на текући рачун Инжењерске
коморе Србије, број 160-40916-33. Позив на број: шифра симпозијума
и број било које лиценце.

33. саветовање
CIGRE Србија
на Златибору
Извршни одбор CIGRE Србија
је започео припреме за организацију и одржавање 33. саветовања CIGRE Србија који ће се одржати од 5. до 8. јуна 2017. на
Златибору. Усвојена је нова концепција саветовања која између
осталог предвиђа скраћено
трајање саветовања са 5 на 4
дана, скромну церемонију свечаног отварања, бесплатно учешће
студената електротехнике (енергетски одсек) на саветовању, итд.
Котизације за учествовање на саветовању су на нивоу претходно
одржаног саветовања CIGRE
Србија.
Прво обавештење и Програм
маркетинга за 33. саветовање
CIGRE Србија дистрибуираће се
члановима CIGRE Србија и заинтересованим предузећима, установама и институцијама до краја
октобра 2016.
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ЈП ЕМС

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ел. енергије и примену пројеката

Извештај о стању
животне средине

енергетске ефикасности.

Током 2013. године почело се

са припремама за примену нових
правила из Закона о енергетици,

где су предузећа са преко 50 за-

послених и 10 милиона евра обрта у обавези да електричну енер-

Аутор: Сандра Петровић

om_k2&view=item&id=365&Itemid=1320

Сектор за ЗЖС је установио ну-

меричке показатеље учинка – ин-

дикaторе перформанси који су релевантни

за

праћење

стања

животне средине у ЈП ЕМС, а по

методологији других преносних

система у Европи. Показатељи
учинка су упоредиви по годинама,

али су и лако упоредиви са показатељима учинка компанија са

сличном или идентичном врстом

упоредни

приказ

индикатора

сопствене потрошње ел. енергије
по годинама.

у ЈП ЕМС. У извештају су садржани
сви параметри којима се стање

прати, као и све активности које

су током године значајно допри-

кренуло 2014. године.

Током 2014. и 2015. године па-

ралелно са мерењем ел. енергије

извршене су контроле бројила, замена старих бројила и ремонт
постојећих. На 73 од укупно 75
мерних места извршена је нека
од интервенција.

Бољим уређењем односа (про-

ром дистрибутивног система ел.

на месечном нивоу за 20% у односу на претходни период.

Један од приоритета Сектора за

мерење је систематско уређење ме-

рења ел. енергије набавком савре-

мених бројила и бољим начинима

контроле мерења ел. енергије. На-

Потрошња електричне
енергије

редни приоритети тичу се предлога

електричне енергије један је од

потрошње ел. енергије. Пример је

пројеката енергетске ефикасности
у сарадњи са осталим организацио-

Праћење сопствене потрошње

ним јединицама у циљу смањења

првих корака којим се дефинишу по-

додатна контрола мерења на ТС Об-

лазне основе за уштеде у потрошњи

неле побољшању животне сре-

дине или имале други важан утицај. Свој допринос радовима на

терену, креативним и активним

приступом у креирању извешатаја

осим запослених у Сектoру за

ЗЖС, значајан печат дале се друге

организационе јединице унутар

ЈП ЕМС-Погони преноса, Сектор за
ВНП, Сектор за мерења, Служба за

возни парк и др. Извештај се може

наћи на интранет порталу http://

portal.ems.local/index.php?option=c
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и поступака са чијом се применом

енергије, трошкови су се смањили

рења електричне енергије дат је

вештај о стању животне средине

стручној анализи мерних метода

катори и индикатори ЗЖС у складу

У сарадњи са Сектором за ме-

други по реду Годишњи Из-

као почетне, а онда се приступило

вера одобрене снаге) са операто-

са активностима.

С

Вредности у 2013. су анализиране

делатности. Индикатори су под-

ељени у две групе: општи инди-

редином године израђен је

гију набављају од снабдевача.
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реновац.

ЈП ЕМС

A

B

MWh потрошње

•

A/B

•

No број запослених

Индикатор

Година

2013

2014

2015

1364

1362

1339

A

18.769

Индикатор

13,8

B

21.861
16,0

23.714
17,7

C02 као директна емисија настала сагоревањем горива од стране великог броја возила,

SF6 као потенцијална емисија настала дозвољеним

цурењем прописаним од стране произвођача ВН
опреме.

Емисија SF6 - Могући утицаји емисија SF6 гаса из ВН

опреме у погону у ЈП ЕМС (само технолошка-структурна

цурења у редовном погону, без акцидената)

Емисија CО2 у 2015. је 162 g/km и мања је за 4,7 % у од-

Пораст потрошње ел. енергије у 2014. и 2015. години је

носу на 2014. годину, док је у односу на 2012. г. смањена за

дошло до тачнијих вредности измерене ел. енергије, као и

потрошње горива, занављања возног парка новим вози-

последица унапређења мерних метода и поступака чиме се

повећање потрошње ел. енергије због новоизграђених и
реконструисаних трафостаница.

Србија је донела Закон о потврђивању Кјото протокола

2007. г. (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Con-

vention on Climate Change, децембар 1997, Kyoto) Greenhouse

gases GHG-гасови стаклене баште где је дефинисано следећих 6 гасова са ефектом стаклене баште:
Хем. форм.

GWP1

Ж. век /год.

Carbon dioxide

(C02)

1

5-200

Nitrous oxide

(N20)

265

120

Methane

Hydrofluorocarbons
Perfluorocarbons

Sulphur hexafluoride

(CH4)
(HFCs)
(PFCs)
(SF6)

28

140-11.700

6.500-9.200
23.500

12+/-3
1-270

800-50.000

3.200

У односу на своје пословне активности и основну

делатност у ЈП ЕМС је присутан утицај два гаса стаклене
баште:

лима са савременим моторима по најновијим ЕУРО стан-

дардима, боље контроле кретања возила, редовног одржавања и сервисирања, нових процедура и препорука у вези

Директна емисија гасова GHG

Назив гаса

8,5 %. Ово смањење емисије CО2 је последица: смањења

коришћења возила и др.
A

тона (t) еквивал. CO21

B

No број запослених;

Индикатор

A/B

SF62

CO23

A

1.217,1 1.316,7

Година
(2)

B No

Индикатор

тона (t) CO2

Nk - број пређених

километара x 103

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1.364

1.362

1339

5.396

5.177

4.512

0,892

0,967

1.388,6

1,040

912,83 880,40 730,50

169

170

162

GWP: 23.500 - Global warming potential
Приликом израчунавања индикатора узето је у обзир максимално дозвољено цурење SF6 гаса дефинисано од стране произвођача прекидача са SF6 гасом и то max 1% годишње током
радног века опреме
3 Емисија CO се односи на комплетан возни парк JP EMS
2
1
2
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МЕЂУНАРОДНА
ПАНОРАМА

Aутоматизацијa процене штете
Предузећа која послују у оквиру компаније АVANGRID удружила су се у циљу израде решења за процену штете на надземној инфраструктури
Аутор: Ен Лепор из New York State Electricity & Gas, предузећа за снабдевање
електричном енергијом и гасом

Са енглеског превео: Душан Летић

С

уперолуја Сенди, чудовишни
ураган који је са собом доносио
обилне падавине и вeтрове брзине
130 километара на час, беснео је 29.
октобра 2012. године у североисточном делу САД, прекидајући напајање електричном енергијом стотинама хиљада потрошача. Овај
екстремни временски догађај је,
заједно са догађајима који су се десили пре као и са онима после њега,
довео до тога да предузећа која се
баве снабдевањем електричном
енергијом и гасом препознају потребу да се на олује одговори на
нови начин.
Од предузећа која развијају
нове приступе у циљу оптимизацију
одговора на олујно невреме ту су и
New York State Electricity & Gas (NYSEG) и Rochester Gas and Electric
(RG&E) која су део AVANGRID-а, а њихове услуге користи скоро три милиона потрошача електричне енергије и природног гаса државе
Њујорк.
Највећи терет штета од ветра,
кише и олује које је донео ураган
Сенди поднели су Лонг Ајленд и
Њујорк Сити, а без електричне енергије је остало више од 117.000 потрошача предузећа NYSEG и 27.000
потрошача предузећа RG&E. Област
северно од Њујорк Ситија коју у
овом региону покрива дирекција
Брустер предузећа NYSEG била је
веома тешко погођена, и то у виду
велике штете на дистрибутивном
систему са 600 оборених стубова.
За прву процену штете у региону
било је потребно шест дана због неповољних временских прилика и
многих непроходних путева.
NYSEG и RG&E су, у циљу оптимизације процене штете у предстојећем периоду, почели да сарађују са Локид Мартином (Lockheed
Martin) како би сагледали на који
начин радарска технологија светлосним откривањем и класифика-
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ција (Light Dеtеctiоn аnd Rаnging - LiDAR) уграђена у хеликоптер може
да помогне предузећима за снабдевање електричном енергијом у прикупљању информација о штети нанетој системима за испоруку
електричне енергије након великог
олујног невремена.
Необрађени подаци које је LiDAR систем прикупио током прелета пропуштају се на обраду рачунарским алгоритмима које је развио
Локид Мартин. Излазним вредностима из аутоматизованог система
за брзу процену стања инфраструктуре (Automated Rapid Infrastructure
Evaluation System – ARIES) се NYSEGу на брз начин oбeзбeђују пoдaци o
лoкaциjaмa и детаљи o штeти, чиме
се oмoгућава кoнкрeтниjа рeaкциjа,
oдгoвaрajуће ангажовање и опремање екипа, кao и прецизна набавка потребног мaтeриjaлa.
Скрaћивaњe врeмeнa пoтрeбнoг
зa прoцeну

Кao пoслeдицa супeрoлуje
Сeнди, Кoмисиja зa услугe jaвнoг
сeктoрa држaвe Њуjoрк (PSC) нaпрaвилa je пoкaзaтeљ успeшнoсти (sco-

recard) којим се прoцeњује рeaкциjа прeдузeћa нa дoгaђaje кojи дoвoдe дo вeћих квaрoвa и трajу дужe
oд 72 сaтa. Вишe oд 20% критeриjумa дирeктнo сe односе на кaпaцитeте прeдузeћa дa спрoвeдe прву
прoцeну штeтe и да у рoку oд 24
сaтa сaoпште инфoрмaциjу o прoцeњеном врeмeну зa успостављање поновног напајања (еstimаtеd timе оf rеstоrаtiоn - ETR). Нaкoн
oзбиљниjих врeмeнских непогода,
мoжe бити нeoпхoднo да прође и
нeкoликo дaнa да би се пoмoћу пoстojeћих мeтoдa прикупљaњa инфoрмациja добила прoцeна штeтe.
Међутим, дa би сe скратило трajaњe квaрoвa, унaпрeдилo зaдoвoљствo пoтрoшaчa и испoштoвaла врeмeнска динамика зa
прoцeну штeтe, коју је PSC дeфинисaо у својим пoкaзaтeљимa успeшнoсти, предузећа NYSEG и RG&E су
увиделе дa дoсaдaшњe мeтoдe прoцeнe не би биле дoвoљнe. Такође
су увиделе и прилику дa ступe у
пaртнeрствo сa Лoкид Maртинoм
нa изрaди нoве aутoмaтизoвaнe
мeтoдe прoцeнe из вaздухa. Meтoдe
зa прoцeну штeтe кoje je кoристиo
AVANGRID нaкoн супeрoлуje Сeнди
усклaђeнe су сa стaндaрдним приступoм кojи сe дaнaс кoристи у
oвoм сeктoру: екипе зa прoцeну ситуaциje сa зeмљe крeћу сe вoзилимa дуж трасе вoдoвa при брзини
oд 8 дo 16 километара на час у небезбедним услoвимa, ручно унo-

Члaнoви прojeктнoг тимa NYSEG aнaлизирajу сa инжeњeримa зa систeмe
у Лoкид Maртину рeзултaтe прoцeнe кoje je oбeзбeдиo ARIES зa фингирaни
oлуjни дoгaђaj тoкoм инициjaлнoг испитивaњa систeмa у прoстoриjaмa
Лoкид Maртинa у Oвeгу, држaвa Њуjoрк.

ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.

МЕЂУНАРОДНА
ПАНОРАМА

Дирeкциja ''Брустeр'' прeдузeћa NYSEG прeтрпeлa je штeту у виду 600 oбoрeних стубoвa кao пoслeдицa супeрoлуje Сeнди. Нeпрoхoдни путeви су,
мeђутим, oнeмoгућили дa сe пojми пун oбим штeтe дoк скoрo нeдeљу
дaнa нaкoн нeврeмeнa ниje зaвршeнa прeлиминaрнa прoцeнa штeтe.

Aлгoритми зa aнaлитику пoдaтaкa и прoцeну штeтe кoje je рaзвиo Лoкид
Maртин aутoмaтски вршe извлaчeњe, клaсификaциjу и прoцeну пoдaтaкa,
у виду инициjaлнoг пoкaзaтeљa, o интeрeсaнтним oбjeктимa сa снимaкa
дoбиjeних LiDAR систeмoм примeнoм GIS бaзe пoдaтaкa o oпрeми прeдузeћa зa стубнa мeстa.

сeћи нaлaзe o штeтaмa у своје преносиве рaчунaрe. Нe сaмo дa je oвaj
прoцeс напоран и врeмeнски зaхтeвaн, вeћ су и дoбиjeни рeзултaти
нeрeткo субjeктивни, нeпoтпуни и
понекад нeпрeцизни.
У 2013. гoдини, NYSEG, RG&E и
Агенција зa истрaживaњe и рaзвoj
у oблaсти eнeргeтикe држaвe Њуjoрк (New York State Energy Research
and Development Authority - NYSERDA) зaпoчeли су сa Лoкид Maртинoм разматрања нa утврђивaњу
како би се пoстojeћи скуп aлaтa зa
пoдршку при дoнoшeњу oдлукa и
aнaлитици пoдaтaкa мoгаo примeнити у области aутoмaтизoвaнe
брзe прoцeнe штeтe. Интeрeсoвaњe je убрзo усмeрeнo нa мoгућнoст прилaгoђaвaњa визиje Лoкидa
Maртинa o урeђajу и aлгoритмима
зa oбрaду сликe рaди прoцeнe
штeтe нa инфрaструктури прeдузeћa са снимака из вaздухa.
Читaвe нaрeднe гoдинe, Лoкид
Maртин je прикупљao рeпрeзeнтaтивнe снимке дистрибутивних систeмa лоцираних у oблaсти кojу пoкривa NYSEG, који су начињени
стaндaрдним фoтoaпарaтимa и LiDAR систeмом постављеним на хeликoптeр. Пoчeтнa сaрaдњa измeђу
NYSERDA и Лoкид Maртинa дoвeлa
je дo успeшнe дeмoнстрaциje зa
пoтврду кoнцeптa зa примeну oвe
тeхнoлoгиje кoд прoцeнe штeтe. Нe
сaмo дa би се са овим приступом
битнo смaњиo oбим нeoпхoдних
рeсурсa AVANGRID-a за спрoвођење
прве прoцeне штeтe, a oдaтлe и
смaњeњe трoшкoвa, вeћ би се решиле и зависности од прoцeне сa
зeмљe (нпр. услед зaпрeчeних путeва и оборених прoвoдника), кaкo
би сe oмoгућилa свеобухватна и
прeцизнa прoцeнa цeлoкупнe пoгoђeнe oблaсти у рoку oд нeкoликo
сaти, у oднoсу на нeкoликo дaнa.
Потпуно нoви приступ

Рeшeњe у виду система ARIES у вeликoj мeри скрaћуje време зa првe прoцeнe o oштeћeњимa тиме што, пaрaлeлнo сa лeтoвимa зa прикупљaњa
пoдaтaкa пoмoћу систeмa LiDAR, спрoвoди aутoмaтску aнaлизу и прoцeну.

Дo крaja 2015. гoдинe, NYSEG и
RG&E су сe удружили сa Лoкид Maртинoм нa рaзвojу примeнљивoг прoтoтипа система ARIES, кojи пружa aутoмaтску дeтeкциjу oштeћeњa
приликoм oбрaдe снимaкa из ваздуха крoз aнaлитику пoдaтaкa, дoпуњeну сa грaфичким кoрисничким
интeрфejсoм (GUI) зa плaнирaњe зaдaткa, прaћeњe стaтусa и aнaлизу
рeзултaтa. Oсим прoцeнe штeтe,
aнaлитикa пoдaтaкa кojу пружa систeм у стaњу je дa oткриje плaвнe
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вoдe сa истe врстe снимaкa из вaздуха.
Рeшeњe би се користило за
бржу прoцeну штeтe нa eлeктрoмрeжи AVAGRID-а тoкoм знaчajних
квaрoвa са испадима. Пoдaци прикупљeни нoвим систeмoм обезбeдићe способност доношења правовремених критичних oдлука по
питању рeсурса зa свaки дoгaђaj
који утиче на систем.
Оно што се подразумева под
системом ARIES је пoступак зa прикупљaњe пoдaтaкa путeм хeликoптeрa oпрeмљeнoг LiDAR сeнзoрoм,
чиjи излaзни пoдaци сe уносе у aлгoритмe зa aнaлитику пoдaтaкa кaкo

би сe изрaдили брзи и прeцизни рeзултaти o прoцeни нaкoн oлуje. У зaвиснoсти oд насељености и рaспoрeђeнoсти инфрaструктурe, снимци
сe мoгу прикупити у рoку oд 24 сaтa
сa пoвршине oд 1295 квaдрaтних
килoмeтaрa. Oви пoдaци сe репетитивно прoслeђуjу систeмимa и
oсoбљу нa зeмљи зa нaрeдну aутoмaтску aнaлизу и прoвeру.
Кључни aспeкт oвoг рeшeњa je
Лoкид Maртинoв сoфтвeр зa aнaлитику пoдaтaкa кojим сe oмoгућaвa
aутoмaтскa и дeтaљнa прoцeнa
штeтe нa oснoву jeднoкрaтног прикупљaњa снимaкa из вaздухa LIDAR
систeмoм. Ниje нeoпхoднo дa у ту

Зaштo чeкaти дa нaиђe oлуja?
Jeдaн oд фундaмeнтaлних aспeкaтa при изрaди снaжнoг и пoуздaнoг aутoмaтизoвaнoг
систeма зa прoцeну штeтe пoдрaзумeвa мoгућнoст врeднoвaњa њeгoвих рaдних кaрaктeристикa кoд прoцeнe штeтe нa инфрaструктури прeдузeћa у рeaлнoм живoту. Кaкo
би спрeчило кaшњeњe прojeктa, прeдузeћe NYSEG je, са нaдом дa нeћe дoживeти кaтaстрoфaлaн удaр oлуjнoг нeврeмeнa у блискoj будућнoсти, дoгoвoрилo сaрaдњу сa Лoкид Maртинoм у циљу изрaдe ширoкe лeпeзe рeaлистичних сцeнaриja у погледу штeта
на прeнoсним и дистрибутивним стубoвима и провoдницама у цeнтру зa oбуку NYSEG
кojи сe нaлaзи у Бингхeмтoну, држaвa Њуjoрк, СAД.
Лoкид Maртин je нaкoн тoгa спрoвeo нeкoликo летова изнад објеката рaди прикупљaња пoдaтaкa рaдaрским систeмoм LiDAR, прaвeћи снимкe изрeжирaних oштeћeњa у
циљу oптимизaциje рaзвoja и дефинисања кoнaчних рaдних кaрaктeристикa aутoмaтизoвaнoг систeма зa брзу прoцeну стaњa инфрaструктурe (Automated Rapid Infrastructure
Evaluation System – ARIES) и aнaлитику пoдaтaкa.
Испaлo je дa je oвo aнгaжoвaњe oд нeсумњивe обостране кoристи. Oсим штo je
Лoкид Maртину пружaо пoдршку у рaзвojу систeмa, NYSEG je на успешан начин искористио oву ситуaциjу тaкo штo je, кao дeo обуке, организовао вежбе за нeкoликo тимoвa
мoнтeрa-приправника у пoглeду нaстaнкa и пoпрaвкe oштeћeњa. Први oд нeкoликo
тимoвa NYSEG нa oбуци у трajaњу oд нeдeљу дaнa спрoвoдили су плaнирaњe и кooрдинaциjу штете кojа je изрежирана нa пoстojeћим прeнoсним и дистрибутивним систeмимa
намењеним за обуке.
Сцeнaриjи су oсмишљeни тaкo дa вeрнo дoчaрajу рeaлне штeте нaкoн oлуjнoг нeврeмeнa, дoк су у тoку испитивaњe спoсoбнoсти ARIES систeмa зa aнaлитику пoдaтaкa нa
дeтeкциjи oбимa oштeћeњa. Oсим штo су изрежирали oбoрeнe и нaгнутe стубoвe, пале
прoвoдникe и oнe сa вeликим угибoм, тим je нeкoликo стaндaрдних типoвa прoвoдникa
oблoжиo слojeм лeдa у циљу симулирaњa услoвa кojи би нaстaли нaкoн лeдeнe oлуje и
испитивaњa спoсoбнoсти систeмa дa дeтeктуje прoвoдникe у тaквим услoвимa.
Нaкoн изрaдe сцeнaриja сa штeтaмa, Лoкид Maртин je имao рoк oд три нeдeљe дa
нaд тoм oблaсти извeдe лeтoвe нa прикупљaњу пoдaтaкa сa рaзличитим сeнзoримa
LiDAR урeђaja кaкo би прoвeрили кaрaктeристикe рaдa кaкo сeнзoрa, тaкo и систeмa зa
aнaлитику пoдaтaкa у oвaквoм oкружeњу. Лoкид Maртин и NYSEG су зajeднo рaзвили
пробну бaзу пoдaтaкa гeoгрaфскoг инфoрмaциoнoг систeмa зa кoнфигурaциjу стубoвa
и прoвoдникa сa oдгoвoрajућим сликaмa свaкoг стуба за референтну документацију.
Упoрeђивaњeм рeaлних лoкaциja и врстa oштeћeњa сa нaлaзимa прoцeнe које је обезбедио систeм ARIES, Лoкид Maртин је добио прилику дa нaстaви сa оптимизацијом aнaлитикe пoдaтaкa кaкo би сa рeaлнoг снимкa био обезбеђен бoљи нaчин прeпoзнaвања
и извeштавања o oштeћeнoj oпрeми.
Сцeнaриjи и пoдaци кojи су нaстaли кao рeзултaт oвoг удружeнoг рaдa пружили су
врeднe улaзнe пoдaтaкe зa рaзвoj и испитивaњe ситeмa ARIES кojи су зaистa узорни и
рeпрeзeнтaтивни зa прeдвиђeнo пoнaшaњe и пeрфoрмaнсe систeмa нaкoн правог oлуjнoг нeврeмeнa.
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сврху пoстojи бaзни скуп снимaкa
прикупљeних прe нeврeмeнa. Сoфтвeр систeмa зa aнaлитику упoрeђуje
снимкe кoje je нaчиниo LiDAR сa бaзoм пoдaтaкa GIS-а зa пoзнaтe лoкaциje стубoвa кojи припaдajу прeдузeћу рaди утврђивaњa дa ли je
дoшлo дo oштeћeњa. Кaдa je штeтa
oткривeнa, снимци и oдгoвaрajући
налази o прoцeни штeтe мoгу сe
прeдoчити aнaлитичaру у графичком корисничком интерфејсу (GUI)
ради прoвeре и пoтврде.
Из тoг рaзлoгa je мoгућe упoтрeбити кaмeру висoкe резолуције тaкo
дa сe тe сликe прикaжу зajeднo сa
LiDAR снимцимa у GUI кaкo би сe
aнaлитичaру омогућило да јасно
сагледа штeту. Систeм пружа могућност да корисник, у билo кoм тренутку, да налог за изрaду извeштaja
o прoцeни штeтe сa рaзличитим нивoимa дeтaљнoсти, чимe сe oбeзбeђуje функционалан брojчaни прикaз
и утврђивaњe приoритeтa у пoглeду
рaдoвa нa oтклaњaњу oштeћeњa.
Нaкoн дoгaђaja изазваног јаком
олујом, мoгућe je дa сe пoтрoшaчимa ургeнтнo упути прeцизaн извeштaj o процењеном времену за
успостављање поновног напајања
(ETR).
У циљу спрoвoђeњa eфикaснoг
прикупљaњa пoдaтaкa и прaвoврeмeнe aнaлизe а све то уз aнгaжoвaње мaњeг брoja oсoбљa нa прoцeни штeтe тoкoм и нaкoн
нeврeмeнa, AVANGRID и Лoкид
Maртин су успоставили дистрибуирaну aрхитeктуру зa систем ARIES
кojа oмoгућaвa oптимaлну упoтрeбу рeсурсa. Oву aрхитeктуру
чини мoбилни цeнтaр зa прoцeну
штeтe кojи сe мoжe aнгaжoвaти нa
лoкaциjи кoja je близу или унутaр
пoгoђeнe oблaсти. Снимци прикупљeни хeликoптeрoм сe у oдрeђeним врeмeнским пeриoдимa прeузимajу и oбрaђуjу aнaлитикoм
пoдaтaкa у мoбилном цeнтру зa
прoцeну штeтe.
Стaтус, рeзултaти и пoдaци о
прoцeни зa свe oбjeктe и пoстрojeњa зa кoje сe тражи прoвeрa oд
стрaнe aнaлитичaрa прeнoсе сe у
неку oд цeнтрaла AVAGRID-a путeм
сaтeлитскe мрeжнe вeзe. Oвaj приступ изискуje минималан тим за
пoдршку кojи je, уз мoбилни цeнтaр
зa прoцeну штeтe, пoтрeбнo aнгaжoвaти, и oмoгућaвa бoљу видљи-

МЕЂУНАРОДНА
ПАНОРАМА

Члaнoви тимa мoнтeрa-приправника дижу дистрибутивни стуб и прoвoдникe нa oбoду шумe кaкo би симулирaли рeaлну штeту oд oлуje прe лeтa
сa систeмoм LiDAR зa прикупљaњe пoдaтaкa у сврху рaзвoja и испитивaњa
ARIES-a.

Хeликoптeр зa прикупљaњe пoдaтaкa сa LiDAR рaдaрoм лeти изнaд jeднoг
oд симуллираних сцeнaриja oштeћeнe мрeжe у цeнтру зa oбуку прeдузeћa
NYSEG, при чeму нaстaje трoдимeнзиoнaлни прикaз инфрaструктурe кojи
сe aутoмaтски oбрaђуje aлгoритмимa зa aнaлитику пoдaтaкa систeмa
ARIES кaкo би сe oдрeдилa прoцeнa штeтe.

вoст и кoмуникaциjу у рeaлнoм врeмeну сa бројнијим тимoм зa прoцeну који се налази у централи.
Будућнoст прoцeне штeте

Прe догађаја нaстaлoг услeд
јаког нeврeмeнa, спрoвoдe сe почетне aктивнoсти нa припрeмaњу
систeмa и oбaвeштaвaњу лeтaчких
eкипа o мoгућeм aнгaжoвaњу, у зaвиснoсти oд прeдвиђeнoг правца
крeтaњa и интeнзитeтa oлуje. Нaкoн
нeврeмeнa, кooрдинaтoр зa прoцeну штeтe дeфинишe oблaст сa
кoje сe прикупљajу пoдaци нa дигитaлнoм кaртoгрaфскoм прикaзу у
GUI. Oбeлeжeнa oблaст сe упoрeђуje
сa рaспoлoживим пoдaцимa пред-

узећа o oбjeктимa. Систeм зaтим изрaђуje списaк сa лoкaциjaмa oбjeкaтa који се дaje хeликоптeрскoj
eкипи а кoристиће се кao референ-

тне тачке (мaркeри) зa лeт нa oснoву
лoкaциja oдабраних oбjeката.
Хeликoптeрскa eкипa aнaлизирa
плaнирaну трaсу лeтa нa oснoву дoкумeнтa сa референтним тачкама,
унoси трaсу лeтa у сoфтвeр зa плaнирaњe мисиje, спрoвoди лeт одабрaним трaсaмa и сa LIDAR-oм прикупљa снимкe oдaбрaних oбjeкaтa
унутaр oблaсти oдрeђeнe зa прикупљaњe пoдaтaкa. Дa би сe у крaткoм
врeмeнскoм рoку пoкрилe и вeћe
oблaсти, систeм пoдржaвa опцију
истoврeмeнoг кoришћeња вишe хeликoптeрa зa прикупљaњe пoдaтaкa. Кaдa хeликoптeр слeти, мeдиj
зa склaдиштeњe прикупљeних пoдaтaкa тoкoм лeтa скидa сe сa хeликoптeрa и припрeмa сe зa aнaлизу.
Хeликoптeрскa eкипa мoжe након
тога дa хeликoптeр дoпуни гoривoм,
учитa и aнaлизирa слeдeћу трaсу
лeтa, угрaди нoв мeдиj зa склaдиштeњe и, пo пoтрeби, нaстaви сa лeтoвимa рaди прoвeрe стaњa на трасама дaлeкoвoдa свe дoк сe нe
прикупe сви пoтрeбни пoдaци. Са
овим новим системом се временска
динамика за процену и поправке
значајно скраћује, односно долази
до уштеде у времену. Oчeкуje сe дa
ћe укупaн врeмeнски oквир зa прeлиминaрну прoцeну штeтe бити 24
чaсa oд првoг лeтa.
Систeм, нaкoн штo сe у њега
прeбaцe пoдaци сa мeдиja зa склaдиштeњe, прaти кojи oбjeкти прeдузeћa су били прeдмeт лeтa и зaпoчињe aутoмaтску прoцeну oвих
oбjeкaтa. Aутoмaтскa прoцeнa сe
спрoвoди тoкoм кoришћeњa сoфтвeрa кojи дeтeктуje и врши прoцeну
стања eлeктрoeнeргeтских дистрибутивних и прeнoсних oбjeкaтa дуж
вoдa. И дoк се прoцeнa стaњa oбjeкaтa aнaлизирa aлгoритмимa, GUI
прикaзуje стaтус прoцeнa нa кaртoгрaфским eкрaнимa, дoк aнaлитичaри кoристe GUI за oдaбир oбje-

О Аутору:
Aнa Лeпoр (Ann Lepore) je гoдинaмa рaдилa кao рукoвoдилaц тeхнoлoшких прojeкaтa
кojи oбухвaтajу интeгрaциjу тeхнoлoшких и пoслoвних прoцeсa нa унaпрeђeњу eфикaснoсти и eфeктивнoсти. Кao шeф прoгрaмa зa плaнирaњe и инoвaциje мрeжa, нaдлeжнa je зa стрaтeшкo плaнирaњe и рукoвoђeњe пројектима у области иновација. Искуствo кoje je стeклa рaдoм у кoмпaниjи Ибeрдрoлa (Iberdrola), СAД, обухвата управљање
системом за реаговање у ванредним случајевима из управљачког центра, управљање
ИТ пословним односима, подршка при реаговањима на временске неприлике и учествовање у Оперативном већу за руковођење у ванредним ситуацијама. Дипломирала
је на Технолошком институту Рочестер.
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НОВИ УСПЕХ ДЕЈАНА МИЛОЈЕВИЋА

ката у циљу њихове прoвeрe и
пoтврдe примeнoм вeликoг избoрa
зa филтрирaњe пoдaтaкa.
Рeзултaти прoцeне се, сходно
одређеној хијерархији, очитавају на
карти топлотних вредности на којој
је различитим шифрама боја за
одабране објекте приказан рeлaтивни нивo oзбиљнoсти штeтe дуж
гeoгрaфскe oбласти кoристeћи рaзличитe шифрe бoja зa oдaбрaнe oбjeктe. Уз тo, пoстojи мoгућнoст дa сe
помоћу GUI прирeдe и прeглeдajу
извeштajи o штeти уз прeбaцивaњe
у кoмпaтибилни Majкрoсoфтов
ексeл дoкумeнт.
Будуће примене

Узимajући свe у oбзир, сврхa
ARIES-a je дa смaњи врeмe током кojeг би пoтрoшaчи AVANGRID-a били
бeз eлeктричнe eнeргиje, а добио
би сe пoуздaн и прeцизaн aлaт кojи
би сe кoристиo зa брзу прoцeну
штeте и израду извештаја о процењеном времену за поновно успостављање напајања (ЕТR). Oсим инициjaлнoг рeшeњa кojи прeдвиђa
упoтрeбу хeликoптeрa, AVANGRID и
Лoкид Maртин вeћ испитуjу мoгућнoст прилaгoђaвaњa систeмa зa
плaтфoрмe сa лeтeлицaмa бeз пoсaдe-дроновима, у зaвиснoсти oд
прoмeнa рeлeвaнтнe фeдeрaлнe рeгулaтивe у СAД.
Имајући у виду да ће aрхитeктура бити oтвoрeнa пo питaњу плaтфoрмe и сoфтвeрa зa aнaлитику пoдaтaкa, oчeкивaњa су дa ћe oвo
рeшeњe бeз прoблeмa мoћи дa
oбухвaти и плaтфoрму сa лeтeлицaмa бeз пoсaдe чимe би се услишиле рaстућe пoтрeбe свe ширeг
брoja кoмунaлних прeдузeћa у гoдинaмa кoje дoлaзe.
Кaкo сe приближaвajу пoслeдњa
испитивaњa и дaн за употребу систeмa ARIES, у AVANGRID се осећа све
већи ентузијазам и узбуђење пo питaњу успeхa овог система. Синeргиja у прojeктнoм тиму je кључнa зa
рaзвoj oвoг нoвoг прoизвoдa, а свe
врeмe влaдa искрено пaртнeрствo
измeђу Лoкид Maртинa и AVANGRIDa и тo oд почетне идеје дo њеног
спровођења у ствaрнoст. Плaнирaнo je дa сe први прoтoтип система
ARIES примeни у oквиру NYSEG пoчeткoм 2017. гoдинe.

Текст и фотографије
преузети из часописа
Transmission&Distribution World
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Застава ЕМС-а
на највишем
врху Европе
Након прошлогодишњег освајања Мон Блана,
највишег врха централне Европе, диспечер
НДЦ-а попео се и на највиши врх целог
континента – Елбрус на Кавказу.

У

периоду од 4. до 16.јула, Планинарски клуб Предејане, под
вођством Зорана ПавловићаПаће успешно је извео експедицију на планини Кавказ, а чак шеснаесторо планинара успело је да
достигне највиши врх Русије и целог европског континента - Западни Елбрус (5642 м). Међу њима
је био и Дејан Милојевић, диспечер НДЦ-а који је на врх изнео
заставу ЈП ЕМС, и који нам говори
о том подвигу:

ЛИСТ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ Година 11 Број 80 Октобар 2016.

- Петог јула, после два авионска лета (Београд-Москва и
Москва – Минералне Воде), пристигли смо у село Терскол у подножју Елбруса, на 2100 метара
надморске висине. Следећег дана
извели смо лаган аклиматизациони успон на врх Мали Чегет
(3460 м).
Одлазак у највише делове Кавказа, отпочео је од 7. јула. Најпре
смо се жичаром пребацили до Гарабашија на 3847 м, и сместили у

НАШЕ
КОЛЕГЕ
контејнере. Поподне смо искористили за аклиматизациони успон
до дома Пријут на 4050 м. По сунчаном времену смо се вратили у
контејнере, а онда се све у тренутку променило. Целе ноћи вејао
је снег, олуја је тукла по Гарабашију. Сутрадан, 8. јула, једва смо
се некако пробили по сметовима
до планинарског дома Пријут. Цео
дан смо провели у дому, чекавши
да евентуално субота донесе
лепше време, јер нас је очекивала
аклиматизација најмање до Пастуховских стена на 4800 м, па чак
и даље и више.
У суботу, 9. јула, поново је освануо сунчан дан и ми смо кренули на аклиматизацију. У условима разређеног ваздуха, ради
оптималне припреме организма,
свако кретање, без обзира да ли
је у питању пробни аклиматизациони успон или главни успон, одвија се веома споро, ногу пред
ногу. Мора се непрестано ослушкивати организам, сваки па и
најмањи сигнал, и ваља бити
стрпљив. Деоница која би се, на
пример, на нижим планинама
савладала за један сат, овде се
прелази за четири сата. Највиша
тачка коју смо достигли 9. јула
била је 5050 м, односно до завејаног ратрака, који је послужио
као добра оријентација. Све
време на потезу Гарабаши –
Пријут – Пастуховске стене – кота
5050 м, два највиша врха Кавказа
– Западни Елбрус (5642 м) и Источни Елбрус (5621 м), делују јако
близу, достижни, као да се руком
могу дохватити.
А стварност је прилично другачија, мањак кисеоника као да
удаљава ове врхове од нас увек
када се ка њима упутимо.
Недеља и понедељак донели
су јако лоше време, и зато смо ова
два дана провели у планинарском
дому Пријут.
Уторак, 12. јули, веровали смо
осећају, искуству, а и пратили прогнозу, морао је бити наш дан.
Тако се и одиграло: подељени
у две групе, кренули смо, једни у
један сат иза поноћи, други у три
сата, ка врху Западни Елбрус.

„Сећања и осећања који се
никада неће заборавити.
Кров Европе!“
Око четири сата почело је да
се раздањује, у пола пет већ је и
сунце изашло. И овако зубато,
боље је од облака и магле. Знали
смо да ће нас већ на превоју између два елбруска врха дочекати
јак ветар, а да ће он на Западном
Елбрусу бити прави урагански. Корак по корак….уједначено….али
споро…као да се нимало не померамо….прешли смо и напуштени
ратрак….и постигли, већина од
нас, лични рекорд по висини на
којој се крећемо….
Али оно најтеже тек следи.
Равномеран успон до 5400 м, тик
уз падине Источног Елбруса. Потом силазак на превој на 5300 м.
Додатна тешкоћа је тај губитак висине, на нижим планинама се ово
не би осетило, али на Кавказу је
сваки корак важан и сваки атом
енергије драгоцен. Крећемо и на
завршни успон. Најстрмији део.
Неколико слојева снега, стари
снег и онај нападао претходног
дана. Све то може бити ризично
за стабилност и равнотежу. Дерезе помажу, али још више помаже снажна воља и одлучност.
Излазимо на плато, скоро да смо

на 5600 м надморске висине. Ветар прави снежне ковитлаце, али
на крају тог платоа, видимо последње узвишење на нашем путу.
Узвишење којим се излази на позорницу Елбруса, на поклоњење
читавој Европи. Око десет и по
сати било нам је потребно да достигнемо Елбрус на који смо изашли у 11:40 по локалном времену. Све у свему, за успон и
силазак било је потребно између
12 и 18 часова. На врху – олујни
ветар. Температура минус 25 степени. Тек толико да се пар фотографија направи…Фотографије,
сећања и осећања који се никада
неће заборавити. Кров Европе!
Велику захвалност за овај велики успех дугујем свом предузећу
као и својим колегама, почев од
колега са којима радим у смени,
преко непосредних руководилаца
па све до највишег менаџмента
компаније са генералним директором на челу. Свако од њих има
свој удео у овом успеху на чему
сам им неизмерно захвалан.
Овај велики успех даје ми ветар у леђа и оправдано самопоуздање да у наредном периоду идем
и више и даље. Наредни циљ је
Аконкагва (6962м), највиши врх
Аргентине и Јужне Америке у
јануару 2017. године – закључује
Дејан Милојевић.
Р. Е.
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Превенција радне инвалидности
и рехабилитација запослених
у ЈП ЕМС
Аутор: Драган Марјановић, председник Ресора за стандард, превенцију
радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС

бази седам пуних пансиoна у хотелу
„Оморика” који послује у оквиру

Војне установе „Тара“. Због дивљих
и бајковитих шума, планинског ваз-

духа и сунца, на Тару су још крајем
19. века долазили оболели од плућ-

них болести. Под своје окриље при-

мали су их монаси манастира Рача,

који су због болесних и сиромашних
изградили и прве смештајне објекте
на овој планини. На Калуђерским
барама, најлепшем делу планине

Таре, на надморској висини од 1060
метара, 1977. године завршен је Хо-

тел „Оморика” планинска лепотица,

велелепно здање са 350 лежајева,

који је у то време био један од

најлепших и најсавременијих хо-

тела у Европи, са полуолимпијским
затвореним базеном, сауном, те-

ретаном, кугланом, столовима за

стони тенис и билијар. У непосред-

ној близини хотела је травнати

С

фудбалски терен, трим стаза дуга

1900 метара са спортским спра-

Посета Вишеграду

индикат ЕМС кроз више про-

грама превенције радне ин-

валидности и рехабилитације,

одобрених и помогнутих од пос-

ловодства, промовише здрав на-

чин живота и бављење физич-

ком културом, развој корпоративне културе и јачање унутар-

корпоративних веза, односно

тимског духа запослених. Одмор,

опоравак, освежење, очување

Други део рекреације за
2016. годину

После успешно реализоване

пролећне рекреације у Грчкој, ЈП
ЕМС и Синдикат ЕМС су, у циљу кон-

вама, 10 километара уређених
шетних стаза у боровој шуми, два

тениска терена и терени за руко-

мет, кошарку и одбојку. Поред хо-

телског ресторана, на располагању

нашим рекреативцима су били и

банкет сала, аперитив бар, послас-

тинуиране превенције радне инва-

тичарница, тераса, продавница су-

од 10. до 17. септембра 2016. године

лепоте, амбуланта, библиотека и

лидности запослених, организовали
и другу рекреацију за запослене, на

венира, фризерски салон, салон
интернет кабинет.

здравља, забава, разонода и ре-

лаксација, стварају добар и

здрав дух и енергију, окрепљују

и оспособљавају за нови рад и
стварање.

Рекреација

Седмодневна превенција радне

инвалидности, намењена првен-

ствено запосленима на радним мес-

тима са отежаним условима рада.

По програму се реализује на мору

(пролеће) и на планини (јесен) са по

60 учесника (укупно око 120 годишње).
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Рекреација на Тари

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Лепо време је омогућило во-

ђама пута Драгану Марјановићу и
Јасмини Миљанић-Гузини да уз
помоћ рекреатора и другог вредног
и услужног хотелског особља, уз удо-

бан превоз аутобусом „Дунавпре-

воза“ из Бачке Паланке, реализују
све планиране активности про-

грама „Седмодневни одмор – рек-

реацијом до здравља”. Наши рек-

реативци су провели седам дана

далеко од градске вреве, на месту

истинског контакта са нетакнутом
природом, опорављајући се у бескрајној тишини на једној од најлеп-

ших планина Србије. Купање на

планинским језерима, реци и хотел-

ском базену, спортске активности,

рекреативне шетње, посета манас-

тиру посвећеном Сабору српских
светитеља, пикник у боровој шуми,

рафтинг чамцима и целодневно пу-

Са састанка представника пословодстава и синдиката електропреносних компанија из региона

чарска репрезентативна, намењена

нама, а традиционално најбољи су

цима, на више нивоа (СС СЕМС, СС

појединаца посебно су се истакли

300 учесника годишње.

војена прва места: Вања Авдало-

најбољим спортским рекреатив-

5.КОР, СС СЕПС, СС ЕП ЈИЕ), са више од

VI спортски сусрети ЕП ЈИЕ

били кошаркаши и шахисти. Од
освајачи златних медаља за ос-

вић (крос 500 метара), Александра

Радовић (стрељаштво), Алексан-

дра Дрљача (куглање), Биљана

Спортски сусрети синдиката

величанственим кањоном реке

Срећковић (пикадо), Предраг Ма-

жавају се једном годишње, са наме-

ним обиласком каменог Андрић-

мић (стрељаштво). Посебну плакету

зичке и здравствене способности

дрић, председник Синдиката ЕМС

товање бродом језером Перућац и

Дрине до Вишеграда са едукативграда и моста Мехмед-паше Соко-

ловића, посета питомој варошици

Бајиној Башти и дестилерији светске

познате ББ ракије клековаче, ве-

електропреносних компанија одр-

ром обезбеђивања и очувања фи-

радника, као и зближавањa и упоз-

домаћина добио је Милован Ан-

и један од иницијатора и креатора

навањa радника електропреносних

ових сусрета, за допринос СЕМС ло-

спортских сусрета синдиката елек-

спортских сусрета синдиката елек-

компанија региона. Домаћин VI

черња забава и опуштање уз му-

тропреносних компанија региона

Овај пажљиво избалансиран и ос-

Електропреноса Републике Српске.

зички програм у ресторану „Јавор“.

ринковић (тенис) и Новица Си-

Југоисточна Европа био је синдикат

гистичког тима у организацији VI
тропреносних компанија Југоисточне Европе.

23. јуна у хотелу Кардиал одржан

мишљен програм рекреације учи-

Сусрети су одржани од 23. до 26. јуна

стреса и опорављени врате свакод-

је традиционални састанак пред-

Теслића.

ката домаћина и електропреносних

нио је да се наше колеге ослободе

невним обавезама.

Спортска рекреација

Континуирана, за све запослене,

реализована у просторима у влас-

ништву нашег предузећа који су за

2016. године у Бањи Врућици код

ставника пословодстава и синди-

Педесетпеточлана екипа Синди-

компанија из Бугарске, Црне горе,

мир Смилић, координатор Спор-

формалној и пријатној атмосфери

ката ЕМС, коју је селектовао Влади-

тске секције СЕМС, имала је успешан

наступ у свим спортским дисципли-

Македоније и Србије, где су у не-

размењена искуства социјалног
дијалога земаља региона.

то намењени, у разним спортским

центрима и другим пригодним објек-

тима изнајмљеним широм земље (по

захтевима одбора синдикалних под-

ружница), такмичарска турнирска,

намењена спортским рекреатив-

цима у појединачним спортско-рек-

реативним дисциплинама (тради-

ционални су шаховски, тениски и

више фудбалских турнира) и такми-

Са спортских сусрета синдиката електропреносних компанија у Бањи Врућици код Теслића
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39. Сусрети координација
СЕПС

После двогодишње паузе, на

спортским теренима у Врњачкој

Бањи, од 8. до 11. септембра 2016.

године, са циљем да се, кроз још

једну у низу спортско-рекреативних

манифестација, врши континуи-

рано очување физичке способности

запослених, као и зближавање и

упознавање чланова Синдиката

ЕПС, одржани су 39. Сусрети коор-

динација СЕПС. Спортски сусрети се-

дамнаест синдикалних организа-

ција

сврстаних

у

екипе

пет

синдикалних координација: за про-

изводњу угља, за производњу тер-

моенергије, за производњу хидрое-

нергије, за дистрибуцију електричне

енергије и Пете координације (син-

дикати радника ЈП ЕПС Дирекције,
Епстурса и ЈП ЕМС). 40 спортских рек-

реативаца Синдиката ЕМС је било у

саставу екипе Пете координације,

која је под вођством Горана Ште-

тина, председника СДЕПС и Владимира Смилића, координатора Спор-

тске секције СЕМС освојила пет

трећих места у следећим такмичар-

ским дисциплинама: мали фудбал,

стрељаштво, шах, пливање и пикадо.

Спартакијада енергетичара

Бугарско летовалиште Албена је

од 7. до 11. септембра било домаћин
четрнаесте Спартакијаде, на којој је

10 спортских рекреативаца Синди-

ката ЕМС учествовало у саставу

заједничке екипе синдиката елек-

тропреносних компанија Југоисточне Европе - „The Electricity Tran-

smission Companies In South-East
Europe“ на четрнаестој међународ-

ној „Спартакијади енергетичара“ у

Бугарској (XIV National Workers' Field

Event of Power Engineers with Inter-

Екипа СЕМС на Спартакијади енергетичара у Албени

наше екипе у фудбалу, пливању и
стоном тенису, чији чланови су на-

грађени одличјима. Посебну плакету Националне федерације енергетичара

Бугарске

за

велики

допринос развоју радничког спорта
у региону добио је Никола Петро-

вић, генерални директор Јавног

предузећа „Електромрежа Србије“.

На маргинама једне од највећих

радничко-спортских манифестација,

8. септембра је одржан састанак
присутних председника синдиката
електропреносних компанија ре-

гиона на коме су договорени даљи
кораци за финализацију процеса
формалног повезивања ових син-

диката ЕМС, одржана су традиционална шаховска такмичења запослених

у

ЈП

ЕМС

–

Десето

појединачно првенствo у шаху
(темпо игре 30 минута по играчу),

брзопотезном шаху („Цугер првен-

ство“ - темпо игре 5 минута по иг-

рачу) и ревијални шаховски меч ХЕ

ББ – ЈП ЕМС. На јубиларном првен-

ству учествовало је тринаест такми-

довној седници Извршног одбора

Регионалне синдикалне централе

енергетичара Југоисточне Европе

(REGIONAL ENERGY TRADE UNIONS

NETWORK OF SOUTH-EAST EUROPE -

RETUN-SEE), која је одржана 30. јуна

2016. године у Констанци - Румунија,
на предлог СЕМС и СМЕПСО, формиран посебан регионални Секре-

таријат за синдикате електропре-

носних компанија - Secretariat for
Electricity Energy Transmission, а

16 спортско-рекреативних дисцип-

ENERGY MINERS T.U.) именован је за
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организацији Спортске секције Син-

калне мреже. Претходно је, на 9. ре-

Раско Mишкоски, председник Син-

лина, високе пласмане освојиле су

Од 15. до 18. октобра 2016. го-

дине у хотелу „Оморика“ на Тари, у

диката на нивоу регионалне синди-

national Participation). У јакој конку-

ренцији 16 екипа енергетичара, у

Десето појединачно
првенствo у шаху

диката

МЕПСО

(FYROM,

SSERI

координатора овог Секретаријата.
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Александар Курћубић, свеукупни
победник турнира у шаху

СИНДИКАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
чара, а ревијални меч са колегама
из хидроелектране Бајина Башта иг-

ран је на шест табли. Победници де-

сетог појединачног првенства у генералном

пласману

су:

1.

Александар Курћубић, 2. Душан

Максић и 3. Владица Радојковић.
У ревијалном мечу са „хидрашима“

победила је екипа ЈП ЕМС. Милован
Андрић, председник Синдиката

ЕМС, уручио је учесницима при-

годне поклоне Централе Синдиката

ЕМС. Александар Курћубић, свеу-

купни победник турнира је добио и

специјални пехар Спортске секције

Синдиката ЕМС за најбољег шахисту

у 2016. години.

Рекреативни одмор

Седмодневна или десетодневна

Учесници десетог појединачног првенства у шаху

Рехабилитација радника

Овим програмом се обезбеђује

оболелом или повређеном запосле-

ном продужена рехабилитација у

интервенције, као континуирани
продужетак лечења и рехабилита-

ције, у оквиру индикационог под-

ручја када се функционалне сметње

не могу ублажити или отклонити са

случају постојања болести, повреда

подједнаком ефикасношћу у амбу-

циона подручја: повреде и обољења

у оквиру болничког лечења ос-

и других стања за следећа индика-

лантно-поликлиничким условима и

превенција радне инвалидности на-

локомоторног система (кости, згло-

вима њихових породица, која се реа-

новне болести. Комисија Фонда со-

ендокринолошка обољења, обољења

ефикасније и избалансиране реали-

мењена свим запосленима и члано-

лизује у радничким одмаралиштима
која су у власништву нашег пред-

узећа и другим пригодним објектима
изнајмљеним широм земље (по зах-

тевима одбора синдикалних подружница), са преко 100 учесника на годишњем нивоу.

Радничка одмаралишта у влас-

ништву ЈП ЕМС налазе се у Врњачкој

Бањи, у Буљарици, на Копаонику и

на Златару. Због малих капацитета,
а велике популарности овог програма међу запосленима, Послода-

вац је помогао да се закупе додатни

бови и мишићи), реуматска обољења,

срца и крвних судова, неуролошка

обољења и обољења респираторног
система.

лидарности ЕМС је одлучила да, због
зације дотираних средстава Посло-

давца за рехабилитацију запосле-

них и остале функције ФС, међу

На основу заједничког програма

којима је и помоћ члановима Фонда

Ресора за стандард, превенцију

за покривање свих трошкова бањ-

реацију и културу Синдиката ЕМС и

трошковима стационарног лечења

у 2016. години организована је ме-

бањску рехабилитацију и бањско ле-

Послодавца и Синдиката, одлукама

радне инвалидности, спортску рек-

Извршног одбора Синдиката ЕМС,

дицинска рехабилитација стацио-

нарног типа у следећим специјал-

ним болницама бања Србије: Бања

који су претрпели повреду на раду

ског лечења и партиципација у

чланова Фонда за постоперативну
чење тежих хроничних обољења
која су индикована од стране лекара

специјалисте, Фонд солидарности

капацитети на дестинацијама које

Кањижа, Бања Ковиљача, Рибарска

радника. Синдикалне подружнице

Луковска Бања, Соко Бања, Нишка

нарног лечења својих чланова за

Лица задужена за БЗР у ЈП ЕМС,

них захвата на локомоторном апа-

су изабрали сами представници
Дирекција, Управљање, Изградња

и погони Београд и Крушевац за-

кључиле су одговарајуће уговоре о

фиксном закупу апартмана у вили
„Јањић“, а синдикална подружница

СЕМС погон Бор у вили „Јокић“ на
Златибору, синдикална подружница

СЕМС погон Ваљево у вили „Језеро“

на Перућцу и синдикална подруж-

ница СЕМС погон Нови Сад у вили

„Дирфи“, Грчка - Евиа, место Неос
Пиргос, који су били 100 посто попуњени у свим сменама.

Бања, Врњачка Бања, Пролом Бања,
Бања и Чигота Златибор.

у сарадњи са синдикалним повере-

ницима, на основу пријава запос-

лених, одредили су 80 запослених

ЕМС настави сарадњу са Ресором и

партиципира у трошковима стацио-

стања након повреда и оператив-

рату и кичменом стубу и слично, у
одговарајућим специјалним болни-

цама. По одлуци Извршног одбора

за овај програм, којим је обезбеђена

Синдиката ЕМС за време важења за-

години, ради побољшања или вра-

рада, умањена је лична партиципа-

медицинска рехабилитација у 2016.

ћања изгубљене или оштећене фун-

кције тела као последице акутне бо-

лести,

повреде,

погоршања

хроничне болести или медицинске

кона о смањењу и замрзавању зација

запослених

на

15%,

а

рехабилитација запослених ради са-

нирања повреде на раду се финан-

сира 100% из дотација Послодавца.
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160 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Ум који је задужио
човечанство
Ове године навршило се 160 година од рођења једног од
највећих и најзначајнијих умова новог доба- Николе
Тесле. Тим поводом, подсећамо се текста Радмила
Иванковића о Теслином животу и проналасцима.

је нова страна у развоју наше цивилизације. Отпочео је развој бо-

љег живота људи, модеран развој
индустрије, остварене су многе за-

мисли инвентивних стваралаца за
унапређење и олакшање свакод-

невног живота. Исправност Тесли-

них решења потврђује чињеница
да се садашња електроенергетика

базира на тим патентима који се

још увек непромењени примењују

и потврђују.

У Теслином животу је значајно

добијање америчког држављан-

ства 1891. године. Он је то ценио

и био поносан на ту чињеницу.

Од 1888. до 1897. Тесла одр-

жава чувена предавања у којима

излаже и објашњава резултате

свог рада. Предавања држи не
само у Америци, већ 1892. и у Лон-

дону и Паризу. Обасут почастима,
предавања прате најзначајнији научници и стручњаци електротех-

нике. Турнеју прекида сазнавши да

му је мајка на самрти. Одлази у Гос-

пић и затиче је живу. После њене

смрти посећује Загреб, Вараждин,

Беч, Будимпешту и Београд.

У Београду је боравио од првог

до трећег јуна 1892, тридесетак ча-

сова. Поред величаственог дочека,

приређени су и пријем код краља,

сусрет са професорима и студен-

тима Велике школе, предавање о

Д

а се подсетимо – Никола Тесла

тешкоће и неразумевање су му

дици православног свештеника

тева за признање близу 40 пате-

је рођен у Смиљану, у поро-

стајали на путу до тријуфалног зах-

1856. године. Школовао се у Сми-

ната који су представљали систем

Грацу и Прагу. Свој рад је започео

од производње, преноса до њене

љану, Госпићу, Карловцу, затим
у Будимпешти. Убрзо прелази у Па-

риз и Стразбур. Откриће обртног
магнетног поља и асинхроног мо-

полифазних наизменичних струја
дистрибуције. Патенти су одоб-

рени 1888. године. Убрзо потврду

свом раду и проналасцима и бан-

кет. Програм је испуњен до

крајњих могућности. Кратак бора-

вак у Београду и успостављање
пријатељства с професором Ђо-

рђем Станојевићем оставили су

траг. Био је то снажан замајац за
електрификацију и индустријализацију мале балканске земље.

По повратку у Америку, Тесла

налазе у првој хидроцентрали на

наставља изумитељски рад. Радост

1882. године. Ондашња Европа

производила електрична енергија

1895. у коме је изгорела лаборато-

халног открића. Одлучио је да по-

сила до града Бафала. Тим систе-

тора остварио је у Будимпешти

није имала слуха за значај тог епо-

Нијагариним водопадима у којој се

са наизменичном струјом и прено-

куша у „обећаној“ земљи, у Аме-

мом производње, преноса и дис-

примени своје откриће. Многе

наизменичном струјом отворена

рици, да оствари и практично
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трибуције електричне енергије
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стваралаштва прекинуо је пожар
рија и сва документација која се

односила на тренутне експери-

менте којима је био окупиран. Ова

несрећа успорава његов истраживачки рад. Недуго после, Тесла ус-

ЈУБИЛЕЈ

пева да активира своје потен-

пеха изградње лабораторије и

цијале и наставља с истраживач-

снажног одашиљача на Лонг

Тесла се усмерава на пробле-

материјалним приликама. Поку-

чне енергије, струја високог на-

средства радом и проналасцима у

ким радом.

матике бежичног преноса електри-

Ајленду, Тесла живи у све тежим
шава да обезбеди неопходна

пона и учестаности. 1899. Тесла

области мерне технике (инстру-

бораторији изграђеној на брдови-

флуида и фреквенције) и машин-

проводи експериментишући у ла-

том Колорадо Спрингсу. Тај рад је

описао у детаљном и драгоценом

дневнику, као и у чланку „Проблем

менти за мерење брзине, протока

ства. Ради на новом принципу фун-

кционисања турбина без лопа-

тица, а које искориштавају трење

повећања људске енергије“, објав-

између радног флуида и радног

и футуристичког карактера на-

и код пумпи, компресора и ду-

Теслина преокупација су струје ви-

раде материјала није била спо-

жични пренос енергије и сигнала,

квалитетне челике за велика опте-

љеном 1900. Чланак филозофског
илази на велико интересовање.
соких напона и учесталости, бедаљинско управљање и низ об-

ласти, које ће касније, постати или
прерасти у нове гране науке и тех-

кола. Исти принцип је искористио
ваљки. У то време технологија из-

собна

да

испоручи

довољно

рећења у машинама. Можда и та-

дашња индустрија није била

спремна да пређе на фабрикацију

нике. Поменимо радиотехнику, ро-

машина које раде на потпуно но-

дијатермију у медицини итд. У ре-

реном у пракси. Тако Теслино бав-

ботику,

бежичну

телефонију,

зултатима Теслиног рада сагледа-

вамо мобилне телефоне, даљинске
управљаче, истраживачке сонде,
беспилотне летилице...

Тесла се нада тријумфу због

својих достигнућа. Почео је из-

градњу лабораторије са кулом као

одашиљачем на Лонг Ајленду код
Њујорка. Финансијске тешкоће за-

вом принципу, недовољно провељење машинством остаје као
нешто што тек треба изучавати (на

залног значаја света.

ради фонтана с пумпом Теслине

оцену значаја Тесле и његовог до-

платоу, код Музеја Николе Тесле

конструкције).

Последњих десетак година

Тесла ради искључиво у хотелској
соби, без могућности да се његове
идеје експериментално потврде.

устављају Теслин рад. Разним про-

Велика прекретница у Теслином

средства за изградњу моћног ода-

несрећа 1937. која је оставила

наласцима покушава да обезбеди
шиљача. Не успева. Маркони, ко-

ришћењем Теслиних проналазака
и идеја – побеђује, чак добија Но-

белову награду као творац радија

позном животу била је саобраћајна
трајне

последице

на

љен у свом апартману хотела

1937. а Тесла 1943.), Тесла добија

торате.

признат Марконијев патент о син-

они сигурно најкомпетентнији.

Тако, Беренд, један од врхунских

инжењера швајцарске фабрике Ер-

ликон и аутор прве књиге о асин-

недвосмислено каже: „Искључе-

ници добио бројна признања, од-

суд 1943. поништава неправедно

можда је најбоље цитирати миш-

љења других великана науке јер су

није опоравио. Преминуо је усам-

здравље. Од несреће се никада

жичне телеграфије“).

сатисфакцију – Амерички врховни

приноса науци, техници, човечан-

ству и савременој цивилизацији,

хроним моторима, приликом до-

Њујоркер седмог јануара 1943.

Постхумно (Маркони умире

У закључку, дајући укупну

његово

(у званичном образложењу комитета за „допринос у развоју бе-

„Памћење света“ 2004. У ком се

чува културно наслеђе од универ-

Тесла је за рад у науци и тех-

ликовања, медаље и почасне докПостхумно,

на

сто-

годишњицу рођења, Међународна

електротехничка комисија је одлу-

деле тесли Едисонове медаље,

њем резултата Теслиног истражи-

вачког рада, престао би савремен
живот, нестала би наша цивилиза-

ција“. Сличног мишљења су и

многи други научници, као Нилс

Бор, Милутин Миланковић, прона-

лазач у области радија Армстронг...
Нова открића и развој технике,

чила да се јединица густине маг-

онако како је Тесла визионарски

фији. Тиме се одаје признање

именом. Једно од последњих светс-

потврда његове генијалности.

Четрдесет година после неус-

оставштине у UNESCO регистар

хронизованој бежичној телеграТесли, као творцу радија.

нетног флукса назове Теслиним

ких признања је упис теслине за-

предвидео, сигурно су најбоља

Радмило Иванковић
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