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НО ВИ ПО ЧЕ ЦИ
Прет ход ни пе ри од су пре све-

га обе ле жи ли ва жни до га ђа ји и 
вла снич ке про ме не ко је отва ра ју 
но во по гла вље у бо га тој исто-
ри ји на ше ком па ни је. По чет ком 
ав гу ста 2017. окон чан је по сту-
пак пре у зи ма ња Енер го про јект 
Хол дин га чи ме је ус по ста вље на 
но ва вла снич ка струк ту ра. Пр вог 
сеп тем бра одр жа на је 46. ван ред на 
сед ни ца Скуп шти не ак ци о на ра, на 
ко јој је иза бран но ви Над зор ни 
од бор, ко ји је за тим име но вао 
но ви Из вр шни од бор, на че лу са 
но вим ге не рал ним ди рек то ром 
Енер го про јек та.

Иа ко по след њих не ко ли ко 
ме се ци ни смо уго во ри ли оно ли-
ко по сло ва ко ли ко смо же ле ли, 
по слов ни ре зул та ти за пр вих шест 
ме се ци ука зу ју да је по сло ва ње 
на шег си сте ма ипак би ло бо ље од 
пла ни ра ног, као и да је оства ре-
на до бит си сте ма Енер го про јект 
у овом пе ри о ду знат но ви ша у 
од но су на исти пе ри од про шле 
го ди не.

У ко рак са је се њим да ни ма 
ко ји го ди ну по ла ко при во де 
кра ју, оче ку је се раст по слов них 
ан га жма на на ше ком па ни је као и 
ве ћи обим уго ва ра ња. Че ка нас и 
ви ше по слов них иза зо ва, на да мо 
се и успе шних ре зул та та, а упра во 
је усме ре ност за по сле них пре ма 
по слов ним до стиг ну ћи ма раз лог 
због ког Енер го про јект ду ги низ 
го ди на одо ле ва вре ме ну и успе-
шно по слу је већ 66 го ди на.
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ИЗ САДРЖАЈА ИЗДВАЈАМО
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У КОМ ПЛЕК СУ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ „SUNNYVIL LE“ УСКО РО ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА
НА КО МУ НАЛ НЕ МРЕ ЖЕ
То ком сеп тем бра за по чет је тех нич ки пре глед обје ка та. У то ку је за вр шно чи шће ње
обје ка та, као и пре о ста ли ра до ви на се кун дар ној ин фра струк ту ри и пар тер ном
уре ђе њу у окви ру пар це ле.                                                                                                                       Стр. 9

ПО ЛУ ГО ДИ ШЊИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА БО ЉИ ОД ПЛА НИ РА НИХ
У пр вом по лу го ди шту 2017. го ди не си стем Енер го про јект оства рио је уку пан
кон со ли до ва ни при ход (у зе мљи и ино стран ству) од 153 ми ли о на евра и
кон со ли до ва ну не то до бит у из но су од 5,9 ми ли о на евра.                                                     Стр. 8

ОДР ЖА НА 46. ВАН РЕД НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ АК ЦИ О НА РА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИН ГА
Ак ци о нар На пред раз вој а.д. пред ло жио је кан ди да те за чла но ве Над зор ног од бо ра
Енер го про јект Хол дин га. Усво је на је Од лу ка о њи хо вом име но ва њу за чла но ве
Над зор ног од бо ра.                                                                                                                                         Стр. 4

ОБРА ЋА ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ДО БРО СЛА ВА БО ЈО ВИ ЋА
ЗА ПО СЛЕ НИ МА У ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТУ
„Енер го про јект је име ко је је из гра ђи ва но и ја ча но 66 го ди на. ... Од но ве упра ве оче ку је
се да обез бе ди не са мо кон ти ну и тет већ и уна пре ђе ње по сло ва ња, а што је мо гу ће
са мо уз ва шу истин ску по све ће ност и по др шку.“                                                                     Стр. 15

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ И ОВЕ ГО ДИ НЕ НА ЛИ СТИ „ENR“
Енер го про јект је већ ду ги низ го ди на ран ги ран ме ђу нај ве ћим свет ским ком па ни ја ма
у про јек тант ско-кон сул тант ској и из во ђач кој де лат но сти на ли ста ма аме рич ког
ча со пи са „En gi ne e ring News Re cord“. Ран ги ра ност у 2017. го ди ни је још бо ља не го ла ни.
                                                                                                                                                                             Стр. 14

КОН СТИ ТУ И САН НАД ЗОР НИ ОД БОР, ИМЕ НО ВАН ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР
И НО ВИ ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТО РИ
По слов не би о гра фи је чла но ва Над зор ног од бо ра и Из вр шног од бо ра ди рек то ра.
                                                                                                                                                                     Стр. 5, 6 и 7

ПРО МЕ НА У ВЛА СНИЧ КОЈ СТРУК ТУ РИ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д.  
По чет ком ав гу ста 2017. го ди не окон чан је по сту пак пре у зи ма ња Енер го про јект
Хол динг а.д. чи ме је ус по ста вље на но ва вла снич ка струк ту ра.                                              Стр. 4
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ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ВЕ СТИ

М. Зе че вић је отво рио Скуп шти ну Ак ци о на ри ма се обра тио Д. Бо јо вић

Почет ком авгу ста 2017. годи не окон чан је посту пак пре у зи ма ња Енер го про јект Хол динг а.д. чиме је успо ста-
вље на нова вла снич ка струк ту ра.

Сагла сно про пи си ма који регу ли шу тржи ште капи та ла, на бази Реше ња Коми си је за хар ти је од вред но сти од 7. 
јула 2017. годи не о одо бре њу обја вљи ва ња пону де за пре у зи ма ње, акци о нар ско дру штво Напред раз вој а.д. Бео-
град, у свој ству пону ђа ча, упу ти ло је одго ва ра ју ћу пону ду за купо ви ну акци ја свим дру гим акци о на ри ма циљ ног 
дру штва Енер го про јект Хол динг а.д. Лица која су зајед нич ки дело ва ла са пону ђа чем била су: ГП Напред а.д. Бео-
град, „Mon tin vest Pro per ti es“ доо Бео град, „Jopag ag“ из Швај цар ске и Добро слав Бојо вић. Пону да за пре у зи ма ње 
се одно си ла на 7.070.467 акци ја (64,68% акци ја) и важи ла је 21 дан (почев од 10 јула закључ но са 31 јулом). Цена по 
којој се пону ђач оба ве зао да пла ти акци је изно си ла је 1.501 дина ра по јед ној акци ји.

Посту пак пре у зи ма ња успе шно је спро ве ден. Пре у зе то је укуп но 1.822.882 акци је (16,67%). Пону ђа чи и лица 
која са њим зајед нич ки делу ју након окон ча ња пону де за пре у зи ма ње посе ду ју укуп но 5.683.707 обич них акци ја 
одно сно 51,99% гла со ва по осно ву акци ја које посе ду ју.

ПРО МЕ НА У ВЛА СНИЧ КОЈ СТРУК ТУ РИ

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д.

АД ХОЛ ДИНГ – након изме на у вла снич кој струк ту ри

ОДР ЖА НА 46. ВАН РЕД НА СЕД НИ ЦА

СКУП ШТИ НЕ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИН ГА

Дана 01.09.2017. годи не одр жа на је 46. ван ред на сед-
ни ца Скуп шти не Енер го про јект Хол динг а.д. у кино сали 
послов не згра де. 

На пред лог нај ве ћег акци о на ра Напред раз вој а.д., Скуп-
шти ну је отво рио проф. др Мио драг Зече вић, с обзи ром на 
то да је пред сед ник скуп шти не Зоран Васић прет ход но дао 
остав ку. Запи сни чар је била Сања Божо вић. Са оства ре ним 
потреб ним кво ру мом, пре шло се на радни део Скупштине 
и гла са ње по пред ло же ним тач ка ма. Сагла сно утвр ђе ном 
днев ном реду, на сед ни ци су доне те сле де ће одлу ке:

1. ОДЛУ КА О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СЕД НИ КА СКУП-
ШТИ НЕ ДРУ ШТВА

За пред сед ни ка скуп шти не име но ван је Дра го љуб 
Мило ва но вић.

2. ОДЛУ КА О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ 

ОДБО РА ДРУ ШТВА 
3. ОДЛУ КА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ 

ОДБО РА ДРУ ШТВА 
4. ОДЛУ КА О НАКНА ДА МА ЧЛА НО ВИ МА НАД ЗОР НОГ 

ОДБО РА ЗА РАД У ОВОМ ОРГА НУ И ДАВА ЊУ ПРЕТ ХОД НЕ 
САГЛА СНО СТИ НА ЗАКЉУ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА О НАКНА ДА МА 
ЗА РАД ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОДБО РА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ХОЛ ДИНГ А.Д. 

Запи сник са одр жа не 46. ван ред не сед ни це Скуп шти-
не Енер го про јект Хол динг а.д., увид у доне те одлу ке и 
резул та те гла са ња по свим тач ка ма днев ног реда о који-
ма су акци о на ри гла са ли, ста вља ју се на рас по ла га ње 
акци о на ри ма пре ко интер нет стра ни це дру штва www.
ener go pro jekt.rs (сек ци ја: за Одно се са инве сти то ри ма, 
погла вље: Скуп шти на). 
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Пред сед ник скуп шти не
Д. Ми ло ва но вић

Пред сед ник Комисије за гласање
К. Димитријевић

Нови пред сед ник НО Д. Бојовић и нови 
ГД С. Чолаков (други и трећи слева)

Кон сти ту и сан Над зор ни одбор, име но ван гене рал ни дирек тор и нови извр шни дирек то ри

ПРОМЕНЕ У УПРАВЉАЧКОЈ СТРУКТУРИ

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГА
Енер го про јект Хол динг а.д. овим 

путем оба ве шта ва сво је акци о на ре, 
послов не парт не ре и над ле жне инсти-
ту ци је о про ме на ма у упра вљач кој 
струк ту ри ком па ни је.

На 46. ван ред ној сед ни ци Скуп шти-
не акци о на ра Енер го про јект Хол динг 
а.д. одр жа ној 01.09.2017. годи не, име-
но ва ни су нови чла но ви Над зор ног 
одбо ра Енер го про јект Хол динг а.д.

На осно ву одлу ке Скуп шти не акци о-
на ра и у скла ду са Ста ту том Енер го про-

јект Хол динг а.д., на 1. кон сти ту тив ној 
сед ни ци Над зор ног одбо ра одр жа ној 
01.09.2017. годи не кон сти ту и сан је 
Над зор ни одбор Енер го про јект Хол-
динг а.д. у сле де ћем саста ву:

• Добро слав Бојо вић, пред сед ник
• Проф. др. Бра ни слав Ивко вић, члан
• Вито мир Перић, члан
• Проф. др. Мио драг Зече вић, члан
• Нада Бојо вић, неза ви сни члан
• Мар ко Мило је вић, неза ви сни члан 
На кон сти ту тив ној сед ни ци Над-

зор ног одбо ра име но ва ни су нови 
извр шни дирек то ри Енер го про јект 
Хол динг а.д. и то:

• Сто јан Чола ков, гене рал ни 
дирек тор

• Милан Маму ла, извр шни дирек-
тор за прав не посло ве

• Вла ди мир Вишњић, извр шни 
дирек тор за финан си је, рачу но вод-
ство и план

• Бог дан Узе лац извр шни дирек тор 
за опе ра тив не посло ве

Пре ма Одлу ци Скуп шти не акци о на ра

ЧЛА НО ВИ НАД ЗОР НОГ ОДБО РА
ДОБРО СЛАВ

БОЈО ВИЋ 
Добро слав Бојо вић је рођен 

1958. годи не. Дипло ми ра ни еко-
но ми ста.

Дирек тор је Гра ђе вин ског 
пред у зе ћа НАПРЕД а.д. Бео град, 
Акци о нар ског дру штва НАПРЕД 
РАЗ ВОЈ Бео град, при вред ног дру-
штва „UTMA COMERC“, пред сед ник 
Над зор ног одбо ра Агро бач ка 
а.д. Бач ка Топла и пред сед ник 

Над зор ног одбо ра Енер го про јект Хол динг а.д. 
Члан је Извр шног одбо ра и један од осни ва ча Срп ског 

послов ног клу ба „При вред ник“ и члан Извр шног одбо ра 
Фуд бал ског саве за Срби је. 

Добит ник је број них награ да, међу који ма су: При вред ни 
побед ник за 2005. годи ну, коју доде љу је При вред на комо ра 
Бео град, пове ље „Капе тан Миша Ана ста си је вић“ за 2007. 
годи ну, коју доде љу је Меди ја инвест Нови Сад, пла ке те 
„Мена џер годи не за област гра ђе ви нар ства“ у 2008. годи ни, 
коју доде љу је Клуб при вред них нови на ра.

Иско ри стив ши сво је дуго го ди шње иску ство бан ка ра 
и пра вил ну пер цеп ци ју при вред них кре та ња, успео је да 
одр жи, раз ви је и оса вре ме ни посло ва ње послов не гру па-
ци је НАПРЕД-а и Енер го про јект Хол динг а.д.

ПРОФ. ДР МИО ДРАГ 

ЗЕЧЕ ВИЋ
Проф. др Мио драг Зече вић 

је рођен 1959. годи не. Дипло ми-
ра ни инже њер елек тро тех ни ке.

Био је запо слен у систе му 
Енер го про јект од 1987. годи не 
до 2010. годи не. Оба вљао је 
функ ци ју извр шног дирек то ра 
и пред сед ни ка Управ ног одбо ра 
Енер го про јект Хол динг а.д.

У пери о ду од 1987-2003. 
годи не био је запо слен у Енер го про јект Опре ма а.д., прво-
бит но као инже њер при прав ник, затим глав ни инже њер 
за елек тро ма шин ске радо ве на хоте лу Шера тон у Кам па ли 
(Уган да) и шеф објек та на посло ви ма над зо ра и мон та же 
лиф то ва и изво ђе њу елек тро ин ста ла ци је на хоте лу Хајат. 
Био је анга жо ван и на дру гим посло ви ма као руко во ди лац 
град ње и глав ни инже њер.

Од 1992-1995. био је заду жен за посло ве у Руси ји, као 
руко во ди лац ино пунк та Енер го про јект Опре ме и тех нич ки 
дирек тор за изво ђе ње елек тро ма шин ских радо ва на хоте лу 
Сокољ ни ки у Москви.

Био је дирек тор Лиме са, фир ме којој је пове ре на изград-
ња и екпо а та ци ја Бео град ске аре не (2000-2002.).

Као помоћ ник дирек то ра Енер го про јект Опре ме а.д. 
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орга ни зо вао је и коор ди ни рао мар ке тин шке актив но сти 
пред у зе ћа у неко ли ко ман да та. Од 2003-2010. годи не био је 
помоћ ник гене рал ног дирек то ра Енер го про јект Хол динг а.д.

Био је члан Управ ног одбо ра Енер го про јект Хол дин га 
у пери о ду од 2009-2011. годи не.

Члан је инже ње ра и тех ни ча ра Срби је и члан Скуп шти не 
При вред не комо ре Бео гра да.

ПРОФ. ДР БРА НИ СЛАВ

ИВКО ВИЋ
Проф. др Бра ни слав Ивко-

вић је рођен 1952. годи не. 
Дипло ми ра ни гра ђе вин ски 
инже њер.

Кари је ру је запо чео у Гра-
ђе вин ском пред у зе ћу „Напред“ 
Бео град (1979-1981.).

После избо ра за аси стен та 
при прав ни ка запо слио се на Гра-
ђе вин ском факул те ту у Бео гра ду. 

Маги стар ску тезу „Опти ми за ци је про из вод ње мон та жних 
еле ме на та за стам бе ну и инду стриј ску изград њу“ одбра нио 
је 1983. годи не. Док тор ску дисер та ци ју „Опти ми за ци ја поу-
зда но сти про из вод них систе ма у гра ђе ви нар ству“ одбра нио 
је 1988. годи не.

За доцен та на гру пи пред ме та Менаџ мент и тех но ло ги ја 
гра ђе ња иза бран је 1989. годи не, за ван ред ног про фе со-
ра 1994. годи не и за редов ног про фе со ра Гра ђе вин ског 
факул те та у Бео гра ду.

Уче ство вао је или руко во дио изра дом вели ког бро ја 
сту ди ја, екс пер ти за и про је ка та.

Био је одбор ник у Скуп шти ни гра да Бео гра да, Мини стар 
гра ђе ви не (1994-1998.), Мини стар за нау ку и тех но ло шки 
раз вој (1998-2001.) и посла ник у Народ ној Скуп шти ни 
Срби је (2000-2004.).

Члан је Ака де ми је инже њер ских нау ка Срби је.

ВИТО МИР ПЕРИЋ

Вито мир Перић је рођен 
1958. годи не. Дипло ми ра ни 
инже њер машин ства, са дуго-
го ди шњим иску ством у земљи и 
ино стран ству у гра ђе ви нар ству, 
машин ству као и у спољ но тр го-
вин ској стру ци. 

Струч но се уса вр ша вао у 
фабри ци вози ла Мер це дес Бенц 
у Штут гар ту, раз вој ном цен тру 
Пор шеа, као и на кате дри за 

Меха ни зме - Дина ми ку маши на на Машин ском факул те ту 
у Бео гра ду. 

Уче ство вао је на про јек ти ма за редук ци ју еми си је 
издув них гасо ва јав ног град ског сао бра ћа ја гра да Беча у 
сарад њи са „TU Wien“. 

Рад но иску ство је сте као у ГП Напред, „Gen der Gro up“, 
„MAN oester re ic hische auto mo bil fabrik Gra ef & Stift“ (Аустриа) 
и на Машин ском факул те ту у Бео гра ду.

Био је пред сед ник Удру же ња “Савет дија спо ре за 

Аустри ју”, члан Управ ног одбо ра КК Црве на Зве зда и члан 
у аустриј ском Удру же њу за мотор на вози ла.

Био је члан Управ ног одбо ра Енер го про јект Хол динг а.д. 
у пери о ду од 2009-2010. годи не. Дирек тор је „Mon tin vest 
Pro per ti es“ доо и „Jopag AG“, Цирих (Швај цар ска), који су 
зна чај ни акци о на ри Енер го про јект Хол динг а.д.

НАДА БОЈО ВИЋ
Нада Бојо вић је рође на 1958. 

годи не. Дипло ми ра ни инже њер 
орга ни за ци је рада.

Посе ду је дуго го ди шње иску-
ство про јек то ва ња и руко во ђе ња 
у обла сти инфор ма ци о них тех но-
ло ги ја у при вре ди и финан сиј ском 
сек то ру.

Кари је ру је запо че ла 1981. 
годи не у ИПМ Змај у Зему ну, а 
неду го затим пре ла зи у ТП Бео-

гра де лек тро а.д. Бео град. Од 1997. годи не је ради ла као 
спе ци јал ни савет ник у ИТ сек то ру, на успо ста вља њу нових 
про це са на првом „real time“ про јек ту у тада шњој Народ-
ној бан ци Југо сла ви је (посло ви деви зног плат ног про ме та 
који су се оба вља ли пре ко НБЈ). Од 2002. годи не је као део 
пето чла ног тима ради ла на реор га ни за ци ји НБЈ у НБС. Од 
2004-2009. годи не је ради ла на пози ци ји дирек то ра сек то ра 
за кли ринг и сал ди ра ње у Цен трал ном реги стру хар ти ја од 
вред но сти а.д. Бео град. Про јек то ва ла је и импле мен ти ра ла 
про цес кли рин га и сал ди ра ња хар ти ја и нов ца, чиме је на 
финан сиј ском тржи шту успо ста вљен нови начин трго ва ња 
хар ти ја ма од вред но сти.

Од 2009. годи не до данас, као пред став ник ГП Напред 
а.д. Бео град у два ман да та, име но ва на је за чла на Управ ног 
одбо ра Енер го про јект Хол динг а.д. и Над зор ног одбо ра 
Агро бач ке а.д. Бач ка Топо ла.

У истом пери о ду је ради ла као кон сул тант на про јек ту 
„Раз вој инфор ма ци о ног систе ма ЦДА” (Цен трал на Депо зи-
тар на Аген ци ја) Под го ри ца, Црна Гора. 

МАР КО МИЛО ЈЕ ВИЋ

Мар ко Мило је вић је рођен 
1972. годи не. Маги стар европ-
ског послов ног пра ва („LL.M in 
Euro pean Busi ness Law“), Ниј ме ген 
(Холан ди ја).

Дирек тор је „RSM Ser bia“ д.о.о. 
Бео град и ради на посло ви ма 
послов ног и поре ског саве то ва-
ња. Акти ван у „RSM Inter na ti o nal“ 
мре жи, лидер за Југо и сточ ну 
Евро пу.

Оба вљао је функ ци ју гене рал ног дирек то ра „Југо хе ми-
је“ а.д. Бео град.

У ком па ни ји „Хемо фарм“ а.д. Вршац вршио је функ ци ју 
в.д. гене рал ног дирек то ра и чла на Управ ног одбо ра.

Реги стро ван је као суд ски вештак при Мини стар ству 
прав де за посеб ну област - инте лек ту ал на сво ји на и актив-
ни је члан Управ ног одбо ра Удру же ња поре ских савет ни ка 
Срби је.



ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2017. 7

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ВЕ СТИ

Кон сти ту и сан нови извр шни одбор Енер го про јект Хол дин га      

ЧЛА НО ВИ ИЗВР ШНОГ ОДБО РА

СТО ЈАН ЧОЛА КОВ 
– ГЕНЕ РАЛ НИ ДИРЕК ТОР

Сто јан Чола ков је рођен 
1957. годи не. Дипло ми рао 
је на Гра ђе вин ском факул те-
ту Уни вер зи те та у Бео гра ду 
1982. годи не, спе ци јал ност 
гра ђе вин ски радо ви из обла-
сти ниско град ње. Радио је на 
мно гим вели ким про јек ти ма 
у земљи и ино стран ству и 
то: у пери о ду од 1982-1992. 
годи не као шеф гра ди ли шта и 

глав ни инже њер, у пери о ду од 1992-1993. годи не као 
дирек тор радо ва про јек та Оби ла зни ца Бео град, од 
1993-1996. годи не дирек тор радо ва на про јек ту Ћира-
Пју ра 3, а од од 1996-2000. годи не, био је и дирек тор 
реги о на Енер го про јек та за Латин ску Аме ри ку (Лима, 
Перу). Сте као је иску ство у раду у ино стран ству, и то 
у Мале зи ји, Кени ји, Уган ди, Зам би ји, Гви не ји, Алжи ру, 
Ети о пи ји, Перуу, Боли ви ји, Арген ти ни, Казах ста ну и 
Руси ји. Од 2000-2005. годи не био је дирек тор пред-
у зе ћа Енер го про јект Ниско град ња а.д., а у Енер го-
про јект Хол дин гу је у пери о ду од 2007-2009. годи не 
био извр шни дирек тор за кор по ра тив не про јек те и 
раз вој. У пери о ду од 2010-2016. годи не био је дирек-
тор Енер го про јект Ниско град ње. Пот пред сед ник је 
При вред не комо ре гра ђе вин ске инду стри је Срби је 
и члан Одбо ра удру же ња за гра ђе ви нар ство, ИГМ и 
СП При вред не комо ре Срби је. 

 

ВЛА ДИ МИР ВИШЊИЋ
– ИЗВР ШНИ ДИРЕК ТОР 
ЗА ФИНАН СИ ЈЕ, РАЧУ-
НО ВОД СТВО И ПЛАН
Вла ди мир Вишњић је рођен 

1967. годи не. На Еко ном ском 
факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду 1992. годи не сте-
као је зва ње дипло ми ра ног 
еко но ми сте. Дипло му овла-
шће ног рачу но во ђе сте као 
је 2000. годи не. У пери о ду 
од 1995-2003. годи не био је 

запо слен у Енер го про јект Висо ко град њи. Током 1997. 
годи не оба вљао је посло ве руко во ди о ца Сек то ра за 
финан си је и комер ци јал не посло ве огран ка Енер го-
про јект Хол дин га у Кали нин гра ду (Руси ја). У пери о ду 
од 2001-2002. годи не био је руко во ди лац Сек то ра за 
финан си је у Пред став ни штву Енер го про јект Хол динг 
а.д. у Ташкен ту (Узбе ки стан). У Енер го про јект Хол дин-
гу био је на месту извр шног дирек то ра за финан си је 
и рачу но вод ство у пери о ду од 2003-2010. годи не. У 
пери о ду од 2011-2017. годи не у Енер го про јект Ниско-
град њи радио је на месту дирек то ра за еко ном ске 
посло ве. 

МИЛАН МАМУ ЛА 
– ИЗВР ШНИ ДИРЕК ТОР 
ЗА ПРАВ НЕ ПОСЛО ВЕ
Милан Маму ла је рођен 

1956. годи не. На Прав ном 
факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду 1979. годи не је 
сте као зва ње дипло ми ра ног 
прав ни ка. Пра во суд ни испит 
поло жио је 1983. годи не. Рад-
но анга жо ва ње запо чео је у 
Енер го про јект Изград њи 1979. 

годи не на месту при прав ни ка. У пери о ду од 1984-
1986. годи не био је на месту руко во ди о ца Слу жбе за 
прав не и опште посло ве у Кувај ту. У Енер го про јект 
Хол дин гу био је на месту воде ћег прав ни ка (1991-
1996.), коор ди на то ра за Бли ски Исток (1996-2003.), 
помоћ ни ка гене рал ног дирек то ра за прав не посло ве 
(2003-2004.), руко во ди о ца Сек то ра за прав не посло ве 
(2004-2005.), извр шног дирек то ра за прав не посло ве 
(2006-2011.), прав ног савет ни ка (2011-2016.) и спе ци-
јал ног савет ни ка (2016-2017.).

БОГ ДАН УЗЕ ЛАЦ – ИЗВР-
ШНИ ДИРЕК ТОР ЗА ОПЕ-

РА ТИВ НЕ ПОСЛО ВЕ
Бог дан Узе лац је рођен 

1953. годи не. Дипло ми рао 
ја на Гра ђе вин ском факул-
те ту, одсек за хидро тех ни ку 
Уни вер зи те та у Бео гра ду 
1978. годи не, а у пери о ду од 
1989-1990. годи не био је на 
пост ди плом ским сту ди ја ма 
на Међу на род ном инсти ту-

ту за хидра у лич ко инже ње р ство, Делфт (Холан ди-
ја). Спе ци јал ност му је про јек то ва ње и над зор над 
изво ђе њем хидро тех нич ких обје ка та и изво ђе ње 
хидро тех нич ких обје ка та. Рад но анга жо ва ње запо-
чео је у Енер го про јект Хидро ин же ње рин гу 1979. 
годи не, раде ћи као инже њер сарад ник, про јек тант 
и шеф про јек та, а у пери о ду од 1995-1997. годи не 
био је дирек тор Фили ја ле Енер го про јект Хидро-
ин же ње рин га у Перуу и локал не ком па ни је „Enhi sa 
S.A.”. У Енер го про јект Ниско град њи (1997-2005.) био 
је на месту шефа Бироа за коор ди на ци ју про је ка та 
у ино стран ству и дирек то ра на изво ђе њу радо ва 
у Перуу. У пери о ду од 2005-2009. годи не у Енер-
го про јект Хол динг а.д. је био на месту извр шног 
дирек то ра за коор ди на ци ју и кон тро лу набав ки. 
У Енер го про јект Хидро ин же ње рин гу је у пери о ду 
од 2009-2017. годи не био дирек тор за пла ни ра ње 
и реа ли за ци ју про је ка та. Сте као је иску ство у раду 
у ино стран ству, и то Ира ку, Мозам би ку, Ниге ри ји, 
Алжи ру, Арген ти ни, Боли ви ји и Перуу.
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Обја вље ни поје ди нач ни и кон со ли до ва ни финан сиј ски изве шта ји Хол дин га и систе ма Енер го про јект 
за прво полу го ди ште 2017. годи не

ПОЛУ ГО ДИ ШЊИ РЕЗУЛ ТА ТИ ПОСЛО ВА ЊА

БОЉИ ОД ПЛА НИ РА НИХ
Извр шни одбор Енер го про јект 

Хол дин га сре ди ном авгу ста теку-
ће годи не раз мо трио је и усво јио 
Квар тал ни изве штај Енер го про јект 
Хол динг а.д. за дру го тро ме сеч је 
2017. годи не и Полу го ди шњи кон-
со ли до ва ни изве штај Енер го про јект 
Хол динг а.д. за 2017. годи ну.

Сагла сно закон ској регу ла ти ви, 
пред мет ни изве шта ји су (15. авгу ста 
теку ће годи не) у цели ни обја вље ни 
на интер нет стра ни ца ма Хол дин га 
и Бео град ске бер зе и доста вље ни 
Коми си ји за хар ти је од вред но сти 
Репу бли ке Срби је.    

У првом полу го ди шту 2017. годи-
не систем Енер го про јект оства рио 
је уку пан кон со ли до ва ни при ход 
(у земљи и ино стран ству) од 18,9 
мили јар ди дина ра (153 мили о на 
евра) и кон со ли до ва ну нето добит 
у изно су од 723,9 мили о на дина ра 
(5,9 мили о на евра). 

Кон со ли до ва ни финан сиј ски 
изве шта ји Енер го про јект Хол дин га 
наста ли су кон со ли да ци јом резул та та 
матич ног дру штва (Енер го про јект 
Хол динг а.д.), при па да ју ћих зави-
сних дру шта ва у земљи и број них 
ино енти те та. 

Систем Енер го про јект је у првих 
шест месе ци теку ће годи не оства рио 
кон со ли до ва ни послов ни при ход од 
17,5 мили јар ди дина ра (142 мили о на 
евра), што је за 20% више у одно су 

на исти пери од про шле годи не.
Кон со ли до ва на послов на добит 

систе ма Енер го про јект у првом полу-
го ди шту теку ће годи не изно си ла је 
807,2 мили о на дина ра (6,5 мили о на 
евра), што је за 165% више у одно су 
на исти пери од про шле годи не. 

Оства ре на нето добит систе ма 
Енер го про јект у првом полу го ди шту 
изно си ла је 723,9 мили о на дина ра 
(5,9 мили о на евра), што је за 94% 
више у одно су на исти пери од про-
шле годи не. 

Гене рал но се може кон ста то ва ти 
да је посло ва ње систе ма Енер го-
про јект у пери о ду јану ар - јун 2017. 
годи не било вео ма успе шно са 
аспек та оства ре ног кон со ли до ва ног 
при хо да и доби ти, има ју ћи у виду 
да су наве де ни пока за те љи били на 
знат но вишем нивоу у поре ђе њу са 
пла ни ра ним, као и са оства ре ним 
пара ме три ма посло ва ња у истом 
пери о ду прет ход не годи не. 

Исто вре ме но, уго ва ра ње нових 
посло ва је било на знат но нижем 
нивоу у поре ђе њу са пла ни ра ним 
пара ме три ма за изве штај ни пери од. 
У првом полу го ди шту 2017. годи не 
је укуп но уго во ре но 54,6 мили о на 
евра нових посло ва, што је 18% од 
годи шњег пла на уго ва ра ња. 

На кра ју јуна теку ће годи не, 
систем Енер го про јект има пре о ста-
лих, а нере а ли зо ва них про је ка та у 

вред но сти од 356,4 мили о на евра. 
Нај ве ћи број дру шта ва из систе ма 

Енер го про јект оства рио је у првом 
полу го ди шту теку ће годи не пози тив не 
резул та те посло ва ња, при чему се у 
наве де ном кон тек сту посеб но исти чу 
Ентел и Висо ко град ња. Са губит ком 
су посло ва ли Хидро ин же ње ринг и 
Енер го да та.

Матич но дру штво Енер го про јект 
Хол динг а.д. је у првом полу го ди-
шту 2017. годи не оства ри ло уку пан 
при ход у изно су од 776,6 мили о на 
дина ра (6,3 мили о на евра) и нето 
добит од 482,9 мили о на дина ра 
(3,9 мили о на евра).

Акци је Енер го про јект Хол динг а.д. 
су у првој половини годи не забе ле-
жи ле раст вред но сти од + 1,33%, а 
по послед њој оства ре ној цени на 
Бео град ској бер зи у изве штај ном 
пери о ду од 1.450 дина ра (на дан 
30.06.2017. годи не) тржи шна вред ност 
ком па ни је изно си ла је 15,9 мили јар ди 
дина ра (131 мили о на евра). У истом 
пери о ду, реги стро ва ни пад рефе-
рент ног индек са BELEX15 изно сио је  
-0,84%, док је пад индек са BELEX li ne 
изно сио -1,72%. Укуп но оства ре ни 
про мет акци ја Енер го про јект Хол динг 
а.д. (за пери од 1.1.2017 – 30.6.2017) 
изно сио је 1.665.977.798 РСД (што 
акци је ENHL свр ста ва на 1. место 
ранг листе нај тр го ва ни јих акци ја на 
Бео град ској бер зи).

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ АКЦИ О НА РИ МА НЕРЕ ЗИ ДЕН ТИ МА
Скуп шти на акци о на ра Енер го про јект Хол динг 

а.д. на 45. поно вље ној редов ној годи шњој сед ни-
ци Скуп шти не одр жа ној дана 16.06.2017. годи не, 
доне ла је Одлу ку о испла ти диви ден ди акци о на-
ри ма Дру штва за 2016. годи ну.

Пра во на диви ден ду (у бру то изно су од 20,00 
дина ра по акци ји) има ју лица која су упи са на у Цен-
трал ни реги стар хар ти ја од вред но сти (ЦРХОВ) као 
зако ни ти има о ци акци ја Дру штва на дан 29.05.2017. 
годи не („Дан диви ден де“). Испла та при па да ју ћих 
диви ден ди ће се извр ши ти 30.11.2017. годи не.

Оба ве шта ва мо акци о на ре нере зи ден те да је 
Енер го про јект Хол динг а.д. доста ви ло бро ке ри ма, 
касто ди бан ка ма и инве сти ци о ним дру штви ма – чла-

но ви ма Цен трал ног реги стра хар ти ја од вред но сти 
а.д. Бео град детаљ но упут ство о начи ну оства ри-
ва ња пра ва на повољ ни ји поре ски трет ман при ли-
ком испла те диви ден де у скла ду са међу др жав ним 
уго во ри ма о избе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња 
које је закљу чи ла Репу бли ка Срби ја.

Пре по ру чу је мо акци о на ри ма нере зи ден ти ма да 
се у вези са тим инфор ми шу код сво јих бро ке ра, 
касто ди бана ка и инве сти ци о них дру шта ва. Упут-
ство је доступ но и на интер нет стра ни ци ЦРХОВ.

О поступ ку и начи ну испла те диви ден де за 2016. 
годи ну акци о на ри Енер го про јект Хол динг а.д. ће 
бити бла го вре ме но инфор ми са ни путем интер нет 
стра ни ца дру штва и Бео град ске бер зе.   
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АД ИНДУ СТРИ ЈА – шири своје делатности

РАД НА НОВОМ ПРОЈЕКТУ У КАЗАХСТАНУ
Енер го про-

јект Инду стри-
ја шири сво је 
делат но сти и 
годи на ма истра-
ја ва на про јек-
то ва њу не само 
инду стриј ских 
обје ка та већ и 
комер ци јал них 
садр жа ја: хоте-
ла, спорт ских 

цен та ра, бана ка, стам бе них и послов них обје ка та, чиме потвр ђу је 
сво ју ком пе тент ност у обла сти гра ђе ви нар ства и отва ра про-
стор за нове посло ве. Као потвр ду успе шне сарад ње на послу 
про јек то ва ња објек та “Цен тар бок са”, Бок сер ска феде ра ци ја 
Репу бли ке Казах стан је директ ним кон так том упу ти ла зах тев 
нашем пред у зе ћу за изра ду тех нич ке доку мен та ци је - пред лог 
Идеј ног реше ња обје ка та затво ре ног базе на олим пиј ског типа, 
спорт ске шко ле и интер на та. Инве сти тор је заин те ре со ван за 
раз вој ове лока ци је одно сно изград њу садр жа ја овог типа на 
пар це ли у непо сред ној бли зи ни “Цен тра за бокс”, с обзи ром 
на то да ово под руч је има вео ма добру пози ци ју у урба ном 
тки ву гра да Акта уа, који се нала зи у Ман ги ста у ској обла сти. 
На пар це ли повр ши не 3,65 хек та ра рас по ре ђе ни су сле де ћи 
садр жа ји по Инве сти то ро вом про јект ном задат ку:

1. Обје кат затво ре ног базе на са свим потреб ним помоћ-
ним садр жа ји ма;

2. Спорт ска шко ла са интер на том и спорт ском халом.
Олим пиј ски базен са плат фор мом и кадом за ско ко ве у 

скла ду са про пи си ма „FINA“ („Fédération inter na ti o na le de nata-
tion“), опре мљен је ауто мат ским систе мом за суђе ња и хро но-
ме тра жу и цело куп ном нео п ход ном опре мом. (димен зи је 50m 
x 25m, број ста за 10 шири не по 2,5 m и укуп ног капа ци те та 80 
осо ба по сме ни). Поред овог базе на про јек то ван је и базен 
за почет ну обу ку деце у пли ва њу (16m x 10m x 1,1m), са свим 
потреб ним садр жа ји ма повр ши не 980 m2. За посе ти о це пред-

ви ђене су вели ка три би на капа ци те та 800 места са сек то ром 
за ВИП посе ти о це и мала три би на са 150 места.

У скло пу овог објек та су и сала за “суво пли ва ње”, коре о-
граф ска сала, тере та на, сала за аеро бик, адми ни стра тив ни блок 
са слу жбе ним про сто ри ја ма, бифе, собе за суди је и спорт ске 
комен та то ре, прес цен тар, свла чи о ни це, зона за релак са ци ју 
спа са сау ном и меди цин ским каби не ти ма, тех нич ке про сто-
ри је за базен ску опре му итд. Укуп на повр ши на објек та базе на 
са свим пра те ћим садр жа ји ма П бру то = 17.500 m2.

У про јек то ва њу кори шће на су савре ме на ино ва тив на 
тех нич ка и тех но ло шка реше ња, посеб но у обла сти базен ске 
тех ни ке. Садр жа ји шко ле са спорт ском халом и интер на том су 
рас по ре ђе ни у три кор пу са пове за на хори зон тал ним и вер ти-
кал ним кому ни ка ци ја ма уз пошто ва ње токо ва кре та ња и раз-
два ја ња уче ни ка и оста лих кори сни ка спор ти ста и посе ти ла ца.

Шко ла има учи о ни це за по 80 ђака, каби не те про фе со ра, 
клуб уче ни ка, кафе те ри ја, библи о те ка, зајед нич ке тера се, 
кому ни ка ци је и сани тар не чво ро ве, тех нич ки блок и оста ле 
пра те ће садр жа је. Интер нат, поред оба ве зних соба за уче ни-
ке посе ду је сво ју и трпе за ри ју и кухи њу, зајед нич ке тера се и 
адми ни стра тив ни део. Кор пус са спорт ском халом има све 
пра те ће сани тар но соци јал не садр жа је (сани тар ни чво ро ви, 
каби не ти про фе со ра, оста ве за спорт ске рекви зи те итд). Укуп на 
повр ши на спорт ске шко ле са спорт ском халом и интер на том 
за уче ни ке је П бру то = 10.100 m2.

Шко ла је капа ци те та 250 уче ни ка по сме ни, док интер нат 
омо гу ћа ва сме штај 200 уче ни ка.

Поред тех нич ког бло ка повр ши не 120 m2, на пар це ли су 
пред ви ђе ни отво ре ни тере ни за кошар ку и тенис, при ступ ни 
путе ви, пар кинг места за посе ти о це као и пешач ке и озе ле-
ње не повр ши не.

Функ ци о нал на поде ла је склад но поста вље на и омо гу ћа ва 
јед но вре ме ност у несме та ном кори шће њу про сто ра, исто вре-
ме но пошту ју ћи савре ме не гло бал не стан дар де и зах те ве у 
про јек то ва њу овог типа обје ка та, са нагла ском на енер гет ској 
ефи ка сно сти и зашти ти живот не сре ди не, а у обли ко ва њу су 
кори шће не савре ме не фор ме и мате ри ја ли за ци ја.

АД ХОЛ ДИНГ – запо чет тех нич ки пре глед обје ка та у ком плек су „Sunnyvil le“

НОВИ СТАНАРИ ПРЕД УСЕЉЕЊЕМ
Током сеп тем бра запо чет је тех нич ки 

пре глед обје ка та у ком плек су Енер го-
про јект „Sunnyvil le“. У току је завр шно 
чишће ње обје ка та, као и пре о ста ли 
радо ви на секун дар ној инфра струк ту ри 
и пар тер ном уре ђе њу у окви ру пар це-
ле. Оба ве за Дирек ци је за гра ђе вин ско 
земљи ште и изград њу Бео гра да је да до 
кра ја окто бра завр ши изград њу при ступ не 
сао бра ћај ни це Нова 7 са при па да ју ћом 
инфра струк ту ром. Овим ће бити обез бе-
ђе но при кљу че ње обје ка та на кому нал не 
мре же, чиме ће се сте ћи усло ви потреб ни 
за при мо пре да ју ста но ва куп ци ма.

Слу жба про да је је уз пуно рад но 
вре ме у про сто ру у згра ди, сва ко-
днев но при сут на на Гра ди ли шту. Куп-

ци ма је сад олак шан избор с обзи ром 
да могу раз гле да ти гото ве ста но ве 
и зами шља ти наме штен свој буду ћи 
живот ни про стор. Изгра ђе ни ста но ви 
у пот пу но сти испу ња ва ју савре ме не 
зах те ве по пита њу функ ци о нал но сти и 
ком фо ра буду ћих ста на ра уз при ме ну 
ква ли тет них мате ри ја ла и стан дар да 
очу ва ња енер ги је и дуго трај но сти. 
Посе бан ква ли тет за наше тржи ште 
пред ста вља погод ност што куп ци уз 
стан доби ја ју засеб ну оста ву у под зем-
ној ета жи која је лиф том пове за на са 
гара жом и над зем ним ета жа ма. Веру је мо 
да ће ком плекс у наред ним месе ци ма, 
са сво јим ста на ри ма и садр жа ји ма који 
ће бити пону ђе ни у лока ли ма, поста ти 

оаза топле атмос фе ре уз ужи ва ње у 
дунав ској пано ра ми.

По глед из за вр ше ног ста на
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АД ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – актив но сти у Алжи ру

ПОЧЕ ЛИ ПРИ ПРЕМ НИ РАДО ВИ ЗА ПРВО ПУЊЕ ЊЕ

АКУ МУ ЛА ЦИ ЈЕ БРА НЕ СУБЕ ЛА 

Бра на Субе ла је један од чети ри теку ћа про јек та бра на 
у изград њи на тери то ри ји Алжи ра за које Енер го про јект 
Хидро ин же ње ринг пру жа услу ге изра де изво ђач ких про-
је ка та, про је ка та изве де ног ста ња и услу ге стал ног над зо ра 
над изград њом обје ка та. 

Реа ли за ци ја Уго во ра скло пље ног изме ђу Аген ци је за 
бра не и тран сфе ре при Мини стар ству вода држа ве Алжир 
и Хидро ин же ње рин га запо че та је 2012. годи не. Укуп на 
вред ност Уго во ра са сво јим Анек си ма дости гла је вред ност 

око 3.5 мили о на евра. Изво ђач радо ва је вели ка локал на 
гра ђе вин ска ком па ни ја у јав ном вла сни штву – „Kosi der“ са 
бли зу 30.000 запо сле них. Испо ру чи лац машин ске и хидро-
ме ха нич ке опре ме је локал на ком па ни ја „Ali e ko“, а испо ру-
чи лац оскул та ци о не опре ме је фран цу ска ком па ни ја „Glotzl“.

Бра на Субе ла, на исто и ме ној реци, сме ште на је на оброн-
ци ма пла нин ског вен ца Атлас, на гра ни ци вила ја М`Сила и 
Сетиф. Насу та бра на са цен трал ним гли не ним језгром виси не 
70 m, чија је кру на на коти 785 mnm фор ми ра аку му ла ци ју 
запре ми не око 17,5 мили о на куб них мета ра. Аку му ла ци ја 
је наме ње на потре ба ма водо снаб де ва ња и навод ња ва ња 
на тери то ри ји поме ну тих вила ја. 

Про јек тант ски тим у саста ву Д. Алек сић – топо граф, Н. Оцо-
ко љић – гео лог, М. Маљо ко вић – хидро гра ђе вин ски објек ти, 
П. Павло вић и Д. Фили по вић – гра ђе вин ске кон струк ци је, Б. 
Кла да рин – насу та бра на, С. Ристи во је вић – архи тек тон ски 
објек ти, Ј. Цуцуј кић – хидро ма шин ска опре ма, П. Био ча нин 
– елек тро опре ма са сарад ни ци ма редов но је доста вљао 
изво ђач ке црте же, сук це сив но са напре до ва њем радо ва 
на гра ди ли шту. Изра да изво ђач ких црте жа отпо че ла је у 
сеп тем бру 2012. годи не, а завр ше на кра јем 2015. годи не. 

Иско пи за објек те су запо че ти 2012. годи не након чега 
су поче ли бетон ски радо ви и радо ви на изра ди инјек ци-
о не заве се.

Пред бра на, запре ми не око 220.000 m3 изве де на је у 
пери о ду од мар та 2015. годи не до сре ди не 2016. годи не. 
Скре та ње реке омо гу ће но је изград њом дери ва ци о не гале-
ри је кра јем 2015. годи не. Дери ва ци о на гале ри ја је под зем ни 
обје кат, пот ко ви ча стог попреч ног пре се ка, све тлог отво ра 
виси не 4.25 m и укуп не дужи не пре ко 400 m. Доња комо ра 
гале ри је слу жи за дери ва ци ју вода у фази град ње, а у екс-
пло а та ци ји за дери ва ци ју вода из темељ ног испу ста. Гор ња 
комо ра гале ри је је сува и кроз њу је поста вљен цево вод 
DN1000 за водо снаб де ва ње.

Наси па ње глав не бра не запо че то је почет ком 2016. 
годи не. Око 1.3 мили о на куб них мета ра насу тог мате ри ја ла 
угра ђе но је у тело бра не са пред бра ном до сре ди не 2017. 
годи не. Бра на је виси не 70 m, дужи не у кру ни око 250 m и 
шири не 10 m. Пара лел но са наси па њем врше на је уград ња 
оскул та ци о не опре ме у тело бра не. Више од 60 инстру ме-
на та угра ђе но је у гли не но језгро и пот пор на тела бра не. 

Бетон ски радо ви на ева ку а то ру су отпо че ли 2014. годи не 
и даље су у току. Боч ни сло бод ни пре лив Кри ге ро вог типа 
дужи не 40 m сме штен је у левом боку бра не и димен зи о ни-
сан за ева ку а ци ју вели ких вода са поврат ним пери о дом од 
10.000 годи на које изно се 420 m3/s. Ева ку а тор са брзо то ком 
и сла пи штем шири не 16 m укуп но је дуга чак пре ко 400 m. 
Пре ко зидо ва сла пи шта ева ку а то ра виси не 15 m пре ла зи 
мост наци о нал ног пута. 

Посе бан иза зов у град њи пред ста вља ли су радо ви на 
изво ђе њу водо за хват ног шах та. Иско пи за шахт кру жног 
попреч ног пре се ка дија ме тра око 10 m и виси не око 50 
m врше ни су у мешо ви тој гео ло шкој сре ди ни креч ња ка 
и лапо ра ца а шти ће ни су анке ри ма, тор крет бето ном са 
арма тур ном мре жом као и челич ним реме на та ма I180. 

Пред бра на у ок то бру 2015.

Во до за хват ни шахт у сеп тем-
бру 2015.

Сла пи ште ева ку а то ра у ју ну 
2017.

Пре лив у ју лу 2016.

Бра на и пред бра на у сеп тем бру 
2017.

Во до за хват ни шахт у ју лу 2016.

Из ла зна гра ђе ви на де ри ва ци о не га ле-
ри је и це во вод ДН1000 у ју ну 2017.

Пре лив у сеп тем бру 2017.
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Пред став ни ци Ин ве сти то ра: Бен са лем 

Ну ре дин ди рек тор ра до ва, Нен ха ду га 

Ба кир, Са и фи Акли, Зерaула Ибра хим, и 

пред став ни ци Хи дро ин же ње рин га: Н. Оцо-

ко љић шеф про јек та, Д. Фи ли по вић, М. 

Би је љић, О. Зељ ко вић, Ј. За рић шеф над зо-

ра, Н. Чо ло вић, Ј. Цу цуј кић, П. Ча ра пић, А. 

Те ша но вић, В. Те ша но вић.

Бетон ски радо ви на изво ђе њу зидо ва 
шах та дебљи не 60 cm до 80 cm завр-
ше ни су за мање од месец дана уз 
помоћ само по ди жу ће кли зне опла те 
и при ме ном спе ци јал них бето на. На 
шахт се при кљу чу ју три под зем не 
гале ри је сме ште не на раз ли чи тим 
кота ма које слу же за захват воде из 
аку му ла ци је.  

Про је кат пред ви ђа и низ пра те ћих 
обје ка та и радо ва – команд ну згра ду, 
згра ду затва рач ни це темељ ног испу ста 
над водо за хват ним шах том, мост пре ко 
пре ли ва, при ступ не путе ве, радо ве на 
уре ђе њу пла тоа на боко ви ма бра не 
са пеј за жним уре ђе њем и сл. 

У финал ном ста њу, на објек ти ма 
бра не Субе ла биће изве де но бли зу 
500.000 m3 иско па, угра ђе но пре ко 
30.000 m3 бето на, а на радо ви ма 
буше ња и ињек ти ра ња биће изве де но 
пре ко 20.000 m бушо ти на. Обје кат је 

тре нут но на сте пе ну завр ше но сти од 
95%. У току су интен зив не при пре ме 
за поче так првог пуње ња аку му ла ци-
је које се оче ку је кра јем ове годи не. 
Током изво ђе ња радо ва бра на је, као 
обје кат од изу зет ног зна ча ја за раз вој 
окол не реги је, редов но посе ћи ва на 
од стра не мини ста ра, пред сед ни ка 
вила је, дирек то ра инве сти то ра и 
изво ђа ча. Оче ку је се да тим Хидро-
ин же ње рин га - про јек тант ски тим у 
Бео гра ду и над зор ни тим на гра ди ли-
шту (шеф над зо ра Ј. Зарић, топо граф 
П. Чара пић, гео лог Н. Мила ди но вић, 
инже њер за бетон ске радо ве Н. Чоло-
вић, инже њер за земља не радо ве А. 
Теша но вић, инже њер за лабо ра то ри ју 
В. Теша но вић, инже њер за ХМО Ј. Цуцуј-
кић и пре во ди лац за фран цу ски језик А. 
Тор ла ко вић) вођен шефом про јек та Н. 
Оцо ко љи ћем дипл.инж.геол. успе шно 
окон ча про је кат почет ком 2018. годи не. 

АД ИНДУ СТРИ ЈА – потписала нови уговор

НАСТА ВАК САРАД ЊЕ СА АЕРО ДРО МОМ „НИКО ЛА ТЕСЛА“

АД ИНДУ СТРИ ЈА – изве де ни радо ви на адап та ци ји про сто ра на бео град ском аеро дро му 

СВЕ ЧА НО ПУШТЕ НИ У РАД ХОЛ ТЕР МИ НА ЛА 1 И Т1 

Поло ви ном јула месе ца Енер го про јект Инду-
стри ја је пот пи са ла још један Уго вор са Кли јен том 
Аеро дро мом Нико ла Тесла Бео град, за изра ду доку-
мен та ци је у свр ху оза ко ње ња 19 обје ка та који се 
нала зе на листи неза ко ни то изгра ђе них обје ка та 
на Аеро дро му Нико ла Тесла.

За потре бе оза ко ње ња 19 обје ка та на Аеро дро му 
Нико ла Тесла, за сва ки обје кат је ура ђен Изве штај о 
зате че ном ста њу у оби му дефи ни са ним Зако ном о 
оза ко ње њу а на осно ву извр ше ног гео дет ског сни-

ма ње свих обје ка та и сни ма ња изве де ног ста ња и 
то: архи тек ту ре, гра ђе ви не и инста ла ци је. 

За део обје ка та који су на листи обје ка та из чла-
на 33. и 34. Зако на о зашти ти од пожа ра, изра ђе ни 
су и про јек ти за изво ђе ње (ПЗИ), на које је потреб-
но доби ти сагла сност Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва.

Енер го про јект Инду стри ја је у пред ви ђе ном року 
од 45 дана од дана уво ђе ња у посао завр ши ла доку-
мен та ци ју и пре да ла је Инве сти то ру.

Енер го про јект Инду стри ја 
успе шно је завр ши ла изво ђе ње 
радо ва на адап та ци ји про сто ра 
за реги стра ци ју пут ни ка на Аеро-
дро му „Нико ла Тесла“ у Бео гра ду. 
Адап та ци јом су биле обу хва ће не 

три цели не: Хол за реги стра ци ју 
пут ни ка везног дела Т1 и Т2, хол 
тер ми на ла Т1 као и хол тер ми-
на ла Т1 са чека о ни цом. Укуп на 
повр ши на на којој су се радо ви 
изво ди ли је око 1.100 m². Везни 

део тер ми на ла 1 и тер ми на ла 2, 
тј. тер ми нал 2Б, пуштен је у сао-
бра ћај 09.06.2017. годи не, док је 
хол тер ми на ла 1 и и хол тер ми-
на ла Т1 са чека о ни цом, све ча но 
пуштен у рад 07.07.2017. годи не.
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АД ИНДУ СТРИ ЈА – изра да про јек та за кине ског инве сти то ра

УГО ВО РЕН НОВИ ПОСАО У СРБИ ЈИ
У авгу сту 2017. годи не Енер го про-

јект Инду стри ја уго во ри ла је изра ду 
“Про јек та тех нич ке обно ве фабри ке 
HBIS GRO UP Ser bia Iron&Steel д.о.о. Бео-
град - огра нак Сме де ре во” са кине ским 
Инве сти то ри ма, као новим вла сни ци-
ма бив ше Желе за ре Сме де ре во д.о.о. 
„HBIS GRO UP“ ина че пред ста вља дру гу 
по вели чи ни ком па ни ју у све ту у про-
из вод њи чели ка мере ну по једи ни ци 
сиро вог чели ка.

Про је кат тех нич ке обно ве фабри ке 
„HBIS GRO UP Ser bia Iron&Steel“ обу хва та 
рекон струк ци је три цели не и одно си се 
на сле де ће про јек те: про је кат за висо-

ко пећ ни гас, про је кат англо ма ши не и 
про је кат корач не пећи са при па да ју ћим 
цево во ди ма висо ко пећ ног гаса.

Глав ни про јек тант и носи лац зна-
ња “know – how” је кине ска ком па ни-
ја – „Tan gshan Iron&Steel Inter na ti o nal 
Engi ne e ring Tec hno logy Cor po ra tion“ 
(„TSIC“). Посао Енер го про јект Инду-
стри је обу хва та ностри фи ка ци ју свих 
про је ка та, које изра ђу је кине ска ком-
па ни ја „TSIC“ као носи лац тех но ло ги је; 
изра ду свих ста тич ких про ра чу на за 
бетон ске и челич не кон струк ци је као 
и за фун ди ра ње, исхо до ва ње дозво ла 
код над ле жних орга на за изград њу 

нових обје ка та, кон сал тинг услу ге, 
као и услу ге пру жа ња струч ног над зо-
ра. Уго вор обу хва та Про је кат идеј ног 
реше ња, Идеј ни про је кат, Про је кат 
за гра ђе вин ску дозво лу, Про је кат за 
изво ђе ње и Про је кат изве де ног ста ња. 
Пла ни ра ни рок за завр ше так радо ва је 
окто бар 2018. годи не.

Кра јем авгу ста одр жан је увод ни 
саста нак са пред став ни ци ма ком па-
ни је „Tan gas han Iron & Steel“ у Кини на 
којем су уче ство ва ли пред став ни ци 
Енер го про јект Инду стри је, а у току је 
изра да идеј ног реше ња потреб ног за 
доби ја ње лока циј ских усло ва.

АД ВИСО КО ГРАД ЊА – изво ђе ње радо ва на 38.000 m2

ЗАХУК ТА ЛИ РАДО ВИ У РУСКОЈ ФЕДЕ РА ЦИ ЈИ
Енер го про јект Висо ко град ња већ 

дуги низ годи на ради на тржи шту Руси је. 
На Адми ни стра тив ном обје к ту Газпром 
Тран сгаз Ухта, у Ухти, Висо ко град ња гра-
ди обје кат од 27.000 m2 за Инве сти то ра 
Газпром Тран сгаз Ухта д.о.о. До сада је 
при ве де но кра ју изво ђе ње око 90% 
гра ђе вин ско занат ских и инста ла тер-
ских радо ва и оче ку је се да ће обје кат 

бити завр шен до кра ја годи не.
У гра ду Сик тив ка ру Висо ко град ња 

је уго во ри ла нови посао за две стам-
бе не згра де, повр ши не око 11.000 m2. 
Тре нут на вред ност уго во ра је око 3.3 
мили о на евра са ПДВ-ом.

Пред мет овог уго во ра су бетон ски 
радо ви (шипо ви и теме љи су одра-
ђе ни рани је и нису пред мет уго во-

ра), зида ње (без пре град них зидо ва 
у ста но ви ма), зана ти у зајед нич ким 
про сто ри ја ма, као што су ход ни ци и 
сте пе ни шта, вен ти ли ра ју ћа фаса да и 
нарав но кров. Оста ли радо ви ће се 
допун ски уго ва ра ти и не ула зе у цену 
овог уго во ра. Поче так радо ва је био 
сеп тем бар 2017. годи не, док је рок за 
завр ше так 16 месе ци.

Са ла за кон фе рен ци је

Ад ми ни стра тив ни обје кат Га зпром Тран сгаз Ух та

Атри јум Ба зен
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АД ЕНЕР ГО ДА ТА – пре ма шен план уго ва ра ња за 2017. годи ну

УГО ВО РЕ НО МИЛИ ОН ЕВРА НОВИХ ПОСЛО ВА
У обла сти уго во ра ња нових 

посло ва про те кла два месе ца су била 
изу зет но плод на за Енер го про јект 
Енер го да ту. Више ме сеч ни напор ни 
труд донео је добре резул та те – 
пот пи са но је више нових уго во ра у 
укуп ној вред но сти од мили он евра. 
Тиме је план уго ва ра ња, има ју ћи у 
виду све оста ло што је уго во ре но 
од почет ка годи не, за целу 2017. 
годи ну већ уве ли ко пре ба чен.

С обзи ром да је ИТ „out so ur cing“ 
у сред њо роч ном пла ну наве ден као 
један од при о ри те та, изу зет ни напо-
ри су учи ње ни како би се уго во ри-
ли посло ви упра во у овој обла сти.  
Поред про ши ре ња већ посто је ћег 
уго во ра са Теле но ром, пот пи са на су 
два нова уго во ра, са ком па ни ја ма 
Теле ком Срби ја и „Ene tel Solu tion“ 
укуп не вред но сти од 400.000 евра. 
Све то гово ри да су Енер го да ти ни 
пер спек тив ни софт вер ски инже ње ри 
сада анга жо ва ни и раде на раз во ју 
нај сло же нијих апли ка ци ја од којих 
се неке изво зе и на зах тев но тржи-
ште Север не Аме ри ке.

Више него вред но поме на је ново 
уго во ра ње, тј.про ши ре ње посто је-
ћег уго во ра са Поштом Репу бли ке 
Срп ске, који се одно си на изра ду 
цело куп ног ИТ Систе ма поште.  
Ради се о уго во ру који је вре дан 

100.000 евра. Овај посао пока зу је 
да је Енер го да та и даље у самом 
врху поштан ских ИТ инте гра то ра, 
међу који ма само неко ли ци на фир-
ми у окру же њу могу изне ти ова ко 
зах те ван и ком плек сан про је кат. 

Даље, ту су и зна чај ни посло ви 
са финан сиј ским инсти ту ци ја ма – 
пре све га са Комер ци јал ном бан ком 
која је изме ђу више кон ку ре на та 
одлу чи ла да бри гу о АТМ уре ђа ји ма 
нај но ви је мул ти фун ки цо нал не тех-
но ло ги је пове ри упра во Енер го да ти. 
Ту је и Ерсте бан ка која је нару чи ла 
импле мен та ци ју, на бан кар ском 
тржи шту сада већ пре по зна тљи-
вог, Енер го да ти ног ОЦР реше ња за 
ана ли зу финан сиј ских изве шта ја. 
Уго во ри са овим рено ми ра ним бан-
ка ма изно се око 250.000 евра, при 
чему се фина ли зу је уго ва ра ње још 
јед не фазе посла са Ерсте бан ком.

Енер го да та је сво јим већ дока-
за ним софт вер ским реше њем за 
еви ден ци ју слу жбе них путо ва ња 
отво ри ла вра та и у енер гет ским 
ком па ни ја ма што пред ста вља 
изу зет но зна ча јан ИТ иско рак. Са 
Елек тро при вре дом Срби је уго-
во рен је посао вред но сти од око 
170.000 евра. 

Тако ђе, врло брзо се оче ку је 
рас пи си ва ње тен де ра и нада мо 

се уго во ра ње дру ге фазе реин же-
ње рин га софт вер ске апли ка ци је 
за Пошту Црне горе у вред но сти 
100-150 хиља да ЕУР.

Уго ва ра њем и ових посло ва 
Енер го да та би у крат ком пери о ду 
оства ри ла уго ва ра ње од пре ко 
мили он евра и то нај ве ћим делом у 
обла сти раз во ја софт ве ра, што је и 
била тежња у про те клом пери о ду.

АД ХОЛ ДИНГ – наста вље не актив но сти на раз во ју објек та Парк 11

УСКОРО ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
У про те клом пери о ду наста вље не су актив но сти на раз во ју 

нове инве сти ци је Енер го про јект Хол дин га, стам бе но-послов ног 
објек та у Бло ку 11а на земљи шту непо сред но уз послов ну згра ду.

Још један важан корак у реа ли за ци ји про јек та је завр шен 
почет ком авгу ста када је Урба ни стич ки про је кат потвр ђен на 
Коми си ји за пла но ве Бео гра да. Пре ма усво је ном Идеј ном реше-
њу, пре дат је зах тев за изда ва ње лока циј ских усло ва и потом 
убр за на изра да про јект не доку мен та ци је како би се сте кли 
усло ви за при ба вља ње дозво ла за град њу. До кра ја годи не 
се оче ку је окон ча ње посту па ка код над ле жних инсти ту ци ја и 
руше ње посто је ћих бара ка, а потом и поче так радо ва на фун-
ди ра њу новог објек та.

Пла ни ра ни обје кат је бру то повр ши не 29.068 m2, има 2 под-
зем не и 10 над зем них ета жа са укуп но 134 ста на, 16 лока ла и 
206 гара жних места и бок со ва. Про јек ту је се обје кат висо ког 
нивоа уз испу ње ње нај са вре ме ни јих стан дар да функ ци о нал-
но сти, тех нич ких реше ња и ква ли те та мате ри ја ла.

Циљ нам је да изград њом објек та изра же них естет ских и 
тех нич ких вред но сти, дода мо још јед ну пре сти жну згра ду на 
ову екс клу зив ну лока ци ју. Стам бе но по слов ни обје кат на ла зи ће се у Бло ку 11а, 

на зе мљи шту уз по слов ну згра ду
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Енер го про јект на листи „ENR“

ПОБОЉ ША НА РАН ГИ РА НОСТ У 2017. ГОДИ НИ
Енер го про јект је већ дуги низ годи на 

ран ги ран међу нај ве ћим свет ским ком-
па ни ја ма у про јек тант ско-кон сул тант ској 
и изво ђач кој делат но сти на листа ма 
аме рич ког часо пи са „Engi ne e ring News 
Record“ (ENR). На обе ма листа ма доми-
ни ра ју ком па ни је из Аме ри ке и Кине, 
а Енер го про јект је једи на фир ма из 
Срби је и реги о на ран ги ра на на њима 
и то још од 1985. годи не. 

На осно ву при хо да оства ре ног на 
ино стра ним тржи шти ма у прет ход ној 
годи ни, Енер го про јект је ран ги ран 
као 107. фир ма у кон ку рен ци ји 225 
нај ве ћих интер на ци о нал них про јек-
тант ских фир ми. Резул тат Енер го про-
јек та у про јек тант ско-кон сул тант ској 
делат но сти нај бо љи је у послед њих 
једа на ест годи на (про шле годи не био 
је пози ци о ни ран на 110. месту). Тако ђе, 

међу 250 нај ве ћих интер на ци о нал них 
изво ђач ких фир ми Енер го про јект је ове 
годи не зау зео 222. пози ци ју (прет ход не 
годи не је био 216. месту). 

ВАШ ПОУЗДАН ПАРТНЕР 

НА СВИМ МЕРИДИЈАНИМА

YOUR RELIABLE PARTNER 

ON ALL MERIDIANS
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СВИМ ЗАПО СЛЕ НИ МА У СИСТЕ МУ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ

Пошто ва ни запо сле ни,
Као што вам је позна то, почет ком 

авгу ста 2017. окон чан је посту пак 
пре у зи ма ња Енер го про јект Хол динг 
а.д. чиме је успо ста вље на нова 
вла снич ка струк ту ра. Посту пак је 
спро ве ден у скла ду са про пи си ма 
који регу ли шу тржи ште капи та ла и 
про ме ну кор по ра тив не кон тро ле у 
јав ним акци о нар ским дру штви ма.

Нажа лост, про цес пре у зи ма ња 
био је про пра ћен непри ме ре ним 
медиј ским при ти ском уз тен ден-
ци о зно и усме ре но пла си ра ње 
полу и сти на или пот пу но нетач-
них инфор ма ци ја. Овим је нане та 
вели ка репу та ци о на ште та систе му 
Енер го про јект и иза зва на разу-
мљи ва узне ми ре ност запо сле них 
и акци о на ра.

Као неко ко је, без сво је наме ре, 
био невољ ни актер ових деша ва ња, 
желим да вам се, у сво је лич но име 
и име Напред раз вој а.д., изви ним 
за све непри јат но сти које сте могли 
има ти у прет ход ном пери о ду. Ни 
Енер го про јект ни њего ви запо сле ни 
ничим нису заслу жи ли да се нађу 
у цен тру нега тив не медиј ске кам-
па ње. Са моје стра не, насто јао сам 
да томе не дам ника кав допри нос, 
упра во тиме што сам се уздр жа вао 
од изја ва и комен та ра, све сно дозво-
ља ва ју ћи да мој лич ни инте гри тет 
и углед ком па ни је коју водим, буде 
тако бру тал но напа дан.

Желим да зна те да сам у прет-
ход ним годи на ма, као заступ ник 

Напред раз вој а.д. који је био 
акци о нар са зна чај ним уче шћем у 
Енер го про јект Хол динг а.д., упо р но 
насто јао да скре нем пажњу тада-
шњем руко вод ству да се основ на 
вла снич ка пра ва акци о на ра не 
могу игно ри са ти. Моје аргу мен те, 
који су били засно ва ни на логи-
ци, добр ој прак си кор по ра тив ног 
упра вља ња и основ ним закон ским 
наче ли ма, није имао ко да чује. 
Уме сто тога, Енер го про јек том је, 
као са соп стве ним вла сни штвом, 
упра вља ла мала гру па поје ди на ца, 
чији је вла снич ки удео био на нивоу 
ста ти стич ке гре шке. Нарав но да је 
такав начин вође ња посло ва, уз 
пот пу но игно ри са ње вла снич ких 
пра ва, довео у пита ње одр жи во 
посло ва ње систе ма.

Да би се спре чи ло даље уру-
ша ва ње посло ва ња и зашти ти ли 
леги тим ни вла снич ки инте ре си, 
Напред раз вој а.д. је са гру пом 
акци о на ра, који тако ђе нису желе-
ли да се њихо вим инве сти ци ја ма 
некон тро ли са но пои гра ва, био 
при ну ђен да сво ја пра ва зашти ти 
на једи ни зако нит начин - упу ћи-
ва њем пону де за купо ви ну акци ја 

свим дру гим акци о на ри ма Енер-
го про јект Хол динг а.д.

Након што је посту пак пре у зи ма-
ња успе шно спро ве ден, скуп шти на 
акци о на ра која пред ста вља нову 
вла снич ку струк ту ру, одр жа на је 1. 
сеп тем бра ове годи не. Иза бран је 
нови Над зор ни одбор дру штва, који 
је потом име но вао нови Извр шни 
одбор. Тиме су се сте кли усло ви 
да се Енер го про јект Хол динг а.д. 
и сва дру штва из систе ма поно во 
фоку си ра ју на посло ва ње. Нова 
упра ва Енер го про јект Хол динг а.д. 
одлуч на је да што пре кон со ли ду је 
посло ва ње целог систе ма Енер го-
про јект и омо гу ћи даљи нео ме тан 
и одр жи ви раз вој, што оче ку ју сви 
акци о на ри, кли јен ти а, веру јем, 
нај ви ше упра во запо сле ни.

Енер го про јект је име које је 
изгра ђи ва но и јача но 66 годи на. 
Гене ра ци је запо сле них су га ства ра ле 
и чува ле сво јим радом, зала га њем, 
струч но шћу и про фе си о нал но шћу 
и не сум њам да ћете и ви упра во 
тако посту па ти. Од нове упра ве 
оче ку је се да обез бе ди не само 
кон ти ну и тет већ и уна пре ђе ње 
посло ва ња, а што је могу ће само 
уз вашу истин ску посве ће ност и 
подр шку.

Пози вам вас зато да зајед но 
наста ви мо да гра ди мо бољи свет!

Добро слав Бојо вић с.р.
ПРЕД СЕД НИК

НАД ЗОР НОГ ОДБО РА
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Дру же ње са нај мла ђим енер го про јек тов ци ма

ДЕЦА ЗАПО СЛЕ НИХ У ПОСЕ ТИ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТУ
Послед њег пет ка у авгу сту, сада већ 

пету годи ну за редом, послов ну згра ду 
су посе ти ли нај мла ђи и нај сла ђи енер-
го про јек тов ци, деца наши запо сле них. 
Око осам де сет мали ша на узра ста од 3 

до 12 годи на, били гости наше фир ме и 
сво јим добрим рас по ло же њем улеп ша ли 
наш рад ни про стор. При ли ком дру же-
ња клин ци ма и клин це за ма поде ље ни 
су при год ни покло ни, попут рана ца и 

спорт ских фла ши ца за воду. Посе та деце 
запо сле них, одр жа ва се са жељом да 
се деца упо зна ју са рад ним местом и 
коле га ма сво јих мама и тата.

Де ца су са ин те ре со ва њем раз гле да ла по слов ну згра ду Енер го про јек та
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Хума ни тар но-еко ло шка акци ја „Саку пљај мо зајед но“

ТОКОМ 2017. ГОДИ НЕ ОБЕЗ БЕ ЂЕ НА ПОМА ГА ЛА

ЗА ШЕСТО РО МАЛИ ША НА
По дру ги пут ове годи не Удру же-

њу „Чепом до осме ха“ из Новог Сада, 
пре да то је 235 kg пла стич них чепо ва, 
који су током прет ход ног пери о да 
саку пље ни у Енер го про јек ту током 
наше вели ке хума ни тар но-еко ло шке 
акци је „Саку пљај мо зајед но“. У при ку-
пља њу пла стич них чепо ва уче ству ју 
не само запо сле ни, већ и пен зи о не ри, 
а нај ве ћи део њих чепо ве ску пља и 
обич но поне дељ ком изру чу је у зато 
наме ње ну амба ла жу. 

За пет годи на посто ја ња Удру же ње 
„Чепом до осме ха“ је са сво јим при ја те-

љи ма, међу који ма смо и ми, саку пи ло 
око 100 тона пла стич них чепо ва и тиме 
помо гло седам на е сто ро мали ша на и 
олак ша ло им сва ко днев не актив но сти. 
Пома га ла која су уру че на током 2017. 
су раз ли чи та, а пру жи ла су осмех за 
шесто ро мали ша на – уру че ни су пре-
но си ви лап топ за сле пе који кори сти 
Бра је во писмо и транс фор ми ше текст 
у глас, елек тро мо тор на инва лид ска 
коли ца, дечи ја инва лид ска коли ца, 
меди цин ски аспи ра тор на стру ју и 
дво је инва лид ских коли ца.

АД ЕНТЕЛ – тра ди ци о нал но награ дио нај бо ље ђаке

НАГРА ДА ЗА МАР ЉИ ВО УЧЕ ЊЕ И ВРЕ ДАН РАД
Енер го про јект Ентел већ десет годи-

на награ ђу је одлич не ђаке, децу сво јих 
запо сле них. Ове годи не је једа на е сто ро 
осно ва ца са про се ком 5,0 и шест сред-
њо шко ла ца са про се ком већим од 4,5 
доби ло је награ де. Награ де, бежич не 
„Sony“ звуч ни ке, уру чио им је дирек тор 

Енте ла Мла ден Симо вић уз при го дан 
поздрав ни говор, а деци су послу же ни 
слат ки ши и соко ви.

На кра ју су ђаци погле да ли и изло-
жбу “Вели ка ни срп ског инже њер ства” 
у холу послов не згра де. Инста ла ци ја 
“Пупи нов ренд ген” је била нај за ни мљи-

ви ја, али због ква ра сен зо ра дожи вљај 
није био ком пле тан. Дого во ре но је да 
се, после поправ ке, поно во орга ни зу је 
посе та овој изло жби. Тако ђе, четво ро 
ђака прва ка доби ли су нов ча ни поклон 
од Син ди ка та АД Енте ла за купо ви ну 
при бо ра и опре ме за шко лу.

На гра ђе но је се дам на е сто ро од лич них ђа ка и че тво ро пр ва ка



18

ДУХ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТА

ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2017.

АД ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – уче шће у интер на ци о нал ном про гра му струч не прак се

СТУ ДЕН ТИ ЗАДО ВОЉ НИ СТЕ ЧЕ НИМ ИСКУ СТВОМ

И ПОЗИ ТИВ НОМ АТМОС ФЕ РОМ

Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТОВ ЦИ

НЕ ЗА БО РА ВЉА ЈУ НА ХУ МА НОСТ
Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви у Енер го про јек ту одр жа на је 27. 

сеп тем бра 2017. го ди не. На ак ци ју је до шло 47 по тен ци јал них да ва ла ца, 
крв је да ло 40 да ва ла ца, од то га 16 же на. Пр ви пут крв je да ло тро је за по-
сле них, док је сед мо ро од би је но из ме ди цин ских раз ло га. Сле де ћа ак ци ја 
до бро вољ ног да ва ња кр ви у на шој по слов ној згра ди би ће одр жа на у дру гој 
по ло ви ни ја ну а ра 2018. го ди не.

За Енер го про јект Хи дро ин же ње ринг

Пре не го што сам по шао на пут у Ср би ју био сам при лич но збу њен и ни сам знао шта да оче ку јем 
од прак се. Енер го про јект Хи дро ин же ње ринг ми се чи ни ло као са вр ше но ме сто где бих мо гао да кон со-
ли ду јем већ сте че но зна ње са фа кул те та. Та да сам упра во ди пло ми рао на од се ку за хи дро ин же ње ринг 
Уни вер зи те та у Штут гар ту. Ме ђу тим, ре као сам се би: ’’не оче куј пу но ка ко се не би по сле раз о ча рао’’ па 
сам кре нуо на пут без оче ки ва ња и пот пу но отво рен за но ва ис ку ства. На кра ју, би ло ми је ја ко те шко 
да на пу стим Енер го про јект Хи дро ин же ње ринг јер сам се осе тио као код ку ће за вре ме це лог бо рав ка. 

Мо ја прак са, ко ја је по че ла 1.ав гу ста, је про шла фе но ме нал но од по чет ка до кра ја. До че кан сам као 
ни ка да ра ни је и од мах сам био укљу чен у про је кат Се кла фа Дам у Ал жи ру. Ко ле ге Ду шан Фи ли по вић, 
Мир ја на Би је љић и Ари ја на Бун тић су ми по све ти ли до ста свог вре ме на чак и он да ка да је би ло очи-
глед но да су би ли ја ко за у зе ти. Ве ра Сло вић, ди рек тор ка Би роа, се по ста ра ла да имам све што ми је 
нео п ход но, као на при мер, ва жну ли те ра ту ру и по треб на раз ја шње ња ка ко бих се укло пио у по сто је ћи 
кон цепт. Сви ви у Хи дро ин же ње рин гу сте ми би ли мно го ви ше од ко ле га, би ли сте пра ва по ро ди ца! Ка да 
је до шао 25. ав густ, по след њи дан мо је прак се, ме ни се ни је од ла зи ло. 

По ред прак се, чи тав мој бо ра вак у Ср би ји ми је био мно го леп и ја ко сам ужи вао нај ви ше због то га што 
су љу ди ве о ма љу ба зни и отво ре ни. Су пер сам се про вео у Гу чи као и на Бир Фе сту у Бе о гра ду. По се тио 
сам и Ка ле мег дан где сам раз гле да ју ћи на у чио мно го о исто ри ји овог де ла Евро пе. Би ло ми је ја ко ле по у 
Ср би ји и ве ро ват но ћу опет до ћи. 

На кра ју, во лео бих да се за хва лим сви ма ва ма за ово див но ис ку ство ко је ћу пам ти ти до кра ја жи во та. 

Аде со га Аде о ла Ен то ни

Енер го про јект Хидр о ин же ње ринг 
је и ове годи не имао задо вољ ство 
да уче ству је у интер на ци о нал ном 
про гра му струч не прак се сту де на та 
тех ни ке широм све та.

Током лет њих месе ци струч ну 
прак су је оба вио сту дент Кур ди стан-
ског Уни вер зи те та из Ира на, Милад 
Ама ди Сулеј ма ни. Милад је про вео 
месец дана у сек то ру хидро е нер гет-
ских и водо при вред них систе ма, а 
након тога и месец дана у сек то ру за 
бра не, кон струк ци је, гео ме ха ни ку 

и орга ни за ци ју гра ђе ња. 
Сту дент из Ниге ри је Енто ни 

Аде о ла Аде со га, завр шио је струч-
ну прак су током месе ца авгу ста. 
Енто ни је сво је основ не сту ди је 
завр шио на гра ђе вин ском факул те ту 
у Лаго су, мастер сту ди је из обла сти 
хидро тех нич ких обје ка та завр шио 
на Уни вер зи те ту у Штут гар ту, док 
је спе ци јал но поље инте ре со ва ња 
током сту ди ја пока зао за више луч не 
бетон ске бра не. Уз ова кво струч но 
усме ре ње и вели ко инте ре со ва ње 

за посао, Енто ни је био у могућ-
но сти да се укљу чи и допри не се 
бржој реа ли за ци ји теку ћих про је-
ка та Хидро ин же ње рин га без већих 
про бле ма. 

Сарад ња са сту ден ти ма се још 
јед ном пока за ла као обо стра но 
кори сно и пози тив но иску ство, а у 
настав ку је писмо сту ден та Енто ни ја 
Аде о ле Аде со ге, упу ће но коле га ма 
у Хидро ин же ње рин гу након њего-
вог поврат ка са струч не прак се.
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