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Зоран Предић, генерални директор „Београдских електрана“

Не одустајемо од даље
модернизације предузећа
И поред озбиљних економских изазова са којима се готово
више од годину дана суочава не само наше предузеће већ и
град, и држава у целини, успели смо да темељно припремимо
постројења од чијег функционисања у зимским месецима
зависи квалитет живота готово милион људи у Београду. Како
бисмо решили проблеме који су наметнути нашем предузећу,
али и оне који су настајали дуги низ година, у потпуности смо
координирали рад свих организационих целина. Наглашавам
да су сви надлежни директори озбиљно схватили да би без
међусобног усаглашавања напредак у предузећу био спорији,
а очекивања грађана изневерена. Због тога су тимским радом
у кратком временском периоду направљени велики помаци у
проналажењу решења и за најсложеније проблеме.

Не само да смо обавили темељне и квалитетне ремонтне радове, већ смо иза себе оставили нешто новоизграђено, што ће
служити нашим запосленима и свим Београђанима. Навешћу
само неколико примера. Модернизовали смо препумпно
циркулационо постројење у топлани „Нови Београд“ и убрзаним
темпом наставили са изградњом највећег и најмодернијег котла
у југоисточној Европи од 140 мегавата. У топлани „Вождовац“
изградили смо, и у рад пустили, нови котао снаге 116 мегавата. На
основу тога Вождовчанима, који су наши корисници, побољшали
смо квалитет грејања, а започели смо такође изградњу развојног
топловода који ће омогућити даље проширење топловодне
мреже, односно топлификацију великог броја улица у општини
Вождовац. Житељима Бановаца омогућили смо да имају грејање
и када нема гаса, јер смо изградили линију за коришћење течног
горива.
Реконструисали смо дотрајале деонице топловода и проширили
топловодну мрежу уградњом око 60 километара нових предизолованих цеви. У периоду од 1. јануара до 20. новембра
2009. године, по Програму изградње објеката топлификације, у
редовно грејање смо укључили више од 95.500 метара квадра2

тних стамбеног простора и 15.780 метара квадратних пословног
простора. Такође, по субвенционираном Програму прикључења
21.000 станова, у редовно грејање смо укључили више од
4.800 квадратних метара стамбеног и 1.280 метара квадратних
пословног простора.
И не само то, већ смо разуверили све оне који су сматрали да
нећемо успети да обезбедимо неопходне енергенте за стабилан
рад постројења и тако загрејемо станове грађана. Због тога
желим да похвалим све оне који су предано радили и залагали
се како би „Београдске електране“ остале један од најугледнијих
градских колектива.
Желим да нагласим да наше предузеће у наредним годинама,
и поред недостатка финансијских средстава, неће бити зауставвљено у процесу обнове и модернизације постројења. Напротив,
један од приоритета руководства је да пронађе најбољи начин да
је
генерацијама које долазе остави стабилан и модеран систем.
ге
ЗЗато смо дефинисали приоритетне пројекте које ћемо реализоввати у наредним годинама. Захваљујући доброј сарадњи са
оснивачем – која је, морам истаћи, значајно унапређена у
о
протеклој години – у наредној ћемо окончати финансијски део
п
пројекта који се односи на изградњу нових котлова у топланама
п
„„Вождовац“ и „Нови Београд“. У следећој години проширићемо и
погонски објекат у топлани „Нови Београд“ како бисмо под кров
п
сставили нови вреловодни котао. Овом инвестицијом, вредном
око 100 милиона динара, заокружићемо пројекат изградње најо
ввећег котла у „Београдским електранама“. Међутим, ту нећемо
сстати. Иако су пројекти који се односе на даље унапређење
топлане „Нови Београд“ веома скупи и захтевају максимално
то
ззалагање свих сектора, нећемо одустати од реконструкције
магистралног топловода М6 преко моста „Газела“ и изградње
м
крака топловода ка Сењаку. Такође, трудићемо се да у што краћем
временском периоду изградимо измењивачку станицу, две
препумпне станице и наставимо са изградњом топловода, који
је предуслов за гашење котларнице „Сава Ковачевић“. Не кажем
да ћемо све ове пројекте моћи да реализујемо у наредној години,
јер нам је, пре свега, потребна финансијска подршка, али њихова
етапна реализација трасира наш даљи напредак.
Поред тога, у 2010. години планирамо да почнемо поступак за
проширење производних капацитета топлане „Коњарник“,
односно изградњу новог котла. Због велике заинтересованости
грађана за прикључење на наш систем, у плану је да капацитет
топлане „Коњарник“ повећамо за максимално могућих 70
мегавата.
Следеће године такође ћемо почети израду документације
неопходне за повећање капацитета топлане „Дунав“, а већ је
у процедури израда урбанистичко-планске документације за
изградњу новог магистралног топловода ове топлане, који би
пролазио кроз Луку „Београд“. Тиме ћемо значајно повећати број
корисника и осигурати развој ове топлане.

Један од значајних пројеката односи се на изградњу потпуно
нове топлане „Вишњичка бања“, која би требало да осигура
квалитетно грејања постојећим корисницима, али и да омогући
топлификацију подручја око Мирјевског потока, односно дела
општине Карабурма. Према тренутним плановима, изградња
поменутог енергетског објекта одвијаће се у две фазе. У првој
фази планирана је изградња котла снаге 50 мегавата који би
преузео снабдевање свих постојећих корисника, а стекли би
се такође услови да угасимо више од 10 локалних котларница
– загађивача. У другој фази предвиђено је проширење овог
топлотног извора за још 50 мегавата, а на основу тога је планирано
прикључење многобројних стамбених и пословних објеката.
Ипак, нико не крије да је наш највећи изазов, али и оснивача
предузећа, како да пронађемо најбољи и најефикаснији начин да
наплатимо оно што смо произвели. Наша највећа потраживања
и даље су везана за несавесне грађане и тренутно износе више
од 3,6 милијарди динара. Та сума је много већа од оне коју смо
дуговали за утрошени гас у претходној грејној сезони. Питање
набавке енергената, односно природног гаса, решили смо кроз
одређене аранжмане са банкама – на терет предузећа, што сам
у више наврата јавно истицао, јер надлежни, али и Београђани,
то треба да знају. Тачно је да нам највећи проблем представља
то што велике дужнике из категорије домаћинстaва не можемо
да искључимо, али је тачно и то да је наше потраживање остало
на истом нивоу упркос повећању цене грејања и паду животног
стандарда. Да бисмо могли да сервисирамо набавку енергената
и омогућимо стабилно пословање, у процесу повећања степена
наплате који смо започели, имамо подршку оснивача. Због тога
смо прибегли и крајњој мери – искључивању из система даљинског грејања. Поред низа упозорења и добре воље да изађемо у
сусрет свим дужницима, услугу смо ускратили многим правним
лицима, чак и факултетима. Ова акција већ даје позитивне ефекте,
јер је велики број правних лица почео да измирује заостале
обавезе према предузећу.
Више пута сам истицао да је наш задатак да предузеће почне позитивно да послује. На том нимало лаком путу опоравка ми ипак
успевамо да смањимо губитке, при том не угрожавајући квалитет
рада „Београдских електрана”, већ га унапређујући. Због тога
спроводимо све активности које доводе до рационалне потрошње, пре свега енергената, на основу којих је могуће направити
највеће уштеде. На цене енергената и електричне енергије не
можемо да утичемо, а у укупним трошковима пословања њихово
учешће је чак 70 одсто. Због тога смо максимално рационално
поставили цео овогодишњи концепт пословања, који већ даје
резултате. Не смемо да заборавимо да је планирани губитак у
пословању у 2008. години износио 3,43 милијарде динара, да је
смањењем трошкова сведен на 2,7 милијарди, а да ову годину
планирамо да завршимо са још мањим губитком, који би требало
да износи 1,9 милијарди динара.

Међутим, и поред постигнутих позитивних ефеката, исказан
је губитак у пословању који би био још већи да нису остварене
поменуте уштеде. Због тога сам наложио свим директорима
да и даље подносе кварталне извештаје. У 2010. години биће
настављена пракса одређивања буџета по организационим
целинама ради бољег праћења трошкова и бољег планирања.
Константно ће се радити на повећању степена наплате, али
и активније тражити најбољи начин да се уведу мерења и
наплата према потрошњи, чиме ће додатно бити смањени
трошкови за енергенте. Поред тога, биће направљен и усвојен
правилник о раду дистрибутивног система, затим методологија
о израчунавању цене прикључка на систем даљинског грејања,
процедура за добијање лиценци у делатности, као и правилник
о стицању статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије
из обновљивих ресурса. Паралелно са тим биће усвојене нове
и измењене постојеће одлуке, затим документи и стандарди
који регулишу област комуналне делатности, као и они који се
односе на изградњу нових објеката и реконструкцију и санацију
постојећих. Доношењем неопходних аката и изменом постојећих,
дугорочно ћемо утицати на побољшање енергетске ефикасности
која је нашем предузећу, али и Београду, преко потребна.
Један од приоритета у наредном периоду представљаће и
унапређење организационих докумената предузећа на основу
којих би средњорочно и дугорочно био решен проблем
кадровске, квалификационе и старосне структуре запослених.
Наиме, градска управа је ангажовала стручњаке Факултета
организационих наука који би требало да предложе нове елементе организације у свим јавно-комуналним предузећима, па
тако и у нашем. Из садашње перспективе кадровска, квалификациона и старосна структура запослених у предузећу већ
почиње да забрињава. На основу анализа, просечни радни стаж
запослених у „Београдским електранама“ је око 21 годину, што
значи да је већина колега ушла у другу половину радног века.
Као и у сваком другом предузећу, и у нашем је неопходно да се
кадровска структура обнавља, затим да буду примљени млади
људи, али уз смањење укупног броја запослених. Сведоци
смо брзог развоја нових технологија, па су и нашем предузећу
потребни млађи стручњаци нових профила.
И на крају, у име менаџмента и у своје име, свим запосленима
најискреније желим пуно здравља, среће и успеха у новој 2010.
години.

У току 2009. године остварене су велике уштеде на одржавању,
јер смо већину пројеката реализовали без ангажовања трећих
лица. Уштеде смо остварили и на репрезентацијама, смањеној
потрошњи воде, гориву за возила, службеним путовањима,
трошковима за телефоне. Милионске уштеде остварили смо
супституишући енергенте. Дакле, уштедели смо на свим
ставкама на које смо могли да утичемо. Започето је квартално
праћење трошкова, а такође су за све организационе целине
одређени буџети у оквиру којих је утврђено дозвољено трошење
средстава.
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Ненад Ђаковац, заменик генералног директора „Београдских електрана“

Економска криза и потраживања
нису зауставили наша улагања

средстава, и то пре уговореног рока. По сличном моделу биће
регулисан дуг из претходне грејне сезоне. Од „Србијагаса“ моћи
ћемо да набављамо гас као квалификовани купац, тако да ће на
крају ове грејне сезоне дуговања бити знатно мања него што би
била да није постигнут овакав договор.

Како се на пословање „Београдских електрана“
одражава дуговање наших потрошача?
Веома је висок износ потраживања и то има озбиљан утицај на
наше пословање. Петина корисника – домаћинстава, који грејање
плаћају преко „Инфостана“, не измирују редовно своје обавезе.
Њихов дуг је тренутно око 3,6 милијарди динара. Корисници
пословног простора дугују око 1,5 милијарду динара. Када би сви
дужници измирили своја дуговања, „Београдске електране“ би
биле успешно и профитабилно предузеће. Али како сада ствари
стоје, у првих шест месеци губици су износили 1,1 милијарду
динара, а пројектовани за ову годину су били 1,9 милијарди
динара. Међутим, они би сигурно били много већи да почетком
године није уследило повећање цене грејања, која је и даље за
око четвртину нижа од економске, али свесни смо да економска
криза погађа све нас. Нажалост, због свега тога превасходно трпе
инвестиције.

Да ли у оваквим условима, када су потраживања
велика, има простора за инвестиције?

Пре више од два месеца „Београдске електране“ су 44. пут заредом „потпалиле“ своје котлове. Протекле деценије донеле су
велике помаке у даљинском систему грејања. За разлику од
почетака, када се број корисника мерио хиљадама, данас их има
стотине хиљада, односно они чине половину укупног стамбеног
фонда Београда.
Колико су за технолошки напредак и развој једне компаније
битна финансијска улагања, толико су битни и људи који њима
руководе. О протеклој пословној години, коју је обележила
новопостављена руководећа структура, разговарамо са замеником генералног директора Ненадом Ђаковцем.

Интересује нас прво како процењујете
почетак овогодишње грејне сезоне?
Имајући у виду да смо у односу на претходну годину раније
отпочели са ремонтима постројења, а потом и функционалним
пробама, грејнa сезона је почела пре него што је званично
требало, односно чим је температура пала испод дванаестог
подељка. Ако се узме у обзир и чињеница да је од тог дана, па до
данас, укупан број телефонских позива диспечерског и позивног
центра био за овакву прилику мањи од уобичајеног, онда сматрам
да је почетак грејне сезоне био веома успешан.
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Да ли сматрате да смо у овој грејној сезони
припремљени за евентуални настанак гасне кризе?
Говорећи из садашње позиције, не би требало да буде проблема
јер, када је реч о обезбеђеним енергентима, гасу и течним
горивима, ситуација је боља него прошле године.
„Београдске електране“ су још у првом тромесечју 2009. године
из сопствених средстава „Нафтној индустрије Србије“ исплатиле
сва ранија дуговања за мазут. За ову грејну сезону веома рано смо
почели да преговрамо о набавци 50.000 тона мазута.
Добили смо најповољнију цену у Србији. Захваљујући правовременом реаговању руководства, резервоари су у свим топланама пуни, а то је довољно за грејну сезону уколико испорука
гаса буде редовна.
Кад је о гасу реч, упркос тренутном дугу према „Србијагасу“
од око 3,1 милијарде динара, очекујемо редовно снабдевање
током читаве грејне сезоне. Захваљујући конструктивној, рекао
бих и партнерској сарадњи са градоначелником Београда,
Драганом Ђиласом и градским институцијама, успели смо да
пронађемо модел регулисања дуга за гас, и то кроз аранжман
сличан прошлогодишњем. Садашњи менаџмент затекао је дуг за
гас за грејну сезону 2007/2008. од 1,5 милијарди динара. Међутим,
узели смо банкарски кредит и вратили смо га из сопствених

Ми морамо водити рачуна и о инвестиционим пројектима.
Процена је да ће до краја ове године „Београдске електране“
прикључити више од 350.000 метара квадратних стамбеног и
пословног простора, тј. више од 280 објеката. У склопу топлане
„Нови Београд“ у току је изградња највећег вреловодног котла на
Балкану од 140 мегавата, који би требало да буде спреман за грејну
сезону 2010/2011. Пошто буде пуштен у рад, биће заокружено
технолошко унапређење и модернизација топлане „Нови
Београд“. Тада ће се стећи предуслови да се у општинама Нови
Београд, Земун, Савски венац и Врачар прикључи велики број
нових корисника и прошири топловодна мрежа према Прокопу
и Сењаку. Недавна реконструкција и модернизација препумпног
циркулационог постројења у топлани „Нови Београд“, коштала
је око 100 милиона динара. Захваљујући поменутом постројењу,
створени су услови да се на почетку грејне сезоне 2010/2011.
највећи вреловодни котао у југоисточној Европи несметано
прикључи на производни и дистрибутивни систем.

Одакле средства за ове не баш мале инвестиције,
имајући у виду велика потраживања
и некомерцијалну цену услуга за испоруку
топлотне енергије?
Приоритети пословне политике новог менаџмента су спровођење мера штедње и домаћинско пословање на свим нивоима
и у свим сегментима пословања. Само три месеца пошто је
постављена нова руководећа структура, при том стриктно
поштујући План мера штедње који је донео градоначелник
Београда, „Београдске електране“ су успеле да знатно смање
трошкове пословања. Оваквим домаћинским приступом, у

октобру, новембру и децембру 2008. године, планирани губитак
је смањен са 3,4 на око 2,7 милијарде динара, тј. за више од
700 милиона динара. Током првих шест месеци ове године
успостављене су економски оправдане рестриктивне мере и
захваљујући томе су многи интерни трошкови ревидирани у
односу на предвиђене трошкове за 2009. годину. Смањени су
трошкови на склапање уговора са даваоцима услуга. Све оно
што стручни кадар „Електрана“ може и зна да обави нећемо више
плаћати. Тиме је додатно плаћање услуга одржавања, у односу на
прошлогодишњи период, смањено за 59,3%, тј. за 115,6 милиона
динара. На пример, на пословима пројектовања уштедели смо
око 13 милиона динара; на транспортним услугама, које се не
односе на транспорт енергената, око 17 милиона; на многим
другим ситним производним услугама, које се у извештајима
подводе под „остале“, око 30 милиона динара.
Оптимизовано је коришћење канцеларијског материјала; не
отписује се алат и ситан инвентар који је још употребљив; ограничена је потрошња горива нашег возног парка; лимитирани
су износи рачуна за коришћење мобилних телефона; рационализовани су трошкови службених путовања; спроводи се и
рестриктивна политика похађања семинара, па је њихов број у
односу на раније преполовљен.
Спроведеним интервентним мерама менаџмента предузећа у
сарадњи са стручним тимом „Београдских електрана“, који је
формиран ради решавања економско-финансијских проблема,
али такође захваљујући подршци и великом залагању свих
запослених, постигнуто је смањење трошкова пословања за 24,6
одсто, у односу на исти период прошле године.

И за крај, какав приступ „Београдске електране“
имају по питању екологије?
Свака нова грејна сезона јесте својеврстан еколошки изазов,
како за становнике Београда тако и за нас. Топлане су по самој
производној делатности загађивач.
Међутим, смањењу загађења животне средине доприносимо
кроз програме гашења локалних котларница. Угашено је више
од 1.000 котларница, а то подразумева улагање у прикључење
објеката на даљински систем грејања. Коришћење гаса, као
основног енергента, уместо мазута (однос 80:20), иде у прилог
смањењу емисије штетних гасова у атмосферу. Поред тога,
„Електране“ тренутно једине у Србији, у погону на Сењаку, користе котларницу на биомасу. Годишња потрошња 700 тона пелета
и брикета, по животно окружење најчистијег енергента, такође у
извесном проценту смањује загађење ваздуха. Међутим, бригу
за здраво животно окружење, доказујемо и активним приступом
и подршком еколошким догађајима које спроводи Министарство за екологију и просторно планирање.
Наша последња еколошка акција „Зелени градови Србије“,
иницирана у сарадњи са ресорним министарством и Народном
канцеларијом председника републике Србије, спроведена је
3. новембра на светски Дан чистог ваздуха. Том приликом смо
становницима новобеоградског блока 70а подарили алеју од
15 четинара. Сваки четинар је симболизовао једну од наших
топлана. На тај начин смо уједно обележили и недавни, успешни
почетак грејне сезоне 2009/10. године.
С. Луковић
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Рад постројења Београдских електрана стабилнији у односу на протеклих десетак грејних сезона, оценили надлежни

Систем стабилнији,
грађани задовољнији

Ипак, код многих корисника који су пријавили слаб квалитет
грејања, након извршеног прегледа инсталација, предајних
станица и мерења, записнички је констатовано да се температуре
у загреваним просторијама крећу у оквиру прописаних. Због
неоснованих рекламација, што се често дешава, наше екипе нису
биле у могућности да у најкраћем року стигну до корисника који
упућују основане притужбе. Међутим, на основу многобројних
података и анализа може се рећи да је досадашњи рад постројења у грејној сезони 2009/10. стабилнији него у протеклих
десетак – заједнички је закључак надлежних директора, Петра
Васиљевића, Драгослава Танасића и Владана Павловића, који је
представљен и Управном одбору предузећа.
Члан Градског већа, Горан Алексић, истакао је на конференцији за
новинаре одржаној у предузећу да „Београдске електране“ први
пут нису чекале 15. октобар како би стартовале са испоруком
топлотне енергије.
„‘Београдске електране’ први пут нису чекале да три дана
узастопно буде хладно како би почеле да загревају станове,
већ су се припремиле на начин како смо то и обећали прошлог
септембра, када је било изузетно хладно. Ове године, уз помоћ
свог оснивача – града Београда, ‘Београдске електране’ су се
припремиле да стартују са испоруком топлотне енергије онда
када је то грађанима потребно. Верујемо да су ремонтни радови
обављени стручно, успешно и квалитетно и да ће обезбедити
функционисање система онако како то градске одлуке, Закон
о енергетици и правила пословања ‘Београдских електрана’
налажу и да ће Београђани бити задовољни грејањем“ – рекао
је Алексић.
Истовремено, нагласио је члан Градског већа: „Морам да упозорим да добро грејање подразумева уредно плаћање рачуна. Дуг
грађана ‘Београдским електранама’ је изузетно велики, па ћемо
још једном замолити оне који су заборавили и оне који на време
нису платили, да своје обавезе измире како би и ‘Београдске
електране’ могле да измире обавезе према добављачима за
енергенте“ – рекао је Горан Алексић.

„Београдске електране“ почеле су да испоручују топлотну
енергију корисницима 13. октобра 2009. године – два дана пре
званичног почетка грејне сезоне 2009/2010.
Захваљујући темељној и квалитетној припреми постројења,
проблема и кварова од када је почела грејна сезона готово да
и није било. Стабилно се производи и дистрибуира топлотна
енергија корисницима, уз појединачне кварове на дистрибутивној мрежи, којих је мање него у протеклим грејним сезонама.
Такође, значајно је мањи и број рекламација корисника. У првих
неколико дана грејне сезоне, док у потпуности није успостављен
стабилан рад система, Диспечерском центру упућивано је око
700 рекламација дневно. Имајући у виду да предузеће снабдева
нешто више од 300.000 домаћинстава, број рекламација брзо је
сведен на 0,001 одсто, односно у просеку мање од 300 пријава
дневно.
Захваљујући целодневном раду на почетку грејне сезоне
(са ноћним прекидима), систем је доведен у стабилан и
функционалан рад раније него што је то било претходних година.
На основу анализе рекламација упућених Диспечерском центру,
у првих 16 дана рада у сезони 2008/09. и 2009/10. евидентиран је
нешто већи број рекламација у односу на прошлу грејну сезону.
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Овај податак не указује да је незадовољство корисника веће, већ
је последица различитих спољашњих температура у наведеним
периодима. На почетку прошле грејне сезоне, у поменутом
периоду, спољашње температуре биле су високе и топлотни
извори су испоручивали топлотну енергију корисницима
укупно 73 сата, док је у истом периоду ове године топлотна
енергија дистрибуирана укупно 194 сата. С обзиром на то да се
рекламације у Диспечерском центру примају само у периоду
рада топлотних извора, анализа указује да је у протеклој сезони
када раде топлотни извори примано у просеку 72,97 рекламација
на сат, док је у истом периоду ове године пријављивано 55,69
рекламација на сат.
Како би што брже биле отклоњене рекламације корисника,
„Београдске електране” су и ове године са БЕОКОМ сервисом
Скупштине града Београда оствариле успешну сарадњу. Сходно
малом броју пријава грађана, БЕОКОМ сервис је две недеље након почетка грејне сезоне укинуо викенд дежурства оператера
који су примали рекламације грађана у вези са грејањем. Поред
тога, екипе предузећа су од када је почела сезона отклањале
рекламације у року предвиђеним Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Такође, проценат решених
рекламација знатно је већи у овој сезони у односу на претходну.

„Сви знају да од уредности у измиривању обавеза за гас свих
енергетских субјеката зависи колико ћемо имати тог енергента
у зимском периоду. Уговор са ‘Србијагасом’ допринеће да буде
уредно снабдевање. Мазут је обезбеђен, па се надам да и у случају
евентуалног поремећаја у снабдевању гасом, због међународних
околности на које не можемо да утичемо, нећемо имати проблеме
које смо имали прошле грејне сезоне“ – објаснио је члан Градског
већа.
Генерални директор Зоран Предић је на конференцији истакао да
су извршени свеобухватни ремонтни радови, као и функционалне
пробе система и да су сви топлотни извори стартовали без
проблема.
„‘Београдске електране’ су обезбедиле довољне количине
енергената, течног горива – мазута, као и чврстог горива, док је са
‘Србијагасом’ склопљен уговор о редовној испоруци природног
гаса. То значи да не очекујемо проблеме везане за снабдевање
енергентима у овој грејној сезони. Желим да вас подсетим да смо
прошле године доказали да знамо да превазиђемо проблеме и
загрејемо станове Београђана, чак и уколико дође до ванредних
међународних околности на основу којих је угрожено снабдевање енергентима“ – истакао је генерални директор Зоран
Предић.

Заменик генералног директора, Ненад Ђаковац је нагласио да
су сви у „Београдским електранама“ веома озбиљно схватили
спровођење свеобухватног плана мера штедње, који је крајем
прошле године донео градоначелник Београда. Ђаковац је
представио досадашње ефекте рационализације и нагласио да
се до краја године планира уштеда од додатних 200 милиона
динара. „Зато желим да направим паралелу између апела
грађанима да редовно измирују обавезе и предузетих мера
штедње у ‘Београдским електранама’. Дакле, једино заједничким
мерама можемо да помогнемо и себи и нашем граду Београду“ –
рекао је Ђаковац.
Помоћник генералног директора, Петар Васиљевић је подсетио
да је у аутоматски рад пуштено 4.500 модернизованих предајних
станица које се налазе на грејним подручјима топлана „Нови
Београд“, „Дунав“, „Коњарник“ и „Вождовац“. „То значи да ће све
предајне станице радити у складу са спољашњом температуром
ваздуха, која влада у околини самог објекта. Аутоматски рад
предајних станица представља нови напор ‘Београдских
електрана’ да рационално користе енергенте“ – истакао је
Васиљевић и навео пример да један грејни дан при тренутним
временским приликама (око 10 степени Целзијуса изнад нуле)
кошта око милион евра. „Зато морамо да се понашамо рационално и користимо онолико енергената колико је оптимално
потребно како бисмо обезбедили прописане температуре у
становима. Такође, морамо водити рачуна о загађењу града,
јер ћемо рационалном употребом енергената Београђанима
обезбедити и чистији ваздух“ – закључио је Васиљевић.
Директор Службе за комуникације и координацију односа са
грађанима Скупштине града Београда, Снежана Воштинаров је
нагласила да је БЕОКОМ сервис у прошлој грејној сезони имао
добру сарадњу са „Београдским електранама“. „Грађани су, што
је најважније, били задовољни јер им је било лакше да пријаве
проблеме које су имали у првих неколико дана претходне грејне
сезоне. БЕОКОМ сервис је и ове године дао подршку ‘Београдским
електранама’, па грађани позивом на број телефона 0800-110-011
бесплатно могу да пријаве евентуални поремећај. Дакле, ове
године је још унапређена комуникација између ‘Београдских
електрана’ и БЕОКОМ-а“ – рекла је Снежана Воштинаров.
И. Краснић
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Предузеће ће спроводити све мере против пандемије грипа А Х1Н1

Личном заштитом против
ширења грипа
Планови комуналних фирми

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ спремило
је мере против пандемије новог грипа А Х1Н1. Усвојен је
План активности пре и у току пандемије грипа, као и Акциони
план за мере и активности на одржавању континуитета и
функционалности организације током пандемије.
Именоване су особе надлежне за спровођење Акционог плана,
на челу са генералним директором Зораном Предићем. Планом
је прецизирано на који начин ће запослени бити упознати
са мерама о превенцији грипа (леци на огласним таблама,
упутства за правилно прање руку, писане препоруке и слично).
Све информације у вези новог грипа запослени могу наћи на
Интранету предузећа (http://portal.bgdel.co.yu).
Акционим планом предвиђена је такође набавка и дистрибуција
производа за контролисање заразе, као што су заштитне маске,
вакцине и средства за хигијену.
У случају да је запослени или његов члан породице заражен
вирусом грипа, он може да изостане са посла одређен број
дана, о чему треба да обавести непосредног руководиоца, а по
завршетку лечења дужан је да донесе дознаке о боловању.
У Плану активности пре и у току пандемије објашњено је шта је
грип, како се шири, који су симптоми и начини подизања нивоа
хигијене у радним просторијама и радној околини. Уколико
запослени утврди да има симптоме грипа, препорука је да се
одмах јави лекару. Раднику за кога се претпоставља да има
симптоме грипа, требало би забранити долазак на посао и случај
обавезно пријавити надлежној епидемиолошкој служби.
Наиме, сезонски грип је респираторна заразна болест изазвана
хуманим вирусом инфлуенце и јавља се у епидемијама. Шири се
директним контактом, кашљањем и кијањем заражене особе, као
и преко руку или када се капљице из секрета носа и грла оболелог
нађу на предметима које свакодневно користимо.
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„Јавна комунална предузећа и градски секретаријати
донели су планове активности пре и у случају проглашења
епидемије новог грипа. Да би град нормално функционисао,
приоритет је дат уредном снабдевању грађана водом,
грејању, јавном градском превозу, чишћењу града и
погребним услугама. Ако у ‘Водоводу и канализацији’
оболи око 10 одсто запослених, додатне мере се неће
примењивати“ – рекао је Слободан Шолевић, командант
Градског штаба цивилне заштите. У случају да се разболи
око 30 одсто оних који раде на производњи воде, тада ће
се урадити додатна прерасподела људи и радног времена
из сопствених капацитета. Ако се разболи 50 одсто, мада
то није реално, позиваће се људи који су на листи чекања
за посао у овом предузећу, војници који су ту служили
цивилни војни рок и сви они који су у последњих пет
година, по било којем основу, напустили ово предузеће, а
њих је око 500. Предвиђена је и могућност комуникације
од куће.
У „Београдским електранама“ пажња је фокусирана на
одржавање система грејања. Припремљене су замене за
запослене на радним местима у сектору руковаоци топлана
и екипа за хитне интервенције. Постоји и око 250 возила
која ће моћи да се ставе на располагање граду. У „Градској
чистоћи“, у случају великог таласа оболевања, искључиво
ће се радити ноћу на одношењу смећа из контејнера и
канти. На том послу биће ангажовано око 500 људи.
Симптоми који се јављају јесу повишена температура (изнад 38
степени Целзијуса), болови у мишићима, кашаљ, цурење из носа,
мучнина и главобоља.
Основне мере превенције – држање одстојања од најмање један
метар од других особа, хигијена дисајних путева (покривање
носа и уста приликом кашљања и кијања папирнатом марамицом
коју одмах након употребе треба бацити, а руке опрати текућом
водом и сапуном), хигијена руку и проветравање просторија јесу
најефикасније мере превенције и сузбијања грипа изазваног
новим вирусом.
Особама са благим обликом болести лекари препоручују да
буду у изолацији и кућну негу до опоравка, уз максимално
ограничавање свих контаката са укућанима и другим особама.
Симптоматска терапија подразумева мировање, надокнаду
течности, употребу антипиретика (лекова за снижење повишене
телесне температуре), док терапија антивирусним лековима
и антибиотицима треба да се спроводи само по препоруци
лекара. Хоспитализација се препоручује једино у случају наглог
погоршања клиничке слике.

Оболели који имају тежу клиничку слику
лече се у болничким условима
1) Лекар из примарне здравствене заштите шаље пацијента
на секундарни ниво здравствне заштите (у болницу) уколико је
присутно било које од наведених стања:
a) респираторна угроженост
б) отежано дисање – не може да изговори реченицу без застајкивања
в) употребљава помоћну респираторну мускулатуру
г) одрасли – увлачење кључњачких јама
д) деца – увлачење међуребарних простора
ђ) осећај недостатка ваздуха
2) Убрзано дисање мерено током пола минута:
a) одрасли > 30/мин.
б) деца старија од 1 год. > 40/мин.
в) деца млађа од 1 год. > 50/мин.
3) Знаци тешке дехидратације или шока:
a) одрасли – систолни притисак < 90 mmHg, дијастолни < 60 mmHg
б) деца – снижен еластицитет коже, упале очи, увучена фонтанела
4) Измењено стање свести:
a) конфузност и дубље измене свести
б) узнемиреност
в) грчеви са поремећајем свести
5) Брза прогресија болести
6) Поремећаји рада срца
7) Одржавање симптома и поред примљене терапије
Оболеле особе и особе које их негују требало би обучити како да
носе и да одлажу заштитне маске током периода када је болесник
заразан за околину. Уколико маске нису доступне у довољној
количини, важније је да заштитну маску носи оболела особа.

Заштитна маска би требало да се носи само у случају блиског
контакта са особом која пружа негу и мора се безбедно одложити
(бацити) уколико се овлажи. Особа која негују оболелог од грипа
изазваног новим вирусом требало би да пере руке након сваког
контакта са болесником. Вaжно је истаћи да седам дана након
појаве симптома оболела особа није више заразна за околину.
Сврха усвојених докумената је позив запосленима да се придржавају предвиђених мера, али и упозорење да имају свест о томе да
средина у којој раде спада у најризичније.

Ванредна вакцинација
Министар здравља Томица Милосављевић прогласио је у
среду, 11. новембра, епидемију новог грипа типа А Х1Н1
на територији Србије. Милосављевић је рекао да наредба
министра за проглашење епидемије између осталог
подразумева ванредан епидемиолошки надзор, забрану
окупљања на јавним местима, укључујући школске и
предшколске установе у целој држави или у неким њеним
деловима, али по процени надлежних здравствених
установа. Министар је објаснио да то значи да у овом
тренутку нема опште забране те врсте. Проглашење
епидемије, како је истакао, подразумева и ванредну
имунизацију (вакцинацију), а предност ће имати особе са
хроничним поремећајима здравља и деца старија од шест
месеци. Милосављевић је нагласио да Србија не касни са
почетком имунизације, будући да ће бити једна од првих
земаља ван ЕУ која ће започети вакцинацију против новог
грипа.
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Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике Србије поручио

Инвеститори заинтересовани за
улагање у „Београдске електране“
„Србија има довољне количине гаса да у случају кризе задовољи
потребе посебних потрошача, даљинских система грејања и дела
привреде“ – изјавио је министар енергетике Петар Шкундрић.
Министар је рекао да се нада да се гасна криза попут прошлогодишње неће поновити, али и уколико се то догоди Србија ће
је дочекати знатно спремнија, јер у редукованој потрошњи има
довољне резерве за два месеца. „Имамо утиснуто више од 200
милиона кубних метара гаса у складишту ‘Банатски двор’, као и
обезбеђених 200 милиона кубика из складишта у Мађарској, а
у нашој земљи дневно се производи око пола милиона кубика
гаса дневно. Тим количинама гаса биле би задовољене све
потребе даљинских система грејања, као и све посебне потребе,
а вероватно и потребе највећег дела индустрије“ – казао је
Шкундрић.
Министар је истакао да су за целу грејну сезону обезбеђене
довољне количине енергената, али да проблем представљају
велики дугови одређених топлана за енергенте који су им
испоручивани у претходним грејним сезонама. “Поједине
локалне самоуправе нису довољно активне у решавању ових
питања“, рекао је ресорни министар.

Градоначелник:
Град ће нормално функционисати
„Београд спремно дочекује пандемију новог грипа, на челу са
Радном групом која се у претходном периоду врло озбиљно
бавила тим питањем. Постоји план функционисања свих јавних
предузеће у тим условима како би град функционисао нормално“
– истакао је градоначелник Драган Ђилас и додао да ако буде
потребе, град ће набавити додатни број респиратора и лекова.

кућно лечење или ће се збрињавати амбулатно. Према његовим
речима, уколико дође до погоршања болести, односно до
прогресије респираторних симптома, опште слабости и животне
угрожености, пацијент се упућује на интензивну негу или собу
за изолацију са респираторима, и тамо му се одређује адекватна
терапија.

„Планирамо да сва обданишта и школе снабдемо сувим геловима,
како бисмо максимално смањили могућност ширења заразе.
Прво треба имату у виду здравље деце, а онда и омогућити да се
живот одвија нормално“ – рекао је Ђилас.

Акциони план здравствених установа у Београду подразумева
да се један део простора у здравственим установама намени
искључиво за оболеле од новог вируса. Према примеру КБЦ
„Бежанијска коса“, у приземљу се налази соба за опсервацију,
у коју пацијент може да уђе из круга болнице са све четири
стране.

Све здравствене установе које су у надлежности града, 16 домова
здравља и 4 клиничко-болничка центра, потпуно су спремни
за борбу против новог вируса типа А Х1Н1. Изабрани лекари у
примарној здравственој заштити јесу „прва линија одбране“ и
њима треба да се обрате грађани који сумњају да имају симпотоме
новог грипа.
Указујући на то да нема разлога за бригу, доктор Зоран
Благојевић, новоизабрани градски секретар здравства, каже да
су сви здравствени радници спремни да учине све што од њих
зависи. „За грађане је најбитније да се оболели од новог грипа,
али и они који су под ‘сумњом’, не мешају са другим пацијентима“
– наглашава дoктор Благојевић.
Када пацијент, кога је лекар из дома здравља упутио на болничко
лечење, буде примљен у болницу, најпре се обавља тријажа,
односно одређивање да ли је неопходна хоспитализација,
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Пут је означен жутом линијом, па грађани који сумњају да имају
нови грип неће имати проблема да пронађу поменуту собу.
Прво се треба јавити медицинској сестри на пријемном одељењу,
чиме се избегава „мешање“ са осталим пацијентима. Уколико дође
до епидемије биће измештена нека одељења, а у овом тренутку
болница има обезбеђена 42 места за оболеле. Ако буде потребно,
један део КБЦ-а може и потпуно да се изолује. Домови здравља
као „прва станица“ имају, такође, собе за изолацију оболелих
од грипа. У циљу месечног требовања заштитне опреме (маски,
рукавица и наочара), већина установа примарне здравствене
заштите послала је градској управи спискове месечних потреба
неопходног потрошног материјала.

Ј.Д. - И. К.

Шкундрић је поновио да је корекција цене струје неминовна, јер
ЕПС бележи губитке. Он је нагласио да ће кроз капиталне
ремонте постојећих капацитета надлежно министарство учинити
све како би се обезбедила еколошки прихватљива производња електричне енергије. Набрајајући започете и планиране
пројекте електрана, Шкундрић је указао и на значај покретања
инвестиционог циклуса за подизање малих и средњих хидроцентрала и коришћење обновљивих извора енергије.
„Министарство енергетике учиниће све да се комунални отпад
претвори у чисту енергију. Није довољно само да очистимо
Србију, већ да од тог отпада произведемо потребне количине
чисте енергије“ – рекао је Шкундрић.
Министар је нагласио да ће инвестиције вредне чак девет
милијарди евра у наредних пет до седам година бити усмерене
у енергетски систем Србије. Осим реконструкција постојећих
постројења, зашта је планирано четири милијарде, биће грађени
и нови капацитети вредни око пет милијарди евра.
„Од укупно четири милијарде, у заштиту животне средине
биће уложено 1,2 милијарде. Други правац је изградња нових
капацитета, а то су нове електране на лигнит, природни гас
и хидроелектране“ – додао је министар. У плану је изградња
термоелектране-топлане „Нови Сад“ на гас, а следећи пројекат
који би могао бити реализован и за који већ постоји интересовање
инвеститора јесте нова термоелектрана-топлана у Новом Београду у оквиру „Београдских електрана“. Поред тога, руски
инвеститори заинтересовани су за сарадњу са нашим предузећем
у области енергетске ефикасности и управљања системом за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, а ти пројекти су
вредни, како је рекао министар, око 200 милиона евра.

Како наводи Шкундрић, велика пажња биће усмерена на
обновљиве изворе енергије. Циљ Србије је да искоришћеност
ових извора буде приближна коришћењу у развијеним
европским земљама. У сарадњи са Министарством за заштиту
животне средине ради се и на томе да сав комунални отпад буде
претворен у чисту енергију, која је потребна не само нама већ и
земљама у региону.
Што се тиче Уредбе о фид-ин тарифама (подстицајним откупним
ценама за енергију која се добија из обновљивих извора),
коју је усвојила Влада Србије, Шкундрић је рекао да ће се дати
гаранција потенцијалним инвеститорима који буду добили статус
повлашћеног произвођача. Они ће моћи, по утврђеним ценама
на бази подстицајних мера, да пласирају произведену количину
енергије на нашем тржишту. Фид-ин тарифе су предвиђене за све
обновљиве изворе енергије, па ће тако право на подстицај имати
они који буду градили хидроелектране снаге до 10 мегавата,
електране на биомасу, биогас, депонијски гас, ветар, сунчеву и
геотермалну енергију, отпад и са комбинованом производњом
на фосилна горива, појаснио је министар и додао да би ови
прописи требало да се примењују од 1. јануара 2010. године.
„Такође је предвиђено да повлашћени произвођачи енергије из
обновљивих извора закључе уговор са, рецимо, ЕПС-ом који би
откупљивао сву овако произведену енергију. Тај трошак сносиће
потрошачи, а уговор се потписује на 12 година“ закључио је министар енергетике Петар Шкундрић.
И. К.
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„Енергетика Љубљана“ у посети „Београдским електранама“

Решења за праћење свих
трошкова у предузећу

Руководство предузећа које становнике главног града Словеније
снабдева топлотном, али и електричном енергијом, „Енергетикa
Љубљанa“, посетило је „Београдске електране“ крајем октобра ове године. Генерални директор овог предузећа Хрвоје
Драшковић, дирeктор за технички систем Бојан Зајшек, као и Саша
Соколић и Марко Георгијевић, инжењери компаније за израду
савремених софтверских решења у енергетици „Метроник“,
представили су менаџменту нашег предузећа информатичка
решења за праћење, анализу и оптимизацију процеса у системима даљинског грејања.
Помоћник генералног директора нашег предузећа, Пeтар Васиљевић рекао је да „Београдске електране“ и „Енергетика Љубљана“ сарађују са компанијом „Метроник“ и да би сарадња са
колегама из Љубљане могла да буде интензивирана захваљујући
софтверским решењима, којим се значајно смањују трошкови у
производњи и дистрибуцији топлотне енергије, а која су заједно
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развила ова два словеначка предузећа. „Београдске електране“,
додао је Васиљевић, већ користе програм ТЕРМИС који је
компатибилан са софтверским решењима која користе колеге из
Љубљане.
„И ваш и наш циљ је да максимално снизимо трошкове пословања
и опимизујемо профит. ‘Енергетика’ ће у 2009. години успети да
оствари профит у пословању, али морам истаћи да је он сваке
године мањи. Као и ваше предузеће, и наше је незадовољно
ценама које регулише независна агенција или локална
самоуправа. Незадовољни смо односом између цена енергената
и наших производа – топлотне и електричне енергије.
Када сам дошао у ‘Енергетику’, никога није занимало колико
кошта производња енергије. Међутим, успео сам да наметнем да
се у предузећу о томе мора водити рачуна. Примера ради, наше
предузеће у овом тренутку има 18 одсто топлотних губитака у

мрежи. Тај податак раније није постојао, а сада се чини све да се
смање губици. Додуше, ‘Енергетика’ се разликује од ‘Београдских
електрана’, јер велики део већ произведене енергије купује и
даље дистрибуира корисницима. Када у погон пустимо нашу
термоелектрану-топлану која ради на гас, правимо губитке, јер
се цена електричне енергије, коју такође производимо, одређује
на берзи, а ми нисмо конкурентни. Цена електричне енергије
на берзи је око 52 евра по мегавату, а ми када је производимо
користећи гас имамо трошкове од око 80 евра. Када бисмо на тај
начин производили струју у току целе следеће године направили
бисмо губитак од око 20 милиона евра. С друге стране, једва смо
убедили нашег градоначелника да цену топлотне енергије у 2010.
години повиси за 20 одсто. Водимо рачуна такође о томе како
ћемо пословати до 2020. године. Према нашим проценама, до те
године продаваћемо мање енергије за чак 15 одсто. Како бисмо
то избегли, у модернизацију морамо да уложимо 150 милиона
евра да би нам производња остала на овогодишњем нивоу. Зато
смо принуђени да развијамо софтверске алате којима управљамо
процесима и на тај начин смањујемо трошкове пословања“ –
истакао је Драшковић који је иначе економиста и који је на чело
„Енергетике“ дошао из „Љубљанске банке“.
Представљајући софтверско решење ПРОЗИС, Саша Соколић
је рекао да су главни циљеви овог пројекта: рационално
коришћење енергената, оптимизација рада производних
капацитета, побољшање ефикасности у свим сегментима и,
наравно, задовољни корисници. Реч је, о софтверу, додао је
Соколић, који прикупља све информације о раду постројења и
потрошњи горива, сублимира их и аутоматски анализира.
„Све информације се већ налазе у системима, али их софтвер

веома темељно обрађује и препоручује инжењерима како на
најефикаснији начин да користе производне погоне. Софтвер,
такође, обрађује податке и прави билансе, индикаторе, даје
податке о стању горива и на основу анализа пружа информације
о ценама рада постројења. Оно што је важно јесте да софтвер све
небитне информације обрађује и трансформише у корисне“ –
објашњава Соколић.
У „Енергетици Љубљана“ одвојени су процеси рада, па један
део софтвера обрађује пословно-информационе податке, а
други производно-информационе, у које су убачени економски
параметри. Соколић тврди да ПРОЗИС, који су заједнички
произвели „Метроник“ и „Енергетика“, обезбеђује менаџменту
ефикасно стратешко планирање и надзор над производњом,
затим оперативно планирање и управљање над производним
процесима и аналитику свих процеса. „Менаџмент у сваком
тренутку може да добије обрађене податке који су неопходни да
би донели ваљану одлуку. Важно је што софтвер пружа могућност
диспечерима и руковаоцима да реагују брзо и на оптималан
начин распоређују оптерећења производних машина“ – објаснио
је Соколић и додао да се захваљујући ПРОЗИСУ у сваком тренутку
може добити производна цена топлотне енергије. Такође је
истакао да софтвер није универзалан, већ да га заједничким
снагама креирају са произвођачем и дистрибутером топлотне
енергије. „Наш циљ је да развијемо софтвер који ће у потпуности
аутоматски водити процес производње и дистрибуције енергије
на најјефтинији могући начин“ – закључио је Соколић.
И. Краснић
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Надлежни града били у посети Бечу и видели савремена решења за производњу енергије

Заинтересовани за изградњу
спалионица смећа
Оно што је битно је то да се електрана која користи комунални
отпад налази у строгом центру Беча и да је изграђена и да
функционише по највишим еколошким стандардима.
Цело постројење апсолутно не утиче на животну средину, која је
практично стамбена и налази се поред Дунава. Дакле, то је део
града попут насеља које се у Београду налази недалеко од хотела
‘Југославија’. У том постројењу годишње се спали око 250 хиљада
тона комуналног отпада, а из њега се топлотном енергијом
снабдева 50 хиљада станова“ – наводи Чучковић.
Према његовим речима, куриозитет представља и то што су
Бечлије модификовале постројење: „Сада је то нови систем.
Укидају се индивидуални клима-уређаји по становима и
институцијама, а потрошачи се прикључују на интегрисани
систем. Из њега се зими добија топлотна енергија, а лети служи
као интегрисан расхладни клима систем за све становнике.“

Говорећи о цени изградње постројења у Бечу и начину
финансирања, он је пренео да су челници овог града одлучили
да инвестицују реализују посредством Европске инвестиционе
банке, односно кредитом. Реч је о суми од 150 милиона евра.
Поређења ради, тај износ једнак је трећини суме којом располаже
буџет Београда.
„Београд то сам не би могао да финансира, морали бисмо да
имамо подршку међународних финансијских институција или
предприступних фондова Европске уније. Један од начина
финансирања је и јавно-приватно партнерство, односно
концесионо улагање“ – рекао је Чучковић и подсетио да
Секретаријат за комунално стамбене послове израђује стратегију
о управљању отпадом.

Иако Београд и Беч имају приближно исти број становника, у
престоници Србије у току године направи се готово три пута
више комуналног отпада. Аустријска престоница се разликује од
Београда и по томе што има неупоредиво развијенију енергетску
инфраструктуру и објекте који користе отпад за производњу
енергије. Аустријанци, али не само они, већ и многи други, спојили
су лепо и корисно, па је можда дошло време да се и надлежни у
Београду позабаве пројектима који подразумевају спаљивање
отпада и добијање енергије – топлотне и електричне.
Мирослав Чучковић, члана Градског већа који је недавно посетио
колеге задужене за енергетику у главном граду Аустрије, каже
да је у том граду комунални отпад максимално искоришћен за
производњу електричне и топлотне енергије. Он је истакао да
Беч има три спалионице комуналног отпада које топлотном и
електричном енергијом снабдевају око 256 хиљада станова и
5.600 предузећа.
Србија, како је рекао Чучковић, има срећу што је наша
администрација неразвијенија од оне у европским метрополама,
па надлежни у српским градовима имају могућност да искористе
ова искуства, односно избегну све проблеме са којима су се
сусретале колеге из развијенијих градова. Међутим, оно што
нас ограничава да брже реализујемо пројекате из енергетике у
Београду јесте недостатак финансијских средстава.
„Само ресор колегинице задужене за енергетику Беча има годишњи буџет од чак 800 милиона евра. То је сума која је за око 100
пута већа од буџета целог Београда. Буџет Беча има практично 10
милијарди евра, што је скоро два српска буџета. Када то погледате,
онда знате у којем су они стадијуму развоја, а у којем смо ми.
Међутим, то не значи да ми одмах не би требало да почнемо да
штедимо и унапређујемо енергетску ефикасност где год можемо
у Београду. Такође, то нас не спречава да искористимо све што
можемо, па и комунални отпад за добијање енергије.
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„Уколико будемо направили постројење и уколико будемо почели да користимо комунални отпад за добијање енергије,
ослободићемо велике површине и претворићемо их у градско
грађевинско земљиште. Након тога, на лицитацији можемо да
га продамо и на тај начин зарадимо“ – објаснио је члан Градског
већа.

Дакле, у Бечу нема више депонија, а нема их ни у читавој
Аустрији. То је исплативо и из других разлога, а један од њих јесте
и ослобађање градског грађевинског земљишта јер депоније у
Београду заузумају велике површине.

Нема аерозагађења
Мирослав Чучковић је навео да је у једном „прстену“
Беча смештено неколико енергетских постројења: три
спалионице комуналног отпада, ветрогенератори и
две топлане, које раде искључиво када је температура
ваздуда испод нуле (вршне).
Сликовито описујући процес допреме отпада у
спалионицу, Чучковић каже да „камиони са отпадом
иду у рикверц и у бубањ убацују товар. Све се спаљује,
а након тога магнетом се купи што је од гвожђа, док
остатак иде у шљаку, која се затим депортује у руднике
и закопава. Издувни гасови не постоје с обзиром на
то да је од 150 милиона евра, колико кошта изградња
спалионице, 110 милиона уложено у постројење за
пречишћавање ваздуха.

издвојити око 200 евра, што је готово дупло више него у Београду.
Због тога би са инвеститорима морали дефинисати нижу цену
одношења комуналног отпада и грејања, јер у супротном то
нико не би могао да плати. Он наглашава да је потенцијалним
инвеститорима битно да ли држава стимулише произвођаче
енергије који не користе фосилна горива. То је задатак владе, а
наш задатак – градске администрације, јесте, како каже Чучковић,
да пронађемо најбољу локацију за изградњу спалионице
комуналног отпада, али и за друга постројења која производе
„зелену енергију“. Такође, морамо, како каже, у Београду пронаћи локације за изградњу ветрогенератора, имајући у види и да се
„ружа ветрова“ налази уз Дунав, и најављује да ће се испитивања
вршити у сарадњи са Електротехничким факултетом. Чучковић
је такође рекао да Беч има велики број ветрогенератора и да
је географски положај аустријске престонице готово исти као
Београда. Беч, како он тврди, коришћењем ветрогенератора произведе и пласира седам одсто потребне електричне енергије.
И. К.

Када је реч о ценама комуналија, односно режијама за просечан
стан у Бечу од 50 квадратних метара, он каже да месечно треба

Ужице гради спалионицу
„Представници града Ужица и ЕПС-а потписали су у
септембру Меморандум о изградњи енергане која ће
у процесу производње струје користити комунални
отпад. Реализацијом овог меморандума, Ужице би
било први град на Балкану у којем би била изграђена
спалионица отпада“ – рекао је градоначелник Ужица
Јован Марковић
„Министарство и ЕПС су подржали нашу идеју да у
склопу будуће регионалне депоније ‘Дубоко’ – коју
гради девет општина Златиборског и Моравичког
округа и која би требало да почне да ради наредне
године – буде саграђена и спалионица смећа. Постоји и
обећање појединих донатора из Немачке и Луксембурга
да подрже изградњу оваквог постројења“ – рекао је
Марковић.
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На иницијативу градоначелника Београда, Драгана Ђиласа унапређен рад Инфостана

Корисници ће знати колико
дугују и за грејање

најуспешнија акција до сада“ – наплаћено је 3,29 милијарди
динара са каматама и судским трошковима, док је нето
наплата износила 1.440 милиона динара.
Берберовић је такође нагласио да за наплату старих
дуговања нема згодног тренутка: „Уосталом, ово су
дуговања настала пре економске кризе, 85 одсто наших
корисника су редовне платише и ми смо због њих
морали да одржимо комунални систем у функционисању.
‘Електране’ имају проблем плаћања горива, а ‘Водоводу’
недостаје репроматеријал.“
На питање да ли би подржао акцију наплате да се не налази
на месту директора, он је рекао да би је подржао јер је
редован платиша. „Мислим да би редовне платише и сви
они који су савесни били оштећени да нисмо кренули у ову
акцију“ – закључио је Берберовић.

Београђани су почели да добијају нове рачуне за „Инфостан“ на основу којих ће бити спречено да дође до
неинформисаности грађана и нагомилавања дугова за
услуге јавно комуналних предузећа. На новим рачунима
биће тачна спецификација трошкова за свако јавно
комунално предузеће појединачно, затим информације
о евентуалном утужењу, попустима, као и дуговима
направљеним у претходним месецима.
Према речима генералног директора овог предузећа,
Дарка Берберовића, у плану је да рачуни буду А4 формата.
„На рачуну ће писати тачан износ новца који корисник
дугује, који су неплаћени рачуни, све информације о
евентуалним попустима које корисник има, обавештење
о утужењу и признаница која се само по перфорацији
отцепи и уплати. Наредних месеци на позадини рачуна
писаће и комплетна спецификација трошкова за свако
јавно комунално предузеће појединачно, као и висина
потрошених јединица услуге тог предузећа“ – рекао је
Берберовић.
Говорећи о пословању ЈКП „Инфостан“, од чијег
функционисања умногоме зависе и „Београдске електране, генерални директор је рекао да се менаџмент

Стари дуг има чак 77.377 домаћинстава
Против несавесних Београђана који имају и само један
неплаћен рачун за „Инфостан“ у последњих 10 година
настављени су поступци и они ће се наћи пред судијама
Четвртог општинског суда. Дужници пре тога могу да
уплате заостале рачуне, увећане за камате и судске
трошкове, па ће се поступак против њих обуставити.
Ако то не ураде, надлежни органи ће отпочети акцију
заплене имовине и на тај начин надокнадити штету
предузећима која врше услуге грејања, испоруку воде,
одношење смећа...
Према подацима чак 77.377 домаћинстава нису
искористила прилику да измире своје обавезе по
повољним условима. Портпарол овог суда, Весна
Милојевић, каже да је „Инфостан“ поднео предлоге за
извршење против грађана који нису измирили обавезе.
Она објашњава да ће против дужника који по пријему
решења о извршењу не изврше уплату у року од осам
дана или не поднесу приговор у року од три дана бити
покренута парница.
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сусрео са великим бројем ситних пропуста у систему, али
и са чудним навикама грађана. „Дешавало се, на пример,
да грађани једноставно неће да плате рачун за воду јер
им је много већи него претходни, само га прецртају и
одузму од укупне суме новца и толико уплате. У нашем
систему од сада ће на монитору да блинка црвено светло
поред потрошача коме је рачун за 25 одсто већи него
претходни. Проблем је и са различитим позивом на број
на уплатницама за различите месеце, јер су нередовне
платише неколико месеци уплаћивале на један позив на
број“ – рекао је Берберовић.
Он је истакао да је акција наплате заосталих потраживања
спроведена у договору са градом. „Када смо доставили
извештај о висини дуговања грађана нашем предузећу,
у том тренутку Градско веће је донело одлуку да се
крене у ову акцију јер су дуговања почела да угрожавају
комуналне системе“ – рекао је Берберовић и додао да
су у том предузећу задовољни резултатима „јер је ово

У Новом Саду награђују редовне платише
Новосађани који измире дугове за комуналне услуге
до краја године неће морати да плате камату, а уредне
платише биће ослобођене плаћања једног рачуна. Ова
мера се односи на неплаћене рачуне од 2000. до 2008.
године. Редовне платише могу да очекују неплаћање
једног рачуна од 1. јануара следеће године.
Грађани Новог Сада од 2000. до 2008. године укупно
дугују преко 940 милиона динара за стамбено комуналне
услуге. Члан Градског већа за финансије, Живко Макарић,
каже да знатан део дуга чине затезне камате које ће
грађанима бити отписане уколико измире своја дуговања
до 31. децембра 2009. „Идеја је да се грађани растерете,
а да јавна предузећа дођу до новца. Ми ћемо бити
задовољни ако наплатимо и 50 одсто потраживања, што
представља значајан износ за нас“ – наводи Макарић.

Како не би било да само дужници имају повластице,
град је уредним платишама омогућио неплаћање једног
рачуна. Надлежни кажу да убудуће неће толерисати
дуговања и да је ова акција важи само до краја године.
„Јавна предузећа су се свесно одрекла припадајуће
затезне камате и у овој акцији ниједан динар се неће
активирати из буџетских средстава“ – истакао је на крају
Макарић.
Највећа замерка грађана је то што месечни рачуни
подразумевају трошкове грејања, али само за оне који
су прикључени на систем топлане, што то значи да сви
они који се греју на гас, на дрва и угаљ или струју нису
обухваћени том одлуком.
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Вести из енергетског сектора
Лечић:
Грејање поскупљује
у 2010. години
После корекције цене
струје за 10 одсто у јануару и појефтињења гаса,
и цене даљинског грејања у свим градовима
Србије биће повећане за
око 10 одсто. Председник
Пословног удружења топлана Србије, Милован Лечић, изјавио
је да је Влада Србије одобрила повећање цене грејања у 2010.
години за 6 одсто. Међутим, он нема информацију када ће топлане од локалних самоуправа тражити корекцију цене грејања, нити
колики ће проценат поскупљења одобрити поједине скупштине
градова. „Могуће је да надлежни искористе ту могућност већ на
почетку следеће године, а знам да су скоро све топлане повећале
цене грејања у 2009. години за најмање осам одсто“ – рекао је
Лечић. Према његовим речима, цена грејања убудуће ће зависити
од цена енергената на светском тржишту, док крајњу одлуку
доносе локалне самоуправе, а не Влада Србије.

Министар Дулић: Србија расипа енергију
Србија је једна од енергетски најнеефикаснијих земаља у Европи
– процениле су УН. „Да би се поправила ситуација“ – како је рекао
министар за просторно планирање и заштиту животне средине
Оливер Дулић – „новим Законом о планирању и изградњи будући
неимари обавезани су да зидају објекте који су енергетски
ефикасни.“ На конференцији у Центру „Сава“ о српско-немачком
дијалогу, министар је казао да је главни проблем недостатак или
лоша топлотна изолација објеката, због чега се расипа енергија.
„Да би се добио сертификат о енергетској ефикасности зграде,
радна група тренутно израђује уредбу која ће подразумевати
поштовање сета правила, техничких стандарда, неопходних
података и докумената за сваки објекат“ – истакао је министар.
Дулић је такође предложио да ЕПС и друга јавна предузећа почну
да одобравају становништву микро-кредите за побољшање
изолације објеката. „Израчунали смо“ – додао је он – „да изолација
објекта од 100 метара квадратних кошта око 2.500 евра, а
инвестиција се исплати за само пар година.“
На конференцији је истакнуто да је Немачка од 2000. године
у српске енергетске пројекте, па и у „Београдске електране“,
уложила око 400 милиона евра. Међутим, у Немачкој је цео
систем заснован на уштедама које се могу остварити од пројекта,
као и на смањењу потрошње енергије.
И. К.

Ђелић: Енергетска ефикасност је веома важна
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић изјавио је
да побољшање енергетске ефикасности, повећање обима
рециклаже, улагање у обновљиве изворе енергије и чисте
технологије нису само обавезе већ и економске шансе за Србију.
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Он је током предавања
на тему „Јавни час о
климатским променама“, у оквиру Недеље
УН, рекао да томе може допринети „свако
од нас“ и подсетио да
климатске промене постају све учесталије.хххх
Ђелић је додао да ће
у наредном периоду у свету
ету бити донет велики број одлука,
одлука а
оне ће се одразити и на Србију која мора бити активан партнер
у циљу договора око смањења угљен-диоксида. Потпредседник
Владе такође је напоменуо да је „Кјото протоколом“ предвиђено
да развијене европске земље смање ниво угљен-диоксида за
20 одсто до 2020. године и да омогуће да 20 одсто енергије
долази из обновљивих извора, а да за 20 одсто треба повећати
и енергетску ефикасност. На крају је подсетио да је и Србија
погођена климатским променама и да би то у наредним годинама
могло негативно да се одрази и на пољопривреду.
Стални координатор УН у Србији, Вилијам Инфанте, истакао је да
би у Србији требало регулисати цене струје како грађани не би
много трошили и како би размислили о побољшању изолације
својих кућа.
И. К.

Аца Марковић: Нема бесплатног грејања
„ЕПС се прошле зиме прославио
рекордном производњом. Захваљујући
томе избегнут је колапс енергетског
система у ситуацији када су пресушиле
испоруке руског гаса. Од ЕПС-а ће то
сви опет очекивати зато што је издржао
и рат и све оно после рата... Међутим
, када је 6. јануара престала испорука
гаса, оптерећење на мрежи постало
је драматично, посебно на конзуму
‘Електровојводине’. Али није то било само тада. Зна
З се да су и
топлане у дуговима од прошле зиме, да немају новца да купе
неопходне енергенте. ЕПС је на то указао министарству и паре
за набавку енергената за топлане морају да се нађу. Локална
самоуправа мора да се оспособи да плаћа трошкове грејања.
Поготово зато што није спорно да ће и мазута и гаса бити. Само ми
још морамо да се научимо да плаћамо. Нема бесплатног грејања“
– навео је Аца Марковић.

изворе бујановачке
„Хе б е “ и изворе у
Врањској бањи.
Уколико се потврде
на лази стручњака,
становници лесковачке котлине добиће
еколошко грејање
за станове, али и
за с т а к л е н и к е и
пластенике, где би се
гајило
рано поврће
ј
ћ по којем
ј је
ј иначе познат овај крај.
Градоначелник Лесковца, Слободан Коцић каже да уколико се
пробна бушотина покаже издашном, корист ће имати и град и
село. „Добићемо јефтино грејање за станове, али и за пластенике
и стакленике, за гајење еколошки здраве органске хране“ – рекао
је Коцић.
И. К.

Пловећа супер-платформа биће направљене од најсавременијих
материјала и моћи ће, како наглашавају стручњаци, да издржи
удар разорних тропских циклона. Опрема на гигантском броду
омогућиће годишњу производњу 3,5 милиона тона течног
природног гаса и око 1,3 милиона тона најквалитетнијих нафтних
деривата.

Енергетски ефикасно домаћинство уштеди 90 одсто новца
Енергетски ефикасно домаћинство остварује уштеде преко
90 одсто како у енергији тако и у новцу. То је на предавању у
организацији немачког GTZ-a рекао професор Ротел Винцер.
„Након успостављања енергетски ефикасног домаћинства троши
се око 28 киловат сати енергије по метру квадратном, а пре тога
се трошило 290 киловат сати. Кућа таквог домаћинства мора
бити на адекватан начин изолована, али такво улагање се брзо
исплати“ – објаснио је Винцер, показујући пример своје куће у
Немачкој, која је направљена по тим принципима.

„Шел“ пркоси Русима
Енергетска компанија „Ројал дач шел“ ће направити први
покретни гигантски брод, платформу, за производњу течног
гаса у приобалном делу северозападне Аустралије. Гигантски
брод, „много већи од било којег носача авиона“, тежине око
600 хиљада тона биће дугачак 480 метара, а широк 75 метара –
известила је америчка агенција „Блумберг“. „Шел“ ће огромну
платформу користити за добијање течног природног гаса из
мањих и од обале доста удаљених налазишта Бриндид је рекао да
ће добијање течног гаса у погонима будуће гигантске платформе
бити исплативније него да се производња тог енергента одвија
у фабричким капацитетима који се налазе далеко од гасних
налазишта. Представник „Шела“ је одбио да саопшти колико ће
његову компанију коштати изградња поменуте платформе, а
експерти истичу да вредност израде супер-брода може бити
око три пута нижа него израдња класичне фабрике за добијање
течног гаса.

Ускоро стратегија приватизације јавних
комуналних предузећа
Владислав Цветковић, в.д. директор Агенције за приватизацију,
изјавио је крајем новембра да очекује да ускоро буде готова
израда стратегије приватизације јавних комуналних предузећа
коју припрема Министарство економије и регионалног развоја.
Модел приватизације неће бити продаја него омогућавање
уласка приватних инвеститора у капитал или пословање ових
предузећа, а тако ће се обезбедити њихов даљи развој.
„То су природни монополи и јавни сервиси сваке локалне
заједнице. Циљ приватизација ових предузећа је да се побољша
ефикасност њиховог рада. Модели ће се тек правити, неће
постојати јединствени модел за све. Из досадашњег искуства
могу рећи да постоји већи интерес приватног капитала за ова
предузећа у великим градовима“ – нагласио је Цветковић.

Аустријанци истражују геотермалне изворе у Лесковцу
Аустријска развојна агенција и локалне власти, покренуле су
заједнички пројекат за истраживање геотермалних извора у
лесковачкој котлини. У току су интензивне припреме да се на
пролеће направи пробна бушотина на 1.500 метара дубине.
Научне поставке за овај пројекат дао је професор Света
Станковић, чувени српски геолог који је својевремено открио
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Радмило Савић, извршни директор и оснивач интерног листа предузећа

Глобално загревање планете – глобална катастрофа

Деценија постојања „ИнфоБЕла“

Од свих нас зависи опстанак човечанства
Да ли ће се у Копенхагену усвојити нови протокол, који ће
Д
вважити до 2020. године и бити замена за онај из Кјота, зависиће
од Америке – највећег економски развијеног загађивача. Зато су
о
ових дана очи светске јавности упрте у новог председника Барака
о
Обаму. Он је месец дана пред самит дао изјаву агенцији „Ројтерс“
О
да ће ићи у Копенхаген ако буде уверен да све земље укључене у
д
преговоре имају добру намеру и да су „на ивици“ договора.
п
У том случају, рекао је, и Америка ће прећи до сада постављену
„„границу“. Амерички аналитичари сматрају да би присуство
председника Обаме обавезало дипломате других земаља да не
п
напусте дански град без склопљеног договора, као и да би светска
н
јјавност ако се он појави поново стекла поверење у Америку, које
јје бивши председник Буш озбиљно нарушио одбивши да потпише
„„Кјотски протокол“.

Интерни лист предузећа „ИнфоБЕл“ 15. новембра је прославио
десети рођендан. Идеја о штампању листа постојала је много
раније, али до 1999. године нико се није одважио да се прихвати
пера (тастатуре) и начини тај први корак. У то време мр Радмило
Савић, схватио је важност интерног информисања и одлучио
да са већ припремљеним идејним решењем првог броја закуца
на врата извршног директора Душанке Амиџић-Поповски. За
само неколико минута предлог се нашао на столу генералног
директора Предрага Васића. Инцијатива је подржана, добијено
је „зелено светло“ и недељу дана касније први број „ИнфоБЕла“
нашао се у рукама запослених.
Ипак, пионирски корак ка стварању новог имиџа предузећа у
јавности начињен је годину дана раније. Према идејном решењу
и на инцијативу Радмила Савића припремљено је упутство са
саветима за кориснике шта могу сами да ураде како би им у
становима било топлије. Уз уплатницу „Инфостана“ за октобар
1998. године 250.000 београдских домаћинстава добило је
занимљив флајер на којем је маскота предузећа меда Топлиша,
у слици и речима, објашњавао како греју радијатори, шта треба
проверити и урадити, коме се и када обратити.
Флајер је имао и посебан сегмент за децу, наше будуће кориснике
– меда Топлиша кроз годишња доба. Акција за децу „Обојите меду
Топлишу“ била је веома успeшна. Стигло нам је више од 4.000
радова. Дечија креативност је дошла до изражаја кроз цртеже,
таписерије, фигурице од различитих материјала и слично.
Комисија стучњака из Музеја савремене уметности изабрала је
100 најбољих радова, који су потом награђени. „И иза ове акције
је стајао исти тим, на челу са Предрагом Васићем, Душанком
Амиџић и Петром Васиљевићем“ – истиче Радмило Савић.
„Пре десет година запослени су о важнијим дешавањима у
предузећу били обавештавани преко огласних табли и било је
неопходно да се промени систем информисања радника. Догађаји
су се све брже смењивали, а тиме и количина информација.
Требало је пронаћи начин да оне од значаја на време стигну до
запослених у ‘Електранама’. Дошао сам на идеју да се у предузећу
направе новине интерног карактера. Урадио сам идејно
решење првог броја на А3 формату, са обрађеним актуелним
информацијама и предлогом за сталне рубрике, показао предлог
директорима и даље је све ишло спонтано. Сећам се да је било
ситуација када је број припреман и копиран у потребном броју
примерака за само неколико сати. Међутим, поједина издања су
припремана данима. Највећи проблем био је тај шта избацити, јер
је увек било више текстова и слика него простора“ – објашњава
Савић.
Када је одштампан први број листа и када се нашао у рукама
запослених, старије колеге се присећају да су биле пријатно
изненађене. Више нису морали да се гурају око огласних табли
или да слушају информације из „друге и треће руке“. У првом
броју „ИнфоБЕла“ радницима се обратио генерални директор
и тај тренд је задржан до данас. Такође, сачувана је и традиција
да за спортска дешавања и активности синдиката у нашем листу
увек има места.
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Време у којем живимо, време страхова, брига и стални пад
стандарда не оставља житељима Србије превише простора за
размишљање о еколошким проблемима, па тако и не заузима
значајнију позицију у њиховој свакодневници.

„ИнфоБЕл“ је у почетку излазио сваког месеца, међутим од 2003.
до 2005. године објављено је свега два или три броја у измењеној
форми. Када је колега Савић постављен на место шефа Информативне службе, лист је поново заживео и то у новом руху,
модернији, у квалитетнијој штампи, са већим бројем страница,
занимљивостима и са новим тимом који га и данас припрема.
Савић каже да је циљ био да лист, осим запосленима, буде
интересантан и свима онима који имају пословне контакте са
„Београдским електранама“. Било је неопходно да се створи
позитивна слика о предузећу у јавности и изгради нови имиџ.
Посебна пажња посвећена је односу према корисницима.
Следио је низ догађаја и активности који су помогли да се све то
и оствари.
Десет година после објављивања првог броја „ИнфоБЕла“ Савић,
који је данас на месту извршног директора, не крије задовољство
што је иницирао настанак интерних новина које и даље „живе“.
„И данас се дешава да приликом обиласка удаљених котларница
затекнем раднике како читају „ИнфоБЕл“ и коментаришу текстове.
Тако знам да је основни мотив за постојање нашег интерног листа
испуњен. „ИнфоБЕл“ припада свима у предузећу и било би добро
да се више запослених активно укључи у његово креирање:
новим прилозима, текстовима и сугестијама. И поред тога што
је време технолошког напретка учинило своје, што се данас
информације прослеђују електронском поштом, sms-порукама
и на друге начине, сматрам да је у појединим сегментима „ИнфоБЕл“ незаменљив“ – закључује Савић.
Ј. Дикић

Последице небриге
Стопа изумирања биљних и животињских врста, услед
глобалног загревања, била је 1999. године скоро 1.000
пута већа од природне, а уколико би се наставило таквим
темпом у наредном веку, могла би бити и до 10.000 пута већа
од просечне стопе током претходних 65 милиона година,
односно од времена изумирања диносауруса.

Последње истраживање ЦЕСИД-а, које је наручило Министарство
за екологију, то је и доказало. Са еколошким темама упознато је
мање од трећине наших грађана – само 23 одсто. Међу њима, тек
три одсто проблем екологије ставља на прво место. Овакво стање
свести нације о екологији, у држави која се већ деценију бори са
проблемима транзиције, није неуобичајена појава.

„Београдске електране“ дародавци алејe четинара

Институције које су задужене да брину о нашем животном
окружењу реално имају „скромне“ буџете и не могу у потпуности
да остваре постављене циљеве. Зато је за реализацију пројеката,
нарочито оних најскупљих, који се односе на смањење емисије
штетних гасова „кривих“ за глобално загревање, потребна
финансијска помоћ са стране. И то управо од оних најбогатијих,
па самим тим и најмоћнијих, који су од планете направили велику
стаклену башту.

Тачно у подне, у складу са утврђеним почетком акције „Зелени
градови Србије“, коју је иницирала Народна канцеларија
председника Србије у сарадњи са Министарством животне
средине и просторног планирања, ЈКП „Београдске електране“ су
грађанима новобеоградског блока 70а подариле алеју четинара.
Упркос снегу који је падао, прве од петнаест садница посадили
су заменик генералног директора Ненад Ђаковац и директор
Центра за истраживање и екологију Слободан Јовић.

Да ли ће бити финансијске подршке и у којој мери, сазнаћемо
средином децембра у Копенхагену, где око 40 шефова држава
и влада света треба да потпише нови међународни споразум
о борби против климатских промена. Копенхаген, као место
састанка, вероватно није случајно изабран, пошто је у њему 1990.
године основан Европски биро за екологију.

„Брига за здраво животно окружење део је пословне политике
нашег предузећа. Имајући у виду да еколошку одрживост чине
пре свега шуме, као највећи природни генератор кисеоника,
‘Електране’ су на иницијативу нашег Планинарског друштва
још 26. септембра, на светски Дан чистих планина, набавиле
15 садница туја. Свака садница представља по једну топлану
‘Београдских електрана’“ – изјавио је Ђаковац и додао да је садња
планирана за 3. новембар, међународни Дан чистог ваздуха, што
ће бити добра прилика да уједно обележимо овогодишњи, веома
успешан почетак, грејне сезоне. Тог дана смо у оквиру акције
„Зелени градови Србије“, заједно са представницима општине
Нови Београд, „пошумили“ овај простор.

На срећу човечанства, већина економски развијених земаља
свесна је опасности коју представља глобално загревање
планете – услед све обимнијег сагоревања фосилних горива,
али и неконтролисане сече шума које су главни пречишћивачи и
произвођачи кисеоника, долази до ослобађања великих количина
угљен-диоксида у атмосферу. Из наведеног разлога, 2005. године
представници 141 државе потписали су „Кјото протокол“, којим
су се најразвијеније земље света обавезале да ће у периоду
2008-2012. године смањити емисију угљен-диоксида у Земљину
атмосферу за 5,2 одсто. Протокол једино нису потписали Бушова
администрација и влада Аустралије, иако су они одговорни за
трећину штетних гасова који се емитују у атмосферу. Разлог је
јасан – њихов индустријски и војни (читај економски) просперитет
био је важнији од опстанка целокупног човечанства.

Након што су посађене тује, члан општинског већа Небојша
Пајовић, у име Скупштине општине Нови Београд, захвалио
се „Београдским електранама“ на донацији и спремности да
се прикључе акцији „Зелени градови Србије“. Захвалност су
изразили и присутни житељи блока 70а јер бирнемо за очување
животне околине, а истовремено и зато што смо улепшали
њихово окружење.
С. Луковић
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Председник Скупштине града Београда, Александар Антић, подржава развој предузећа

У Загребу одржан састанак Радне групе EUROHEAT & Power

Грејање ће следеће године
добити велики број грађана

Мере за штедњу енергије неће дати
очекиване резултате

Поводом припрема за грејну сезону, пошто су обављени ремонтни радови производних и дистрибутивних постројења, наше
предузеће су 22. септембра 2009. године посетили Александар
Антић, председник Скупштине града Београда и Горан Алексић,
члан Градског већа.
„Град Београд и ‘Београдске електране’ су успели да обезбеде
неопходне количине енергената за предстојећу грејну сезону. У
овој години неће доћи до повећања цене грејања, али морамо
да апелујемо на кориснике да измире своје обавезе. Дуг грађана
према ‘Београдским електранама’ је велики. Зато је неопходан
већи обим плаћања заосталих дуговања, како бисмо мирно
пребродили зиму“ – рекао је Антић.
Генерални директор „Београдских електрана”, Зоран Предић,
подсетио је да предузеће топлотном енергијом снабдева више
од 300.000 станова, односно више од 20 милиона квадратних
метара стамбеног и пословног простора. „Након пуштања
у рад новог котла од 140 мегавата у топлани ‘Нови Београд’,
највећег у југоисточној Европи, што је предвиђено за почетак
грејне сезоне 2010/11, укупан капацитет система ‘Београдских
електрана’ износиће око 3.000 мегавата. Поређења ради, то
је снага три ‘Ђердапа’” – објаснио је Предић. Према његовим
речима, изградњом новог котла у топлани „Нови Београд” биће
обезбеђени предуслови да се на систем даљинског грејања
прикључи велики број нових корисника на том грејном подручју,
као и гашење котларнице у насељу Сава Ковачевић у Земуну.
Делегација Скупштине града Београда, коју је предводио
председник Александар Антић, посетила је такође Дом
пензионера на Вождовцу у Качерској улици. Повод за посету
било је гашење старог и дотрајалог котла за грејање на лож-уље и
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прикључење ове установе, која припада Геронтолошком центру
„Вождовац”, на даљински систем грејања.
„Град улаже велика средства у систем даљинског грејања и
намерава да угаси све котларнице које не користе еколошки
прихватљива горива, а њихове кориснике пребаци на даљинско
грејање које ће бити квалитетније и неће загађивати животну
средину. Будући да смо у јануару у топлани ‘Вождовац’ пустили
у рад нови котао, у наредним годинама ћемо у овом делу града
на систем повезати велики број корисника. То ћемо радити и
у другим деловима Београда, пре свега у Новом Београду и у
Земуну. У топлани ‘Нови Београд’ у току је изградња највећег
котла на Балкану, а када буде готов Београд ће бити спреман да
свим корисницима квалитетно испоручује грејање и, где је то
могуће, топлу воду“ – рекао је Антић.
Директор Предић је истакао да су „Београдске електране“ до сада
у Београду угасиле више од 1.000 индивидуалних котларница,
које су радиле на угаљ и лож-уље.
„Пуштањем у рад новог котла снаге 116 мегавата у топлани
‘Вождовац’, омогућено је да се ове године више од 70.000
квадратних метара простора прикључи на даљински систем
грејања, укупне топлотне снаге веће од 10 мегавата. Највише
прикључења обављено је у Костолачкој и Качарској улици, а
урађен је и магистрални топловод у Видској улици. Следеће
године планира се прикључење до 80.000 квадратних метара
простора, између осталог и у Спортском центру ‘Бањица’. У
наредне три године у програм топлификације Вождовца биће
уложено неколико стотина милиона динара, у оквиру чега ће и
неке топлане, које данас раде на мазут, бити пребачене на гас“ –
најавио је Предић.

Састанак Радне групе за централну и источну Европу међународне организације EUROHEAT & Power из Брисела одржан
је у Загребу 12. новембра 2009. године. Представник Србије,
помоћник генералног директора за техничке послове, Петар
Васиљевић каже да су се главне теме састанка овог важног
међународног тела односиле на степен развоја система
даљинског грејања у државама чланицама организације
EUROHEAT & Power. Поред тога, представници из централне
и источне Европе представили су развијеност и проблеме
система даљинског грејања у својим државама, о чему је и
дискутовано – каже Васиљевић.
Према његовим речима, представљени су системи даљинског
грејања у Хрватској, Бугарској, Србији, Литванији, Пољској и
Мађарској.
„Прво је било речи о драматично лошем статусу система
даљинског грејања у Бугарској, а потом су на основу осталих
презентација изведени заједнички закључци, и то: да су цене
испоруке топлотне енергије неодговарајуће у свим државама
и да не покривају ни трошкове горива. У Хрватској је то нарочито изражено. Такође је заједнички закључено да је потрошња
енергије код крајњих потрошача изузетно велика.

С друге стране, примена обновљивих извора енергије драматично је мала. Тако је у Литванији, у којој се највише користе
обновљиви извори у процесу производње топлотне енергије,
проценат заступљености 12 одсто“ – истиче директор
Васиљевић.
Према његовим речима, донета је одлука да се формира нова
радна група за мерења, односно за индивидуална мерења и
наплату при EUROHEAT & Power, како би се помогло чланицама у
превазилажењу проблема који су везани за ову материју.
На састанку је констатовано да се планирано смањење
потрошње енергије од 20 одсто до 2020. године неће остварити
ако се настави са досадашњом динамиком модернизације
и применом мера штедње. Наиме, како каже Васиљевић, до
сада је потрошња енергије смањена за свега 8,5 одсто, а ако
се настави садашњим темпом, она ће до 2020. године бити
смањена за само 11 одсто. „Због тога је комесар за енергетику
у Европском парламенту предложио усвајање новог програма,
односно ‘7 Measures for 2 milion new EU јobs’, који се односи
на смањење потрошње енергије у зградама. Усвајање новог
програма штедње у Европском парламенту предвиђено је до
краја године“ – закључује Петар Васиљевић.
И. Краснић
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Адекватан пословни простор
за мање новца

Примена Књиге графичких стандарда „Београдских електрана”

Стандардизован визуелни
идентитет предузећа
Током јула 2009. године завршена је израда Књиге графичких
стандарда предузећа и од тада се ови стандарди званично
примењују. Сви корисници Интранета (http://portal.bgdel.co.yu) на
страници Тим за корпоративни развој могу пронаћи електронску
верзију овог документа у pdf формату.
Књига графичких стандарда (енг. Brand Manual) садржи скуп
стандардних смерница које је потребно поштовати при употреби
примарних и секундарних графичких, визуелних и других
елемената „Београдских електрана”. Прецизно су дефинисани
употреба знака, логотипа, назива и боја предузећа у разним
медијима примене, од упаљача до превозних средстава,
меморандума, визит-карти, као и све остало што предузеће
потенцијално може користити у комуникацији са клијентима.

Постојећи објекти некадашње Радне заједнице и објекат
ресторана са кухињом и амбулантом, који су изграђени
као привремени 1981. године, вишеструко су премашили
свој век трајања. Дотрајали су, дошло је до слегања неких
конструктивних елемената (стубова), зидови и плафони
су напукли и склони су паду. Осим тога, објекти се налазе
изнад магистралног топловода и енергетских каблова
(3х35kV), што је противно прописима.
Санирање оваквих објеката практично је неисплативо.
Због тога је менаџмент у априлу ове године донео одлуку
да се они уклоне и изграде нови, квалитетнији и трајни
објекти. Добио сам задатак да осмислим комплекс у
целини, испројектујем један његов део, који би се градио
у првој фази, координирам све потребне послове и вршим
надзор над грађевинским радовима.
Данас, шест месеци касније, имамо усељиво прво (црвено)
крило новог комплекса објекта, нето површине 1.010
квадратних метара. Објекат ће своју пуну функционалност
постићи следеће године, када је у плану изградња
средњег (плавог) крила. Тада ће комуникација у крилима
објекта бити битно побољшана, а имаћемо и простор за
наше службе које раде у изнајмљеним објектима и тако
остварити значајну уштеду у предузећу.
Идејним решењем је предвиђено да се на месту и у правцу
три постојеће бараке ураде спратни објекти који ће бити
краћи, односно до топловода и каблова који су се налазили
испод старих објеката. С друге стране топловода, а ближе
огради предузећа, према Улици Јурија Гагарина, предвиђен
је приземни објекат новог ресторана са кухињом.
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У новоизгађеном објекту одвојен је простор за сервер-салу
и главно чвориште рачунарске мреже за све наше објекте,
чиме је омогућено Организационој целини Информационе
технологије да испрати савремене потребе предузећа.
Похвалио бих учеснике у изградњи, чији је допринос био
велики и несебичан. То чиним редом, дакле онако како су
били укључивани у посао:
– Спољног извођача који је за два месеца порушио стари
објекат и саградио нови у такозваној „сивој фази“.
– Електро одржавање које је за читав објекат урадило
комплетну електро-инсталацију и положило нове напојне
каблове до трафо-станице.
– Грађевинско одржавање које је извело водоинсталатерске, молерско-фарбарске, керамичарске и подополагачке радове.
– Машинско одржавање које је извело савремен систем
грејања са климатизацијом (који преко Fan Coil јединица
зими греје, а лети хлади).
Као и друге учеснике у пројекту.
На крају бих похвалио мудру одлуку менаџмента предузећа
да се одмах граде објекти са спратом, јер смо на тај начин
после доста година добили нове канцеларијске просторије
по повољној цени.
Инжењер Драган Растовић,
учесник у изградњи објекта

Смисао ових смерница је да осигурају доследан изглед фирме у
јавности (на документима, у медијима, на јавним догађајима и сл.)
чиме се учвршћује имиџ предузећа у целини. Свако и најмање
одступање од наведених стандарда могло би се протумачити као
недоследност, неверодостојност и неозбиљност. Професионално
пословање подразумева доследност у естетском изразу и
једноставно и константно праћење визуелног идентитета
предузећа на свим врстама апликација.
Књига графичких стандарда садржи упутство за коришћење
Књиге графичких стандарда; упутство за коришћење заштитних
боја; типографију; све дозвољене верзије заштитног знака и

логотипа; изглед
помоћне траке,
меморандума, визитт и поздравне карте
карте, пропуснице и ID карте
карте,
карте за посетиоце, коверата, блокова и фасцикли; изглед
рачуна за топлотну енергију и за гас; изглед табли за истицање
фирме, паноа, јарбола, плаката (roll-up); изглед лифлета и
примере обележавања возила, као и начин обележавања дела
промотивног материјала.
Све сугестије за измену елемената Књиге графичких стандарда,
као и предлоге за њену допуну са новим стандардизованим
елементима могуће је доставити Служби за информисање и
комуникацију. Тим који је учествовао у изради Књиге графичких
стандарда најмање једанпут годишње анализираће употребу овог
документа у предузећу и, у складу са пристиглим сугестијама,
донеће одлуке о изменама и допунама. О свим изменама и
новој верзији документа запослени ће бити благовремено
информисани.
Већ одштампани материјали „Београдских електрана”, који нису у
складу са Књигом графичких стандарда, користиће се док постоје
залихе, али најкасније до 1. јануара 2010. године. Уколико кроз
одређену јавну набавку буде одштампан материјал који није
у складу са Књигом графичких стандарда, покретач набавке
ће сносити трошкове штампања, а такав материјал неће бити
коришћен у пословању предузећа.
М. Мандић

Упутство за коришћење Књиге графичких стандарда
Књига графичких стандарда је упутство за коришћење заштитног
знака и логотипа, који су основ за распознавање и визуелну
комуникацију предузећа (интерну и екстерну). ЈКП „Београдске
електране” представљају заштитни знак и логотип.
Постоје две основне позиције знака и логотипа – хоризонталне и
вертикалне са ознаком да је реч о јавном комуналном предузећу
и хоризонталне и вертикалне без ознаке. Пошто су знак и логотип
основ за распознавање, увек треба да буду издвојени и у њиховој
близини никада не смеју да се налазе текст или илустрација, осим
на начин како је у Књизи графичких стандарда наведено.
Знак и логотип морају бити окружени слободним (заштитним)
простором у којем не сме бити никаквог текста или украсних
елемената који би могли да одврате пажњу. Наведени простор
називамо заштитним пољем знака и логотипа.
– Знак и логотип увек морају бити репродуковани са оригиналног
цртежа (отштампаног листа) или CD-а. Знак и логотип не смеју
бити репродуковани слободном руком или компјутерском
графиком.
– Пропорције знака и логотипа забрањено је збијати или ширити
по дужини или висини.

– Знак и логотип не смеју бити укључени ни у какав израз или
реченицу.
– Знак и логотип не смеју се репродуковати ниједном методом
која може негативно да утиче на њихову препознатљивост или
читљивост (на пример груби растер у сито-штампи).
– Знак не сме бити репродукован ако је по висини мањи од 6 mm.
Званичан назив Јавно комунално предузећа „Београдске
електране” мора се користити приликом службених наступа или
при склапању уговора и у друге сврхе када то законске норме
прописују. Скраћени назив и знак (са и без ознаке ЈКП) могуће
је користити и истицати приликом медијских наступа и осталих
промотивних активности.
У свим осталим специфичним случајевима, који нису обухваћени
апликацијама у Књизи графичких стандарда, неопходно је
обратити се PR служби предузећа. Обраћање се врши писмено,
уз достављање комплетних информација (место за примену
апликације, величина огласа/налепнице, број, боја, материјал
на којем се врши аплицирање, постојећа боја подлоге) и ако је
потребно доставити скицу.
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Пословни кодекс „Београдских електрана”

Основне смернице
пословног понашања
Жељени модел пословног понашања чији циљ је креирање
позитивног имиџа предузећа и адекватне слике о њему у
јавности, као и коректног и функционалног пословног окружења,
прописан је Пословним кодексом „Београдских електрана” чија
израда је завршена у јулу 2009. године.
Овим документом прописују се основне смернице пословног
понашања запослених у предузећу, а његова сврха јесте
прихватање, афирмација и инкорпорација начела Кодекса
и стварање радног окружења у којем ће то бити устаљено
понашање свих запослених, у складу са етичким, моралним
и професионалним нормама и општеприхваћеним цивилизацијским вредностима. Укратко, у уводној напомени овог
документа се наводи: „Од запослених у ‘Електранама’ овим
упутством се тражи само да својом физичком појавом, облачењем,
наступом и говором – покажу колегијалност, пословност, добру
намеру и љубазност – ни мање ни више од тога.”
Пословним кодексом дефинисане су основне смернице када је
реч о очекиваном и жељеном понашању запослених у предузећу
у периоду када су они на својим радним местима или у пословном
контакту са колегама, претпостављенима и пословним
партнерима. Овај документ се односи на све запослене,
укључујући и запослене на одређено време, ангажоване преко
агенција, омладинских и студентских задруга као и на војнике
на цивилном служењу војног рока, односно на све особе које по
било којем основу раде за предузеће.

Сви запослени приступом Интранету (http://portal.bgdel.co.yu), на
страници Тим за корпоративни развој, могу пронаћи електронску
верзију Пословног кодекса у pdf формату.
Директори организационих целина своје предлоге за измену и
допуну овог документа, као и упутства о пословном понашању
запослених у специфичним службама, уколико то већ није
утврђено постојећим упутствима и правилницима, треба да
доставе заменику генералног директора. Поред тога, сви
запослени своје сугестије могу да упуте електронским путем на
е-mail адресе:
s.ogrizovic@beoelektrane.rs; v.kovacevic@beoelektrane.rs
и informisanje@beoelektrane.rs.
Пошто се прикупе све сугестија и извештаји директора организационих целина о примени документа и допуна/анекса
Кодекса, биће организован даљи рад тима који је израдио основну верзију, како би овај документ био ажуриран и унапређен.
О свим изменама и допунама Пословног кодекса запослени ће
бити правовремено обавештени.
Уколико примена Кодекса, кроз описане принципе колегијалности, бонтона и коректног пословног понашања, не буде задовољавајућа и ако се негативне тенденције наставе, следећи корак
биће креирање конкретних правилника за пословно понашање у
предузећу, којима ће бити предвиђене и дисциплинске казне.
М. Мандић

Интернет – чаробан штапић
трећег миленијума
Да ли је садашњост донела потврду или негацију теза Карла
Маркса:
Човек, као друштвено биће, своју личност реализује само у
непосредном контакту са другим човеком. Сви остали контакти
за човека представљају сурогат друштвености и доводе до
отуђења човека од човека.
Шта се то у међувремену догодило што би могло бити „за и
против“ парафразираних теза? Одговор на то питање могао би
гласити: догодио се Интернет! Захваљујући тој умотворини човек
никад није био ближи другом човеку, без обзира на просторну,
чак континенталну удаљеност, али на неки начин никад ни даљи.
Наравно, све у зависности од тога у које се сврхе Интернет
користи.
На почетку, не тако давних деведесетих година прошлог века,
Интернет се најмасовније користио у сврху претраживања
информација. Најпосећенији претраживачи били су Google,
који је то и остао, потом Yahoo, па тек онда, далеко иза њих
сви остали. Међутим, пре пар година настаје ново Интернет
поглавље. Створене су читаве друштвене мреже, тј. web-адресе са
искључиво једном наменом – повезивање или, како се то чешће
назива, „умрежавање” људи који су били жељни да међусобно
комуницирају, остварују нова познанства, размењују идеје,
информације…
Неочекивано велико интересовање, нарочито младих, да приступе појединим Интернет друштвеним мрежама попут Фејсбука, Mајспејса, Фликра, Јутјуба и “најмлађег” Твитера довело
је до тога да су за само пар година ови комуникациони канали
добили статус друштвених медија.
Друштвене мреже (Social networks) и друштвени медији (Socijal
media) тековине су по једнима „развијеног”, а по другима „трулог”
Запада. Епитети су дати у зависности од тога како ко на ту појаву
гледа и у које сврхе те творевине користи.
Без обзира зашто се користе, друштвени медији су њиховим
умотворцима као и инвеститорима донели велико богатство.
Међутим, једном човеку глобална комуникација, уз подршку
на стотине едукованих и креативних „умрежених” учесника,
донела је, поред новца за кампању, нешто много више – место
председника најмоћније државе на планети.
Претпостављате о коме је реч? Наравно, о председнику САД,
Бараку Обами.
О томе како је текла изборна кампања дотадашњег сенатора
Илиноиса, скоро непознатог широкој јавности, и како је Интернет
допринео томе да се први афроамериканац усели у Белу кућу,
чланови Друштва Србије за односе са јавношћу могли су чути,
средином октобра у „Аероклубу“, од америчког професора за
односе са јавношћу, др Дениса Вилкокса са универзитета у Сан Хозеу.
Професор Вилкокс који је на листи топ десет најбољих предавача
PR-а у Америци и аутор многобројних радова (међу којима се
универзитетски уџбеник „Односи са јавношћу” често назива
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библијом PR-а), на самом почетку предавања о председничкој
кампањи Барака Обаме нагласио је да се његова победа не може
приписати искључиво Интернету. Она је неизоставно имала
и компоненте традиционалне кампање. Путовања, говори,
конвенције, банке података (бројеви телефона, и-мејлова
адресе) и прављење прес-клипинга само су неке од 150.000
активности које је креирала „армија“, PR менаџера и Интернет
професионалаца.
Закључке које су присутни могли донети након предавања Дениса
Вилкокса на тему победе Обаме, најбоље је на овом сајту сажео
Драган Варагић онлајн стратег и е-PR стручњак.

Победничка оружја
Барака Обаме
1. У озбиљнијим стручним
анализама закључује се
да је за успех Обаме ипак
најважнија била сама
инфраструктура кампање,
захваљујући којој су
успешно организовани
милиони волонтера, док је
њен ток мењан практично у ходу.
(Замислите се над тим колико је потребно времена да се у једној
компанији уради на пример ре-брендинг, а колико је за то било
потребно Обамином тиму.)
2. Обамина доминација на Web-у највише је продукт веома
стабилног и дугог креирањa базе корисника (практично две
године), поред иновативних начина коришћења Интернета. Ова
кампања је доказала да се политички поени, који на крају донесу
победу, могу постићи само дуготрајним онлајн активностима, а
никако наглом онлајн појавом (Блиц Криг).
3. Обама је имао веома озбиљан тим стручњака, који је знао
како да искористи друштвене медије (коришћење праве
двосмерне комуникације) у политичке (компанијске) сврхе –
Social Media Optimization. У свету постоји мали број успешних
примера масовнијег коришћења различитих друштвених
медија у компанијске сврхе, а Обама је сигурно био први који је
искористио пун потенцијал друштвених медија. Републиканци су
још крајем прошле године схватили да губе трку онлајн, али нису
нашли адекватне стручњаке који би на прави начин парирали
Обами. Веома је тешко са стране проценити ко се заиста разуме
у имплементацију компанијске/политичке примене друштвених
медија.
Пошто онлајн текстови подразумевају интеракцију са читаоцима,
издвајамо један од коментара на Варагићев текст, који је по нама
можда најјача карика Обамине кампање:
@Miss Cybermaut: …кључни трик је што је Барак Обама успео да
допре (да се кликне) са онлајн генерацијом. И то је то.
С. Луковић
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Једна од најважнијих карика у предузећима је добро вођење Сектора за људске ресурсе

Анализа кадрова доноси велике добити
У медијима се у последње време често воде расправе о броју
запослених у државним органима, јавним предузећима, као и у
оним комуналним, уз углавном паушалне оцене да постоји велики
број вишкова који се, по проценама креће од 10 до 30 одсто.
Једини проблем у таквим анализама је што никада не можете да
сазнате како се дошло до цифара. Најчешће се истраживање врши
поређењем са неким европским стандардима, али се при том не
води рачуна да у Европи постоји адекватно обучена и едукована
радна снага, савремени информациони системи, квалитетне
пословне зграде, закони који се не мењају на пар година... па је
одмах јасно да је основа за поређење – лоша!
Независно од спољних притисака, неопходно је што боље
планирати потребе за радном снагом у предузећу. Сваке године
ми улажемо много енергије у планирање будућих радова,
полагање топловода, градњу котлова, реконструкцију подстаница
и слично (уз све могуће параметре – техничке карактеристике,
новац, термин планове итд), док се планирању потреба за
евентуалним пријемом радне снаге, потреба за едукацијом и
претходном анализама стања људских ресурса у „Електранама“
(по мом мишљењу) не придаје довољно значаја.
У овом тексту навешћу пре свега потребне податке и анализе
које би сениор менаџмент морао имати како би могао озбиљно
да се позабави свим плановима и потребама везаним за људске
ресурсе.
У плановима се обично дају прегледи квалификационе и старосне
структуре запослених. За све анализе, па тако и ову, идеално је
имати графички приказ трендова у последњих 5 до 10 година, јер
се на тај начин лако може утврдити да ли се у фирми погоршава
или поправља старосна и квалификациона структура. Подвлачим
да би требало, где год је то могуће, користити графички приказ
трендова у најмање претходних 5 година, по сваком аспекту
планирања и анализе људских ресурса.
Што се тиче квалификационе структуре, иако је то наизглед
користан податак, понекад и није од нарочите помоћи. Број
квалификованих, високообразованих или чак број доктора наука
сам по себи ништа не говори. Једно је степен стручне спреме, а
друго бити компетентан за одређен посао.
За квалитетнију анализу требало би такође имати преглед по
радним местима: на колико радних места раде људи са адекватном стручном спремом, на колико са неадекватном, а на колико
има „преедукованих“. То се односи само на стручну спрему.
Када је реч о компетентности, долазимо на терен систематизације,
тј. потребе да за свако радно место постоји прецизан опис послова, као и веома прецизно дефинисани посебни услови који су
за њега потребни. На пример, посматрајући радно место једног
инжењера, у посебним условима пише да он мора да има лиценцу
за пројектовање, напредно знање у Autocad-у, општа знања
софтверских алата, средњи ниво знања енглеског језика, возачку
дозволу Б категорије, потребна знања из управљања пројектима
и, рецимо, од три или пет година искуства.
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Када се упореде ови захтеви са стварним компетенцијама, може
се доћи до закључка да, на пример, запослени има 65% потребних
компетенција од жељених 100% за ефикасан и квалитетан рад.
Таква анализа може да се уради за сва радна места, а може и
само за 20-30% најбитнијих. На тај начин добили би се прецизни
подаци које би сениор менаџмент могао да користи, односно
знао би да не располаже са 2.300 запослених него са, рецимо,
1.840 потпуно компетентних људи, а да недостаје још око 440
запослених. Из такве анализе одмах би морао да проистекне
и план обуке кадрова, па бисмо спровођењем одговарајуће
обуке већ идуће године на том инжењерском месту имали 100%
компетентну особу.

Нови пројекти и нови људи
Када постоје све информације и анализе које су неопходне
Сектору људских ресурса, али и испланиране активности за
наредну годину (уз стратешки план), добар програм пријема
нове радне снаге могао би се далеко лакше образложити
и бранити код оснивача (а ако треба, и код Владе, па чак и
ММФ-а). Да би се добила комплетна слика о томе шта се
дешава са кадровима, требало би такође сагледати све
нове послове који ће се одвијати у предузећу у наредним
годинама. На пример, ако је према Одлуци о снабдевању
топлотном енергијом продужен грејни дан или ако се, рецимо,
уводити 24-часовни рад. У таквим ситуацијама можда ће бити
потребан већи број радника за дежурства, интервенције на
КГИ итд. Тако је и са великим пројектима. Такође, најчешће
и сваки нови Закон доноси нове задатке, а неки од њих су
заиста захтевни по питању радне снаге.

односу (узрок смрти, ради дугорочног праћења здравствене
слике запослених и препорука за заштиту на раду за поједина
радна места). Пошто Сектор за људске ресурсе има сталну
комуникацију са пензионерима, требало би такође имати
податке о томе колико је колега пензионера преминуло како би
се утврдило колики је просечан пензионерски век запослених,
што би био користан податак за могуће интервенције
(бенефицирани радни стаж, откривања нежељених трендова
који постоје по питању здравља).
У плану за наредну годину (па, чак, и за наредних 5 година)
требало би дати и приказ колико запослених, које структуре и
са којих радних места одлази у пензију како би се благовремено

припремиле и едуковале њихове замене или извршио пријем
нових запослених. Затим је потребно имати податке о томе
колико је запослених напустило предузеће у протеклој години
и да ли је реч о споразумном раскиду или отказу. Уз то, морају се
такође имати подаци о структури запослених који су напустили
предузеће, као и приказ „штете“ – колико је новца уложено у
њихову обуку.
Иста анализа би морала да се уради и за запослене који су
отишли по социјалном програму. Нажалост, иако се тако воде,
тешко да су заиста били „технолошки вишак“. Потребно је имати и податке о степену абсентизма (одсуствовању са посла) –
проценат запослених који су били на боловању, колико су она
трајала и да ли су изазвана условима рада. Добра информација (у сарадњи са синдикатима и комисијама) био би и број
запослених који су током претходне године тражили помоћ од
предузећа или синдиката због тешке материјалне ситуације,
болести, инвалидности итд. Такође, информација о броју запослених са тежим или тешким приватним проблемима значајна
је сениор менаџменту јер указује на то каква је мотивисаност и
спремност запослених за велике пројекте или изузетан напор
у одређеним ситуацијама.
Наравно, ово није хитан задатак за Сектор људских ресурса,
већ низ предлога који би олакшали и унапредили процесе
планирања и омогућили сениор менаџменту да боље сагледа
ситуацију. Овај текст, без икакве претенциозности, могао
би бити мали стратешки план – како унапредити годишње и
средњорочно планирање људских ресурса у „Електранама“.
Аутор: Слободан Огризовић, дипл. ел. инж

С друге стране, истовремено се отвара питање како задржати
способне и компетентне људи у које је предузеће уложило новац.
То би морало да се реши адекватним уговором, према којем
би запослени враћао новац за едукацију уколико би решио да
напусти предузеће. Такође, као што постоји „социјални програм“
за смањивање броја запослених, тако би морао да постоји и
програм за задржавање најспособнијих запослених (између 90
и 100% одсто компетенције). Међутим, уколико се покаже да
је компетентност запосленог испод 50 одсто, онда би за њега
требало потражити друго радно место. Такође се треба запитати
зашто је таква особа уопште дошла на то радно место, и из тога
извући поуке.
Трећи део био би процена учинка. Шта вреди ако имате компетентног доктора наука (карикирам) који избегава послове
потребне предузећу, а ради оне битне за своју научну каријеру.
Таква анализа може уследити тек онда када се, макар делимично,
уведе адекватан систем рада и оцењивања. Очигледно је да би
са овакве три анализе предузеће имало људске ресурсе „као на
длану“ и било би јасно шта треба предузимати и планирати.
За добро планирање неопходни су и следећи подаци: просечан
трошак за обуку по запосленом, природни одлив, податак о
томе колико је запослених отишло у редовну и у инвалидску
пензију, затим број оних који су преминули, а били су у радном
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двадесетак метара висинске разлике),
д
међутим тада је почео да дува веома јак
м
вветар. Како Шкрбић каже, силина ветра
јје била толика да је било веома тешко
одржати се на ногама, а додатни проблем
о
било је то што је ветар са површине снега
б
подизао честице града који је претходне
п
ноћи падао. Чекали су да удари ветра
н
ослабе, али пошто се то није догодило,
о
из безбедносних разлога су одлучили да
и
не изађу на врх који је био пред њима.
н
Према речима колеге Шкрбића, то је била
ввеома тешка одлука, али како је основни
циљ сваке планинарске акције да се сви
ц
безбедно врате са успона, управо је зато
б
донета.
д

Искуство за памћење
Импресивни призори
и скривене опасности
„Невероватан је доживљај бити на око 4.000 метара висине
ујутру, у пет сати, и видети како излазак сунца обасјава
врхове Монблана, док су облаци као памук посејани по
нижим врховима Алпа“ – рекао је Ранко Јашовић.
После око 500 метара хода вођа експедиције морао је да
одустане због техничког проблема са опремом, што је био
велики хендикеп за екипу. Успон је наставило пет планинара
и постајало је све напорније.

Чланови Планинарског клуба „Београдске електране”, колеге
Горан Шкрбић и Ранко Јашовић, учествовали су у експедицији на
Монблан, „кров западне Европе” смештен на надморској висини
од 4.810 метара. Експедиција је трајала од 18. до 29. јула 2009.
године, у екипи је било 12 планинара, углавном из Планинарског
друштва „Авала”, а пут до Шамонија, туристичког места у подножју
Монблана, водио их је преко Хрватске, Словеније и Италије.
Према речима колеге Шкрбића, дан пред полазак у освајање врха
Монблана обављене су последње, висинске припреме. Чланови
екипе су се због аклиматизације гондолом попели на врх Aiguille
du Midi, који се налази на надморској висини од 3.842 метара, и
ту су провели неколико сати. Наредног дана планинари су под
пуном опремом, ранчевима тешким и до 30 килограма, кренули
ка циљаном одредишту.
Како Шкрбић објашњава, гондолом и зупчастом железницом
попели су се до станице „Орлово гнездо” која се налази на висини
од 2.372 метара. Одатле до врха делиле су их три пешачке туре
и успон од још око 2.400 метара. Након осам сати пешачења
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„Како смо се приближавали врху све смо теже дисали. Због
разређеног ваздуха на великим висанама количина кисеоника је била мања. Чак и уз добре спортске предиспозиције,
аклиматизацију и све претходно обављене припреме, након
пет до шест корака губите ваздух и осећате се као риба на
сувом“ – објаснио је Јашовић.
Према његовим речима, повратак са успона био је такође
исцрпљујући и опасан. На путу од дома De Guite до дома Tete
Rouse, док су пролазили деоницом која се назива „ходник
смрти”, Ранко је ишао на челу колоне. Неочекивано, на свега
један метар од њега, „протутњао” је комад стене који је неко
од планинара на путу ка врху покренуо. Срећом, нико није
био повређен и сви чланови екипе су се успешно спустили
до базе.
Колега Јашовић каже да је сваки успон за њега само припрема
за следећи. Он се већ пријавио за успон на Аконкагву, највиши
врх Анда. Ову експедицију водиће Драган Јаћимовић, прослављени алпиниста, а Ранко Јашовић се нада да ће му наше
предузеће помоћи у прикупљању материјалних средстава за
освајање још једног врха.

Према његовим речима, од дома De Goute до врха простире се
зона вечитог леда и снега. Експедиција се ка циљу кретала при
температури од око 10 степени Целзијуса испод нуле, уз умерен
ветар. Планинари су на свом путу прешли и преко такозваних
„жилета” – стаза ширине између пола и једног метра које су
оивичене стрмим литицама. Прсти на ногама и рукама су почели
да им се хладе, али нису правили велике паузе и на тај начин
су одржавали оптималну температуру тела. Око 12.30 часова
стигли су надомак врха (на око 200 метара удаљености и око

„„После свега имам утисак да смо успели
да сагледамо само делић онога што нам
д
јје природа тамо пружала, јер смо сву
пажњу усмерили на испуњење основног
п
циља и на безбедност. Остао је мали жал
ц
што нисмо са врха видели и другу страну
ш
планине, али како гласи планинарска
п
филозофија – није планинар онај ко осваја (покорава) планину,
него је планина та која њему дозволи, или не дозволи, да је освоји.
Овај пут се планина у последњем тренутку предомислила и није
нас пустила да изађемо на врх, што не значи да ће то и следећи
пут учинити. Имам велики жељу да поново одем на Монблан како
бих надокнадио све пропуштено“ – објашњава Шкрбић.

М. Мандић

Планинарски клуб радно
обележио прву годишњицу

стигли
су до прве базе – планинарског дома Tete Rouse који се
с
налази
на
висини од 3.167 метара. У плану је било да већ следећег
н
дана
савладају
и другу етапу пешачења, али пошто су временд
ски
услови
били
веома лоши авантуру су наставили два дана
с
касније.
к

Планинарски клуб „Београдске електране“ на дан свог оснивања,
9. октобра, одржао је Прву редовну Скупштину друштва у Медија
центру предузећа. Имајући у виду да је Скупштина одржана баш
на први рођендан клуба, разумљиво је да је имала свечарски
карактер.

У првом делу те деонице два планинара су пала, али их је
осигурање
(били су повезани са фиксираном челичном сајлом)
о
спасло
и
прошли
су без повреда. Међутим, то је био довољан
с
разлог
да
неки
чланови
експедиције одустану од даљег успона,
р
тако
да
је
пут
ка
врху
наставило
шест планинара. „Предвече смо
т
стигли
до
дома
De
Goute
који
се
налази на надморској висини
с
од
3.817
метара.
У
плану
је
било
да
ка врху кренемо у два сата
о
после
поноћи,
али
је
због
јаког
ветра
и веома ниске температуре
п
полазак
одложен,
тако
да
смо
последњу
етапу започели у шест
п
сати“
–
каже
Шкрбић.
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Славица Радовић, која је на ванредној Скупштини изабрана
за председника клуба уместо Боже Марковића, присутнима
је укратко поднела извештај о досадашњем раду, а потом су
планинари, у пријатној и пријатељској атмосфери, одгледали
презентацију њихових дотадашњих излета.
Уз шаљиве коментаре, евоциране су успомене са протеклих
дружења – километарска пешачења кроз прелепе крајолике
наше земље, као што су Ваљево, Гоч, Врњачка бања, Засавица,
Мироч, Дурмитор, Борачки крш, кањон реке Градац, Велики
Козимор, Бељаница.

На последњим слајдовима био је излет на Космај, који је
организован 26. септембра, на светски Дан чистих планина.
Вредно је поменути да је Планинарски клуб, поводом тог
еколошког дана, упутио предлог менаџменту предузећа да
„Београдске електране“ купе 15 четинара. Симболично – по један
за сваку нашу топлану, а Новобеограђани ће их добити на поклон
за почетак грејне сезоне.
Руководство предузећа је са задовољством прихватило предлог,
уз честитке и са жељом да се што већи број наших запослених
придружи члановима Kлуба. Такође, руководство je поручило да
ће планинари имати подршку у складу са тренутним финансијским
могућностима „Електрана“.
С.Л.
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Спортисти „Београдских електрана“ блистали на VII интернационалном спортском такмичењу

Србији донели треће место
у националној конкуренцији

Спортисти „Београдских електрана“ постигли су изванредан
успех на VII интернационалном спортском такмичењу у бугарском
граду Албени. Одмеравајући вештине и снагу са спортистима из
чак 17 земаља, пристиглим са свих континената, екипа Спортског
друштва ЈКП „Београдске електране“ освојила је изванредно –
треће место у екипном пласману. Овим резултатом „Београдских
електрана“, Србија је заузела III место у националној конкуренцији
17 земаља.
Испред наших колега само су били такмичари нуклеарне
електране „Козлодуј“ из Бугарске и „Атом спорта“ из руске
компаније „Атом“. Игром случаја или можда зато што колеге из
првопласиране и другопласиране екипе производе опрему, као и
електричну енергију цепајући атоме, нашим спортистима за длаку
је измакао још бољи пласман. Међутим, и ово је велики успех
јер су се иза „Београдских електрана“ нашли вешти такмичари
највећих компанија из Кине, Бразила, Мексика, Израела, Туниса...
Упркос веома јакој конкуренцији у свим дисциплинама, у којима
је учествовало 2.000 такмичара, појединци из нашег предузећа
остварили су запажене резултате. Освојили су чак 11 пехара у
појединачним дисициплинама и тако оправдали места у тиму.
„Београдске електране“ су у стрељаштву, у мушкој конкуренцији,
освојили прво место у екипном такмичењу, али и друго и треће
место у појединачном. Наше даме су у истој дисциплини освојиле
друго место у екипном такмичењу и треће и шесто место у
појединачном.
Женска одбојкашка екипа, такмичећи се на пешчаном терену,
освојила је златно одличје, док су, одмеравајући вештину и снагу
на паркету, освојиле треће место.

Одбојкашка екипа мушкараца освојила је друго место. У драматичној завршници финала са екипом Бразила, о којој не би требало трошити речи, одлучила је физичка спремност, па су Бразилци
победили са 3:2.
Женска екипа у баскету освојила је одлично – друго место, а
у стоном тенису четврто. Шахисти су освојили треће место, а
мушкој екипи у боћању за длаку је измакло бронзано одличје.
С обзиром на то да је конкуренција у фудбалу била најјача, наша
екипа може се похвалити освојеним петим местом, а утеха им је и
пехар који су добили за фер-плеј.
И. К.
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ПИШИТЕ НАМ:
• интерном поштом
са назнаком
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