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Према речима генералног директора Зорана Предића, иза
„Београдских електрана“ је једна од најтежих сезона из
које је предузеће финансијски изашло као тежак рањеник.
„‘Електране’ су грејале станове Београђана 193 дана, од чега
38 дана нон-стоп на температурама које су се спуштале и до
минус 22 степена Целзијуса“ – наглашава Предић. „Током
леденог таласа, у јануару и фебруару, према препоруци
Градског већа подигли смо темературу коју испоручујемо
са 20 (+/- 1 степен) на 24 стeпена Целзијусове скале. Због
тога је увећана и потрошња енергената за чију набавку
‘Електране’ морају додатно да издвоје око милијарду
динара. И даље постоји диспаритет цена енергената и цене
услуге грејања, који неко мора да плати“ – каже генерални
директор.
У грејној сезони 2011/2012. која је почела 8. октобра,
недељу дана пре него што је званично предвиђено, а
завршила се 19. априла, четири дана по истеку дефи
нисаног грејног периода, „Електране“ су утрошиле чак
357.343.180 кубних метра природног гаса, 39.382 тона
мазута, 2.091 тона сушеног лигнита и 3.563 тоне биомасе
(пелета и брикета). Укупни трошкови за енергенте износе
око 150 милиона евра. „То и не би био велики проблем, да
дуг корисника на крају сезоне није нарастао на око девет
милијарди динара“ – истиче Предић.
„Као што је свима познато, у Србији и даље постоје велики
диспаритети између цена енергената и цена услуга, односно
енергије, а они су, нажалост, најизраженији у сектору
производње и диструбиције топлотне енергије. Сходно
томе, али и чињеници да су цене услуга контролисане, це
не енергената углавном слободне, а наплата недовољна,
топлане у Србији имају неизмирених обавеза према
ЈП ‘Србијагас’, међу којима су и ‘Београдске електране’.
Тренутни дуг за природни гас је око 9,3 милијарди динара
(са обрачунатом каматом), а истовремено потраживања
‘Београдских електрана’ од грађана, привреде и буџетских
корисника већа су од девет милијарди динара. Од октобра
2011. до половине маја 2012. године ‘Београдске електране’
су платиле више од девет милијарди динара обавеза за
гас и обрачунату камату за кашњење у плаћању. Месечни

Финансијски смо из сезоне
изашли као тежак рањеник
Грејна сезона 2011/2012. била је једна од најзахтевнијих до сада. Обележиле су је изузетно
ниске спољашње температуре ваздуха због чега су постројења „Београдских електрана“
радила више од пола године, а утрошак енергената је био значајно већи од просечног и
премашио је 150 милиона евра. Поред тога, цене енергената су у сталном порасту док је
цена топлотне енергије и даље испод реалнe вредности, а положај „Београдских електрана“,
као и свих топлана у Србији, отежава и нередовна наплата. Ипак, ремонтни радови су
увелико у току, а набавка енергената за следећу грејну сезону је у завршној фази.
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износ плаћања гаса зависи превасходно од наплате наших
потраживања, али се проценат издвајања средстава за
плаћање енергената у последње три године константно
повећава, што указује на чињеницу да су енергенти све
скупљи, али и да су ‘Београдске електране’ смањиле остале
трошкове пословања. Дакле, да физичка и правна лица
редовније плаћају и ‘Београдске електране’ би редовније
сервисирале обавезе за испоручени гас“ – објашњава Пре
дић и додаје да је крајње време да се схвати да грејање и
енергија нису социјалне категорије.
Током грејне сезоне Диспечерски центар је забележио
10.684 оправданих рекламација на слабо грејање и цуре
ње инсталација, које су отклоњене у дефинисаном року.
Тачније, 4.984 рекламације на слабо грејање и 5.700 на
цурење унутрашњих инсталација, односно у збиру само
55 дневно. У сезони је било и 40 кварова на топловодној
мрежи, који су отклоњени у предвиђеном року иако су на
шим екипама велики проблем представљали нелегални
објекти саграђени на топловодним трасама.
Када је у питању улагање у систем даљинског грејања
Београда до почетка наредне грејне сезоне, Предић каже
да планирана вредност овогодишњег инвестиционог одр
жавања и основних средстава за уградњу у грејне системе
износи укупно 661 милион динара. Поред тога, текуће
одржавање система вредеће 420,7 милиона динара, на
шта се додају и трошкови материјала и резервних делова
за потребе текућег одржавања у износу од 330 милиона
динара. „Збирно, планирамо да уложимо нешто више од
1,411 милијарди динара“ – каже Предић.
Међутим, како истиче генерални директор, та средства,
нажалост, нису довољна. Предић наводи пример дис
трибутивне мреже према којем је просечан рок трајања
цеви око 30 година, на основу чега би предузеће годишње
требало да замени најмање 30 километара топловода, али
средстава за тако обиман посао, нажалост, нема па се сваке
године само мењају деонице топловода које би у наредној
грејној сезони могле да угрозе редовно снабдевање
корисника.
И.К.

Гашење котларница
Наставак акције гашења котларница у наредном периоду зависиће, пре свега, од средстава која за ту намену буду
обезбеђена. Извесна средства, око 60 милиона динара, обезбеђена су од Секретаријата за заштиту животне средине.
Она ће делом бити употребљена за гашење котларница у осам основних школа.

Губици и цена
У 2011. години предузеће, нажалост, није наставило тренд смањења губитка због чињенице што и даље послује у
условима присутног диспаритета између цена енергената и цене топлотне енергије. Такође, 2010. године оснивач је
„Београдским електранама“ одобрио субвенцију за плаћање гаса због неекономске цене, у износу од 2,6 милијарди
динара, па је то имало пресудан утицај на исказан финансијски резултат у 2010. години. У 2011. није било субвенција
за енергенте од стране оснивача, па је исказан губитак у пословању у износу од 1,3 милијарде динара.
„Београдским електранама“ је од 1. новембра 2011. године одобрена виша цена топлотне енергије за 7,5 одсто, иако
је према калкулацијама, на бази тадашње цене гаса и мазута, било потребно повећати цену за више од 15 одсто. У
међувремену, цена гаса се није мењала, али је цена мазута додатно повећана за око 20 одсто тако да је диспаритет
још продубљен. Економски гледано, цену грејања требало би повећати што пре како би се довела на економски
ниво, а да ли ће, када и у ком проценту таква одлука бити донета о томе одлучује оснивач.
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Заменик градоначелника и чланови Градског већа
Одлуком Скупштине града заменица градоначелника је Татјана Пашић, рођена 21. септембра 1964. године у Београду.
Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Завршила је Дипломатску академију при Министарству спољних
послова. Од октобра 2010. до данас била је помоћница градоначелника.
Скупштина града Београда подржала је и предлог градоначелника да за чланове Градског већа буду изабрани: Милена
Бићанин, Дарко Божић, Вера Дражић, Владан Ђукић, Зоран Костић, Марија Лековић, Наташа Миловановић, Наташа
Милошевић, Никола Никодијевић, Жељко Ожеговић, Ацо Петровић, Милан Поповић и Слободан Шолевић. Они ће ову
дужност обављати у наредне четири године.
„Неће бити приватизације предузећа која пружају кому
налне услуге, али сви заједно морамо да учинимо да она
буду профитабилна. Изазов је ГСП ‘Београд’, где смо већ
увели одређене промене како бисмо омогућили да сваки
Београђанин који плаћа карту има квалитетан превоз“ –
рекао је Ђилас.
Према његовим речима, град ће дати све од себе да се у
наредне четири године више бави људима и њиховим про
блемима, примењујући револуционарне мере у социјалној
заштити, које нико у овој земљи до сада није направио.
Труднице, породиље, најсиромашнији пензионери – сви ће
они и даље добијати помоћ града Београда.

Приоритети градоначелника Ђиласа и председника СГБ Антића

Наставак развоја Београда
Неће бити приватизације предузећа која пружају комуналне услуге, али сви заједно морамо
да учинимо да она буду профитабилна – рекао је Ђилас.
Већином гласова одборника новог сазива Скупштине града
Београда Драган Ђилас и Александар Антић су реизабрани
на функције које су обављали у претходне четири године.
Преузимајући функцију, Ђилас је рекао да ће основни
циљеви у будућем раду бити даљи развој инфраструктуре,
попут завршетка моста Земун-Борча и обилазнице око
Београда, затим улагања у пољопривреду, оживљавање
привреде, отварање нових радних места и изградња и
обнављање вртића и школа. Приоритетне ће бити и ин
вестиције у здравствене објекте и заштиту, консолидација
јавних комуналних предузећа, обнављање комуналне
инфраструктуре, те оснивање нових општина Батајница,
Дунавски венац и Калуђерица уколико се градска скупштина
сложи, као и уређење паркова и стварање пешачких
делова града. Захваливши одборницима Скупштине града
на избору, Ђилас је истакао уверење да ће на крају овог
мандата сви који нешто раде за Београд бити поносни што
су допринели да се у њему боље живи.
„Београд ће успети да надокнади вишедеценијско заоста
јање у изградњи инфраструктуре и, уз бригу о човеку, то ће
бити најважнији циљ рада градских власти. Обилазницом
око Београда и мостом Земун-Борча добија се простор
за две велике привредне зоне са објектима у којима ће се
покренути производња и где би велик број Београђана
могао да нађе нова радна места. Реч је углавном о земљишту
ПКБ-а, које смо сачували, тако да сада не морамо да плаћамо
милионске износе за откуп тог земљишта. Када смо преузели
компанију ПКБ она је имала 80 милиона евра дугова, а 20
година нису плаћани порези и доприноси на плате, те је
2.500 људи очекивало да остане без посла. За само годину
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дана успели смо да направимо предузеће које ће бити
основа развоја Београда у наредном периоду, направићемо
и робне марке ове компаније, а можда ћемо почети и развој
малопродаје. На исти начин желимо да вратимо у живот и
„Воћарске плантаже” из Гроцке, а развој пољопривреде
подстаћи ћемо и помажући стотинама пољопривредних
произвођача на територији Београда. У извозу Србије Бео
град учествује са 25 одсто, а управо пољопривреда највише
доприноси томе“ – рекао јеЂилас.
У Београду је много урађено у протекле четири године, а
тако ћемо наставити и убудуће – поручили су Ђилас и Антић.
Главни град данас има 500.000 запослених и око 100.000
незапослених, што је 16 одсто. Управо се зато у Београду
боримо за свако радно место.
„Градска власт се у протеклом периоду много бавила децом.
У 37 објеката у којима нису била обданишта данас се чује
дечја граја, задовољни су њихови родитељи, а задовољне
су и васпитачице, за чије ћемо се плате и даље борити. По
дигли смо 12 потпуно нових објеката, а наставићемо да их
градимо и у Новом Београду и у Обреновцу, као и у сваком
другом делу града. Улагаће се и у школе: електронски
дневници, безбедност деце, нова учила, боља територијална
расподела, ормарићи где ће деца чувати бесплатне
уџбенике, то је реалност која нас чека већ од 1. септембра
или у ближој будућности“ – истакао је Ђилас.
Што се јавних комуналних предузећа тиче, данас су то
озбиљне компаније које самостално раде, а део њиховог
профита слива се и у градску касу. У њима су професионални
менаџерски тимови који ће се даље унапређивати.

„Водићемо борбу за сваког Београђанина, не обећавајући
му немогуће него оно што је реално, и градићемо и разви
јаћемо Београд како бисмо то омогућили. Главном граду је
враћена имовина и он може да је прода, а добијени новац
ћемо трошити за инфраструктурно опремање локација
како бисмо привукли нове инвестиције и отворили нова
радна места. Београд треба да буде изнад политике и за све
оне који желе да учествују у вођењу овог града увек ће бити
места. Заједно можемо много више да урадимо“ – поручио
је градоначелник.

Према Закону о главном граду и Статуту града Београда,
Ђиласа као кандидата за градоначелника предложио је
председник Скупштине града Александар Антић.
„Грађани Београда умногоме су ми олакшали да га пред
ложим за новог градоначелника, јер је листа ‘Драган Ђилас
– листа за бољи Београд’ освојила више од 35 одсто гласова,
односно 50 одборничких мандата, што је резултат вредан
поштовања. Драган Ђилас је био градоначелник и у протекле
четири године, у периоду када није било лако управљати
главним градом. То је једно од најодговорнијих места јер је
потребан велики напор да се читав систем доведе у ред и
константно унапређује. Резултати његовог рада у Београду
су видљиви на сваком кораку и оцену о томе дали су грађани
на изборима“ – истакао је Антић.
Он је нагласио да са Ђиласом дели исту визију о граду који
мора да настави свој развој и помаже онима којима је то
неопходно. „Ђилас поседује и знање и огромну енергију за
функцију градоначелника“ – закључио је Антић.
Милан Кркобабић је рекао да је сарадња са Драганом Ђила
сом била добра – нарочито у домену социјалне политике која
је била оригинална и упечатљива, а не сведена на чиновничко
социјално давање и задовољење законских обавеза.

„Београдске електране“ прве испуниле услове за добијање лиценце за интерног ревизора

Први у јавном сектору

Служба интерне ревизије„Београдских електрана“ основана
је крајем 2009. године и тренутно запошљава четворо
ревизора. Ова Служба је независна и одговара искључиво
генералном директору предузећа.
Саво Радић, руководилац Службе објашњава да интерна
ревизија обавља независну, стручну и систематску проце
ну система финaсијског управљања и контроле, што под
разумева ревидирање свих функција и процеса пословања
и успостављених контрола у предузећу.
„Ми објективно прикупљамо, проверавамо, анализирамо
и процењујемо информације и израђујемо извештаје за ру
ководство на основу којих оно доноси одлуке. У средишту
наше пажње је оцена и провера функционисања система
контроле, што се спроводи коришћењем методологије коју
је прописала Централна јединица за хармонизацију. Реви
зија система заснива се на идентификовању, процени и уп
рављању ризиком, усклађивању пословања са законима,
интерним актима и уговорима, поузданости и потпуности
финансијских и других информација, ефикасности, ефектив
ности и економичности пословања, заштити информација,
као и извршењу задатака и постизању циљева“ – објашњава
Саво Радић.

ЈКП „Београдске електране“ може да се похвали да су
троје запослених – Саво Радић, Невен Маричић и Оливера
Богдановић – недавно положили испите и тиме испунили
услове за добијање лиценце за интерног ревизора у јавном
сектору. Овај услов, за сада, осим радника „Беоелектрана“,
нико други није испунио на нивоу локалне самоуправе.
Троје запослених који су стекли поменути услов морали
су да прођу две обуке (обуку за финансијско управљање и
контролу и обуку за интерну ревизију) и две практичне ре
визије како би стекли услов да изађу на полагање. Служба
интерне ревизије до сада је спровела ревизују јавних
набавки малих вредности и ревизију управљања енер
гентима: пријем течних нафтних горива баржама. То значи да
су ревизори дали одређене препоруке како да се унапреди
процес пословања и те препоруке су, како кажу, прихваћене
и спроводе се.
„Наше колеге често не праве разлику и Службу интерне
ревизије повезују са инспекцијом, екстерном (спољном) ре
визијом, чак и са унутрашњом контролом. Међутим, наша
улога је већином оцењивачка и саветодавна, а циљ наше
службе је унапређење пословања и свођење ризика на
прихватљив ниво“ – закључује Саво Радић.
Ј. Дикић
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Наставак пројеката чија реализација обезбеђује развој ДСГ у Београду

Криза успорила почетак
нових инвестиција

И поред неекономске цене грејања, којом се не обезбеђује
ни проста репродукција, честог раста цена енергената, као и
недовољног степена наплате испоручене топлотне енергије,
„Београдске електране” су у сарадњи са Градом Београдом
обезбедиле потребна средства за наставак најзначајнијих
пројеката када је реч о даљем развоју система даљинског
грејања и одржавању квалитета услуга.
Криза инвестиција, која је погодила готово све државе због
недостатка довољно средстава, оставила је траг у најзна
чајнијим секторима привреде, нарочито енергетици у коју
се уложена средства споро, али сигурно враћају . Тако је
недостатак средстава за инвестирање погодио и све топлане
у Србији, које се у последњих неколико година грчевито боре
да прегрме сваку наредну грејну сезону. За већину топлана
у Србији приоритет је враћање дугова који су настали због
нередовног плаћања енергената, док су развојни пројекти,
нажалост, скрајнути. Београд је, с друге стране, спорије, али
ипак, наставио да развија систем даљинског грејања, што је
потврђено пројектима који су се нашли у Плану пословања
„Београдских електрана“ за 2012. годину. Међу најзначајније
убрајају се следећи:
l Завршетак изградње измењивачке станице за
магистрални топловод (М6) у оквиру топлане „Нови
Београд“ и наставак реконструкције топловода М6
преко моста „Газела“ (пројекти започети 2010. године).
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- Укупна вредност изградње измењивачке станице из
носи око 600 милиона динара, а по завршетку радова и
пуштања ове станице у погон биће омогућен квалитетнији
и сигурнији рад топлане „Нови Београд” и поузданија
дистрибуција топлотне енергије за кориснике који се налазе
на десној обали Саве. На тај начин биће омогућено и спајање
дистрибутивних мрежа топлана „Коњарник”, „Дунав” и „Нови
Београд” у циљу економичнијег функционисања СДГ, као и
сигурније и квалитетније снабдевање топлотном енергијом
свих корисника општина Стари град, Савски венац, Врачар,
Звездара и Палилула.
- Реализација изградње топловода усаглашава се са дина
миком радова на реконструкцији моста„Газела“, а планирано
је да буде обављена током 2012. и 2013. године.
l Завршетак изградње мреже магистралног топловода
од грејног подручја топлане „Вождовац“ до комплекса
стамбених објеката у изградњи на подручју касарне
„Степа Степановић“.
Овом инвестицијом створени су услови за прикључење
објеката чији је инвеститор Грађевинска дирекција Срби
је. Планирано је прикључење око 5.000 станова на систем
даљинског грејања, укупне површине око 300.000 квадрат
них метара. Укупна вредност ове инвестиције износи око
420 милиона динара, а реализација пројекта је увелико у
току.

l Адаптација разводног постројења (35kV) електричне
енергије у оквиру топлане „Нови Београд“.
Планирано је да реализације ове инвестиције, процењене
вредности од око 300 милиона динара, буде започета
2012. и настављена 2013. године. Једно од најзначајнијих
електроенергетских постројења за напајање електричном
енергијом централних делова Београда, као и делова Новог
Београда и Чукарице, изграђено је још 1967. године, али по
завршетку радова на адаптацији биће продужена његова
експлоатацијa за око 30 година. Иако није у директној
надлежности „Београдских електрана“, Градско веће је овај
пројекат означило као важан због стабилности електро
енергетске мреже Београда, а реализацију је поверило
нашем предузећу.
l Изградња и повезивање вреловодног котла од 70
мегавата у топлани „Коњарник“.
По реализацији ове инвестиције (процењене вредности
од око 600 милиона динара), на којој ће се радити и у 2013.
години, биће омогућен наставак топлификације територије
која припада топлани „Коњарник“, а постојећим кори
сницима ће бити обезбеђена већа сигурност у снабдевању
топлотном енергијом.
l Реконструкција и повећање капацитета котларнице у
Јухорској улици (број 6).

Из овог топлотног извора планирано је да се топлотном ене
ргијом снабдева више десетина хиљада квадратих метара
новог комерцијалног и стамбеног простора. Реконструкција
подразумева замену енергената (мазут у лож уље), чиме ће
бити смањен лош утицај продуката сагоревања на околину.
Инвестиција је вредна 20 милиона динара.
l Наставак реконструкције и санације дистрибутивне
топловодне мреже ЈКП „Београдске електране“ у
вредности од око 100 милиона динара.
Овим је обухваћена набавка материјала за велике пројекте
санације и реконструкције топловода који су започети у
2011. години. Уградња цевних система финансираће се
средствима предузећа из Програма инвестиционог одржа
вања.
l Изградња топловода у Улици доктора Ивана Рибара.
Oмогућиће прикључење нових потрошача (непрофитaбил
них станова, чија изградња се финансира из градског буџета)
на систем даљинског грејања.
l Наставак топлификације грејних подручја топлана
„Дунав“, „Коњарник“, „Нови Београд“ и „Вождовац“.
Биће омогућено прикључење више стотина хиљада ква
дратних метара стамбеног и пословног простора на систем
даљинског грејања до почетка грејне сезоне 2012/2013.
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У топлани „Дунав“ пуштен у рад најсавременији систем за континуални мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух

Вишеструки значај
од увођења новог система
Председник Скупштине града Београда Александар Антић, члан градског већа Горан
Алексић и градски секретар за екологију Горан Триван присуствовали су 26. априла
пуштању у рад система за Континуални мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух
из постројења за сагоревање (котлова) у топлани „Дунав“.
Зоран Предић, генерални директор ЈКП „Београдске елек
тране“, објаснио је да је увођењем овог најсавременијег
система обезбеђен константан увид у емисију штетних
гасова који настају као продукт сагоревања енергената
(гаса и мазута) у топлани „Дунав“.
- Оваква врста надзора има еколошки и енергетски значај.
Такође, грађани који живе и раде у околини овог произ
водног постројења добијају могућност увида у сва загађења
која настају сагоревањем енергената. Поред тога, надлежне
институције добијаће потпуније и благовременије извештаје
о емисији загађујућих материја, истакао је Предић.
Александар Антић, председник Скупштине града Београда,
напоменуо је да је димњак у топлани „Дунав“ први на који
је поствљена опрема за праћење емисије штетних гасова у
ваздух, а планирано је да систем мониторинга буде уведен
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на још 10 топлана „Београдских електрана“. Он је рекао да је
вредност овог пројекта 30 милиона динара, што значи да ће
комплетна инвестиција коштати око три милиона евра.
- Град поклања велику пажњу заштити животне средине и
улаже максималан напор да Београђани имају чист ваздух и
квалитетну воду за пиће. Већ смо издвојили средства да се
током лета у осам београдских школа искључе котларнице
и оне прикључе на систем даљинског грејања, са чим ћемо
наставити и у наредном периоду. Град ће први смањити
емисију штетних материја, а онда ће инстистирати да и
привреда у Београду прихвати ова правила, која су и ло
гична и добра за будућност – истакао је Антић.
Иначе, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“,
поред пројеката модернизације и реконструкције произ
водних и дистрибутивних посторојења, посвећене су и

реализацији пројеката заштите и очувања животне сре
дине престонице. Велики допринос смањењу загађења и
побољшању квалитета ваздуха у Београду предузеће је
дало кроз Програм гашења котларница и прикључењу обје
ката на систем даљинског грејања.
Пројекат увођења Континуалног мониторинга емисије за
гађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
(котлова) у топлани „Дунав“ само је наставак улагања у
заштиту животне средине. Према речима Слободана Јо
вића, директора Центра за испитивање, квалитет и еко
логију овај систем омогућава праћење ослобађања
сумпорних и азотних оксида, угљен моноксида, угљен
– диоксида, прашкастих материја, хлороводоника и флуо
роводоника у излазним гасовима. Како је рекао Јовић,
предности увођења овог најсавременијег система за пра
ћење емисије загађујућих материја су следеће:
• увид у тачну количину емисије загађујучих материја која се
испушта кроз димњак на дневном, месечном и годишњем
нивоу;
• праћење процеса сагоревања што ће резултирати опти
мизацијом вођења процеса и повећањем ефикасности
сагоревања, а самим тим и смањењем специфичне потрош
ње горива и емисије загађујућих материја у ваздух;
• утврђивање адекватнијег акционог плана за смањење
емисија у односу на примењене најбоље доступне технике;
• могућност прорачуна емисија еквивалетног угљен диок
сида за потребе ЕУ Директиве о систему трговине еми
сијама;
• тачно плаћање надокнаде за загађење Фонду за заштиту

животне средине (а не као до сада на основу процене).
- План „Београдских електрана“ је да до краја 2013. године
овакав најсавременији систем праћења емисије загађу
јућих материја буде уведен на још 10 топлотних извора
капацитета већег од 100 мегавата – истакао је Јовић.
Приликом обиласка Центра за испитивање, квалитет и еко
логију градски челници и менаџмент су посетили и Кон
тролну организацију за оверавање мерила топлотне енер
гије. Генерални директор Зоран Предић је објаснио да је
ова лабораторија најсавременија и једина у Србији у којој
се баждаре и сервисирају калориметри.
- Прошле године у реновирање овог простора уложено је
око милион евра, а очекује се да ће се ова инвестиција ис
платити у наредних неколико година. Све топлане у Србији
користе наше услуге“, истакао је Предић и додао да је
уградња баждарених мерила топлотне енергије један од
предуслова за прелазак на наплату грејања по утрошку.
Предић је наговестио да су „Београдске електране“ технич
ки спремне за прелазак на нови систем наплате што значи
да је од око 7.500 топлотних подстаница колико их и има у
систему предузећа, више од 7.000 модернизовано. То значи
да већина корисника посредством скупштина станара,
ангажујући овлашћене фирме које морају да склопе уговор
са „Београдским електранама“, може на грејним телима да
угради делитеље топлоте и термостатске вентиле како би
се измерила стварна потрошња у њиховим становима и
прешло на унапређени начин наплате.
ј. д. / м. м. к.
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Марко Стојановић, директор Управе за енергетику града Београда

Енергетика у Београду
није само комунална делатност

Како је истакао, Београд је покренуо бројне активности и
пројекте у сегменту енергетике, много више него у било ком
периоду раније. Градска влада је схватила да енергетика у
Београду није само комунална делатност, нити да служи само
да привреда и грађани нормално функционишу. „То је врло
значајан ресурс због будућих инвестиција и велика развојна
шанса и полуга у даљем развоју града. Оно што сматрамо да је
неопходно јесте да се јединицама локалне управе, а поготово
Београду, законски омогуће много веће ингеренције и

овлашћења него што је сада случај. То се посебно односи на
пројекте енергетске ефикасности. Београд може и мора бити
лидер у томе, али уз одговрајућу законску регулативу, кроз
доношење закона о енергетској ефикасности и дефинисање
могућности формирања фондова за ту намену. Усвајање
закона о јавном приватном партнерству, такође, иде у прилог
томе“ – закључује Стојановић.
Преузето из Kw/h

Многи беже од одговорности
„Држава мора да направи механизме којима би требало да
мотивише и обавеже локалне управе да преузму део ини
цијативе и одговорности и да у томе има јаку контролну фун
кцију и мониторинг. На примеру испоруке топлотне енер
гије, која је у потпуности у надлежности локалних управа,
то се најбоље и види. Многе локалне управе врло мало ра
де по овом питању, иако су свесне значаја овог проблема
годинама чекају да неко други (удружење, министарство,
Дирекција за робне резерве, итд…) обезбеди енергенте,
решава њихове проблеме, а они беже од одговорности
и непопуларних мера. Град Београд је у више наврата –
и то у значајним процентима – иницирао поскупљење
грејања јер је то резултат професионалног и одговорног
односа како према грађанима Београда који се тако греју,
тако и према систему ‘Београдских електрана’ чије је
нормално функционисање у зимском периоду посебно
значајно за стабилност електроенергетског система не
само Београда, него и Србије“ – истиче Стојановић.

„Повећање енергетске ефикасности највећи је и најква
литетнији неискоришћен потенцијал у енергетици Србије,
али је неопходно да држава одреди јасна правила, поста
ви критеријуме и дефинише стимулативне смернице и ме
ханизме за даље неопходно унапређење енергетске ефи
касности и коришћење обновљивих извора енергије“ – каже
Марко Стојановић, директор Управе за енергетику Београда.
„Jедна од највећих препрека јесте одсуство системског
сагледавања енергетике и свих међусобних релација у
њој. Дневно праћење и реакције без јасне стратегије, а уз
јак социјални моменат који је наметнут енергетици, може
веома скупо да кошта читав енергетски сектор, а и државу.
Ове године је током три недеље енергетски систем због
леденог таласа био на веома важном испиту, који је врло
успешно пребродио без обзира на све изазове, околности и
опасности. Али из свега овога енергетски сектор, а поготово
они његови делови који су у власништву државе, изашао
је поново технички истрошен и изморен, а финансијски
исцеђен и осиромашен“ – закључује Стојановић.
„Без обзира на то што је енергетика врло значајан ресурс и
неопходна инфраструктурна и развојна компонента сваког
друштва, она код нас, нажалост, није тако утемељена. Бојим
се да смо у околностима које су за нама досегли техничке
максимуме и да креативне техничке импровизације и макси
мално стручно ангажовање енергетичара неће више бити
довољни да избегнемо проблеме са којима се до сада нисмо
суочавали. Енергетика не ужива статус који заслужује и који
мора да има – она нема адекватну организациону форму,
јединствено и јако министарство, јер је одлучено да будемо
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рационални тамо где нисмо смели. Такав статус енергетике,
уз чињеницу да одавно немамо нове производне капацитете,
као и додатне отежавајуће околности због временских
неприлика и већ традиционално одсуство штедње остају
као велико упозорење и опомена онима који одлучују о
судбини енергетике“ – упозорава Стојановић.
„Показало се по ко зна који пут и у кризним околностима да
све надлежне институције и службе имају ефикасну коор
динацију и квалитетну комуникацију. Струка и људи који
управљају системима, од директора до запослених на терену,
‘суви’ су квалитет који су изнедриле све претходне године
и деценије и то не смемо олако да потрошимо и изгубимо.
Њихово знање и искуство превазилази теоријска знања која
се уче у школама и на факултетима“ – примећује Стојановић.
Према његовим речима, један од проблема је сигурно
и непрагматична политика цена енергената и енергије.
„Неопходан је целовит систем координисаних мера јер се
суштински неће много променити само повећањем цене
једног енергента. Потребно је комплетирати законску ре
гулативу – усвојити закон о енергетској ефикасности, јасно
дефинисати инструменте за њихову брзу и реалну примену
кроз доношења система уредби и неопходних подзаконских
аката, устројити адекватно ресорно тело и формирати
јединствено министарство са комплетним и стручним кадром
које ће пратити и иницирати спровођење јединствене
енергетске политике. И напокон, морамо радити много
више на енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих
извора енергије јер је то наш највећи енергетски потенцијал“
– наглашава директор Управе за енергетику.

Постројење за дегазацију додатне воде у топлани „Миљаковац“

Савременије и уз мање трошкове
У ТО „Миљаковац“ не врши се термичка припрема воде ван
грејне сезоне јер систем није у функцији, а топловодна мре
жа се допуњује омекшаном водом. Из омекшане воде не
врши се одстрањивање кисеоника, па је корозија цевовода
и опреме интензивна. Из тог разлога урађен је пројекат
чијом реализацијом се решава проблем допуњавања то
пловодне мреже водом неодговарајућег квалитета. Овим
пројектом предвиђена је и реализована уградња постро
јења за одстрањивање кисеоника из воде, применом мем
бранских модула и одржавања азотног јастука у експанзио
ним посудама. Постројење је намењено за рад у летњем
периоду ван грејне сезоне и у грејној сезони, уместо
постројења за термичку припрему воде и одржавање при
тиска у експанзионим посудама помоћу парног јастука, које
се користи у грејној сезони. Цена кубика дегазиране воде
добијене на овај начин нижа је од цене дегазиране воде
добијене термичком путем.
Пројектовање, набавку опреме, монтажу, пуштање у рад
и уходавање опреме у потпуности је урадио конзорцијум
домаћих фирми: „AGS Trade“ Београд, „Биро НЕПТУН Инже
њеринг“ , Waterscan и TordaGM Water .

Постројење за одстрањивање кисеоника применом мем
бранских модула, уграђено у ТО „Миљаковац“, приказано је
на слици.
Кисеоник растворен у води доводи до корозије металних
посуда и цевовода. У циљу предупређивања ове појаве
пројектовано је савремено постројење за уклањање кисео
ника из воде, односно за смањење садржаја О2 у омекшаној
води која се користи у топловодној мрежи, са 12 ppb на
15ppb. Капацитет линије за отклањање кисеоника из воде је
димензионисан за проток напојне воде од 5 м³/h.
Постројење за одстрањивање кисеоника помоћу мембран
ских контактора и одржавањa азотног јастука у експан
зионим посудама пуштено је у рад крајем грејне сезоне
2011/2012. У раду је приближно три месеца. Постројење
функционише на задовољавајући начин и без икаквих по
гонских проблема. Вредности садржаја раствореног кисео
ника у води на излазу из постројења (12 ppb) ниже су од
пројектом дефинисане (15ppb).
Милорад Голубовић, „GM Water“
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свугде – тако и овде, економска криза узима свој данак.
Услед смањеног новчаног прилива завршетак планираних
радова продужен је за још две године. Са 2014. померен је
на 2016. годину.

Значајан допринос техничких факултета
Београдског универзитета
Завршетак обнове највећег манастирског конака из 1816,
познатог као Велики конак, првобитно је планиран за 2010.
годину, а према садашњим проценама померен је за крај
2012. године. Остали рокови, зависиће од даљег прилива
новца.
Иако су радови на обнови Хиландара у току, врата манастира
су све време била отворена за јавност. Тако су се у једној
групи туриста-посетилаца прошле године нашли и поједини
чланови горепоменутог инжењерског тима „Београдских
електрана“.
Том приликом, како је иначе професионалцима својствено,
повели су причу са монасима Хиландара о томе како се греју
током зимских месеци, што је даље довело до теме – топли
фикација.

Београдске електране разматрају могућност
помоћи Хиландару у даљој топлификацији
Група инжењера „Београдских електрана“ крајем априла упутила се ка Хиландару.
Циљ посете овој нашој духовној светињи било је пружање стручне помоћи у даљој
реконструкцији манастира, конкретно у делу топлификације хиландарског комплекса.
Реконструкција Хиландара која је уследила након пожара
2004. године, и то несагледивих размера када је у питању
културно-историјско благо српског народа, према нај
новијим проценама трајаће све до 2016. године.

19. века. Потпуно је изгорела и монументална улазна капија
с предворјем и портарницом, као и Стари и Бели конак на
североисточном делу, грађени 1598. године, а чија је обнова
управо била завршена.

Но, да се вратимо осам година уназад и подсетимо на не
милу вест која нас је у првим јутарњим часовима, 5. марта
2004. године, оставила немима.

Срећа у несрећи је, ако се у овом случају тако нешто може
рећи, што је ватра кренула у северном правцу. Да је којим
случајем било обрнуто, главна црква посвећена Ваведењу
Богородице, коју су у 12. веку зидали светитељи Сава и
Симеон Мироточиви, завршила би у пламену. У тој грађевини
налазе се највредније фреске, најпознатије иконе и највеће
светиње, попут иконе Богородице Тројеручице. Такође,
нетакнути су остали манастирска ризница и библиотека, као
и манастирски архив.

На Светој гори у ноћи између 4. и 5. марта 2004. године,
тачније сат после поноћи, услед смањењеног протока дима
повећала се температура унутар једног од оџака конака
Игуменарија. Због недостатка кисеоника, не само да се за
палила наталожена смеса чађи, смоле и катрана, већ се
унутар оџака обрнуло кретање гасова, што је у крајњем исхо
ду довело до експлозије. Велики притисак избио је горње
вратнице из лежишта, а горући угљен-моноксид се преко
тавана незауставивом брзиом почео ширити хиландарским
објектима. За пар сати изгорела је половина манастирског
комплекса.
Ватрена стихија је уништила три конака, од којих је један
грађен 1640. године а друга два крајем двадесетих година
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Одлуком Светог синода, на чијем је челу био блажено
почивши патријарх српски Павле и у договору са државним
министарствима Србије, сва средства за обнову Хиландара
уплаћивана су на рачун Светог архијерејског синода Српске
православне цркве.
Првих година (могло би се рећи све до 2009. године) средства
намењена за обнову била су значајно већа. Међутим, како

Импресије које су наши запослени понели из овог свето
горског манастира пренели су у радно окружење. Међу
колегама, инжењерима, почела је да сазрева мисао о помоћи
коју би „Београдске електране“ могле пружити монасима.
Први корак учинио је Љубиша Владић, руководилац Сектора
монтажа. Посредством пријатеља, иначе богослова, који
је прошле године био вођа пута за Хиландар, ступио је у
контакт са „Хиландарском кућом“ у Београду, која је органи
зована као представништво манастира Хиландар у Србији.
На основу добијених информација докле се стигло са ре
конструкцијом, односно са увођењем система грејања у
манастирски комплекс, а потом и подстицаја Хиландару да
пошаљу званичну замолницу, колеге инжењери су поднели
предлог менаџменту „Београдских електрана“ како би се
добила сагласност за формирање тима који ће отићи у
званичну посету манастиру и тамо, на основу увида у њи
хову документацију, направити спецификацију трошкова
које би предузеће могло издвојити за донацију.
Након добијене сагласности, формиран је тим инжењера у
саставу: Љубиша Владић, Васа Југовић, Бојан Богдановић,
Марко Ковачевић, Миодраг Миловановић и Горан Тунић.
Овај тим је у Хиландару боравио у периоду од 23. до 26.

априла ове године.
Имајући у виду да је сагласност за њихов пут базирана на
донаторској основи, стручном тиму није плаћена дневница.
Једини трошкови односили су се на путне.
Током боравка у Хиландару нашим колегама су домаћини
били отац Андреј и архитекта Драгомир Кривокућа из „Хи
ландарске куће“, руководилац обнове који их је упознао са
пројектима – до сада изведеним радовима на топловодном
систему и оним што је у плану.
У претходном периоду урађен је значајан део. Оспособљене
су четири котларнице: једна на лож уље за грејање госто
примнице Конака, друга на лож уље за грејање насеља у
којем су смештени извођачи радова, трећа у самом мана
стиру – главна (у њој се налазе два котла на лож уље и један
на чврсто гориво) и четврта котларница која се налази 30
километара јужно од Хиландара, у конаку у Кареји, у„главном
граду“ Свете горе где се одржавају монашке скупштине. Овај
конак са пратећим објектима такође припада Хиландару.
Сви објекти, према речима нашег саговорника Љубише
Владића, имају (или су у фази обнове) системе за снабдевање
потрошном топлом водом, док је у Хиландарском конаку и
гостопримници уведено и подно грејање.
За помоћ у изради пројеката и надзор при извођењу радова
у манастирском комплексу до сада су били задужени струч
њаци са Београдског универзитета, и то са Машинског,
Електротехничког и Архитектонског факултета.
После посете нашег стручног тима, намера је да се као до
натор укључе и „Београдске електране“.
Наши инжењери су на лицу места „снимили“ постојеће
стање и након повратка су направили спецификацију свега
онога чиме би „Београдске електране“ могле помоћи у
реконструкцији топловодног система Хиландара.
Имајући у виду економску кризу, која се не одражава само
на пословање нашег предузећа већ глобално, наша помоћ
би се могла огледати у стручним саветима, као и у донацији
у опреми и деловима које има наше предузеће, а неопходни
су за довршетак топлификације Хиландара.
Међутим, одлуку да ли ће и у којој мери „Београдске елек
тране“ пружити помоћ у реконструкцији топловодне мреже
престонице српске духовности, донеће менаџмент сходно
нашим могућностима, односно у складу са Планом посло
вања предузећа за 2012. годину.
Снежана Луковић

Легенда
Ватрена стихија, на срећу, није захватила многобројне иконе високе умет
ничке вредности, као ни бројне рукописе с минијатурама из 13. века. Није
оштећена, како кажу, ни највећа светиња манастира – чудотворна икона
Богородице Тројеручице. Легенда вели да су хиландарски монаси „када је
горела Гора и када је пламен почео да лиже и хиландарска врата изнели
пред жежене језике Тројеручицу“ а... „ватра се уплашила и побегла у море“.
Иначе, Хиландар су 1198-1199. године основали, а потом одатле и државом
управљали, монах Симеон (Стефан Немања) и његов најмлађи син монах Сава
(Растко Немањић). Значајно је поменути и да је у Хиландару основана прва
српска болница на иницијативу Светог Саве.
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Анализа Сектора за људске ресурсе

Неопходно подмлађивање кадрова

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“
као једно од најзначајних енергетских система у Србији
тренутно запошљава 2.289 радника. Број запослених на
неодређено време износи 2.164, док је њих 125 запослено
на одређено време.
Од 2.289 запослених 348 радника има високу стручну
спрему, 145 вишу, док 748 има средњу стручну спрему,
579 је висококвалификовано, 344 квалификовано, 28 по
луквалификовано и 97 неквалификовано. Подаци о броју
запослених и о свим осталим променама у вези са ка
дровском структуром свакодневно се ажурирају – кажу у
Сектору за људске ресурсе.
Тако је, рецимо, 2008. године број запослених износио
2.284, од тога је чак 69 примљено у стални радни однос,
393 је премештено на друга радна места, док је исте године
шест радника отишло у пензију. По Социјалном програму 39
радника узело је отпремнину и напустило предузеће.
Следеће, 2009. године, предузеће је запошљавало 2.256 рад
ника, четворо је те године отишло у пензију, 14 је узело Со
цијални програм, двоје је примљено у стални радни однос,
док је 150 запослених премештено на друга радна места.
У 2010. години у „Београдским електранама“ било је запос
лено 2.229 радника, примљено је 16 нових људи, петоро је
отишло у пензију, 29 је напустило предузеће по Социјалном
програму, а 137 је добило премештај на друга радна места.
Прошле, 2011. године, број запослених у предузећу био
је 2.172, пензионисано је 14 радника, 36 је отишло по Со
цијалнoм програму, примљено је петоро нових, док је 130
премештено на друга радна места. Почетком маја 2012.
године 124 радника потписало је Уговоре о раду на одређено
време. На друге послове премештено је 33 запослена, док
је један радник отишао у инвалидску пензију – подаци су
Сектора за људске ресурсе.
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Нажалост, у периоду од 2005. до 2011. године преминула
су 52 радника, док је у 2012. години, од јануара до јуна,
преминуло 7 запослених.
Када је у питању старосна структура запослених,„Београдске
електране“ су на критичном нивоу и неопходно је да се што
пре нешто предузме како би се кадрови подмладили и
извшио трансфер знања са старијих генерација на млађе.
Према речима Данице Младеновић, руководиоца Сектора
за људске ресурсе, од 2008. године до данас – по Споразуму
о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја
запослених у јавним предузећима комуналне делатности
чији је оснивач град Београд – услед технолошких, економ
ских и организационих промена предузеће је напустило
118 запослених. Од фебруарa прошле године 15 запослених
чека на исплату отпремнине јер су одлуком Управног одбо
ра проглашени технолошким вишком. У међувремену, 69
запослених поднело је захтев за коришћење права из овог
Споразума.
Када је у питању едукација кадрова, Управном одбору пре
дузећа сваке године се доставља Програм стручног оспо
собљавања и усавршавања запослених.
„Ове године, 30. маја, на седници Управног одбора усвојен
је Програм стручног оспособљавања и усавршавања запо
слених и предвиђено је да се за едукацију издвоје средства
у износу од три милиона динара. Та средства су планирана
Програмом пословања за 2012. годину, а одређују се по
организационим целинама и у складу са потребама које
достављају директори организационих целина за своје
запослене“ – истиче Даница Младеновић и додаје да је „због
мера штедње буџет за едукацију у 2012. години умањен за
седам милиона динара у односу на прошлу, 2011. годину“.
Ј. Дикић

Хуманост нашег колеге за пример свима

Слободан Стојановић дао крв чак 153 пута
Када се каже да се на муци познају јунаци, онда је колега
Слободан Стојановић (44), мајстор у Машинском одржавању,
за многе којима је помогао кад је било најпотребније, јунак
без премца. Његова крв и крвна плазма спасла је многе
животе. Дао их је чак 153 пута у протеклих 26 година. Сестра
његовог друга, коју је, као и многе, спасао, своју захвалност
изражава тако што га сматра и зове братом.
Од кад је са 18 година, као средњошколац, први пут до
бровољно дао крв, са тим је наставио и до данас.
- Ако на овај начин могу некоме да помогнем и да спасем
нечији живот, не знам због чега то не бих и радио. Веће
среће нема од тога кад знате да сте некоме помогли. Са
тако мало, можемо да урадимо много, а то много је заправо
спасавање људског живота... У почетку сам искључиво да
вао крв у Институту за трансфузију крви. То сам радио ре
довно, четири пута годишње, на свака три месеца, колико
је и дозвољено, а онда сам почео да дајем и крвну плазму.
Једне године сам чак 15 пута дао крвну плазму, јер је њу
могуће давати на сваке две до три недеље - прича Слободан
Стојановић.
Последњих година, каже, крв и крвну плазму даје углавном
кад га позову пријатељи и познаници, а то буде и до четири
пута годишње.
- То не значи да моја крв иде само онима које познајем. Наи
ме, често се деси да ме пријатељи и познаници позову да
помогнем неком њиховом, кога не знам. Наравно да се ода
зовем - прича Слободан, који има А позитивну крвну групу.
Они којима је помогао вечно су му захвални.

- Сестра мог друга, коју сам тад слабо познавао, била је
пре пет година тешко болесна, а операција јој била једини
спас. Друг ме је позвао и питао да ли бих могао да јој дам
крв. У том тренутку сам се затекао са својом породицом у
хипермаркету, али сам одмах након тог позива малтене
отрчао да помогнем. Операција је успешно прошла, а она
је данас срећна и задовољна жена. Завршила је факултет,
удала се, а постала је и мајка. Зове ме братом јер каже да
сад нашим венама тече малтене иста крв – прича Слободан
Стојановић и додаје и да је његов рођени брат такође
добровољни давалац крви.
Али, немају све приче срећни завршетак. Стојановић каже
да му је највише жао што није имао прилику да упозна једну
студенткињу којој је дао крв.
- Колеге те студенткиње су пре четири године, у сарадњи са
Црвеним крстом, организовале добровољно давање крви
на Палилули и ја сам се одазвао. Повео сам са собом и свог
сина који је тада био седмогодишњак. Желео сам на делу
да му покажем како се може помоћи људима. Нажалост, тој
девојци нисам пуно помогао. Леукемија је однела битку каже са жаљењем колега Слободан.

Намерава да завешта органе
Хуманости Слободана Стојановића нема краја. Каже да
ће ускоро завештати органе.
- Желим да и на овај начин, а кад за то дође време,
помогнем онима којима ће то бити најпотребније прича Слободан.
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Уклањање система водова турбогасова на вреловодним котловима у топлани „Нови Београд“

У срцу топлане највећа дизалица региона
У топлани „Нови Београд“ крајем маја 2012. године започети
су радови на уклањању канала турбогасова вреловодних
котлова производног постројења те топлане који од 2002.
године нису у функцији.
У оквиру припреме за реализацију тог захтевног и обимног
посла, у току 2010. године Машински факултет је обавио
испитивање канала турбогасова ВК1, ВК2 и ВК3 и, у сарадњи
са надлежнима из предузећа, анализирао поступак демон
таже сегмената водова турбогасова.
На основу визуелног прегледа елемената система канала,
утврђено је да се елементи конструкције, њихове везе, ком
пензатори, термоизолација и оплата налазе у лошем ста
њу. Наиме, сви челични елементи на којима су оплата и
термоизолација оштећене или недостају су у потпуности
захваћени израженом површинском и дубинском корозијом.
На појединим местима су присутне рупе, односно поједини
елементи конструкције недостају што у значајној мери угро
жава носивост и утиче на функционалност.
Ултразвучним мерењем дебљине зидова (лимова) кон
струкција елемената канала установљено је да дебљине

лимова нису у значајној мери смањене. Коначан закључак
Извештаја о испитивању канала турбогасова јесте да је због
насталих оштећења структура система канала изгубила
локалну носивост и да присутна оштећења неповољно
утичу на безбедност.
Због свега наведеног, било је неопходно започети радове на
уклањању канала турбогасова, а предвиђено је да се реали
зација тог пројекта одвија у шест фаза.
У 2012. години покренут је поступак уговарања демонтаже
система канала, а посао је припао фирми „Феромонт инже
њеринг а.д.” из Београда. Због неприступачности канала и
великих габарита и тежине елемената водова која износи и
до 12 тона било је неопходно упослити једну од највећих ди
залица у региону носивости до 600 тона.
Укупна вредност пројекта износи око 25 милиона динара, а
планирано је да радови буду завршени у јулу 2012. године.
Након демонтаже система канала, сегменти водова биће
продати као секундарне сировине.
М. М. К.

“Плануо” новац за побољшање
енергетске ефикасности
Обустављено је субвенционисање кредита за унапређење енергетске ефи
касности приватних објеката и субвенционисање стамбених кредита, јер је
техничка Влада Србије успела већ да потроши обезбеђених 300 милиона
динара који су из “крњег” буџета одређени за ове намене. Евентуалне нове
субвенције чекају нову владу.
Привремено је обустављено субвенционисање кредита за унапређење
енергетске ефикасности приватних објеката у 2012. години као и Програм
субвенционисања стамбених кредита, због тога што су средства Мини
старства животне средине, рударства и просторног планирања у износу од
300 милиона динара потрошена у рекордном року.
Додатна средства, која ће омогућити наставак овог програма обезбеђена
су преко Фонда за заштиту животне средине, а њихово коришћење ће
бити могуће након формирања нове Владе, саопштено је из ресорног ми
нистарства.
До сада је грађанима одобрено више од 3.000 кредита и то најчешће за
спољну изолацију и замену спољне столарије.
Од милијарду динара одобрених за унапређење енергетске ефикасности у
објектима јавне намене, реализована су 92 пројекта. Највише је издвојено
за објекте образовних установа (51 пројекат). Новац је добило и девет пред
школских установа, девет здравствених установа, седам објеката културе,
једна спортска и једна установа социјалне заштите. За пројекте у Војводини
одобрено је 284, 9 милиона динара, у Београду 183,3 милиона динара и
532,7 милиона у остатку Србије.
Секретар Удружења за грађевинарство у Привредној комори Србије Горан
Родић изјавио је да око 1,3 милиона станова у Србији треба да се рекон
струише јер су старији од 35 година, за шта је неопходно чак пет милијарди
евра! По стану је, објашњава Родић, неопходно од 4.000 до 4.500 евра, па се
очекивало да ће држава разговарати с банкама о одобравању наменских
кредита, с тим да месечна рата не буде већа од 50 евра. Али, од озбиљне
реконструкције неће бити ништа, јер ће држава с 300 милиона динара
субвенционисати камате на кредите које ће одобравати изабране пословне
банке, којима ће грађани, корисници кредита, достављати захтеве с
документацијом за одобравање зајмова.
Због великог интересовања грађана, до сада, привремено је обустављен и
програм субвенционисања стамбених кредита.

Грејаћемо се на комунални отпад

Уз Јужни ток и телекомуникациона структура

ЈКП „Градска чистоћа“ планира да на депонији „Винча“ гради
постројење за спаљивање отпада које ће производити
топлотну и електричну енергију. У току је израда студије
изводљивости, а спалионица отпада требало би да буде
изграђена у наредних неколико година. У „Градској
чистоћи“ објашњавају да би у том постројењу спаљивали
половину отпада који се прикупи. Како наводе, електрична
и топлотна енергија која би се тако производила делом
би се користила за сопствене потребе, а део би одлазио у
дистрибутивну мрежу из које би могло да се снабде највише
35.000 домаћинстава електричном, а око 100.000 топлотном
енергијом.

Словеначка „Комита“ и руски „Гаспром“ основаће у
наредних месец дана заједничко предузеће, по 50 одсто
удела, за телекомуникациону инфраструктуру дуж трасе
гасовода Јужни ток. Инвестиционо улагање износиће око
100 милиона евра.
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Потпредседник словеначке компаније за телекомуни
кациони инжењеринг у енергетици, Аљоша Иванчич, изја
вио је да ће половина капацитета тих оптичких каблова
бити коришћена за управљене гасоводом, док ће друга
половина имати комерцијалну намену.

Кроз дугорочно стамбено кредитирање у 2012. години, од укупно 1.146
примљених захтева за субвенционисане кредите, одобрено је 1.061, а
реализовано 373 кредита, показује извештај Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита о спровођењу Уредбе о мерама подршке
грађевинској индустрији.

Енергетска ефикасност у школама
Представници Владе Србије и
Немачке развојне банке KfW
потписали су предуговор о кредиту
од 10 до 12 милиона евра за
побољшање енергетске ефикасности
у школама. „Кредит је намењен
повећању енергетске ефикасности
школа у којима ће истовремено бити
решавани санитарних проблеми.
Уговор са KfW банком требало би да
буде потписан на јесен, како би до
наредног лета биле обављене све
припреме за радове,” каже Милош
Бањац, помоћник министра за
инфраструктуру и енергетику у Влади
Србије. Предвиђено је да новац од
кредита буде искоришћен за радове
који ће допринети уштеди 30 одсто
енергије у 20 школа, а још 18 школа
је на списку образовних институција
у којима су планирани такви радови.
„Влада Србије тражила је од Балкан
инвестмент фонда још 1,5 милион
евра донација, као техничку помоћ
за сповођење пројекта енергетске
ефикасности у школама“, каже
Бањац објашњавајући да је током
последњих шест година, захваљујући
пројекту који је финансирала Светска
банка, побољшана енергетска
ефикасност у 70 основних и средњих
школа.
При крају је споровођење тог
пројекта у два клиничка центра, а од
2014. године, како је рекао Бањац,
требало би да Светска банка поново
финансира побољшање енергетске
ефикасности у клиничким центрима
у Србији.

Зелена енергија у Топлици
Трагајући за квалитетним одлагањем отпада са фарме, власник млекаре „Лазар“ из Блаца Милан Видојевић одлучио је да из
биомасе производи електричну енергију. У отпаду са фарме и из млекаре има довољно енергената за производњу једног
мегават-сата струје: у млекари као отпад остаје сурутка, а на фарми стајњак. На тај начин решиће питање екологије и, уз све
то, производиће струју.
Компанија „Планинка“ из Куршумлије, која у Луковској Бањи за загревање већ користи термалне воде, одлучила је да за
исте намене и у Пролом Бањи искористи енергетски потенцијал сунчевог зрачења и тако уштеди 50 одсто електричне
енергије. За енергију из обновљивих извора заинтересована су и сеоска газдинства, посебно откад је поједностављен
поступак добијања дозвола.
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Одржан меморијални турнир Ненад Печеновић

Александар Антић упосети предузећууванреднојситуацији

„Београдске електране” дале својмаксимум
бројреклам ација еј , с обзиром на околности, био
прилично низак и износио еј око 350 дневно.
„Н ајн иж а тем пература еј забележ ена 9. ф ебруара, када еј било 26 степени испод нуле. Т ада еј
и потрош њ а енергената била рекордна и из
носила еј око 155 хиљ ада кубних м етара гаса на
сат“ – истакао еј П ав ловић.

Н а тереним а„Београдских електрана“ 8. уј на 2012. године одрж ан еј пети кош аркаш ки м ем оријални турнир „П еченовић“. Уз
присуство родбине и пријатељ а одигране су утакм ице изм еђу екипа „Београдског водовода“, „Fuju ф илм а“ и „Београдских
електрана“. П о заврш етку кош аркаш ких утакм ица организовано еј друж ењ е и присећањ е на колегу Н енада П еченовића.
Т радиционално, родитељ и су уручили пехар и захвалнице екипам а учесницим а и донаторим а турнира (VIA OCEL). О во еј
била о
ј ш еј дна прилика да освеж им о сећањ е на нам а драгог пријатељ а, кош аркаш а и колегу.
Слике : м ем оријални турнир и м ем оријални турнир 2

Застава„Београдскихелектрана“ на Хималајима

Ранко Јаш овић освојиоејдан од највиш ихврхова
послуж е, попеће се на врх света – М онт Еверест (8.848 м -е
тара висине).
„Д есетак дана еј било потребно да од поднож ај Хим алаја
дођем о до базног кам па који се налази на 5.400 м етара
надм орске висине – из кога се креће на заврш ни успон. Н а
освајањ е врха А лј анд П ик пош ли см о око еј дан сат ујутру.
Успон еј био веом а теж ак због ниске тем пературе, која се
кретала изм еђу 10 и 15 Целзијусових степени испод нуле.
О сим тога, успон еј био и технички захтеван због деоница
са великим нагибом , па су кориш ћена уж ад дугачка и по
150 м етара“ – преноси утиске Ранко Јаш овић и додаје да
их еј на врху сачекало лепо врем е, па еј експедиција м огла
пола сата да уж ива у погледу на долину, али и на околне
хим алајске врхове који позивају на нова освајањ а.

Колега Ранко Јаш овић поново еј био успеш ан. Н ајн овији врх
који еј освоји о, иако, како и сам каж е, крајњ им напорим а,
еј сте А лј анд П ик (Island Peak – Imja Tse) на Хим алаји м а, ви сок чак 6.189 м етара. Н а врх се попела експедиција од 11
чланова, предвођена чувеним српским алпинистом Д -ра
ганом Јаћим овићем . Експедиција еј трајала 22 дана, а из
Београда се кренуло 8. априла.

А лександар А нтић еј нагласио да еј очу вањ е
електроенергетског систем а еј дан од највећих
приоритета у таквим кризним ситуацијам а, као
и да еј улога „Београдских електрана” пресудна
како за Београд, тако и за Србију.
„‘Београдске електране’ су постизале рекордну
потрош њ у енергената, а запослени су уло
ж или
м аксим алне напоре да обез
беде прописане
У даним а ванредне ситуације изазване најн иж им спољ аш- температуре како корисници не би трош или електричну
њ им тем пературам а у последњ их двадесетак година, када енергију за догревањ е станова и на тај начин угрож авали
су се „Београдске електране“ ж естоко бориле да одрж е електроенергетски систем “ – рекао еј Антић.
стабилност у производњ и и дистрибуцији топлотне енер
гије, али и читавог електроенергетског систем а Србије, пре - О н еј закљ учио да еј предуслов за добро ф ункционисањ е у
дузеће су посетили председник Скупш тине града Београда грејн ојсезони правоврем ено обезбеђивањ е енергента, кваА лександар А нтић и члан Градског већа Горан А лексић. литетно извођењ е рем онта, али и прош ирењ е производних
Т ом приликом истакнут еј значај„Београдских електрана” постројењ а, попут изградњ е котлова у топланам а „Вож
за целокупни електроенергетски систем који би се, како еј
довац“ и „Н ови Београд“, ш то се показало као исправна
речено, без доброг ф ункционисањ а „Електрана“ сигурно политика.
распао због превисоке потрош њ е струје. Закљ учено еј да
еј предузеће у ванредној ситуацији , при изразито ниским Зоран П редић, генерални директор изнео еј податак еј да
еј сам о у првих м есец и по дана 2012. године потрош ено
тем пературам а, веом а добро ф ункционисало.
око 100 м илиона кубних м етара гаса и око 12.000 тона м-а
Владан П авловић, пом оћник генералног директора за тех
- зута. П редић еј закљ учио да ће предузеће увек улагати
м аксим алне напоре да станови Београђана и у условим а
ничке послове „Београдских електрана”, истакао еј да су тада
сви топлотни извори били у ф ункцији и да на дистрибутивној екстрем но ниских спољ аш њ их тем пература буду топли.
м реж и није било већих кварова. П рем а њ еговим речим а,

Ранко каж е да м у еј ово до сада била најтеж а препрека.
У тренуцим а слабости, који нем иновно долазе због прем ора, хладноће, па и глади, пом иш љ ао еј да одустане и
експедицији каж е да наставе без њ ега. М еђутим , м ен
тал ном снагом и уз подрш ку чланова експедиције савладао
еј кризу и сан који еј обузим ао исцрпљ ено тело. Каж е да
се то свим а деш ава без обзира на ф изичку спрем ност, али
да су пријатељ и увек ту да се м еђусобно подрж авају. Ранко
истиче да планина сурово каж њ ава греш ке и непослуш ност
чланова експедиције, због чега еј им ператив остати м ен тално ај к. И ако еј свестан великих изазова, Ранко поручује
да се „неће см ирити док не освоји М онт Еверест“.

Т ако се заставица „Београдских електрана“, после Елбруса
(5.642 м етара) на Кавказу и А конкагве (6.962 м етара) на
А ндим а, завијо рила и на Хим алаји м а. О вај успон на Хи
- О свајањ е Хим алаја ф инансијски су пом огле „Београдске
м алаје огром ан еј успех, али то еј тек први корак у пла - електране“.
нираној Хим алајској трилогији еј р у септем бру идуће
године Ранко већ планира освајањ е врха М анаслу (8.156
И . К.
м етара), а у 2014. години, како каж е, ако га здрављ е и срећа
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Поново свеукупни победници
У периоду од 29. маја до 2. јуна 2012. године на Златибору
су одржани Радно-спортски сусрети удружења „ТОПЛАНЕ
СРБИЈЕ“. Учествовало је 25 екипа са преко 600 такмичара, а
ЈКП „Београдске електране“ је на сусретима „Топлана Србије“
четврти пут проглашено за свеукупног победника.

Са 48 такмичара одржавају критеријум и стандард РСС
са остварених 24 поена (од могућих 39), у 13 спортских
дисциплина и 5 поена (од могућих 15) у 5 радних дисциплина.
Свеукупно I место и I место у спортским дисциплинама и
похвале за понашање.

РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ:

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

III место

I место – Израда веза
за радијатор (Саша
Обрадовић и Слободан
Ристановић)

I место

Стрељаштво (жене)
Биљана Митић
Татјана Пејић
Александра Миздрак
Стони тенис (жене)
Јасна Симић
Сања Поповић
Слађана Ђекић
Баскет
Драган Аврамовић
Александар Алексић
Александар Ненадовић
Горан Живковић
Небојша Петровић

Стрељаштво (мушкарци)
I место – Јован Тошић
II место – Никола Марић
III место – Радомир
Мировић

Тенис дубл
Синиша Влатковић
Петар Васиљевић

Стрељаштво (жене)
I место – Александра
Миздрак
II место – Биљана Митић
III место – Татјана Пејић

III место – Расклапање
и склапање радијатора
(Горан Васиљевић и Дејан
Радовановић)
III место – Израда
прикључака за манометре
(Ненад Стјепић и Слободан
Јакшић)

Мали фудбал
Срђан Макарин
Харис Јамини
Никола Станковић
Александар Шарчевић
Бошко Баровић
Немања Ивановић
Ненад Јонић
Михаило Ивановић
Милан Гојковић
Шах
Петар Пражић – ОЦ ПиД
Тома Здравковић – ОЦ ПиД
Милан Шмитран – ОЦ
Одржавање
Бранко Станковић – ОЦ
Набавка
Стрељаштво (мушкарци)
Јован Тошић
Никола Марић
Радомир Мировић
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II место
Одбојка (мешовито)
Јелена Стаматовић
Радомир Мировић
Горан Живковић
Драган Аврамовић

Куглање (мушкарци)
Душан Ћук
Жељко Чанковић
Зоран Милијаш
ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН

Тенис
I место – Синиша Влатковић
Куглање (мушкарци)
III место – Душан Ћук
Владан Павловић,
дипл.маш.инг

