
 ОБЈА ВЉЕ НИ 
КВАР ТАЛ НИ И 
КОН СО ЛИ ДО ВА
НИ ФИНАН СИЈ СКИ 
ИЗВЕ ШТА ЈИ 
ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ХОЛ ДИН ГА ЗА ПРВО 
ПОЛУ ГО ДИ ШТЕ 
2019. ГОДИ НЕ

 УГО ВО РЕ НА ДВА 
НОВА ПОСЛА У УГАН ДИ

 ЗАВР ШЕ НА 
ИЗГРАД ЊА ДЕО НИ ЦЕ V: 
ЛАЈ КО ВАЦЉИГ , 
АУТОПУТА Е763

 ЗАВР ШЕ НА 
КОН СТРУК ЦИ ЈА 
ОБЈЕК ТА „ПАРК 11“

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
ISSN 2406-3185   / /   ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2019.

фотографија: Владимир Јабланов



СадржајСадржај

година LVI

НОВИ ПОЧЕ ЦИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

ОБЈА ВЉЕ НИ КВАР ТАЛ НИ И КОН СО ЛИ ДО ВА НИ ФИНАН СИЈ СКИ ИЗВЕ ШТА ЈИ 
ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А .Д . ЗА ПРВО ПОЛУ ГО ДИ ШТЕ 2019 . ГОДИ НЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

НОВИ ИЗВР ШНИ ДИРЕК ТОР ЗА ФИНАН СИ ЈЕ, РАЧУ НО ВОД СТВО И ПЛАН  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

УГО ВО РЕ НИ НОВИ ПОСЛО ВИ У УГАН ДИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

ЗАВР ШЕ НА КОН СТРУК ЦИ ЈА ОБЈЕК ТА „ПАРК 11“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

ЗАВР ШЕ НА ИЗГРАД ЊА ДЕО НИ ЦЕ V: ЛАЈ КО ВАЦ-ЉИГ , АУТО-ПУТА Е-763  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

ИЗГРАД ЊА НОВЕ И САНА ЦИ ЈА ПОСТО ЈЕ ЋЕ ДЕПО НИ ЈЕ ВИН ЧА У БЕО ГРА ДУ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

ЗАВР ШЕ НО ИЗВО ЂЕ ЊЕ РАДО ВА НА ПРО ЈЕК ТУ ТРЖНОГ ЦЕН ТРА „ADA MALL“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

НА БИЗНИС ЦЕН ТРУ „НАВИ ГА ТОР 2“ РАДО ВИ У ПУНОМ ЈЕКУ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

КОН СУЛ ТАНТ СКЕ УСЛУ ГЕ НА ПРО ЈЕК ТУ ИЗГРАД ЊЕ ВЕТРО Е ЛЕК ТРА НЕ “БАША ИД“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

КАРА ЂОР ЂЕ ВА УЛИ ЦА ПУШТЕ НА У САО БРА ЋАЈ ЗНАТ НО ПРЕ ДЕФИ НИ СА НОГ РОКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

ПОТ ПИ СА НА ДВА НОВА УГО ВО РА ЗА МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

ТЕХ НИЧ КО ОСМА ТРА ЊЕ БРА НЕ ПИВА (МРА ТИ ЊЕ) У 2018 . И 2019 . ГОДИ НИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

ПОТ ПИ САН НОВИ УГО ВОР ЗА ИЗРА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ ЗА ОБЈЕ КАТ 1 У БЛО КУ 26  .  .  .17

ПОЧЕ ЛИ РАДО ВИ НА ТЕХ НИЧ КО ПУТ НИЧ КОЈ СТА НИ ЦИ ЗЕМУН  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

КОН СУЛ ТАНТ СКЕ УСЛУ ГЕ НА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊУ И НАД ЗО РУ ИНТЕР КО НЕК ЦИ ЈЕ 
СЕВЕР НОГ И ЈУЖНОГ ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКОГ СИСТЕ МА ОМА НА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА БУЛЕВАРА ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА, ФАЗА II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

НОВИ УГО ВОР СА КОН ТРО ЛОМ ЛЕТЕ ЊА СРБИ ЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ „СМАТ СА”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

ГЛАВ НИ ПРО ЈЕ КАТ БРА НЕ „СИДИ НАСЕР“ У АЛЖИ РУ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

ПОСТУ ПАК УНУ ТРА ШЊЕ РЕОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА ОДР ЖИ МО ВИСОК КВА ЛИ ТЕТ ПРУ ЖЕ НИХ УСЛУ ГА И СТА ТУС КОМ ПА НИ ЈЕ 
КОЈА ИМА КАПА ЦИ ТЕТ ДА РАДИ НА ВЕЛИ КИМ И СЛО ЖЕ НИМ ПРО ЈЕК ТИ МА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ НА СВЕТ СКОЈ ЛИСТИ НАЈ ВЕ ЋИХ ПРО ЈЕК ТАНТ СКИХ КОМ ПА НИ ЈА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ НА 24 . СВЕТ СКОМ ЕНЕР ГЕТ СКОМ КОН ГРЕ СУ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

ПОКРЕ НУТ ИНТЕР НИ ПРО ЈЕ КАТ РАДИ О НИ ЦА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

ОКРУ ГЛИ СТО НА ТЕМУ МИНИ МАЛ НЕ ЦЕНЕ РАДА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

БЛИ ЖИ СЕ СЕЗО НА ГРИ ПА И ПРЕ ХЛА ДА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

НАСТА ВАК САРАД ЊЕ СА „ИАЕ СТЕ“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

РЕКРЕ А ТИВ НИ ОДМО РИ ЗАПО СЛЕ НИХ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

СЕП ТЕМ БАР СКА АКЦИ ЈА ДОБРО ВОЉ НОГ ДАВА ЛА ШТВА КРВИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

НАГРА ДА ЗА ОДЛИЧ НЕ ЂАКЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ДРУ ЖЕ ЊЕ СА НАЈ МЛА ЂИМ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТОВ ЦИ МА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Редакциони одбор
Бог дан Узе лац (пред сед ник ОИ и РО), Ма ри ја на Ва сић, Рад ми ла Јо ви ће вић, Ире на Жу нић, 

Би ља на Сви че вић (Пред став ник ЈСО)
Редакција

Глав ни и одго вор ни уред ник: мр Дра ган Алек сић
Заме ник глав ног и одго вор ног уред ни ка: Бор ја на Вићен ти је вић

Са рад ни ци у овом бро ју:
мр Дра ган Алек сић, Миле на Бран ко вић, Бор ја на Вићен ти је вић, Ната ша Вото ро вић Кон стан ти но вић, 
Ива на Дими ти ри је вић, Ире на Жунић, Рад ми ла Јови ће вић, Биља на Капла ре вић, Оли ве ра Митро вић, 

Срђан Пау но вић, Дија на Петро вић, др Сања Петро вић Бећи ро вић, Мари ца Петро ни је вић Бошко вић, 
Нови ца Сто јиљ ко вић, Сне жа на Тимо тић, Бла го та Уља ре вић

Фото: Вла ди мир Јабла нов, Вито мир Рако че вић, архи ва Енер го про јек та
Припрема за штампу: Енeргопројект Инду стри ја а.д.

Излази тромесечно, тираж 1500
Телефон редакције: 011/310-1020

Издавач: Енергопројект Холдинг а.д.
Штам па: ДОНАТ ГРАФ доо, Бео град

НОВИ УГОВОРИ
Јесен смо доче ка ли у рад ној и ужур-

ба ној атмос фе ри. Све ча но је отво рен 
Ауто-пут Милош Вели ки на којем смо 
ради ли вео ма тешку Део ни цу 5, Лај-
ко вац-Љиг . Завр шен је Ада Мол, као и 
радо ви на на рекон струк ци ји Кара ђор-
ђе ве ули це. Завр ше не су кон струк ци је 
на објек ти ма Парк 11 и Нави га тор 2 који 
гра ди мо, а кре ну ли смо са радо ви ма на 
тех нич ко пут нич кој ста ни ци Земун, као 
и у ули ци Патри јар ха Павла. Пот пи са ни 
су и нови уго во ри за изград њу путе ва у 
Уган ди, затим за модер ни за ци ју здрав-
стве них уста но ва у нашој земљи, док 
се пуном паром наста вља са кон сул-
тант ским и про јек тант ским посло ви ма 
на Бли ском Исто ку и Севе ру Афри ке. 

Прет ход ни пери од обе ле жио је и 
посту пак уну тра шње реор га ни за ци је 
у Енер го про јект Висо ко град њи, који 
је успе шно при ве ден кра ју. Усво је ни 
су финан сиј ски изве шта ји Енер го про-
јек та за првих шест месе ци, а на кра-
ју првог полу го ди шта теку ће годи не, 
наш Систем има пре о ста лих а нере а-
ли зо ва них про је ка та у вред но сти од 
377 мили о на евра, чиме је обез бе ђе на 
одго ва ра ју ћа ста бил ност посло ва ња у 
наред ном пери о ду.

Тако ђе, има мо раз лог да буде мо 
задо вољ ни јер је ове годи не наша 
ком па ни ја на листи нај бо љих свет ских 
про јек тант ских ком па ни ја пре сти жног 
аме рич ког часо пи са „ЕНР“.

Осим послу, посве ти ли смо се и 
мла дим нара шта ји ма на који ма оста је 
будућ ност. По ста рој доброј тра ди ци-
ји, послов ну згра ду су посе ти ла деца 
запо сле них, нај мла ђи и нај сла ђи енер-
го про јек тов ци, награ ђе ни су одлич ни 
ђаци, а уго сти ли смо и стра не сту ден те 
на прак си, који су из наше ком па ни је 
поне ли само нај леп ше ути ске.
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ДЕЦА ЗАПО СЛЕ НИХ У ПОСЕ ТИ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТУ
Око сто мали ша на узра ста од 2-12 годи на посе ти ло је рад но место сво јих роди те ља у послов ној 
згра ди Енер го про јек та

ПОСТУ ПАК УНУ ТРА ШЊЕ РЕОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
У ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ВИСО КО ГРАД ЊИ
У мар ту 2019. годи не отпо че ло се са про це сом реструк ту ри ра ња. Новом систе ма ти за ци јом су сма-
ње ни тро шко ви рада путем опти ми за ци је бро ја извр ши ла ца за више од 20%, и то у свим сег мен ти ма

ИНТЕР ВЈУ – АЛЕК САН ДРА МИЉ КО ВИЋ, 
дирек тор ка Енер го про јект Урба ни зма и архи тек ту ре
„C oбзиром на дина ми ку реа ли за ци је про је ка та пла ни ра ну за послед ња три месе ца ове годи не, има-
мо реал на оче ки ва ња да ће пред у зе ће у нај ве ћој мери оства ри ти план ске пара ме тре за ову годи ну.“

ПОТ ПИ СА НА ДВА НОВА УГО ВО РА ЗА МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈУ 
ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА
Пер ма нент ним пра ће њем послов них трен до ва на нашем и свет ском тржи шту, Енер го про јект 
Инду стри ја је већ неко ли ко годи на у реги стру пону ђа ча на сај ту гло бал ног тржи шта орга ни за ци је 
Ује ди ње них наци ја

КОН СУЛ ТАНТ СКЕ УСЛУ ГЕ ЗА ПРО ЈЕ КАТ ИНТЕР КО НЕК ЦИ ЈЕ 
СЕВЕР НОГ И ЈУЖНОГ ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКОГ СИСТЕ МА ОМА НА
У окви ру пла ни ра ног пове зи ва ња два елек тро е нер гет ска систе ма, Ентел је анга жо ван на пру жа њу 
кон сул тант ских услу га на изград њи чети ри 400 kV тра фо-ста ни це и око 600 km дво си стем ског 
400 kV дале ко во да у реги о ну север ног и јужног Ома на

ЗАВР ШЕ НА ИЗГРАД ЊА ДЕО НИ ЦЕ V: 
ЛАЈ КО ВАЦ-ЉИГ , АУТО-ПУТА Е-763
Пре пет и по годи на Енер го про јект Ниско град њи је пове ре на 
ком плет на орга ни за ци ја и изво ђе ње радо ва на Део ни ци V од 
Лај ков ца до Љига, а вред ност поди зво ђач ког уго во ра је била 155 
мили о на аме рич ких дола ра
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Синиша Текић
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АД ХОЛ ДИНГ – раст кон со ли до ва ног при хо да и про фи та бил но сти систе ма Енер го про јект 
у првих шест месе ци теку ће годи не

ОБЈА ВЉЕ НИ КВАР ТАЛ НИ И КОН СО ЛИ ДО ВА НИ
ФИНАН СИЈ СКИ ИЗВЕ ШТА ЈИ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ХОЛ ДИНГ А.Д. ЗА ПРВО ПОЛУ ГО ДИ ШТЕ 2019. ГОДИ НЕ

И звр шни одбор Енер го-
про јект Хол динг а.д. је 
сре ди ном авгу ста теку-

ће годи не раз мо трио и усво јио 
Квар тал ни изве штај Енер го про-
јект Хол динг а.д. за дру го тро ме-
сеч је 2019. годи не и Полу го ди-
шњи кон со ли до ва ни изве штај 
Енер го про јект Хол динг а.д. за 
2019. 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 Дру штва, Бео град ске бер зе 
и Коми си је за хар ти је од вред но-
сти Репу бли ке Срби је.

Систем Енер го про јект је у 
првом полу го ди шту 2019. годи не 
оства рио уку пан кон со ли до ва ни 
при ход (у земљи и ино стран ству) 
од 12,2 мили јар ди дина ра (103,6 

мили о на евра) и кон со ли до ва ну 
бру то добит (доби так пре опо ре-
зи ва ња) у изно су од 376,2 мили-
о на дина ра (3,2 мили о на евра). 
Оства ре на нето добит систе ма 
Енер го про јект у првом полу го-
ди шту теку ће годи не изно си ла је 
361,4 мили о на дина ра (3,1 мили-
о на евра). 

Кон со ли до ва ни финан сиј-
ски изве шта ји Енер го про јект 
Хол динг а.д. 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. 

Кон со ли до ва ни послов ни 
при хо ди систе ма Енер го про-
јект у пери о ду јану ар-јун теку ће 
годи не (у одно су на исти пери од 
прет ход не годи не) ско чи ли су 

8,1% на 11,6 мили јар ди дина ра, 
пре све га захва љу ју ћи расту реа-
ли за ци је на дома ћем тржи шту. 
При томе је на дома ћем тржи шту 
забе ле же на про да ја од 7,5 мили-
јар ди дина ра (раст од 29,1%), док 
је реа ли за ци ја на ино стра ним 
тржи шти ма била мања за 15,7% 
и изно си ла је око чети ри мили-
јар де дина ра.

Кон со ли до ва ни послов ни 
доби так систе ма Енер го про јект 
у пери о ду јану ар-јун теку ће 
годи не (у одно су на исти пери-
од прет ход не годи не) је ско чио 
158,2% на 152,3 мили о на дина ра, 
док је нето добит била већа за 
21,8% и дости гла је 361,4 мили-
о на дина ра. Спо ри ји раст нето 
доби ти после ди ца је висо ких 
јед но крат них, оста лих при хо да 
у истом пери о ду про шле годи не.

Матич но дру штво Енер го-
про јект Хол динг а.д. је у првом 
полу го ди шту 2019. годи не оства-
ри ло уку пан при ход у изно су 
од 209,7 мили о на дина ра (1,8 
мили о на евра) и нето добит од 
1,9 мили о на дина ра (16,5 хиља-
да евра).

У првом полу го ди шту 2019. 
годи не је укуп но уго во ре но (у 
земљи и ино стран ству) 123 мили-
о на евра нових посло ва (у земљи 
92 мили о на, а у ино стран ству 31 
мили он евра). За целу годи ну је 
пла ни ра но уго ва ра ње нових 
посло ва од 273 мили о на евра. 
На кра ју првог полу го ди шта 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 377 
мили о на евра, за реа ли за ци ју у 
наред ном пери о ду.

АД ХОЛ ДИНГ – изме не у руко вод ству

НОВИ ИЗВР ШНИ ДИРЕК ТОР ЗА ФИНАН СИ ЈЕ, 
РАЧУ НО ВОД СТВО И ПЛАН

С ини ша Текић је рођен 1960. годи не. 
Дипло ми рао је на Еко ном ском 
факул те ту Уни вер зи те та у Под го ри-

ци 1982. годи не, а 2017. године завршава 
АМП („Advanced Management Program“) на 
ИЕДЦ („IEDC Bled School of Management“). У 
Енер го про јек ту је запо слен од 1984. годи не. 
Радио је на мно гим вели ким про јек ти ма у 
земљи и ино стран ству и то: од 1984 – 1986. 
као воде ћи финан си јер / кон тро лор за про-
јек те изград ње дале ко во да у Ниге ри ји, ауто-
пу та у Мале зи ји, хидро ме ли о ра ци о ног систе-
ма Ћира Пју ра у Перуу и бра не Киам бе ре 
Дам у Кени ји. У пери о ду од 1987 – 1989. 
годи не ради као финан сиј ски дирек тор у 
Либи ји на про јек ту изград ње Помор ске ака-
де ми је у Три по ли ју, потом је у пери о ду од 
1989-1993. годи не финан сиј ско/комер ци јал-
ни дирек тор и заме ник дирек то ра радо ва у 
Шри Лан ци на про јек ту изград ње 540 кило-
ме та ра дале ко во да. У пери о ду од 1995 – 2002. 

је заме ник дирек то ра заду жен за финан сиј-
ске посло ве („CFO“) у Енер го про јект Опре ми 
у Бео гра ду. Током пери о да 2002 – 2005. пре-
у зи ма пози ци ју дирек то ра Енер го про јек то-
ве ино ком па ни је „ECCOS Co. Pvt“ у Шри Лан-
ци. По поврат ку у земљу у Енер го про јект 
Хол динг а.д. ради прво у пери о ду од 2008 
– 2009. на пози ци ји руко во ди о ца сек то ра 
интер не реви зи је, а потом од 2009 – 2010. је 
на функ ци ји извр шног дирек то ра за кор по-
ра тив не посло ве Енер го про јект Хол дин га. 
У пери о ду 2015 – 2017. је финан сиј ски дирек-
тор Енер го про јект Висо ко град ње, а од 2018 
– 2019. је савет ник гене рал ног дирек то ра 
Енер го про јект Хол дин га. Почев од 01.07. 
2019. име но ван је на функ ци ју извр шног 
дирек то ра за финан си је, рачу но вод ство и 
план Енер го про јект Хол динг а.д. Сини ша 
Текић је у више навра та био члан УО раз ли-
чи тих акци о нар ских дру шта ва из Систе ма 
Енер го про јект и то: од 2009 – 2011. члан је 

УО Енер го про јект Енте ла и УО Енер го про јект 
Хидро ин же ње рин га. У више навра та пери-
о ду од 1995-1999. и 2009-2011. је био члан 
УО Енер го про јект Опре ме, а од јану а ра 2019. 
годи не је члан Одбо ра дирек то ра Енер го-
про јект Опре ме, као неиз вр шни дирек тор. 
Гово ри енгле ски језик.



ве стиEнер го про јект ве сти

јул-септембар 2019 .       ЕНЕРГОПРОЈЕКТ    |    5

ПАРК 11 – напре дак радо ва по пла ни ра ној дина ми ци

ЗАВР ШЕ НА КОН СТРУК ЦИ ЈА ОБЈЕК ТА „ПАРК 11“
П ослед њи стам бе ни обје-

кат на пре сти жној ново-
бе о град ској лока ци ји 

Блок 11а, напре ду је пла ни ра ном 
дина ми ком ка року одре ђе ном за 
усе ље ње одно сно 01. мају 2020. 
годи не. Овај репре зен та тив ни 
обје кат као соп стве ну инве сти ци-
ју реа ли зу је Енер го про јект Хол-
динг са сво јим зави сним пред у зе-
ћи ма. 

Окру жен ком плек сом елит них 
згра да, сме штен изме ђу два буле-
ва ра - Миха и ла Пупи на и Нико ле 
Тесле, нала зи се у непо сред ној 
бли зи ни Дуна ва и пар ка Ушће, 
Општи не Нови Бео град, Основ-
не шко ле, дома здра вља, тржних 
цен та ра и зеле не пија це.

ПАРК 11 ће бити обје кат који 
испу ња ва висо ке кри те ри ју ме 
по осно ву ква ли те та и естет ских 
архи тек тон ских вред но сти. Оно 
чиме се издва ја од обје ка та који ма 
је окру жен, пред ста вља посеб но 
уре ђен пла то иде а лан за опу шта-
ње и про во ђе ње сло бод ног вре-
ме на буду ћих ста на ра.

Гра де се 134 ста на, са ква-
дра ту ра ма од 50 m2 до 220 m2. У 
при зе мљу згра де биће сме ште ни 
раз ли чи ти трго вин ски и услу жни 
лока ли, а у под зем ним ета жа ма 
објек та нала зи се гара жни про стор 
са 208 пар кинг места. Обје кат има 
29.000 m2 бру то повр ши не; укуп на 
инве сти ци ја изно си 28 мили о на 
евра, а гра ђе ње објек та кошта 21 
мили он евра. 

Упра во је 30.08.2019. годи не 
завр ше на кон струк ци ја објек та 
чиме је оства рен зада ти међу рок 
за изво ђа ча. Радо ви за сада напре-
ду ју у окви ру пла ни ра не дина ми ке, 
уз ула га ње вели ких напо ра да се 
обез бе ди рад на сна га недо ста ју ћа 
на нашем тржи шту. 

Про да ју непо крет но сти врши 
директ но Енер го про јект Хол динг 
у сво јој послов ној згра ди. Ту је 

опре мљен и „show-room“ у којем 
су изло же не завр шне обра де и 
опре ма ста но ва. Куп ци ма је омо-
гу ћен избор кера ми ке за купа ти ла 
изме ђу чети ри изло же не опци је. 
До сада је про да то пре ко 60% свих 
непо крет но сти, а од поме ну тих 
134 ста но ва, про да то је више од 70. 

Поред атрак тив но сти лока ци-
је која је довољ на за вели ко инте-
ре со ва ње купа ца, добар резул тат 
про да је у фази град ње последица 
је оства ре не изра зи те функ ци о нал-
но сти и модер ног дизај на ста но ва, 
при ла го ђе них акту ел ним оче ки ва-
њи ма, о чему се посеб но води ло 
рачу на при ли ком про јек то ва ња. 
Изузетна пажња посве ће на је ода-
би ру мате ри ја ла и опре ме, самог 
објек та, али и поје ди нач них ста но ва.

Посеб ну пону ду пред ста вља-
ју пет изу зет них „pent ho u se“-а и 
дуплекс-ста но ва сме ште них на 
послед њим ета жа ма, са пре ле пим 
кров ним тера са ма и погле дом ка 
Дуна ву. Ови ста но ви се издва ја ју 
сво јим поло жа јем због чега им је 
уз овај посе бан ква ли тет, про јек-

то ван виши ниво обра да и опре-
ма ња. 

Овај про је кат удру же но реа-
ли зу ју пред у зе ћа из систе ма Енер-
го про јект: Енер го про јект Хол динг 
као инве сти тор пре ко посеб но 

осно ва ног пред у зе ћа Енер го-
про јект Парк 11, Енер го про јект 
Урба ни зам и архи тек ту ра као про-
јек тант, Енер го про јект Висо ко град-
ња као изво ђач и Енер го про јект 
Инду стри ја као струч ни над зор.

Е нер го про јект Ниско град ња пот пи-
са ла је са инве сти то ром Наци о нал-
ном аген ци јом за путе ве Уган де, 

уго вор о изво ђе њу радо ва на про јек ту 
рекон струк ци је ода бра них град ских сао бра-
ћај ни ца у месту Мпи ги, Округ Бутам ба ла и 

Гом ба, Уган да. Радо ви обу хва та ју 20 km сао-
бра ћај ни ца (од шљун ко ви тог до асфалт ног 
коло во за), а вред ност уго во ра изно си 11.4 
мили о на евра (са ПДВ-ом). Рок за реа ли за-
ци ју уго во ра је 20 месе ци.

Са истим инве сти то ром, ком па ни ја Енер-

го про јект Ниско град ња је пот пи са ла и уго-
вор о изво ђе њу радо ва на про јек ту хит не 
поправ ке на део ни ци пута Кам па ла-Муко но, 
рас кр сни ца Спе ар-Сета (9 km). Вред ност уго-
во ра изно си 3.2 мили о на евра (са ПДВ-ом), 
а рок за реа ли за ци ју је 16.03.2020. годи не.

АД НИСКО ГРАД ЊА – посло ви вред ни око 15 мили о на евра

УГО ВО РЕ НИ НОВИ ПОСЛО ВИ У УГАН ДИ
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Петља Љиг са коси ном „Ада мо ви ћа брдо“
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АД НИСКО ГРАД ЊА – реализован поди зво ђач ки уго во р од 155 мили о на аме рич ких дола ра

ЗАВР ШЕ НА ИЗГРАД ЊА ДЕО НИ ЦЕ V: 
ЛАЈ КО ВАЦЉИГ , АУТОПУТА Е763

П ре пет и по годи на Енер-
го про јект Ниско град њи 
је пове ре на ком плет на 

орга ни за ци ја и изво ђе ње радо-
ва на Део ни ци 5 од Лај ков ца до 
Љига, Ауто-пута Е-763 Обре но-
вац – Јужни Јадран. Са глав ним 
изво ђа чем, кине ском ком па ни-
јом „Chi na Shan dong Inter na ti o nal 
Eco no mic & Tec hni cal Coor po ra-
tion, Shan dong Hi-Speed Gro up 
(Шан донг)“, Енер го про јект Ниско-
град ње пот пи са ла је уго вор 
26.03.2014. годи не, добив ши у 
поди зво ђе ње ком плет ну горе 
спо ме ну ту део ни цу. 

Вред ност поди зво ђач ког 
уго во ра је била 155 мили о на 
аме рич ких дола ра, а посао је 
обу хва тао сле де ће:

Пред мет на део ни ца, Део-
ни ца 5, је при бли жне дужи не 
24 кило ме та ра, од км 53+139.91 
до км 77+118.23. Тра са ауто-пута 
пре те жно је сме ште на на алу-
ви јал не зарав ни река Колу ба ре 
и Љиг, као и њихо вих при то ка, 
где се углав ном про во ди наси-
пи ма про мен љи ве виси не h = 
0.5 -10.0m, а мањим делом обу-
хва та падин ске дело ве тере на у 
које се локал но усе ца до дуби на 
h = 0.5 – 20.0m. Осо ви на ауто-
пу та про јек то ва на је у сре ди ни 
раз дел ног поја са, а при ме ње ни 
гео ме триј ски еле мен ти пла на 
и про фи ла ауто пу та гене рал но 
има ју вред но сти повољ ни је од 
гра нич них. Гра нич ни еле мен ти 
пла на и про фи ла ауто пу та су 
за про јек то ва ну брзи ну од vR = 
130km/h.

Дуж тра се ауто-пута је про-
јек то ва но и изве де но 16 арми ра-
но бетон ских мосто ва и над пу-
ња ка. Уну тар пред мет не сек ци је 
нала зи се и тунел “Бран чи ћ”, про-
јек то ван са две тунел ске цеви 
(сва ки пра вац има посеб ну цев). 
Дужи на леве тунел ске цеви је 
940 m и дужи на десне тунел ске 
цеви је 944.70 m. Шири на коло-
во зне кон струк ци је у обе цеви 
је bK = 8.50 m 

Извр ше на је зашти та реч-
них токо ва – регу ла ци је воде-
них токо ва реке Колу ба ре и реке 
Љиг, укуп но 16 регу ла ци ја. Радо-
ви су се састо ја ли у дели мич ном 

изме шта њу кори та, обла га њем 
кори та каме ном у цемент ном 
мал те ру и зашти та каме ним наба-
ча јем и мадра ци ма. 

Изве ден је 21 пло ча сти про-
пуст шири не 5 m који слу же за 
кому ни ка ци ју и пове зи ва ње 
пар це ла лево и десно од тра се 
ауто-пута.

Петља “Љиг” је про јек то ва на 
и изве де на на ста ци о на жи (од км 
72+706 до км 73+200), тако ђе и 
Наплат на рам па „Љиг“, која пове-
зу је са ауто пу том са гра дом Љиг 
и држав ним путем првог Б реда 
ИБ-22 (Ибар ска маги стра ла).

На ауто-путу је изве де но и 
одвод ња ва ња које обу хва та при-
ку пља ње и кон тро ли са но спро-
во ђе ње атмос фер ских вода са 
коло во за и након пре чи шћа ва ња 
њено испу шта ње у реци пи јент.

Радо ви су поче ли доби ја-
њем гра ђе вин ске дозво ле и то 
за тра су 16.09.2014. а за тунел 
08.01.2015. годи не.

У окви ру тех нич ке инфра-
струк ту ре (елек тро и теле ко му-
ни ка циј ски радо ви) рађе но је 
изме шта ње елек тро мре же на 
мести ма где се она укр шта ла са 
тра сом ауто-пута и то пет коли-
зи ја са водо ви ма 35 kV, 10 коли-
зи ја водо ва 10 kV, и дис ло ка ци је 
и зашти те водо ва 1 kV. Ура ђе на 
је тра фо ста ни ца на пар кин гу, 
наплат ној рам пи и две на туне лу. 
Тако ђе је поста вље на каблов ска 
кана ли за ци ја (четири цеви) дуж 
целе тра се ауто-пута и туне ла. 

Тунел је опре мљен са нај мо-
дер ни јом опре мом за осма тра-
ње и упра вља ње сао бра ћа јем са 
про ду жет ком до петље Љиг. Из 
Тех нич ког цен тра који се нала зи 
на јужном пор та лу, може се упра-
вља ти и кон тро ли са ти сао бра ћај 
у туне лу и све до петље Љиг и 
пар кин га који се нала зе уда ље ни 
од туне ла пре ко 3 km. Тако ђе је 
ура ђе но ком плет но осве тље ње 
саме петље.

Тунел и петља су опре-
мље ни, поред стан дард не сао-
бра ћај не сиг на ли за ци је и про-
мен љи вом сиг на ли за ци јом и 
дис пле ји ма пре ко којих се воза-
чи оба ве шта ва ју и упо зо ра ва ју на 
евен ту ал не „ситу а ци је“.

Вред ност радо ва по уго во ру 
је била 155 мили о на аме рич ких 
дола ра, међу тим због вели ког 
бро ја изме на (Вари а ци о них 
нало га) који су после ди ца изме-
на Глав ног про јек та (регу ла ци је 
и опре ма ње туне ла итд), непред-
ви ђе них радо ва (тунел, сана ци је 
коси на итд), дошло је до знат ног 

пове ћа ња коли чи на уго во ре них 
радо ва, поја ве непред ви ђе них 
радо ва и тако ђе нових пози ци ја 
радо ва. Изво ђач је испо ста вио 
пре ко 120 пред ло га Вари ја ци ја у 
укуп ној вред но сти око 45 мили-
о на аме рич ких дола ра, тако да је 
оче ки ва на вред ност уго во ра око 
200 мили о на аме рич ких дола ра.

На тра си је иско па но и угра ђе но у насип:
- пре ко 2.600.000 m3 земља но-каме ног 

мате ри ја ла из позај ми шта Пепе ље вац и 
иско па са тра се

- пре ко 350.000 m3 дро бље ног каме на 
фрак ци је 0/63 и 0/31 mm (там по ни) 

- пре ко 230.000 тона асфал та разних врста 
и дебљи на.

У туне лу у обе тунел ске цеви изве де но је:
- 205.000 m3 тунел ског иско па

- 31.000 m3 при мар не зашти те (прска ни бетон)

- 667 t  арма тур не мре же

- 930 t  реме на те

- 24.500 ком. анке ра разних преч ни ка и дужи на

- 33.000 m цев ног шти та

- 42.800 m3 секун дар не бетон ске обло ге

- 3.750 t  арма ту ра.

На мосто ви ма је угра ђе но:
- 1.124 m шипо ва преч ни ка 1200 mm и 

1500 mm

- 19.500 m3 бето на разних мар ки

- 3.990 t  арма ту ре

Про ме ном Глав ног про јек та знат но је уве ћа
на коли чи на радо ва на регу ла ци ја ма и то:

- за 270.000 m3 су пове ћа ни иско пи

- за 95.000 m3 дода те су коли чи не каме ног 
наба ча ја

- за 86.000 m3 дода те су коли чи не мадра ца.

Пре ко 18 мили о на аме рич ких дола ра је уве-
ћа ње вред но сти радо ва само по овом осно ву.
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Као после ди ца изме не Глав-
ног про јек та, уве ћа ња коли чи на, 
уво ђе ње нових пози ци ја радо ва и 
дру гих непред ви ђе них окол но сти, 
дошло је до про ду жет ка пери о-
да вре ме на које је било пред ви-
ђе но за завр ше так свих радо ва 
на део ни ци 5. Уго во ром је било 
пред ви ђе но 37 месе ци, од тога 
3 месе ца за при прем не радо ве и 
34 за глав не радо ве, међу тим, овај 
рок није могао бити оства рен из 
више раз ло га:

- Инве сти тор је зака снио са 
обез бе ђе њем усло ва за поче так 
радо ва по уго во ру (није била 
завр ше на екс про при ја ци ја бла-
го вре ме но и гра ђе вин ска дозво-
ла је зака сни ла три и по месе ца 
за тра су, одно сно шест месе ци 
за тунел.

- Током изво ђе ња радо ва 
у туне лу Енер го про јект Ниско-
град ња је наи шла на усло ве у 
гео ло ги ји који су били знат но 
дру га чи ји од оних у про јек ту и 
који нису могли бити пред ви ђе ни, 
па је у више навра та дола зи ло до 
засто ја и обу ста ве даљег напрет ка 
тунел ског иско па због посто ја-
ња опа сно сти од обру ша ва ња. 
Током изво ђе ња посеб на пажња 
је посве ће на осма тра њу иско па-
ног туне ла и пра ће њу поме ра ња у 
кало ти и боч ним зидо ви ма самог 
иско па, као и при мар не обло ге 
од прска ног бето на непо сред но 
иза иско па. Тако су кон стан то ва на 
поме ра ња у при мар ној обло зи 
знат но већа од про јек то ва них. Све 
је то зах те ва ло додат но вре ме за 
сана ци је и додат не радо ве на оја-
ча њу при мар не обло ге. 

- Додат ни радо ви на сана ци ји 
коси на које су биле изве де не по 
про јек ту, али је ипак, због саме 
кон фи гу ра ци је тере на и карак те-
ри сти ке тла, дошло до кли за ња и 
поме ра ња тла. 

- Тако ђе је било потреб но 
додат но вре ме за уса гла ша ва ње 
про јек та опре ма ња и упра вља-
ња у туне лу, јер је то био пот пу но 
нови зах тев инве сти то ра тј. било 
је потреб но уса гла си ти и уни фор-
ми са ти упра вља ње у туне лу Бран-
чић са свим дру гим туне ли ма на 
ауто-путу Е-763.

- Глав ни про је кат регу ла ци ја 
реч них токо ва (река Колу ба ре и 
Љига) је дра стич но про ме њен и 
знат но су уве ћа не коли чи не каме-
на и габи о на. 

„Ми смо, као поди зво ђа чи, 
испо ста ви ли низ зах те ва за про-
ду же њем рока гра ђе ња, а изво ђач 
Шан донг, дао нам је пуну подр шку 

у томе и све наше зах те ве про-
сле дио је Инже ње ру и инве сти-
то ру. Инже њер и инве сти тор су 
пре по зна ли те наше зах те ве као 
оправ да не и доби је но је про ду-
же ње рока гра ђе ња. Радо ви су 
завр ше ни пре у зи ма њем тра се 
ауто-пута и туне ла на кори шће-
ње 18.08.2019. са нешто више од 
две годи не про ду жет ка рока. На 
тра си је нај ве ћи иза зов био побе-
ди ти сла бо носи во тло, јер је тра са 
ауто-пута поло же на доли ном реке 
Љиг, која је стал но пла ви ла ово 
под руч је и ната па ла га са водом, 
па је прак тич но било немо гу-
ће било при пре ми ти посто је ће 
под тло за изра ду наси па. Да би 
се побољ ша ла носи вост тла и 
уоп ште омо гу ћи ло фун ди ра ње 
ауто-пута, мора ли смо да ура ди мо 
заме ну сла бо носи вог тла и угра-
ди мо пре ко 250.000 m3 каме ног 
мате ри ја ла,“ каже Нови ца Сто јиљ-
ко вић, дирек тор про јек та. 

Дру ги вели ки иза зов поди-
зво ђа ча био је био изра да тунел-
ског иско па са чети ри напад на 
места у три сме не, због чега је у 
поје ди ним тре ну ци ма на гра ди-
ли шту у туне лу било анга жо ва-
но пре ко 350 људи. Радо ви су се 
изво ди ли непре кид но 24h на дан. 
Током изра де тунел ског иско па 
и при мар не зашти те изво ђач је 
наи шао на гео ло шке усло ве тла 
знат но лоши јим од оних који су 
пред ви ђе ни про јек том. Пошто су 
се радо ви изво ди ли по про јек то-
ва ним типо ви ма иско па, дошло је 
до поме ра ња већих него што је 
пред ви ђе но про јек том. Радо ви су 
мора ли бити ускла ђе ни са новим 
усло ви ма и то је зах те ва ло јаче 
оси гу ра ње при иско пу (уво ђе ње 
цев ног шти та, пове ћа ње дебљи не 
прска ног бето на, јаче реме на те, 
више арма тур не мре же итд.), а 
мора ли су да се изве ду и додат ни 
радо ви на оја ча њу и сана ци ји већ 
изве де не при мар не обло ге, како 
би се зау ста ви ло поме ра ња тла 
и евен ту ал но уру ша ва ње туне ла. 
Радо ви на иско пу туне ла су изво-
ђе ни уз стал но при су ство вели ке 
коли чи не воде која је дола зи ла са 
свих стра на, што је додат но оте-
жа ва ло радо ве. 

„Изу зет ним зала га њем свих 
рад ни ка, упра ве гра ди ли шта и 
руко вод ства, уру ша ва ње и вели-
ка испа да ња мате ри ја ла из кало те 
су избег ну та, а тунел је завр шен 
без ова квих инци де на та. Лич но 
сма трам да је вели ки успех и то 
што је обје кат завр шен без ијед-
не озбиљ ни је повре де рад ни ка,“ 

исти че Нови ца Сто јиљ ко вић.
Вели ки иза зов је био и 

савла да ва ње кли зи шта која су се 
поја ви ла током изград ње, прво 
на отва ра њу јужног пор та ла на 
почет ку иско па туне ла, а затим и 
оног на север ном пор та лу, које 
је било још веће и интен зив ни је. 

„Сана ци је кли зи шта и додат но 
оси гу ра ње коси на у усе ци ма и 
засе ци ма, има ли смо и на коси на-
ма на самој тра си, што је додат но 

оте жа ва ло радо ве и про ду жи ло 
рок завр шет ка радо ва. На кра-
ју, вели ки иза зов је било само 
опре ма ње туне ла. Током изво-
ђе ња радо ва, доби јен је налог за 
изме ном опре ма ња и упра вља ња 
у туне лу. Мора ли смо да ура ди мо 
Изме ну Глав ног про јек та и Про јек-
те за изво ђе ње за поме ну те радо-
ве у туне лу и петљи Љиг, пошто 
је и она укљу че на у цео систем“, 
поја шња ва коле га Сто јиљ ко вић.

Тунел Бран чић - Јужни пор тал, крај 18.08.2019.

Уну тра шњост туне ла непо сред но пре отва ра ња

Тунел Бран чић - Јужни пор тал, поче так јану ар 2015.
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Уре ђе не су сле де ће изме не 
и допу не:

- Згра де Тех нич ког цен тра 
(ТЦ) са кон трол ном собом и 
Енер гет ским бло ком, у који су 
сме ште ни Тран сфор ма то ри за 
стал но напа ја ње, дизел гене ра-
то ри за резе рв но напа ја ње и УПС 
за одр жа ва ње напо на у тре нут ку 
пре ки да напа ја ња и укљу чи ва ње 
гене ра то ра на изла зу туне ла. Зах-
тев је био да се обез бе ди непре-
кид но напа ја ње туне ла и целог 
систе ма елек трич ном енер ги јом.

- Згра да Енер гет ског бло-
ка на север ном пор та лу туне ла 
која садр жи ком плет ну опре му 
за напа ја ње као и у ТЦ. Пошто је 
пред ви ђе но напа ја ње туне ла са 
две тач ке, на ула зу и изла зу.

- Обе згра де су опре мље не 
свим елек тро, машин ским и теле-
ко му ни ка циј ским инста ла ци ја ма.

- Маги страл ни оптич ки кабл 
на тра си, пар кин гу, петљи Љиг и у 
туне лу за пове зи ва ње и упра вља-
ње свим инста ла ци ја ма

- Осве тље ње у туне лу. Извр-
ше на је заме на хало ге ног осве-
тље ње лед осве тље њем. Ускла-
ђе но са дру гим туне ли ма на 
ауто-путу Е-763.

- Вен ти ла ци ја у туне лу. Ускла-
ђе но са дру гим туне ли ма на ауто-
путу Е-763.

- Сиг на ли за ци ја у туне лу 
и про мен љи ва сиг на ли за ци ја 
у туне лу и на тра си (пор та ли и 
дис пле ји). Ускла ђе но са дру гим 
дело ви ма ауто-пута и туне ли ма.

- Сиг нал не и теле ко му ни-
ка циј ске инста ла ци је у туне лу 
(радио веза, теле фо ни, јавља чи 
пожа ра, кон цен тра ци је гасо ва, 

инци дент них ситу а ци ја. Поста-
вљен је вели ки број сен зо ра и 
каме ра који ма се кон тро ли ше сао-
бра ћај у туне лу и на делу тра се до 
петље и пар кин га. Све је пове за но 
са кон трол ном собом у ТЦ.

- Упра вља ње сао бра ћа јем и 
реги стро ва ње инци дент них ситу-
а ци ја се врши пре ко Цен трал ног 
Систе ма за Над зор и упра вља ње 
(ЦСНУ) из кон трол не собе у ТЦ. 
Сва ки ула зак на тра су и тунел и 
у јед ном и дру гом сме ру, реги-
стру је се и у слу ча ју инци дент-
них ситу а ци ја се регу ли ше сао-
бра ћај и воза чи се оба ве шта ва ју 
пре ко дис пле ја и упу ћу ју на дру ги 
режим сао бра ћа ја. Тако ђе, систе-
ми за рано упо зо ра ва ње (пожар, 
вели ка кон цен тра ци ја гасо ва и 
др.) ауто мат ски се укљу чу ју и упо-
зо ра ва ју одго ва ра ју ће слу жбе. 

Део наве де ног је било пред-
ви ђе но и у Глав ном про јек ту, али 
су дело ви опре ме и упра вља ња 
мора ли бити изме ње ни због изме-
на про пи са и стан дар да и зах те-
ва не уни фор ми за ци је на целом 
ауто-путу Е-763.

„На моје вели ко задо вољ ство 
морам да истак нем да је завр шен 
вели ки посао, како коли чин ски у 
куби ци ма, тона ма и кило ме три-
ма, тако и финан сиј ски. Уло жен 
је вели ки рад и труд свих који су 
уче ство ва ли од почет ка до кра ја 
радо ва. Сарад ња са изво ђа чем 
Шан дон гом је била изван ред на и 
на висо ком нивоу. Зва нич но смо 
били поди зво ђа чи, али у сушти ни 
смо били парт не ри - на тај начин 
је завр шен овај вели ки посао,“ 
каже дирек тор про јек та Нови ца 
Сто јиљ ко вић.

Један од над пу ња ка

Коси на на km 75+300, непо сред но пред ула зак у тунел,
додат на ста би ли за ци ја коси не

ЕП ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – радо ви на нај ве ћем „ППП“ уго во ру

ИЗГРАД ЊА НОВЕ И САНА ЦИ ЈА ПОСТО ЈЕ ЋЕ 
ДЕПО НИ ЈЕ ВИН ЧА У БЕО ГРА ДУ

Е нер го про јект Ниско град ња је кра јем 
сеп тем бра 2017. пот пи са ла ЕПЦ уго-
вор за инже ње ринг и изград њу нове 

депо ни је и сана ци ју посто је ће депо ни је у 
Вин чи, са ново о сно ва ном фир мом „Бео чиста 
енер ги ја д.о.о. Бео град” коју чини кон зор ци-
јум „Suez Gro u pe S.А.S. and I-Envi ro ment invest-
ment ltd.” 

Прет ход но је „Бео чиста енер ги ја” пот-
пи са ла „ППП“ уго вор („public pri va te part-
ner ship“- jавно при ват но парт нер ство) са 
Гра дом, Град ским секре та ри ја том за зашти ту 
живот не сре ди не, Дирек то ра том за упра-
вља ње отпа дом. Овај уго вор пред ста вља 

до сада нај ве ћи пот пи сан „ППП“ уго вор у 
Срби ји. Уго вор под ра зу ме ва пру жа ње услу-
га трет ма на и одла га ња пре о ста лог чвр стог 
отпа да “Design-Build-Finan ce-Ope ra te-Tran sfer 
sche me“ за објек те и радо ве на постро је њу 
за енер гет ско иско ри шће ње отпа да (спа-
ли о ни ца „EfW“), изград ње нове депо ни је и 
сана ци ји и реме ди ја ци ји посто је ће депо ни је. 
Реч је о кон це си о ном уго во ру за пери од од 
25 годи на. 
ОРГА НИ ЗА ЦИ О НА ШЕМА 

У скло пу ЕПЦ уго во ра на делу депо ни је 
који под ра зу ме ва изград њу нове и реме-
ди ја ци ју посто је ће депо ни је са пра те ћим 

објек ти ма, као глав ни изво ђач за изво ђе ње 
радо ва на депо ни ја ма анга жо ван је Енер го-
про јект Ниско град ња, а као глав ни про јек-
тант и кон сул тант ски сер вис анга жо вани су 
Енер го про јект Хидро ин же ње ринг и Енер-
го про јект Инду стри ја. 

Дру ги ЕПЦ уго вор који се одно си на спа-
ли о ни цу („EfW“) доде љен је фир ми „CNIM“ 
која је као поди зво ђа ча анга жо ва ла Енер-
го про јект Ентел за про јек то ва ње и кон сул-
тант ски сер вис. Пер митинг услу ге (обез бе-
ђе ње свих усло ва и сагла сно сти за про је кат, 
изград њу, упо треб них, инте гри са них и дру гих 
дозво ла) за потре бе инве сти то ра, оба вља 

Поста вља ње табле за Ауто-пут Милош Вели ки
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Енер го про јект Ентел са поди зво ђа чи ма Енер-
го про јект Хидро ин же ње рин гом и Енер го-
про јект Инду стри јом. 
ОБИМ ПРО ЈЕК ТАНТ СКИХ УСЛУ ГА
И СТА ТУС ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Првим Уго во ром (ком плекс депо ни је 
Вин ча) је пред ви ђе на изра да сле де ће доку-
мен та ци је:

•  Изво ђе ње, пра ће ње и ана ли за истра
жних радо ва (топо граф ских и гео ло шко-гео-
тех нич ких), 

•  Изра да Кон цепт ног реше ња ком плек са 
депо ни је Вин ча за План детаљ не регу ла ци је 
(ПДР),

•  Изра да про јек та сана ци је и реме ди ја
ци је посто је ће депо ни је,

•  Изград ња нове депо ни је
•  Изра да постро је ња за при ку пља ње 

про цед них, под зем них и атмос фер ских вода 
са постро је њем за пре чи шћа ва њем отпад-
них вода

•  Изра да про јект не доку мен та ци је функ
ци о нал них цели на, која укљу чу је:

Идеј но реше ње (ИДР); Идеј ни про је кат 
(ИДП); Про је кат за гра ђе вин ску дозво лу (ПГД); 
Про је кат за изво ђе ње (ПЗИ); Про је кат изве-
де ног објек та (ПИО).

Кра јем 2017. годи не изра ђе не су гео дет-
ско-топо граф ске и гео ло шко-гео тех нич ке 
под ло ге за потре бе про јек то ва ња и изград-
њу нове депо ни је, сана ци ју посто је ће депо-
ни је и изград њу постро је ња за енер гет ско 
иско ри шће ње отпа да. Тако ђе изра ђе на је 
хидро ло шко-хидра у лич ка сту ди ја ком плек-
са депо ни је. 

Пре да то је Кон цеп ту ал но реше ње за 
План детаљ не регу ла ци је (ПДР) и про јек та 
сана ци је и реме ди ја ци је посто је ће депо-
ни је. Усво јен је нови ПДР ком плек са кра јем 
сеп тем бра 2018. годи не. Пре да то је Идеј но 
реше ње и доби је ни су лока циј ски усло ви. 
Таск 52-Реме ди ја ци ја ста ре депо ни је пре-
дат је у јуну 2019. и доби је на је сагла сност 
Мини стар ства зашти те живот не сре ди не 
31.07.2019. годи не. Идеј ни про је кат је пре дат 
Мини стар ству гра ђе ви нар ства и инфра струк-
ту ре и Држав ној реви зи о ној коми си ји 21. 
маја 2019. а пози тив на реви дент ска кла у зу ла 
је доби је на 31.07.2019. ПГД са оба вље ном Тех-
нич ком кон тро лом је пре дат Мини стар ству 
гра ђе ви не 7.08.2019. Доби је на је гра ђе вин ска 
дозво ла 23.08.2019. У току је изра да Про јек та 
за Изво ђе ње чија доста ва пра ти пред ви ђе ну 
дина ми ку изград ње обје ка та. Дан отпо чи-
ња ња радо ва на гра ди ли шту пла ни ран је 
за 1. окто бар 2019. Глав ни Изво ђач радо ва 
на реме ди ја ци ји ста ре депо ни је и изград ње 
прве две фазе нове депо ни је, путе ва, гор ње 
и доње плат фор ме са лаги на ма за при хват 
про цед них и атмос фер ских вода, плат фор-
ме дро би ли шног постро је ња и свих пра те-
ћих обје ка та на депо ни ји је Енер го про јект 
Ниско град ња.

ЛОКА ЦИ ЈА 
Депо ни ја Вин ча спа да у јед ну од нај ве-

ћих депо ни ја у Евро пи (посто је ћа депо ни ја 

повр ши не 43 ha, нова депо ни ја повр ши не 
32 ha). Цело ку пан ком плекс је повр ши не 
око 150 ha.

Депо ни ја Вин ча је фор ми ра на 1978. годи-
не. Сре ди ном 1990-их годи на одлу че но је да 
се затво ре лока ци је свих град ских депо ни-
ја, изу зев депо ни је Вин ча, која је, почев од 
2000. годи не, једи на депо ни ја на под руч ју 
гра да Бео гра да која у овом тре нут ку при ма 
око 2.000 тона отпа да днев но, што је чини 
нај ве ћом депо ни јом у Срби ји.

Депо ни ја Вин ча се нала зи непо сред но 
изван гра ни ца гра да Бео гра да, на око 11 km 
источ но од цен тра Бео гра да и око 1,5 km 
запад но од реке Дунав.

Депо ни ја Вин ча данас садр жи око 11 
мили о на m3 отпа да. Маса депо но ва ног отпа-
да не садр жи актив ни покри вач и обру ша ва 
се у прав цу Дуна ва чиме су директ но угро-
же ни земљи ште, повр шин ске и под зем не 
воде у непо сред ном и ширем окру же њу 
КО Гроц ка, КО Вин ча и оста лих насе ља. Да 
би сани ра ли про блем кли за ња у низ вод ној 
ножи ци депо ни је током 2019. годи не реа-
ли зо ва на је пот пор на кон струк ци ја (бра на) 
у неста бил ној зони.
ТЕХ НИЧ КО РЕШЕ ЊЕ ИЗГРАД ЊЕ НОВЕ И 
РЕКУЛ ТИ ВА ЦИ ЈЕ СТА РЕ ДЕПО НИ ЈЕ

Тех нич ким реше њем, у скла ду са ЕПЦ Уго-
во ром, пред ви ђе на је изград ња нове депо-

ни је са свим систе ми ма зашти те од зага ђе ња, 
сана ци ја ста ре депо ни је, изград ња депо ни је 
инерт ног отпа да, изград ња сао бра ћај ни ца 
уну тар ком плек са депо ни је, изград ња гор ње 
и доње плат фор ме са лагу на ма за при ку пља-
ње отпад них, под зем них и атмос фер ских 
вода, изград ња обод них кана ла за при хват 
атмос фер ских вода, изград ња дро би ли шног 
постро је ња, постро је ња за пре чи шћа ва ње 
као и већег бро ја пра те ћих обје ка та. Тако ђе 
пред ви ђен је и систем за при ку пља ње био-
га са из тела депо ни ја и њего во одво ђе ње 
до Спа ли о ни це.

Током про јек то ва ња ком плек са депо ни је 
Вин ча ура ђен је 3Д модел цело куп ног ком-
плек са као и 3Д модел поје ди нач них фаза 
изво ђе ња. 

ПРИ КАЗ КОН ЦЕП ТА РЕШЕ ЊА
НОВЕ ДЕПО НИ ЈЕ

Изград ња нове сани тар не депо ни је 
кому нал ног отпа да пла ни ра на је запад но 
од посто је ће депо ни је, и фор ми ра ће се у 
четири фазе до конач не коте. Депо ни ја ће 
се екс пло а ти са ти по касе та ма које ће се сук-
це сив но кори сти ти, у скла ду са потре ба ма 
кори сни ка и про јект ним реше њи ма.

Повр ши на на којој се пла ни ра одла га ње 
отпа да при пре ма се укла ња њем мате ри ја ла 
ради про ши ре ња дна депо ни је и фор ми ра ња 
падо ва који ће обез бе ди ти аде кват но дре ни-
ра ње. Мате ри јал из иско па ће се кори сти ти 
за израв на ва ње иско па и изград њу наси па. 

Ископ нове депо ни је ће бити изо ло ван 
у скла ду са свет ском прак сом и важе ћом 
регу ла ти вом. Изо ла ци ја дна депо ни је пости-
же се вештач ким бари је ра ма, посте пе но у 
току рада депо ни је, како би се обез бе ди ла 
водо не про пу сност и спре чи ла инфил тра ци ја 
зага ђе не воде у под зем не токо ве и реци-
пи јент. Осим зашти те дна, на врху депо ни је 
пред ви ђен је пре крив ни завр шни систем 
чија је глав на уло га да огра ни чи доток атмос-
фер ских вода током одла га ња отпа да и спре-

Сате лит ски сни мак лока ци је посто је ће 
депо ни је Вин ча из авгу ста 2018. годи не

Ком плекс депо ни је Вин ча - 
Про јек то ва но ста ње

Зашти та дна иско па нове депо ни је

3Д модел ста ре (рекул ти ви са не), нове 
депо ни је, путе ва и гор њег и доњег пон да

Центар града 

Београда

Депонија 

Винча
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ча ва ње инфил тра ци је атмос фер ских вода у 
депо ни ју након њеног затва ра ња. Заштит на 
пре крив ка поста ви ће се и пре ко сани ра не 
ста ре депо ни је чиме ће се спре чи ти доток 
атмос фер ских вода у тело ста ре депо ни је. 
Пред ви ђен је и систе м за зашти ту ком плек са 
депо ни је од атмос фер ских пада ви на, у виду 
систе ма отво ре них кана ла и риго ла.

Сани тар ну депо ни ју кому нал ног отпа да 
карак те ри ше и посто ја ње систе ма за саку-
пља ње и ева ку а ци ју фил тра та (дре на жни 
систем про цед них вода) и систе ма за саку-
пља ње и кон тро лу гасо ва који наста ју у уну-
тра шњо сти тела депо ни је (био тр но ви и мре-
жа за тран спорт био га са), као и систе ма за 
мони то ринг (систе ми за над зор, кон тро лу и 
пра ће ње под зем них вода и депо ниј ског гаса).

Изград ња нове депо ни је одви ја ће се 
у четири фазе. Четвр та фаза није део ЕПЦ 
Уго во ра и одно си се на могућ ност одла га-
ња додат не коли чи не отпа да која се након 
исте ка „ППП“ Уго во ра оста вља гра ду. Укуп на 
обез бе ђе на бру то запре ми на нове депо ни је 
изно си 8.520.000,00 m3.
ПРИ КАЗ КОН ЦЕП ТА РЕШЕ ЊА САНА ЦИ ЈЕ 

СТА РЕ ДЕПО НИ ЈЕ
Посто је ћа депо ни ја у Вин чи, не задо во-

ља ва кри те ри ју ме савре ме ног упра вља ња 
кому нал ним отпа дом. Да би се обез бе ди-
ла зашти та живот не сре ди не нео п ход но је 
извр ши ти сана ци ју посто је ће депо ни је уз 
при ме ну аде кват них мера. 

У окви ру посто је ће депо ни је, у широј 
око ли ни нека да шњег Ошљан ског пото ка, 
оформ ље на су локал на заба ре ња која пери-
о дич но, за вре ме вели ких пада ви на, могу 
фор ми ра ти мање водо то ке. Топо граф ске 
и гео ло шке под ло ге ука зу ју на про блем 
кли за ња тела депо ни је у њеном чео ном 
делу која је засу ла и целу зону Ошљан ског 
пото ка. Да би се обез бе ди ла ста бил ност 
завр шних коси на депо ни је у чео ном делу, 
и омо гу ћи ло кон тро ли са но дре ни ра ње 
про цед них и повр шин ских вода до пла-
ни ра ног постро је ња за пре чи шћа ва ње, у 
еро зи о ној бази Ошљан ског пото ка изгра-
ђе на је пот пор на гра ђе ви на пре ма про јек ту 
Хидро за вод д.о.о. 
ТЕХ НИЧ КО РЕШЕ ЊЕ САНА ЦИ ЈЕ СТА РЕ 
ДЕПО НИ ЈЕ

Уре ђе ње посто је ће депо ни је пове зу је се 
с настав ком одла га ња отпа да на сани ра ној 
депо ни ји и њеној око ли ни, на којој се пла ни-
ра фор ми ра ње нових сани тар них касе та, што 
ће дове сти до бит ног побољ ша ња посто је ћег 
ста ња на под руч ју одла га ња.

Гра ђе вин ски радо ви на сана ци ји и реме-
ди ја ци ји ста ре депо ни је ће обу хва ти ти пот-
пу но пре о бли ко ва ње тела депо ни је, реа-
ли за ци ју пре крив ног сло ја са дре на жним и 
дега за ци о ним систе ми ма, обод ног наси па са 
дре на жним цеви ма за одво ђе ње про цед не 
воде на уну тра шњој коси ни, као и кана ла 
за одво ђе ње атмос фер ске воде на спољ ној 
стра ни.

Посту пак затва ра ња тела депо ни је завр-
ша ва се рекул ти ва ци јом затво ре не повр ши-
не депо ни је и њеним укла па њем у окол ни 
пеј заж. Пла ни ра ним реше њем реши ће се 
ста бил ност посто је ћих насла га сме ћа које 
су дели мич но пре кри ве не сло јем земље. 

На цело куп ној повр ши ни депо ни је пред ви-
ђе не за рекул ти ва ци ју, пла ни ран је зеле ни 
покри вач трав ним врста ма које обез бе ђу ју 
зашти ту од еро зи ја.

Пре ма про јект ним реше њи ма, и у скла ду 
са топо гра фи јом из новем бра 2017. годи не, 
укуп на запре ми на пре о бли ко ва ња депо ни је 
(ископ и наси па ње до про јек то ва них ста-
бил них коси на) изно си ла би 850.000,00 m3. 
У скла ду са Уго во ром, обез бе ђе на је додат на 
запре ми на депо ни је за одла га ње инерт ног 
гра ђе вин ског мате ри ја ла од 307.690.00,00 m3.
ПРИ КАЗ РЕШЕ ЊА ДЕПО НИ ЈЕ ИНЕРТ НОГ 
МАТЕ РИ ЈА ЛА

На повр ши ни депо ни је инерт ног мате-
ри ја ла пла ни ра но је да се одла же мате ри јал 
који није опа сан и који би се дово зио са 
самог гра ди ли шта депо ни је и/или са дру гих 
гра ди ли шта са карак те ри сти ка ма нео па сног/
инерт ног мате ри ја ла и може послу жи ти за 
међу пре кив ку нове депо ни је и завр шну пре-
крив ку ста ре депо ни је

Пла ни ра но је да депо ни ја инерт ног мате-
ри ја ла буде лоци ра на у север ном делу ком-
плек са изнад ста ре депо ни је. 

Коли чи на инерт ног отпа да, која се депо-
ну је на повр ши ни депо ни је инерт ног отпа да, 
изно си 1.231.655,00 m3. Депо но ва ње инерт-
ног мате ри ја ла одви ја ће се у две фазе. У фази 
I одви јао би се цело куп ни ископ и депо но-
ва ње 300.000,00 m3 инерт ног мате ри ја ла, а 
у фази II депо но ва ње инерт ног мате ри ја ла 
у коли чи ни од 900.000,00 m3 до пости за ња 
конач них про јек то ва них кота. Да би се обез-
бе ди ла зах те ва на повр ши на и задо во љи ла 
ста бил ност коси на ове депо ни је пред ви ђен 
је ископ у фази I. 
ИЗГРАД ЊА ПОН ДО ВА

За при хва та ње про цед них и атмос фер-
ских вода пред ви ђе на је изград ња лагу на 
на гор њем и доњем пон ду.

На доњој плат фор ми про јек то ва на су три 
базе на за про цед не воде и један базен за 
атмос фер ске воде, док су на гор њој плат фо-
р ми испро јек то ва на два пон да за про цед не 
воде и један понд за при хват атмос фер ских 
вода.

Пре крив ни сло је ви ста ре и нове депо ни је

IV фаза наси па ња (са бафер зоном) до 
конач не коте 255.00 mnm

Наси па ње II фазе - рези дус 1 (пепео из 
спа ли о ни це) до коте 200.00

III фаза наси па ња до коте 245.00 mnm

Прва „интер им“ фаза наси па ња депо ни-
је до коте 210.00 mnm

II фаза наси па ња депо ни је до коте 
205.00 mnm

3Д модел доњег пон да

3Д модел гор њег пон да
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П осле врло интен зив ног и 
дина мич ног пери о да на 
завр шет ку изво ђе ња 

радо ва на про јек ту тржног цен тра 
Ада Мол („Ada Mall“), он је све ча но 
отво рен и пуштен у проб ни рад 
кра јем маја 2019. годи не. Глав ни 
изво ђач на про јек ту је Гра ди на, а 
Енер го про јект Опре ма је уче ство-
ва ла у свој ству поди зво ђа ча за 
МЕП радо ве. 

Поче так про јек та је био још у 
сеп тем бру 2017. годи не, када су 
се углав ном изво ди ли при прем ни 
радо ви и завр ша ва ла про јект но 
– тех нич ка доку мен та ци ја. Затим, 
у скла ду са дина ми ком изво ђе-
ња гра ђе вин ско-архи тек тон ских 
радо ва, МЕП радо ви су поче ли 
да се изво де од јула 2018. годи не, 
да би се интен зи ви ра ли почет ком 
2019. Пре ма зах те ву инве сти то ра 
обје кат је пуштен у проб ни рад у 
мају 2019. годи не. Може се рећи 
да је за већи ну инста ла тер ских 
радо ва као и пушта ње опре ме у 
рад, било потреб но око 20 месе ци. 
У току је ком пле ти ра ње пре о ста-

лих радо ва на систе му БМС, фино 
поде ша ва ње пара ме та ра систе ма 
регу ла ци је МЕП систе ма и при мо-
пре да ја објек та. 

Има ју ћи у виду изме не током 
изво ђе ња МЕП радо ва, до сада 
реа ли зо ва на вред ност радо ва који 
су у оби му Енер го про јект Опре ме 
изно си око 17.5 мили о на евра. 

На пред мет ном про јек ту су 
угра ђе ни нај са вре ме ни ји систе ми 
за ова кву врсту и наме ну објек та , 
како у машин ским тако и у елек тро 
инста ла ци ја ма. Обим посла је под-
ра зу ме вао опре ма ње тех нич ког 
бло ка Ада Мола у чијем саста ву је 
гасна котлар ни ца, тра фо ста ни ца, 
гене ра тор ска ста ни ца, пумп на ста-
ни ца и рас хлад но постро је ње са 
чиле ри ма и топлот ним пум па ма. У 
самом “shop ping mall“-у угра ђе ни 
су нај са вре ме ни ји систе ми кли ма-
ти за ци је, систе ми про тив по жар не 
зашти те (сприн клер и хир дрант ска 
мре жа, ауто мат ски систем доја ве 
пожа ра, детек ци је угљен монок-
си да и при род ног гаса), систе ми 
кон тро ле све тла, напла те пар кин-

га, озву че ња, кон тро ле при сту па, 
бро ја ња посе ти ла ца, ста ни це за 
брзо пуње ње елек тро ауто мо би-
ла итд. 

„На дина ми ку радо ва је нај ви-
ше ути ца ла изме ње на тех но ло ги ја 
изво ђе ња гра ђе вин ско-архи тек-
тон ских радо ва, која се мења ла 
више пута у току изво ђе ња, што 
је зах те ва ло и про ме ну дина ми-
ке изво ђе ња МЕП радо ва. Спе ци-
фич ност овог про јек та огле да се 
у усло ви ма под који ма се гра дио 
обје кат, јер се током при прем них 
радо ва наи шло на сте не које је 
било потреб но укло ни ти и у скла-
ду са тим изво ди ти гра ђе вин ске 
радо ве,” поја снио је дирек тор 
радо ва Срђан Пау но вић.

„Као после ди ца прет ход но 
наве де ног, јави ла се потре ба за 
дина мич ним при ла го ђа ва њем 
МЕП радо ва који су мора ли да 
се изво де на дело ви ма објек та 
који нису пред ста вља ли цели-
не, већ су ти дело ви инста ла ци ја 

мора ли касни је да се пове зу ју на 
мно го сло же ни ји и тежи начин од 
уоби ча је ног. Нарав но, уз све ово, 
било је потреб но води ти рачу на 
о ква ли те ту изве де них радо ва и 
крај њим роко ви ма завр шет ка МЕП 
радо ва, а у скла ду са зах те ви ма 
инве сти то ра. У циљу пости за ња 
зах те ва них роко ва број рад ни ка 
анга жо ва них на изво ђе њу МЕП 
радо ва се мењао у скла ду са дина-
ми ком изво ђе ња радо ва, а оквир-
но је било је анга жо ва но око 450 
рад ни ка,” каже Оли ве ра Митро вић, 
дирек тор овог про јек та. 

С обзи ром на при лич но непо-
вољ не усло ве под који ма су се 
МЕП радо ви изво ди ли, про јект ни 
тим Енер го про јект Опре ме је још 
јед ном дока зао да може да одго-
во ри гото во свим иза зо ви ма који 
се поста вља ју пред ово дру штво, 
јер је Ада Мол на обо стра но задо-
вољ ство инве сти то ра и изво ђа ча 
све ча но пуштен у комер ци јал ну 
упо тре бу у зах те ва ном року.

Про цед не воде са оба дела нове депо-
ни је дово де се у лагу не (пон до ве) на гор-
њој плат фор ми на коти 160,00 mnm, док се 
про цед не воде са ста ре депо ни је дово де у 
пон до ве на доњој плат фор ми, на коти 90.00 
mnm.
ЦИЉЕ ВИ ЕПЦ УГО ВО РА

Срби ја је инкор по ри ра ла дирек ти ву 
Европ ске Уни је која се одно си на отпад у 
жељи да пове ћа пре у сме ра ва ње отпа да са 
депо ни је на дру ге трет ма не. Град Бео град је 
ини ци рао овај про је кат с циљем: 

•  Сана ци је и реме ди ја ци је посто је ће 
депо ни је,

•  Изград ње и уре ђе ња (рада) нове депо
ни је,

•  Изград ње  спа ли о ни це  (“EfW”),  тј. 
постро је ња за пре ра ду отпа да и про из вод њу 

топлот не и елек трич не енер ги је. Постро је-
ње за енер гет ско иско ри шће ње кому нал-
ног отпа да ће се пове за ти пре ко систе ма 
даљин ског гре ја ња са топла ном Коњар-
ник. Депо ниј ски гас допре ма се глав ним 
сабир ним цево во дом који се пре ко лока-
ци је Постро је ња за про из вод њу енер ги је 
из отпа да (“EfW”) дово ди до коге не ра тив ног 
постро је ња (“BEP”).

•  Пре ма дина ми ци изво ђе ња радо ва нај
пре ће се изве сти постро је ње спа ли о ни це, у 
којој ће се годи шње пре ра ђи ва ти про сеч но 
око 66,7% од 510.000 тона депо но ва ног чвр-
стог кому нал ног отпа да (“MCW”);

•  Пара лел но са изград њом спа ли о ни це 
изгра ди ће се прва и дру га фаза нове депо ни-
је са систе мом дре на же и био тр но ва и сабир-
не мре же био тр но ва за те фазе, изгра ди ће 

се пон до ви за при хват вода, постро је ње за 
пре чи шћа ва ње, извр ши ће се реме ди ја ци ја 
посто је ће депо ни је и изгра ди ти путе ви и 
ста зе, улаз у ком плекс, дро би ли шно постро-
је ње, инерт на депо ни ја и већи део обод них 
кана ла. Пред ви ђе но је да се прве две фазе 
изве ду у пери о ду од три и по годи не;

•  Пре о ста ле двадесет две и по годи не 
одно се се на изград њу тре ће фазе нове 
депо ни је са пра те ћим објек ти ма (дре на-
жним систе мом, касе та ма, био тр но ви ма и 
сабир ном мре жом био тр но ва као и завр-
ше так спољ них обод них кана ла).

•  Након завр шет ка ЕПЦ уго во ра на новој 
депо ни ји пре о ста је сло бод на резер вна повр-
ши на тзв. бафер (“buf fer”) зона која ће омо гу-
ћи ти депо но ва ње нове коли чи не кому нал ног 
отпа да у пери о ду након исте ка ЕПЦ уго во ра.

АД ОПРЕ МА - све ча но пушта ње у комер ци јал ну упо тре бу у зах те ва ном року

ЗАВР ШЕ НО ИЗВО ЂЕ ЊЕ РАДО ВА НА ПРО ЈЕК ТУ 
ТРЖНОГ ЦЕН ТРА „АДА МОЛ“



ве стиEнер го про јект ве сти

јул-септембар 2019 .       ЕНЕРГОПРОЈЕКТ    |    13

АД ВИСО КО ГРАД ЊА – завр ше на цело куп на бетон ска кон струк ци ја  и више од поло ви не фаса де

НА БИЗНИС ЦЕН ТРУ „НАВИ ГА ТОР 2“ 
РАДО ВИ У ПУНОМ ЈЕКУ

Н а бизнис цен тру Нави-
га тор 2 који гра ди Енер-
го про јект Висо ко град-

ња, завр ше на је цело куп на 
бетон ска кон струк ци ја, ура ђе но 
је више од поло ви не фаса де и 
интен зив но се раде пре о ста ли 
посло ви.

Од јуна про шле годи не АД 
Висо ко град ња гра ди репре-
зен та ти ван послов ни ком плекс 
Нави га тор 2. Про јек то ван је по 
интер на ци о нал ним стан дар ди-
ма и пред ста вља обје кат кла се 
А+, што под ра зу ме ва при род-
но осве тље ње послов них про-
сто ри ја, чисту виси ну пла фо на 
и кан це ла ри ја од 3,0 метра, уз 
флек си би лан дизајн са издиг ну-
тим подо ви ма као и врхун ски 
фасад ни систем. Обје кат је про-
јек то ван по прин ци пу зеле не 
град ње „LEED“, а циљ је да се 
оства ри “ГОЛД” ста тус. Због тога 
је посеб на пажња посве ће на 
ене р гет ској ефи ка сно сти објек та, 
реци кла жи отпа да, кори шће њу 
тех нич ке воде, упо тре бом сер ти-
фи ко ва них мате ри ја ла. Послов ни 
про стор Нави га тор Бизнис цен-
тар 2 наме њен је за изда ва ње у 
дуго ро чан закуп. У окви ру овог 
послов ног ком плек са пла ни ран 
је „shall&core” кон цепт зајед нич-
ких про сто ра за кому ни ка ци ју, 
поред чега ће буду ћим закуп ци-
ма бити обез бе ђен „open spa ce“ 
про стор кан це ла ри ја поде љен 
у три цели не на сва ком спра ту 
где сва ка цели на има при па да-
ју ће тоа ле те, као и лиф то ве и 

сте пе ни це за вер ти кал ну кому-
ни ка ци ју. Отво рен про стор ће 
касни је, сход но потре ба ма, бити 
при ла го ђен зах те ви ма заку па ца. 
Поред кан це ла риј ског про сто ра 
допун ски садр жај ће обез бе ди ти 
пот пу ни ком фор запо сле ни ма и 
то: бан ке, ресто ра ни, тере та на, 
кафеи, лока ли и сл. Наи ме, про-
стор наме њен закуп ци ма биће 
при ла го ђен њихо вим потре ба ма 
и зах те ви ма, које изво ђач радо-
ва сада доби ја у виду про је ка та 
опре ма ња заку пље ног про сто ра. 
Кључ ни део посла је зајед нич ки 
про стор који ће сви кори сни ци 
објек та кори сти ти, укљу чу ју ћи 
и под зем не гара же. Тако ђе вео-
ма битан део посла је и фаса да 
самог објек та коју чини ско ро 
11.000 m2 систем ске ста кле не 
фаса де. Рад на овом бизнис цен-
тру пред ста вља вео ма зах те ван 
посао са вели ком одго вор но-
шћу.

„И даље посто ји про блем са 
рад ном сна гом на свим пољи ма. 
Гене рал но сви има ју про бле ма 
са про на ла же њем потреб не рад-
не сна ге и то је оно што у мно го-
ме оте жа ва посао у Срби ји. Због 
тога усит ња ва мо пози ци је, даје-
мо посао већем бро ју поди зво-
ђа ча, како би са мањим бро јем 
људи, а са више фир ми, успе ли 
да ура ди мо одре ђе не посло ве 
на вре ме. Када су у пита њу кон-
крет ни посло ви могу рећи да је 
бетон ска кон струк ци ја завр ше на 
и да су у јулу месе цу ура ђе ни 
послед њи бето ни. С дру ге стра-

не, већ почет ком маја је кре ну ла 
мон та жа фасад них про фи ла и 
до сада је уста кље но 60 посто 
објек та. Вео ма нам је бит но да 
пот пу но затво ри мо обје кат до 
кра ја окто бра. Тре нут но уве ли ко 
ради мо на завр шним радо ви ма, 
гип сар ским, кера ми чар ским и 
молер ским. То су три кључ не 
став ке на које смо сада фоку си-
ра ни. Било је доста уса гла ша-
ва ња про јект не доку мен та ци је 
од стра не инве сти то ра са закуп-
ци ма про сто ра у окви ру објек-
та Нави га тор 2. Већ су доби је-
ни про јек ти за одре ђе ни број 
спра то ва за закуп це које тре ба 
да опре ми ти тако да се пола ко 
раде при пре ме и моби ли за ци ја 
за тај део радо ва на опре ма њу 
за буду ће закуп це,” поја шња ва 
Нико ла Мар ко вић, руко во ди лац 
про јек та. 

Тре нут ни фокус је на 50 
посто радо ва на опре ма њу за 
закуп це, што је четири од осам 
спра то ва који се изво де упо ре-
до са теку ћим радо ви ма. У гара-
жа ма које чине три под зем не 
ета же раде се завр шне обра де 
подо ва и моле рај, на оста лим 
спра то ви ма раде се инста ла ци је 
које пра те завр шни радо ви, а 
на свим спра то ви ма се нала зи 
људ ство анга жо ва но на завр-
шним радо ви ма. 

„У одре ђе ним тренуцима на 
гра ди ли шту смо има ли изме ђу 
250-300 људи, док послед њих 
месец дана на завр шним и 
инста ла тер ским радо ви ма има-
мо и до 340 рад ни ка на гра ди ли-
шту. Све у све му, ради мо пуном 
паром и тру ди мо се да испо шту-
је мо дого во ре не роко ве,” каже 
руко во ди лац про јек та.Нико ла Мар ко вић, руко во ди лац про јек та

Нави га тор 2 је про јек то ван по интер на ци о нал ним стан дар-
ди ма и пред ста вља обје кат кла се А+
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АД ЕНТЕЛ – инже њер ски иза зов

КОН СУЛ ТАНТ СКЕ УСЛУ ГЕ НА ПРО ЈЕК ТУ ИЗГРАД ЊЕ 
ВЕТРО Е ЛЕК ТРА НЕ “БАША ИД“

Н аста вља ју ћи са успе шном прак сом 
пру жа ња кон сул тант ских и про јек-
тант ских услу га из обла сти изград ње 

обно вљи вих изво ра енер ги је, Eнергопројект 
Ентел је пот пи сао уго вор за изра ду про јект-
не доку мен та ци је и исхо до ва ње нео п ход них 
дозво ла (пер ми тинг) за изград њу ветро пар-
ка у општи ни Баша ид, која при па да гра ду 
Кикин ди са ком па ни јом „Basaid Wind“ д.о.о. 
из Бео гра да.

Реле вант ним план ским доку мен том 
пред ви ђе на је изград ња укуп но пет на ест 
ветро ге не ра то ра, инста ли са не сна ге поје ди-
нач ног агре га та од око 5,5 MW, што укуп но 
чини око 85 MW инста ли са не сна ге за цео 
ветро парк. Потреб но је напо ме ну ти да су 
сна ге пла ни ра них ветро ге не ра тор ских једи-
ни ца зна чај но веће од једи ни ца поста вље них 
на до сада изгра ђе ним ветр о па р ко ви ма у 
Репу бли ци Срби ји.

Иза зо ви са који ма се инве сти то ри суо-
ча ва ју при ли ком реа ли за ци је сво јих про је-
ка та у Срби ји, услед пери о да тран зи ци је и 
уса гла ша ва ња закон ске регу ла ти ве Срби је 

са зако ни ма и про пи си ма Европ ске Уни је, 
оправ да ва Енте ло ву одлу ку о пру жа њу тзв. 
„пер ми тинг“ услу га који ма се инве сти то ри ма 
пома же да сло же ну закон ску про це ду ру што 
боље раз у ме ју и у скла ду са истом посту па ју 
при ли ком реа ли за ци је капи тал них инве сти-
ци о них про је ка та у нашој земљи.

У изра ди Идеј ног реше ња посе бан иза-
зов за наше инже ње ре пред ста вља ли су и 
зах те ви разних про из во ђа ча ветр о ге не ра то-
ра и потре ба инве сти то ра за флек си бил но-
шћу Идеј ног реше ња, на начин да се зах те ви 
свих потен ци јал них испо ру чи ла ца опре ме 
испо шту ју у тех нич ком реше њу до конач ног 
избо ра ветро ге не ра то ра. Сто га су у више 
навра та одр жа ва не видео и аудио кон фе-
рен ци је са про јект ним тимо ви ма углед них 
про из во ђа ча ветро ге не ра то ра, како би на 
кра ју Идеј но реше ње било уса гла ше но од 
стра не свих потен ци јал них уче сни ка на про-
јек ту на задо во ља ва јући начин.

У настав ку актив но сти на про јек ту оче-
ку је се убр за на дина ми ка изра де про јект не 
доку мен та ци је и још један у низу Енте ло вих 

успе шно реа ли зо ва них про је ка та у обла сти 
про из вод ње елек трич не енер ги је из обно-
вљи вих изво ра.

АД НИСКО ГРАД ЊА – радо ви у цен тру Бео гра да

КАРА ЂОР ЂЕ ВА УЛИ ЦА ПУШТЕ НА У САО БРА ЋАЈ 
ЗНАТ НО ПРЕ ДЕФИ НИ СА НОГ РОКА

Р адо ви у Кара ђор ђе вој 
ули ци теку пре ма утвр-
ђе ној дина ми ци. Ули ца 

је пуште на у сао бра ћај знат но 
пре дефи ни са ног рока, а први 
трам вај пре ко рекон стру и са них 
коло се ка про шао је 1. сеп тем бра 
уз при су ство вели ког бро ја нови-
на ра и град ских функ ци о не ра. 
Ово је у знат ној мери рас те ре-
ти ло цен трал ну град ску зону од 
сао бра ћај них гужви на које су 

наши сугра ђа ни нави кли у прет-
ход ном пери о ду. У наред ном 
пери о ду ради ће се на попло ча-
ва њу тро то а ра и уре ђе њу пла тоа 
у зони пило на Бран ко вог моста, 
а чиме се ком пле ти ра ју радо ви 
на рекон струк ци ји Кара ђор ђе ве 
ули це. У окви ру пред мет ног уго-
во ра спа да и уре ђе ње Сав ског 
Кеја који се у овом тре нут ку не 
ради јер није доби је на гра ђе вин-
ска дозво ла.

АД ИНДУ СТРИ ЈА – нови посло ви за „Uni ted Nati ons Deve lop ment Pro gram me“

ПОТ ПИ СА НА ДВА НОВА УГО ВО РА 
ЗА МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА

П ер ма нент ним пра ће-
њем послов них трен-
до ва на нашем и свет-

ском тржи шту, Енер го про јект 
Инду стри ја је већ неко ли ко 
годи на у реги стру пону ђа ча на 
сај ту гло бал ног тржи шта орга-
ни за ци је Ује ди ње них наци ја 

(„Uni ted Nati ons Glo bal Mar ket-
pla ce“).

АД Инду стри ја испу ња ва 
риго ро зне усло ве и нај ви ше 
стан дар де у про це су нуђе-
ња, без толе ран ци је пре ва ра, 
непро фе си о нал них актив но сти, 
коруп ци је и нее тич ког послов-

ног пона ша ња у поступ ци ма 
набав ке и импле мен та ци ји 
уго во ра, те је у скла ду са тим, 
пред став ник слу жбе за мар ке-
тинг овог дру штва, при су ство-
вао обу ци за уче ство ва ње на „е“ 
тен де ри ма УНДП („UNDP - Uni ted 
Nati ons Deve lop ment Pro gram-

me“) 30. авгу ста у про сто ри ја ма 
УНДП-а на Новом Бео гра ду.

У апри лу и мају 2019. 
Eнергопројект Инду стри ја се 
интен зив но анга жо ва ла на ква-
ли фи ка ци ја ма за уче шће на два 
тен де ра које је рас пи сао УНДП 
у Срби ји, а одно се се на модер-
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ни за ци ју здрав стве них уста но ва. 
Као резул тат, у авгу сту пот пи са-
на су два уго во ра за:

•  Изра ду тех нич ке доку мен
та ци је за рекон струк ци ју, адап-
та ци ју, сана ци ју и изград њу за 
потре бе Опште бол ни це у Кру-
шев цу, по УНДП „Uni ted Nati ons 
Deve lop ment Pro gram me REFE-
REN CE: RFP 575“, обја вље ном 
09.04.2019. Уго вор је пот пи сан 
06.08.2019. годи не.

•  Изра ду тех нич ке доку мен
та ци је за рекон струк ци ју, адап-
та ци ју, сана ци ју и изград њу за 
потре бе „Инсти ту та за здрав-
стве ну зашти ту мај ке и дете та 
др Вукан Чупић“ у Бео гра ду, по 
УНДП „Uni ted Nati ons Deve lop-
ment Pro gram me REFE REN CE: 
RFP 583“ обја вље ном 13. маја 
2019. Уго вор је обо стра но пот-
пи сан 16.08. 2019. годи не.

Наме ра је да се ство ре функ-
ци о нал ни меди цин ски ком плек-
си са пове ћа ном ефи ка сно шћу, 
капа ци те том и уна пре ђе ним 
систе мом пру жа ња меди цин-
ске неге, а модер ни за ци ја ће 
омо гу ћи ти без бед но, функ ци-
о нал но, здра во и у скла ду са 
савре ме ним свет ским тен ден-
ци ја ма окру же ње за паци јен те, 
запо сле но осо бље и посе ти о це.

Фазна импле мен та ци ја 
радо ва ће обез бе ди ти да се све 
актив но сти одви ја ју логич ним, 
ефи ка сним и реал ним редо сле-
дом и рас по ре дом који неће 
реме ти ти редо ван рад Опште 
бол ни це, одно сно Инсти ту та. 
Пла ни ра ње чита вог захва та 
бази ра ће се на зах те ви ма Нару-
чи о ца, који ће ићи на одо бре-
ње УНДП порт фо лио мена џе ру 
(„Uni ted Nati ons Deve lop ment 
Pro gram me Port fo lio Mana ger“), 
како би се обез бе ди ла пот пу на 
подр шка кори сни ка.

Рекон струк ци ја гра ђе вин-
ских еле ме на та фаса да, кро во-
ва, вра та, про зо ра побољ ша ће 
енер гет ску ефи ка сност, ино ви-
ра ње обра да подо ва зидо ва 
и пла фо на, сте пе ни ца и заме-
на лиф тов ских постро је ња, 
побољ ша ће ква ли тет пру жа ња 
меди цин ске неге, као и оса-
вре ме ња ва ње ГВК, ВиК и елек-
тро инста ла ци ја, инста ла ци ја 
меди цин ских гасо ва, котлар-
ни це, при ступ них путе ва пар-
кин га, озе ле ња ва ња, пешач ких 
и зеле них зона. Посеб на пажња 
ће се обра ти ти на мере зашти-
те живот не сре ди не про пи са не 

Сту ди јом ути ца ја, а одно се се на 
трет ман меди цин ског отпа да.

Изра да тех нич ке доку мен та-
ци је и све пра те ће актив но сти 
биће у скла ду са „Про гра мом за 
рекон струк ци ју и обно ву јав них 
обје ка та из обла сти обра зо ва ња, 
здрав ства, као и уста но ва соци-
јал не зашти те“ који је про пи са ла 
Кан це ла ри ја за упра вља ње јав-
ним ула га њи ма Репу бли ке Срби-
је, и у ту свр ху издат је Опе ра-
тив ни при руч ник – са посеб ним 
нагла ском на Анекс 3 Смер ни це 
за изра ду про јект не доку мен та-
ци је 20.06.2018. годи не.

Изра да тех нич ке доку мен та-
ци је и пра те ће актив но сти Енер-
го про јект Инду стри је у вези са 
рекон струк ци јом, адап та ци јом, 
сана ци јом и изград њом ових 
здрав стве них уста но ва обу хва-
ти ће:

•  Сни ма ње посто је ћег ста
ња обје ка та и инста ла ци ја;

•  Про је кат пар це ла ци је и 
пре пар це ла ци је;

•  Урба ни стич ки про је кат са 
идеј ним реше њем;

•  Идеј ни и Про јек ти за изво
ђе ње по чла ну 145. Зако на о 
пла ни ра њу;

•  Про јек ти за гра ђе вин ску 
дозво лу и Про јек ти за изво ђе-
ње за изград њу, рекон струк ци ју, 
адап та ци ју и сана ци ју;

•  Кон сул тант ске  услу ге  у 
исхо до ва њу свих потреб них 
дозво ла и сагла сно сти у скла-
ду са Лока циј ским усло ви ма и 
поступ ком Цен трал не еви ден-

ци је обје ди ње них про це ду ра 
– ЦЕОП.
ОПШТА БОЛ НИ ЦА У КРУ ШЕВ ЦУ

Општа бол ни ца се састо ји 
од 18 обје ка та раз ли чи те струк-
ту ре, спрат но сти и ква ли те-
та посто је ћег ста ња објек та и 
инста ла ци ја укуп не повр ши не 
око П= 29.955 m2. Већи на обје-
ка та је про сеч не ста ро сти 50-60 
годи на, а неки су били пред мет 
рекон струк ци је у пери о ду од 
2006-2015. годи не, са посеб ним 
акцен том на теку ћем одр жа ва њу 
и уна пре ђе њу функ ци о нал но сти 
и хиги јен ских усло ва.

Ком плекс Опште бол ни це 
зау зи ма повр ши ну од при бли-
жно П= 76.039 m2.

Поред обје ка та Хит не 
помо ћи, Неу ро ло ги је, Гине-
ко ло ги је, Хирур ги је, Интер не 
кли ни ке итд, на лока ци ји се 
нала зи и нај ста ри ји обје кат у 
којем је тех нич ко одр жа ва ње 
(повр ши не око П=540 m2), а 
сма тра се град ским архи тек-
тон ским спо ме ни ком и под 
посеб ном је зашти том Репу-

блич ког Заво да за зашти ту 
кул тур ног насле ђа.
ИНСТИ ТУТ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ 
ЗАШТИ ТУ МАЈ КЕ И ДЕТЕ ТА ДР 
ВУКАН ЧУПИЋ“ У БЕО ГРА ДУ 

Пред мет модер ни за ци је ће 
бити свих 17 посто је ћих обје ка-
та уну тар ком плек са при бли жне 
повр ши не око П= 27.157 m2, изу-
зи ма ју ћи Бан ку матич них ћели ја 
хема то по е зе која је обу хва ће на 
дру гим тен дер ским поступ ком.

Објек ти су гра ђе ни 1960-их 
и 1970-их, раз ли чи тих су струк-
ту ра, спрат но сти и ква ли те та 
посто је ћег ста ња, а само поје-
ди ни су били рекон стру и са ни 
у пери о ду изме ђу 2000-2010. 
годи не.

Про јек тант Енер го про јект 
Инду стри ја ће испи та ти и ана-
ли зи ра ти све могућ но сти за 
рекон струк ци ју, адап та ци ју и/
или про ши ре ње које неће пре-
ма ши ти 20% од укуп не посто-
је ће повр ши не обје ка та, како 
је спе ци фи ци ра но зах те вом за 
пону ду.

Тако ђе, оба ве зно ће раз мо-
три ти и импле мен ти ра ти све 
нео п ход не про ме не и побољ ша-
ња, као што је на при мер изме-
шта ње инста ла ци ја, уз стро го 
пошто ва ње огра ни че ња посто-
је ћих град ских инфра струк тур-
них мре жа и могућ но сти при-
кљу ча ка.

Пот пи си ва њем ова два уго-
во ра, Енер го про јект Инду стри-
ја као ква ли фи ко ва ни пону ђач, 
у пот пу но сти може да испу ни 

све зах те ве Про јект ног задат ка 
(„Terms of refe ren ce“), с обзи ром 
на то да посе ду је нео п ход но 
иску ство на слич ним про јек ти-
ма, као и послов ну, финан сиј ску 
ста бил ност и кадр ов ски капа-
ци тет - кључ но осо бље са кре-
ди би ли те том – „key staff“ (рад но 
иску ство мини мум 10 годи на) 
уз при ме ну ИСО сер ти фи ка та 
ква ли те та QMS, ОHSAS, EMS и 
EnMS.

Пред мет модер ни за ци је ће 
бити свих 17 посто је ћих 
обје ка та уну тар ком плек-
са Института при бли жне 
повр ши не око П= 27.157 m2
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АД ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – рад на про јек ту у Црној Гори

ТЕХ НИЧ КО ОСМА ТРА ЊЕ БРА НЕ ПИВА (МРА ТИ ЊЕ) 
У 2018. И 2019. ГОДИ НИ

Б ра на ХЕ Пива (Мра ти ње) је аку му ла-
ци о но при бран ско постро је ње, нај-
ви ша бра на на Бал ка ну и спа да у ред 

нај ви ших луч них бра на у све ту. Пре град ни 
про фил лоци ран је у масив ним три ја ским 
креч ња ци ма, који су мести мич но захва ће ни 
про це сом кар сти фи ка ци је. Пуште на је у погон 
1976. годи не и у мају ове годи не је обе ле же-
но 43 годи на њеног рада.

Про јек тант ове бра не је Енер го про јект 
Хидр о ин же ње ринг, а под зем них постро је-
ња „Елек тро про јект“ - Љубља на. Модел ска 
испи ти ва ња и гео тех нич ке радо ве изве ли су 
Инсти тут „Јаро слав Чер ни“ и Гео сон да из Бео-
гра да, док је глав не гра ђе вин ске радо ве изве-
ла Хидро тех ни ка из Бео гра да. Њена основ на 
наме на је про из вод ња елек трич не енер ги је 
у вршном режи му рада, јер има могућ ност 
брзог стар то ва ња и син хро ни за ци је на дале-
ко вод ну мре жу 220 kV. Њена инста ли са на 
сна га - 360 MW, са укуп ном  запре ми ном аку-
му ла ци је - 880 x 10³x10³ m³ и кори сне запре-
ми не аку му ла ци је - 790 x 10³x10³ m³.

Тех нич ко осма тра ње бра не ХЕ Пива се 
оба вља кон ти ну и ра но од пушта ња објек та у 
погон. Осма тра ње се врши пре ма Про јек ту 
тех нич ког осма тра ња којим су дефи ни са-
не врсте мере ња, мер на места, уче ста лост 
мере ња и дру ги потреб ни пара ме три мере ња 
све у циљу пра ће ња њеног пона ша ња током 
пери о да екс пло а та ци је. Про јек том тех нич ког 
осма тра ња бра не ХЕ Пива (Мра ти ње) обу-
хва ће на су гео дет ска мере ња, хидро ло шка и 
мете о ро ло шка мере ња, физич ко-теле ме триј-
ска мере ња, мере ња рела тив них поме ра ња 
тача ка на кру ни бра не у ламе ла ма 5, 9 и 14 у 
ради јал ном прав цу – алињ ман, хидро ге о ло-
шка мере ња, сеи змич ка осма тра ња и визу ел-
ни пре гле ди бра не, боко ва и аку му ла ци је. За 
све врсте мере ња раде се годи шњи ела бо-

ра ти са табе лар ним и гра фич ким при ка зом 
резул та та.

У систем осма тра ња од 2014. годи не 
укљу че но је и Мра тињ ско кли зи ште. У окви-
ру про јек та реха би ли та ци је и модер ни за ци је 
ХЕ Пива (2009. годи не) ана ли зи ра но је ста ње 
ста бил но сти пади на у окру же њу аку му ла ци је 
ХЕ Пива. Том при ли ком је иден ти фи ко ва на, 
неста бил на пади на аку му ла ци је у зони левог 
при о ба ља испод креч њач ког гре бе на Пре-
ви ја па до Мра тињ ског пото ка, која захва-
та повр ши ну око 1 km². Тако ђе, за потре бе 
тог про јек та ура ђе на је ’’Гео тех нич ка сту ди ја 
неста бил них под руч ја у окру же њу аку му ла-
ци је ХЕ Пива’’ (“Colen co” и Енер го про јект, 2011. 
годи не) на осно ву гео дет ског сни ма ња, гео-
ло шких и гео фи зич ких истра жних радо ва и 
инже њер ско-гео ло шког кар ти ра ња тере на 
од стра не Кон зор ци јум ЗИГ МА и Гео тех ни ка 
и Гео фи зи кал, 2009. годи не. У овој сту ди ји 
кли зи ште ’’Мра ти ње’’ је поде ље но на две зоне 
које су раз ли чи тих мор фо ло шких карак те ри-
сти ка и гео ло шке гра ђе тере на.

Север ни део кли зи шта захва та већи про-
стор по обо ду аку му ла ци је и про сти ре се у 
прав цу севе ра до ушћа Мра тињ ског пото-
ка. Терен је обра стао жбу њем, воћ ња ци ма 
и висо ким расти њем. Јужни део кли зи шта 
фор ми ран је на обо ду аку му ла ци је у зони 
одро ње них стен ских бло ко ва, уми ре ног сипа-
ра и  делу ви јал ним мате ри ја ли ма испод креч-
њач ког гре бе на Пре ви ја.  

На осно ву свих мере ња ради се годи шњи 
син те зни ела бо рат са ана ли зом и интер пре-
та ци јом свих осма тра ња, дају се мишље ња о 
ста бил но сти бра не, боко ва и аку му ла ци о ног 
про сто ра са пре по ру ка ма о актив но сти ма за 
оџа ва ње објек та у пуној функ ци ји .

У ХЕ Пива је почет ком мар та 2008. годи не 
запо че ла II фаза Про јек та рекон струк ци је и 
модер ни за ци је опре ме и гра ђе вин ских обје-
ка та чији је циљ рекон струк ци ја и моде р ни-
за ци ја опре ме и обје ка та хидро е лек тра не, са 
пла ни ра ним ефек ти ма пове ћа ња погон ске 
спрем но сти и сигур но сти рада елек тра не, 
као и могућ но шћу пове ћа ња сна ге агре га та. 
Један од кон сул та на та у реа ли за ци ји овог 
посла је Енер го про јект Хидро ин же ње ринг.

Тех нич ка осма тра ња бра не Мра ти ње од 
пушта ња у погон врши Енер го про јект Хидро-
ин же ње ринг. У мају 2018. годи не са инве сти-
то ром Елек тро при вре да Црне Горе пот пи сан 
је уго вор за врше ње Тех нич ког осма тра ња за 
2018. и 2019. годи ну. Кроз доса да шњу сарад-
њу, ниво и ква ли тет пру же них услу га, инве сти-
тор је у Енер го про јект Хидро ин же ње рин гу 
пре по знао дока за ног и поу зда ног парт не ра, 
а АД Хидро ин же ње ринг ће сва ка ко насто ја ти 
да се ква ли те том сво је услу ге избо ри да и у 
наред ном пери о ду про ду жи сарад њу.Бра на Мра ти ње

Бра на Пива (Мра ти ње) је луч но 
бетон ска са двој ном кри ви ном. Осо ви-
не луко ва су елип се ком би но ва не од 
кру жних кри ви на опи са них из три цен-
тра. Гра ђе вин ска виси на бра не је 220 m, 
а дужи на у кру ни 268,56 m, мини мал на 
дебљи на у кру ни је 4,5 m, а мак си мал на 
дебљи на у дну бра не је у осло нач ком 
пре се ку 36 m. Тело бра не је поде ље но 
на 18 ламе ла раз ли чи те шири не. Кота 
кру не бра не је 678,00 mnm. Сви објек ти 
хидро е лек тра не су: довод ни цево во ди, 
машин ска хала, одвод ни тунел, тра фо 
и раз вод но постро је ње су под зем ни и 
сме ште ни су у левом боку непо сред но 
уз бра ну.

Бра на је уко па на у терен 30-50 m по 
узвод ној кон ту ри и 15-20 m по низ вод-
ној кон ту ри.

Због ниске вред но сти моду ла дефор-
ма ци је сте не у врху десног бока бра не 
изнад коте 618 mnm изве ден је маси ван 
опо рац који је пре ко систе ма хори зон тал-
них бетон ских шипо ва осло њен о дубље 
пар ти је стен ског маси ва при бли жно 
истих гео ме ха нич ких карак те ри сти ка као 
на одго ва ра ју ћим виси на ма левог бока.

У телу бра не изве де не су гале ри је 
на кота ма 642,00; 602,00; 562,00; 522,00 и 
482,00 mnm. У боко вим бра не и у њеном 
цен трал ном делу изве де ни су вер ти кал ни 
кому ни ка ци о ни шах то ви. 

У теме љи ма бра не, из гале ри ја ура ђе-
но је кон со ли да ци о но ињек ти ра ње. Из 
ињек ци о них гале ри ја у боко ви ма бра не 
на кота ма 680,00; 562,00 и 502,00 mnm и 
гале ри ја у телу бра не изве де на је ињек-
ци о на заве са (ком би но ва но – тро ре да у 
цен трал ном делу и јед но ре да на крај њим 
дело ви ма) до коте 350 mnm у цен трал ном 
делу бра не (до дуби не од око 110 m у 
одно су на теме ље бра не). Дужи на ињек-
ци о не гале ри је на коти кру не бра не и 
ињек ци о не заве се изве де не из ње је у 
десном боку 480 m, а у левом око 300 m. 

За ева ку а ци ју вели ких вода и пра-
жње ња аку му ла ци је пред ви ђе на су три 
пре лив на поља у кру ни бра не на коти 
670,00 mnm опре мље на сег мент ним 
затва ра чи ма 13x3 m, три сред ња испу-
ста Ø2,5 m са ула зом на коти 592,00 mnm 
и два темељ на испу ста Ø2,25 m на коти 
503,00 mnm. 

Низ вод но од бра не је сла пи ште 
дужи не 133 m. Кота дна сла пи шта је 
471,30 mnm док је кота пре лив ног пра-
га на њего вом кра ју 494,10 mnm. Боч ни 
зидо ви сла пи шта су на коти 520 mnm.
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АД УРБА НИ ЗАМ И АРХИ ТЕК ТУ РА - про јек то ва ње објек та висо ког нивоа функ ци о нал но сти

ПОТ ПИ САН НОВИ УГО ВОР ЗА ИЗРА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ ЗА ОБЈЕ КАТ 1 У БЛО КУ 26

Е нер го про јект Урба ни зам 
и архи тек ту ра је на 
осно ву уго во ра са ГП 

Напред, при сту пио изра ди тех-
нич ке доку мен та ци је за изград-
њу стам бе но послов ног објек та 
„Обје кат 1“ у ново бе о град ском 
Бло ку 26. Руко во ди лац про јек та 
је арх. Ната ли ја Бојо вић, а одго-
вор ни про јек тант архи тек ту ре 
Андреј Дубо ка. За спро во ђе ње 
свих посту па ка у скла ду са важе-
ћом закон ском регу ла ти вом и 
коор ди на ци ју са над ле жним 
мини стар ством је номи но ва на 
арх. Дра га на Ђор ђе вић.

Стам бе но послов ни обје кат 
је бру то раз ви је не повр ши не 
над зем них ета жа 44.977 m², од 
чега је повр ши на послов ног 
дела објек та 16.713 m² и стам-
бе ног 28.264 m². Обје кат има две 
под зем не ета же са гара жа ма и 
зајед нич ким тех нич ким и помоћ-
ним про сто ри ја ма, док стам бе ни 
део објек та, виси не 65 m, има 
седам на ест над зем них ета жа, а 
послов ни део виси не 32 m има 
седам над зем них ета жа. Ове две 
цели не се нала зе на међу соб ном 

расто ја њу од 17 m, а пове за не су 
кубу си ма на кра је ви ма трак та, у 
нивоу чети ри ета же, тако да се 
изме ђу послов ног и стам бе ног 
дела фор ми ра пешач ки пла то у 
фор ми атри ју ма. 

Обје кат је пози ци о ни ран 
уз Буле вар Михај ла Пупи на уз 
осу север-југ која тре ба да буде 

нагла ше на као про стор на веза 
Пала те Срби је и Бео град ске Аре-
не. Изград ња висо ког објек та 
изме ђу два посто је ћа послов на 
објек та тре ба да нагла си про-
стор ни зна чај и да зајед но са 
оста лим пла ни ра ним објек ти ма 
у бло ку поста не нови град ски 
репер. 

Тре нут но се спро во ди посту-
пак при ба вља ња лока циј ских усло-
ва које изда је Мини стар ство гра ђе-
ви нар ства и при пре ма про јект на 
тех нич ка доку мен та ци ја. Про јек ту је 
се обје кат висо ког нивоа функ ци о-
нал но сти уз при ме ну савре ме них 
тех нич ких реше ња и висо ко ква ли-
тет них гра ђе вин ских про из во да.

АД НИСКО ГРАД ЊА – сарад ња са инве сти то ром „Срби ја Воз“

ПОЧЕ ЛИ РАДО ВИ НА ТЕХ НИЧ КО ПУТ НИЧ КОЈ 
СТА НИ ЦИ ЗЕМУН

Б уду ћи да је било нео п ход но пре се ље-
ње посто је ћих инфра струк тур них 
капа ци те та за негу и одр жа ва ње 

возних сред ста ва за пре воз пут ни ка са под-
руч ја Сав ског амфи те а тра због реа ли за ци је 
про јек та „Бео град на води“, зах те ва на је ино-
ва ци ја и наста вак изград ње Тех нич ке пут нич-
ке ста ни це Земун са нео п ход ним капа ци те ти-
ма за рад на одр жа ва њу возних сред ста ва за 
пре воз пут ни ка у Бео град ском желе знич ком 
чво ру (БЖЧ). 

Изград ња ТПС Земун запо че та је пре ма 
Глав ном про јек ту из 1977. годи не, на про-
сто ру изме ђу желе знич ке ста ни це Земун и 
сада шњег насе ља „Алти на“, у ули ци Мила на 
Реше та ра бб. Ста ни ца је пуште на у рад 1981. 
годи не, до када је изгра ђен део капа ци те та 
за одр жа ва ње елек тро мо тор них гар ни ту ра 
(ЕМГ). Касни је је поче ла изград ња обје ка та у 
гру пи за днев ни пре глед, сер вис и нами ре ње 
ЕМГ и локо мо ти ва, али они нису завр ше ни.

Инве сти тор за про је кат I фазе ино ва-

ци је ком плек са ТПС Земун је пред у зе ће 
„Срби ја Воз“, а вред ност уго во ре ног посла 
је 50.854.879,94 евра без ПДВ-а. Радо ве изво ди 
Кон зор ци јум - гру па Изво ђа ча: Енер го про јект 
Ниско град ња (38.79%), Енер го про јект Опре ма 
(28.10%) и „Colas Rail“ (33.11%). Поче так радо ва 
је био 03.09.2019. годи не, а пла ни ра ни завр-
ше так је 11.11.2021. годи не, одно сно у року од 
800 дана (за нешто мање од 27 кален дар ских 
месе ци, са чак 23 међу ро ка - „mile sto nes“).

Про је кат има за циљ да оси гу ра додат не 
капа ци те те за одр жа ва ње како би се подр жао 
раст возног пар ка Срби ја Воза, да се на лока-
ци ји ТПС Земун изгра де сви потреб ни објек ти, 
коло се ци, постро је ња, опре ма и инста ла ци је 
у функ ци ји неге, одр жа ва ња и оче ки ва ње 
рада возних сред ста ва за пре воз пут ни ка, са 
капа ци те ти ма димен зи о ни са ним у скла ду са 
оче ки ва ним оби мом рада, као и да одго во ри 
на затва ра ње обје ка та за одр жа ва ње у цен-
тру Бео гра да, да обез бе ди аде кват не објек те 
за одр жа ва ње елек тро мо тор них гар ни ту ра 

(„ЕМГ“) нове гене ра ци је, а с обзи ром на то да 
посто је ћи објек ти не испу ња ва ју мини мал не 
зах те ве, као и да сма њи пра зан ход возо ва 
захва љу ју ћи сво јој лока ци ји на међу на род-
ном Кори до ру 10 и бли зи ни Бео гра да. 

Овим про јек том је пла ни ра на изград ња 
са свом нео п ход ном опре мом: хале за одр-
жа ва ње ЕМГ 413, хале за одр жа ва ње пут-
нич ких кола са отка чи ва њем са анек сом 
(ради о ни це и помоћ не про сто ри је), хале 
за спољ но пра ње са анек сом, згра де при је ма 
и отпре ме возо ва, мер не ста ни це за дијаг-
но сти ку возних сред ста ва, котлар ни це са 
ком пре сор ском ста ни цом, пумп не ста ни це 
са над стре шни цом, објек та за при вре ме но 
скла ди ште ње отпа да, кона чи шта и огра де 
око ком плек са.

Пла ни ра на је рекон струк ци ја и сана ци ја 
посто је ћих обје ка та и завр ше так радо ва на 
запо че тим објек ти ма: хале за одр жа ва ње ЕМГ 
412, хале пот под ног стру га, скла ди шта песка 
и скла ди шта уља и воде.
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АД ЕНТЕЛ – посло ви на Бли ском исто ку

КОН СУЛ ТАНТ СКЕ УСЛУ ГЕ НА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊУ 
И НАД ЗО РУ ИНТЕР КО НЕК ЦИ ЈЕ СЕВЕР НОГ И ЈУЖНОГ 
ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКОГ СИСТЕ МА ОМА НА

С тра те шки наци о нал ни 
инте рес Ома на јесте да 
пове же два елек тро е-

нер гет ска систе ма (на севе ру и 
југу земље), а да се при том тако 
инте гри сан елек тро е нер гет ски 
систем пове же са елек тро е нер-
гет ским систе мом “Petro le um 
Deve lop ment Oman” („PDO“).

За потре бе интер ко нек ци-
је елек тро е нер гет ских систе ма 
север ног и јужног Ома на, у вла-
сни штву држав не ком па ни је за 
пре нос елек трич не енер ги је 
(„Oman Elec tri city Tran smis sion 
Com pany - OETC“), пла ни ра на је 
изград ња тра фо-ста ни ца Дукум 
(„Duqm“) 400/132/33kV, Махут 
(„Maho ut“) 400/33 kV, Сувај хат 

(„Sywayhat“) 400/132 kV и Барик 
(„Barik“) 400/132 kV, као и дво си-
стем ског 400 kV дале ко во да од 
тра фо-ста ни це Наха да („Nahad ha“) 
400 kV до тра фо-ста ни це Махут, а 
пре ко тра фо-ста ни ца Барик, Сувај-
ха та и Дуку ма (уво ђе ње у тра фо-
ста ни це Барик, Сувај хат и Дукум).

Напа ја ње дистри бу тив не мре-

же из ТС Дукум и ТС Махут врши ће 
се на 33 kV напон ском нивоу, док 
ће се испо ру ка елек трич не енер-
ги је из ТС Сувај хат и Барик врши-
ти на напон ском нивоу 132 kV, у 
првом реду за потре бе ком па ни је 
„Petro le um Deve lop ment Oman”.

Про је кат ће се реа ли зо ва ти у 
две фазе. Фаза 1 обу хва та изград-
њу ТС Сувај хат 400/132 kV, Дукум 

400/132/33 kV и Мах ут 400/33 
kV, као и 400 kV дале ко вод од ТС 
Сувај хат до ТС Махут пре ко ТС 
Дукум. Фаза 2 обу хва та изград-
њу ТС Барик 400/132 kV и 400 kV 
дале ко во да од ТС Сувај хат до ТС 
Наха да пре ко ТС Барик. Завр шет-
ком наве де них фаза про јек та биће 
обез бе ђен пре нос елек трич не 
енер ги је од ТС Наха да (север-
ни Оман) до ТС Барик, Сувај хат 
и Дукум, све до ТС Махут (јужни 
Оман) на напон ском нивоу 400 kV.

Поред изград ње наве де них 
400 kV тра фо-ста ни ца и 400 kV 
дале ко во да за потре бе међу соб-
ног пове зи ва ња елек тро е нер гет-
ских мре жа, радо ви на про јек ту 
обу хва та ју и уград њу потреб не 
опре ме за ком пен за ци ју реак тив-
не сна ге.

Нај ви ше кори сти од про јек та 
има ће град Дукум, који је озна чен 
као нова зона убр за ног инду стриј-
ског раз во ја Ома на. Оче ку је се да 
ће Фаза 1 бити реа ли зо ва на до 
почет ка дру гог квар та ла 2023. 
годи не, док се завр ше так Фазе 
2 може оче ки ва ти до кра ја 2024. 
годи не.

У окви ру пла ни ра ног пове-
зи ва ња два елек тро е нер гет ска 
систе ма, Ентел је анга жо ван на 

пру жа њу кон сул тант ских услу га 
на изград њи чети ри 400 kV тра-
фо-ста ни це и око 600 km дво-
си стем ског 400 kV дале ко во да у 
реги о ну север ног и јужног Ома на. 
Пред мет не услу ге укљу чу ју: Изра-
ду Идеј ног реше ња и тен дер ске 
доку мен та ци је; Тех нич ку кон тро лу 
про јект не доку мен та ци је; Струч ни 
над зор у току изград ње; Сту ди ју 
ком пен за ци је реак тив не сна ге 
за ком плет ну елек тро пре но сну 
мре жу.

Пред ви ђе ни обим радо ва 
обу хва ће них цело куп ним про-
јек том под ра зу ме ва изград њу 
чети ри 400 kV тра фо-ста ни це са 
укуп но 36 поља 400 kV ГИС-а, шест 
тран сфор ма то ра 400/132 kV поје-
ди нач не сна ге 500MVA, два тран-
сфор ма то ра 400/33 kV поје ди нач-
не сна ге 125MVA, 400 kV реак то ра, 
400 kV гасно изо ло ва них сабир-
ни ца, 132 kV каблов ских систе ма, 
уре ђа ја за упра вља ње и релеј ну 
зашти ту, уре ђа ја помоћ ног напа-
ја ња („AC“ и „DC“), систе ма теле ко-
му ни ка ци ја, итд. као и око 600 km 
дугог 400 kV дво си стем ског дале-
ко во да поста вље ног на челич но 
решет ка стим сту бо ви ма са „AAAC 
YEW“ про вод ни ком и поли мер ним 
изо ла тор ским лан цем.

АД НИСКО ГРАД ЊА – поче ли радо ви на још јед ном про јек ту у пре сто ни ци

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА БУЛЕВАРА ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА, ФАЗА II
Р адо ви на рекон струк-

ци ји Буле ва ра патри-
јар ха Павла, фаза II, 

поче ли су 23.09.2019. годи не, 
а уго во ре ни рок за завр ше так 
радо ва је 540 дана.

Део ни ца Буле ва ра патри-
јар ха Павла, дужи не 1.875 
мета ра, про сти ра ће се од 
Кошут ња ка до Ули це Пере 
Вели ми ро ви ћа, а буле вар ће 
тако има ти по две сао бра ћај не 
тра ке у оба сме ра, док ће се у 
сре ди ни нала зи ти трам вај ска 
пру га поста вље на на издиг-
ну тој трам вај ској башти ци. 
Радо ви на изград њи сао бра-
ћај ни це обу хва та ју пола га ње 
чети ри кило ме тра шина и исто 
толи ко елек тро во до ва, затим 

поста вља ње 49 сту бо ва кон-
такт не мре же на који ма ће се 
нала зи ти и јав но осве тље ње 
пове за но са пре ко 3,5 кило-
ме та ра кабло ва за напа ја ње, 
а испод сао бра ћај ни це биће 
поло же но око девет кило ме-
та ра водо вод них и кана ли-
за ци о них цеви. Гео тех нич ка 
истра жи ва ња су пока за ла да 
посто ји висок ниво под зем них 
вода, тако да ће се тло испод 
сао бра ћај ни це заме ни ти. 

Дуж тра се нове део ни це 
буле ва ра пред ви ђе на су по 
два ста ја ли шта јав ног пре во за 
опре мље на урба ним моби ли ја-
ром, код Ули це Пере Вели ми-
ро ви ћа и код Моста за Про коп. 
Током тра ја ња радо ва, нијед ног 

тре нут ка неће бити зау ста вља-
ња посто је ћег сао бра ћа ја, који 

ће се нор мал но одви ја ти путем 
којим сада иде.

Буду ћи изглед буле ва ра (Фото: Дирекција за гра ђевинско 
земљи ште и изград њу Бео гра да /scre en shot).
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АД ИНДУ СТРИ ЈА – наста вак добре сарад ње са више го ди шњим инве сти то ром

НОВИ УГО ВОР СА КОН ТРО ЛОМ ЛЕТЕ ЊА 
СРБИ ЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ „СМАТ СА”

И ако се лет њи месе ци сма тра ју пери-
о дом када су послов не актив но сти 
успо ре не због сезо не кори шће ња 

годи шњих одмо ра, Енер го про јект Инду стри-
ја је забе ле жи ла изу зет ну актив ност како у 
кон ти ну и ра ној реа ли за ци ји теку ћих посло-
ва и про је ка та уз пошто ва ње зада тих роко ва, 
тако и у успе шној акви зи ци ји. У авгу сту је 

пот пи сан уго вор као наста вак успе шне више-
го ди шње сарад ње са Кон тро лом лете ња 
Срби је и Црне Горе СМАТ СА д.о.о, и то Услу-
га про јек тант ског над зо ра на изво ђе њу радо-
ва за изград њу згра де ЦКЛ Бео град и изград-
њу анек са згра де ЦКЛ и тор ња АКЛ на 
аеро дро му Сур чин, за који је Енер го про јект 
Инду стри ја ура ди ла ком плет ну тех нич ку 

доку мен та ци ју кроз све фазе про јек то ва ња, 
од Идеј ног реше ња до Про јек та за изво ђе ње. 
Укуп на ново про јек то ва на БРГП под зем них 
и над зем них ета жа објек та Анек са и Кон-
трол ног тор ња је П=7.423,72m². Тим струч-
ња ка ће води ти шеф про јек та Дра го слав 
Вра ње ше вић, дипл. инж. гра ђе ви нар ства.

ЕП ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – посло ви на тржи шту Север не Афри ке

ГЛАВ НИ ПРО ЈЕ КАТ БРА НЕ „СИДИ НАСЕР“ У АЛЖИ РУ
Е нер го про јект Хидро ин же ње ринг 

реа ли зу је Уго вор - Сту ди ја Глав ног 
про јек та бра не Сиди Насер у вила-

ји Ел Бајад, у Алжи ру. Нару чи лац посла је 
Мини стар ство вод них ресур са Наци о нал на 
аген ци је за бра не и тран сфе ре („ANBT“), 
Инве сти тор са којим Хидро ин же ње ринг 
има дуго го ди шњу успе шну сарад њу на 
посло ви ма из обла сти водо при вре де. Тре-
ба иста ћи и чиње ни цу да је наше пред у зе-
ће овај посао доби ло у оштр ој кон ку рен-
ци ји на међу на род ном тен де ру, на коме су 
уче ство ва ле рено ми ра не свет ске фир ме из 
обла сти про јек то ва ња водо при вред них 
обје ка та.

Пред мет уго во ра је изра да Глав ног 
про јек та са тен дер ском доку мен та ци јом 
за реа ли за ци ју бра не Сиди Насер у вила ји 
Ел Бајад. Да се ради о ком плек сном послу, 
потвр ђу је и чиње ни ца да се у току реа ли за-
ци је посла, про јек тант мора стрикт но при-
др жа ва ти стро гих усло ва које је нару чи лац 
про јек та дефи ни сао у уго во ру.

Напо ми ње мо да је прет ход на фаза тех-
нич ке доку мен та ци је „Сту ди ја изво дљи во-
сти за пре град на места Јужни Атлас, Бра на: 
Сиди Насер (вила ја Ел Бајад)“ („Etu des de 
fai sa bi li te des sites de bar ra ges du Sud Atlas – 
Bar ra ge: Sidi Nace ur (Wilaya El Bayadh)„) ура-
ђе на 1988. годи не од стра не Енер го про јект 
Хидро ин же ње рин га и тада је Нару чи лац 
про јек та била Дирек ци ја за кори шће ње 
повр шин ских вода и тран сфе ре у окви ру 
Мини стар ства водо при вре де, Шумар ства 
и Рибар ства. У Сту ди ји из 1988. годи не, 
раз ма тра на је бра на Сиди Насер на лока-
ци ји исто и ме не реке Сиди Насер, у бли зи-
ни места Аин Ура ки са („Ain Oura kis sau“), у 
вила ји Ел Бајад.

Са при вред ним раз во јем Алжи ра и 
растом ста нов ни штва, потре бе за водом се 
стал но уве ћа ва ју па је пла ни ра на изград-
ња буду ће бра не Сиди Насер на исто и-
ме ној реци, на лока ци ји која се нала зи у 
источ ном гра нич ном делу вила је Ел Бајад, 
а запад ном гра нич ном делу вила је Лагу ат. 
Гра ни ца ове две вила је се про те же доли-

ном реке Сиди Насер.
Основ на наме на буду ће аку му ла ци је 

Сиди Насер је да обез бе ди снаб де ва ње 
пија ћом водом локал ног ста нов ни штва у 
вила ји Лагу ат, као и навод ња ва ње пољо-
при вред ног земљи шта у вила ја ма Лагу ат 
и Ел Бајад, с обзи ром да се ста нов ни штво 
у овом делу Алжи ра у нај ве ћој мери бави 
пољо при вре дом.

Још у току изра де Сту ди је изво дљи во-
сти (1988. год.) кон ста то ва но је да посто ји 
про блем водо др жи во сти десне долин ске 
стра не глав ног водо то ка Сиди Насер пре-
ма десној при то ци реке Шаба Саух Шиш. 

Након ана ли за у почет ним фаза ма 
Глав ног про јек та бра не Сиди Насер, а да 
би се иско ри стио вод ни потен ци јал реке 
Сиди Насер и њених при то ка Шаба Саух 
Шиш и Тискрин, у дого во ру са инве сти то-
ром зада так је про ши рен и на две додат не 
бра не. Изград њом бра на на три водо то ка 
(Сиди Насер, Шаба Саух Шиш и Тискрин) 
пове ћа ва се коли чи на доте кле воде коју 
је могу ће иско ри сти ти у водо при вред не 
свр хе. На тај начин се исто вре ме но реша-
ва про блем обез бе ђе ња водо др жи во сти 
десне долин ске стра не глав ног водо то ка 
Сиди Насер и пове ћа ва запре ми на аку му-
ла ци о ног про сто ра. 

Ово пове ћа ње оби ма посла пра ће но 
је и анек си ма основ ног уго во ра. Укуп на 
вред ност уго во ра са анек си ма је 1,1 мили он 
евра, а рок завр шет ка 27 месе ци.

У почет ној фазе реа ли за ци је уго во-
ра, након при ку пља ња пода тка и ана ли зе 
посто је ће доку мен та ци је, обим ни истра-
жни радо ви су реа ли зо ва ни у сарад њи са 
локал ним поди зво ђа чи ма. 

Све фазе уго во ра се реа ли зу ју у скла-
ду са стро гим усло ви ма које је Нару чи лац 
про јек та, Наци о нал на држав на аген ци ја 
за бра не и тран сфе ре („АНБТ“), дефи ни сао 
у Уго во ру. 

Након изра де ком па ра тив не ана ли зе 
вари јан ти, инве сти тор се одлу чио за вари-
јан ту у којој је глав на бра на Сиди Насер од 
ваља ног бето на, а додат не бра не су зони-

ра не насу те бра не од земља ног мате ри ја ла 
са цен трал ним гли не ним језгром.

Глав на бра на на реци Сиди Насер и 
додат не бра не Шаба Саух Шиш и Тискрин, 
са кру ном на коти 1187,00 mnm, фор ми ра ће 
све о бу хват ну аку му ла ци ју укуп не запре ми-
не 36,16 мили о на m3 на коти нор мал ног 
успо ра 1180 mnm. 

Има ју ћи у виду да је основ ни циљ аку-
му ла ци је Сиди Насер обез бе ђе ње вода за 
водо снаб де ва ње и навод ња ва ње, про јек то-
ван је водо за хват на про фи лу глав не бра не 
Сиди Насер. Осим тога, и на про фи лу додат-
не бра не Тискрин, омо гу ће но је захва та ње 
воде за кори сни ке. 

Глав ни ева ку а ци о ни обје кат нала зи се 
на про фи лу глав не бра не Сиди Насер, у 

Гео граф ски поло жај лока ци је бра не 
Сиди Насер

Дис по зи ци ја три бра не: Глав на бра на 
Сиди Насер и додат не бра не Шаба Саух 
Шиш и Тискрин
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њеном цен трал ном делу, и састо ји се од 
пре ли ва прак тич ног про фи ла, сте пе на стог 
брзо то ка и сла пи шта. У скла ду са дефи ни-
са ним фаза ма реа ли за ци је Уго во ра Сиди 
Насер, модел ска испи ти ва ња на физич ком 
моде лу про јек то ва ног ева ку а то ра бра не 
Сиди Насер пока за ће да ли ова кво реше ње 
обез бе ђу је без бед ну ева ку а ци ју воде при 
чита вом опсе гу про то ка.

За усво је но тех нич ко реше ње, у скла ду 
са усло ви ма уго во ра, про јек тант реа ли зу је 
Сту ди ју ути ца ја на живот ну сре ди ну и ква-
ли тет вода, као и Сту ди ју ризи ка на низ-
вод ној део ни ци у слу ча ју про ло ма бра не. 
Осим тога, у току је и изра да Сту ди је анти-
е ро зи о них радо ва у сли ву, као и Сту ди је 
оправ да но сти. 

Након изра де глав ног про јек та, инве-

сти тор, као нару чи лац посла, рас пи са ће у 
нај ско ри је вре ме међу на род ни тен дер за 
изво ђе ње и над зор радо ва на реа ли за ци ји 
буду ће бра не Сиди Насер. Због расту ћих 
потре ба за водом у овом реги о ну, изград-
ња бра не Сиди Насер пред ста вља један од 
при о ри те та АНБТ-а и оче ку је се да поче так 
изград ње ове бра не буде у првој поло ви ни 
2021. годи не.

Тип ски попреч ни пре сек глав не бра не Сиди 
Насер, бра на од ваља ног бето на

Тип ски попреч ни пре сек додат не бра не Тискрин, зони ра на насу та бра на од 
земља ног мате ри ја ла са цен трал ним гли не ним језгром

Након детаљ них ана ли за посло ва ња Енер-
го про јект Висо ко град ње у пери о ду од 2017. 
годи не па све све до тре ћег квар та ла 2019. 
годи не и уста но вље ног нега тив ног финан-
сиј ског насле ђа, про бле ма са ликвид но шћу, 
оте жа ног насту па на дома ћем и стра ним тржи-
шти ма услед низа фак то ра, као и потре бе за 
пове ћа ним учин ком и ефи ка сно шћу рас по ло-
жи вог капа ци те та људи у модер ном, савре ме-
ном начи ну посло ва ња, одлу че но је да је неиз-
бе жно да се при сту пи поступ ку уну тра шње 
реор га ни за ци је. Новом систе ма ти за ци јом су 
сма ње ни тро шко ви рада путем опти ми за ци је 
бро ја извр ши ла ца за више од 20%, и то у свим 
сег мен ти ма. 

У мар ту 2019. годи не се отпо че ло са про-
це сом реструк ту ри ра ња. Део меха ни за ци је и 
30 запо сле них су усту пље ни Енер го про јект 
Ниско град њи. Ефе кат усту па ња меха ни за ци је је 
ути цао на побољ ша ње финан сиј ског резул та-
та. Затим је утвр ђен посту пак систе ма ти за ци је 
рад них места, одно сно уста но вљен је метод 
којим је дефи ни сан број људи који су тех но-
ло шки вишак. Усле ди ло је добро вољ но при-
ја вљи ва ње запо сле них за пре ста нак рад ног 
одно са. На тај начин је рад ни однос пре ки ну ло 
19 запо сле них током маја и јуна месе ца 2019. 
годи не, а њима је испла ће на отпрем ни на у 
скла ду са Зако ном и Колек тив ним уго во ром. 
Изра ђен је Пра вил ник о систе ма ти за ци ји рад-
них места у Енер го про јект Висо ко град њи и на 
сед ни ци Одбо ра дирек то ра је доне та одлу ка о 
покре та њу поступ ка утвр ђи ва ња вишка запо-
сле них. Усво јен је Про грам реша ва ња вишка 
запо сле них, изра ђе на су реше ња о пре стан ку 
рад ног одно са и испла ћен је део отпрем ни на. 
Посту пак је још увек у току и до кра ја окто-
бра је обу хва ће но 80 запо сле них, а завр ше так 
про гра ма вишка запо сле них не пред ста вља 
крај реструк ту ри ра ња. Пред ви ђе но је и пове-

зи ва ње уну тар логи стич ког цен тра, тех нич ке 
при пре ме и гра ђе вин ске опе ра ти ве, у циљу 
умре жа ва ња људ ских ресур са. Затим, про-
да ја зали ха мате ри ја ла и опре ме који нису у 
функ ци ји посло ва ња у ино стран ству. Посто ји 
више оче ки ва них ефе ка та реструк ту ри ра ња 
који се одно се на апсек те делат но сти и тржи-
шта, орга ни за ци о не струк ту ре, реша ва ња 
про бле ма ти ке вишка запо сле них, потре бе за 
про ме ном тех нич ко-тех но ло шке струк ту ре, 
про бле ма ти ке финан сиј ског реструк ту ри ра ња 
и оста ле актив но сти од инте ре са за буду ће 
посло ва ње дру штва.

Наве шће мо неке од ефе ка та кадров ског 
реструк ту ри ра ња у сек то ру тех нич ке при пре-
ме: почет ком 2019. годи не у сек то ру тех нич ке 
при пре ме (ТП) било је запо сле но 58 рад ни ка. 
Од тога је 21 био анга жо ван на гра ди ли шту, а 37 
се бави ло изра дом пону да у послов ној згра ди. 
Тре нут но у сек то ру ТП се нала зи 21 запо слен. 
Од тога је 12 рад ни ка на гра ди ли шти ма, а 9 је 
анга жо ва но на изра ди пону да. Од почет ка па 
до авгу ста месе ца теку ће годи не, изра ђе не су 
и пре да те 33 пону де (од којих су неке има ле 
више реви зи ја), од чега је 20% ино-пону да, 
док су пре о ста ле рађе не за про јек те у земљи. 
Поре ђе ња ради, у 2017. годи ни су ура ђе не 24 
пону де, а у 2018. годи ни 22 пону де. Тако ђе, зна-
чај но већи број рад ни ка из сек то ра тех нич ке 
при пре ме нала зи се на гра ди ли шти ма него у 
послов ној згра ди. На при мер у 2018. годи ни 
26% рад ни ка из ТП је анга жо ва но на гра ди ли-
шти ма, а 2019. годи не је то 57%.

Пове ћа ње бро ја изра ђе них пону да, уз 
сма ње ње бро ја запо сле них на изра ди истих 
је било могу ће због новог начи на функ ци о-
ни са ња сек то ра ТП. Наи ме, уве де на је флек-
си бил ност у изра ди пону да, уз анга жо ва ње 
посто је ћих ресур са са гра ди ли шта у мери у 
којој се не угро жа ва нор мал но функ ци о ни-

са ње гра ди ли шта. Тако ђе, запо сле ни у ТП 
пру жа ју подр шку гра ди ли шти ма при ли ком 
изра де, ана ли зе и одбра не Одштет них зах те ва/
Потра жи ва ња коју гра ди ли шта испо ста вља ју 
пре ма инве сти то ри ма. Уоче на је потре ба да 
се додат но анга жу је и мла ди струч ни кадар, 
као и одре ђе ни број иску сних, дипло ми ра них 
инже ње ра од сва ке стру ке. Раз ме на кадро ва 
изме ђу сек то ра ТП и гра ди ли шта допри но си 
дина мич но сти, раз ме ни иску ста ва, као и бољем 
позна ва њу тржи шта. 

У циљу при ла го ђа ва ња тржи шту и фор-
ми ра њу флек си бил ни јег систе ма при ли ком 
реа ли за ци је про је ка та било је нео п ход но извр-
ши ти кадров ско реструк ту ри ра ње и у сек то ру 
опе ра ти ве. Тако ће се у наред ном пери о ду у 
скла ду са раз ма тра њем наме не и вели чи не 
про је ка та, фор ми ра ти два мето да у руко во ђе њу 
и изво ђе њу обје ка та.

Први метод се одно си на фор ми ра ње 
искљу чи во инже ње ринг при сту па, где ће кључ-
ни кадро ви пра ти ти коо пе ран те по стру ка ма, 
као и сву нео п ход ну коре спо ден ци ју са над-
зо ром, про јек тан том и инве сти то ром. Дру ги 
метод се одно си на ком би но ва ње инже ње ринг 
при сту па пре ма кључ ним коо пе ран ти ма, уз 
исто вре ме но задр жа ва ње изво ђач ког дела 
анга жо ва њем соп стве них ресур са, аде кват них 
посло во ђа и бри га ди ра (соп стве ни рад ни ци 
и меха ни за ци ја).

Сви ови поступ ци су рађе ни са циљем 
реа фир ма ци је осни вач ке делат но сти Енер го-
про јект Висо ко град ње у обла сти ма посло ва ња 
и на дома ћем и на ино стра ним тржи шти ма. 
Изме ном орга ни за ци о не струк ту ре, опти ми за-
ци јом ресур са пре ма усво је ној Орга ни за ци о ној 
шеми, пости ћи ће се реде фи ни са ње послов них 
про це са. Затим, пред ви ђе но је да ће финан сиј-
ски ефе кат, као после ди ца реструк ту ри ра ња у 
2019. годи ни, бити уште да у тро шко ви ма зара да 

АД ВИСО КО ГРАД ЊА – успо ста вље на нова систе ма ти за ци ја
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ве стиEнер го про јект ве сти
у земљи. Посто је још број на места у поступ ку 
реструк ту ри ра ња Енер го про јект Висо ко град-
ња која би могла да дове ду до побољ ша ња 
посло ва ња. Јед но од кључ них је посту пак 
под мла ђи ва ња новим кадро ви ма, које ће са 
тра ди ци о нал ним начи ном пре но ше ња зна ња 
у Енер го про јек ту дове сти до осве же ња и до 
ства ра ња иску сних струч ња ка разних про-
фи ла, са којим ћемо бити спрем ни ји за нове 
послов не поду хва те. Упра во са том иде јом у 
прет ход ном пери о ду у Енер го про јект Висо-
ко град њи дошло је до изме не у руко вод ству. 
Током месе ца сеп тем бра на функ ци ју тех нич ког 
дирек то ра име но ва на је Дра га на Гру јић, док је 
Нико ла Павло вић име но ван на функ ци ју дирек-
то ра за мар ке тинг, тех нич ку при пре му и раз вој. 
Дра га на Гру јић је гра ђе вин ски инже њер, са 
иску ством од 17 годи на у разним обла сти ма 
висо ко град ње, а у Енер го про јект Висо ко град-
њи је запо сле на од 2003. годи не, про шав ши све 
фазе од пону да и уго ва ра ња пре ко изво ђе ња, 
пра ће ња и упра вља ња про јек ти ма. Нико ла 
Павло вић је мастер инже њер гра ђе ви нар ства, 
дипло ми рао је 2011. годи не на одсе ку за кон-
струк ци је Гра ђе вин ског факул те та у Бео гра ду 
и исте годи не почео да ради у Енер го про јек ту.
ДРА ГА НА ГРУ ЈИЋ
Који су нај зна чај ни ји про јек ти на који ма 
сте до сада ради ли и која је била ваша пози-
ци ја на њима?

Поред рада у дирек ци ји у окви ру сек то ра 
тех нич ке при пре ме, била сам анга жо ва на на 
изград њи више зна чај них про је ка та у земљи и 
ино стран ству. Међу нај ва жни јим про јек ти ма у 
ино стран ству, на који ма сам ради ла на пози ци-
ји глав ног инже ње ра за упра вља ње про јек том, 
издво ји ла бих про јек те тржно-рекре а тив ног 
цен тра “Арда гер” у Ураљ ску, у Казах ста ну и про-
из вод не базе аме рич ке ком па ни је “Schlum be-
r ger” у Астра ха ну, у Руси ји. 

Од про је ка та у земљи, издво ји ла бих 
изград њу послов ног објек та “Blue Cen tar” у 
бло ку 26 у Бео гра ду, где сам била анга жо ва-

на на месту воде ћег инже ње ра за одно се са 
инве сти то ром. Као нај зна чај ни ји про је кат у 
сми слу ком плек сно сти и анга жо ва ња наве ла 
бих изград њу стам бе но-послов ног објек та „BW 
Resi den ces“, прве две куле изгра ђе не у окви ру 
про јек та “Бео град на води”, где сам оба вља ла 
функ ци ју дирек то ра радо ва. 
Где види те про стор за даљи напре дак и 
раз вој уну тар ваших над ле жно сти у Енер-
го про јект Висо ко град ње? 

Про стор видим у при ла го ђа ва њу тржи-
шту тако што ће бити фор ми ран флек си би лан 
систем за реа ли за ци ју про је ка та. Завр шет ком 
реструк ту ри ра ња сек то ра гра ђе вин ске опе-
ра ти ве и сек то ра инста ла ци ја, пре ма наме ни 
и вели чи ни про је ка та, план је да буду фор ми-
ра на два при сту па у руко во ђе њу и изво ђе њу. 
Први се одно си на фор ми ра ње искљу чи во 
инже ње ринг при сту па у коме ће инже ње ри 
пра ти ти коо пе ран те по стру ка ма, као и сву 
коре спо ден ци ју са над зо ром, про јек тан том 
и инве сти то ром. Ова кав при ступ пла ни ран је 
на про јек ти ма мањег оби ма, као што су мања 
инду стриј ска постро је ња, стам бе ни објек ти и 
слич но. Дру ги при ступ ком би ну је инже ње ринг 
пре ма кључ ним коо пе ран ти ма и анга жо ва-
ње соп стве них ресур са у изво ђач ком делу, 
одно сно про из вод них рад ни ка и меха ни за ци је. 
Ова кав при ступ биће при ме њив за веће про-
јек те, које је Енер го про јект Висо ко град ња до 
сад искљу чи во ради ла. 
Која би била ваша пору ка запо сле ни ма у  
Енер го про јект Висо ко град њи?

Енер го про јект Висо ко град ња је фир ма која 
је више де це ниј ским посло ва њем дала вели ки 
допри нос гра ђе вин ској инду стри ји, и чија се 
јачи на огле да ла, пре све га, у људи ма који су 
њен део. Стра те шки, пред у зе ће има за циљ 
фор ми ра ње ста бил ног и струч ног колек ти ва, 
који ће нашу ком па ни ју задр жа ти у самом врху 
срп ске гра ђе ви не. 
НИКО ЛА ПАВЛО ВИЋ
Како сте запо че ли кари је ру у Енер го про-
јек ту?

Након завр ше них основ них сту ди ја кон-
так ти рао сам све вели ке гра ђе вин ске фир-
ме у Срби ји. По пре по ру ци про фе со ра, јед на 
од фир ми у који ма сам кон ку ри сао била је и 
Висо ко град ња. Буду ћи да сам основ не сту ди је 
завр шио у року, са висо ком про сеч ном оце-
ном и да сам имао пре по ру ке од про фе со ра, 
Енер го про јект ми је одмах пру жио при ли ку да 
засну јем рад ни однос, пре завр шет ка мастер 
сту ди ја. Озбиљ ност при ли ком селек ци је је 
била један од кључ них раз ло га због којих сам 
се одлу чио да иза бе рем баш ову фир му. Енер-
го про јект је пре по знао моју жељу и пру жио 
ми могућ ност за кон ти ну ал но про фе си о нал но 
уса вр ша ва ње. У децем бру 2015. годи не сам 
поло жио испит под окри љем „Pro ject Mana-
ge ment Insti tu te“ из САД и постао нај мла ђи 
сер ти фи ко ва ни ПМП („Pro ject Mana ge ment 
Pro fes si o nal“) у Енер го про јект Висо ко град њи. 
Од јану а ра 2019. годи не, анга жо ван сам од 
стра не Наци о нал не „FIDIC“ асо ци ја ци је у Срби ји 
(АЦЕС), као један од пре да ва ча на струч ним 

тре нин зи ма под нази вом „При ме на FIDIC усло-
ва уго во ра“. 

Који су нај зна чај ни ји про јек ти на који ма 
сте до сада ради ли?

Убр зо након завр ше ног при прав нич ког 
ста жа у јану а ру 2012. добио сам при ли ку да се 
при дру жим тиму на про јек ту Рекон струк ци ја 
Топи о ни це и Изград ња нове фабри ке сум пор-
не кисе ли не у Бору. У том тре нут ку, то је био 
нај ве ћи инду стриј ски про је кат у Срби ји. Од 
тада, сва ка наред на функ ци ја је била про фе-
си о нал ни корак уна пред. За нешто више од 
три годи не про ве де не на про јек ту, про шао 
сам пут од инже ње ра у при пре ми до заме ни ка 
дирек то ра радо ва. Рад на интер на ци о нал ном 
про јек ту са два стра на инве сти то ра (фин ски 
„Outo tec“ и канад ски „SNC Lava lin“) опре де лио 
је моју кари је ру у прав цу про је ка та на који ма 
се при ме њу ју „FIDIC“ усло ви уго ва ра ња који су 
касни је поста ли моја ужа спе ци јал ност. 

Од јану а ра 2016. годи не до фебру а ра 2019. 
годи не био сам анга жо ван на про јек ту Бео град 
на Води Плот 14 („BW Resi den ces“) на пози ци ји 
тех нич ког дирек то ра радо ва. Поред орга ни за-
ци је изво ђе ња радо ва, био сам заду жен и за 
адми ни стра ци ју уго во ра, који је тако ђе пот пи-
сан пре ма „FIDIC“ усло ви ма уго ва ра ња. 
Да ли пре по зна је те могућ ност за додат-
но уна пре ђе ње и евен ту ал но покре та ње 
нових актив но сти у окви ру ваших над-
ле жно сти у Енер го про јект Висо ко град њи?

У пери о ду реструк ту ри ра ња пред у зе ћа, 
област уго ва ра ња посло ва је сва ка ко од кру-
ци јал ног зна ча ја за напре дак и раз вој. Тре нут ни 
циљ Висо ко град ње је задр жа ва ње посто је ћих 
тржи шта у Евро пи, Ази ји и Афри ци, на она који-
ма годи на ма успе шно послу је. На тим тржи-
шти ма бренд Енер го про јек та је пре по знат као 
сино ним за поу зда ност и ква ли тет. Про ши ре ње 
посто је ћих тржи шта сва ка ко пред ста вља зна ча-
јан про стор за уна пре ђе ње посло ва ња. Осно-
ва за успе шну будућ ност Енер го про јек та је и 
запо шља ва ње мла дих пер спек тив них кадро ва 
и ула га ње у њихо во непре кид но уса вр ша ва ње.
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Дра га на Гру јић

Нико ла Павло вић
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Интер вју

ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА ОДР ЖИ МО ВИСОК КВА ЛИ ТЕТ 
ПРУ ЖЕ НИХ УСЛУ ГА И СТА ТУС КОМ ПА НИ ЈЕ 
КОЈА ИМА КАПА ЦИ ТЕТ ДА РАДИ 
НА ВЕЛИ КИМ И СЛО ЖЕ НИМ ПРО ЈЕК ТИ МА

АЛЕК САН ДРА МИЉ КО ВИЋ   дирек тор ка АД Урба ни зам и архи тек ту ра

Како оце њу је те акту ел ну послов ну ситу а ци ју дру штва 
и оства ре не резул та те за про шлу и у теку ћој 2019. годи ни?

Енер го про јект Урба ни зам и архи тек ту ра тре нут но ради пет 
озбиљ них, вели ких про је ка та: Кула Бео град, Блок 26, ста ди он у 
Кра ље ву, Уни вер зи тет Нар хос у Казах ста ну и хотел Хајат у Росто ву 
на Дону. Поред тога има мо још неко ли ко мањих про је ка та и укљу-
че ни смо у над зор на три гра ди ли шта. Упо сле ност је мак си мал на.

У 2018. годи ни у погле ду при хо да план дру штва је оства рен 
99%, а добит 67%. Полу го ди шњи резул та ти ове годи не пока зу ју 
84% оства ре ног при хо да и 37% оства ре не доби ти у одно су на 
план за тај пери од. 

C oбзиром на дина ми ку реа ли за ци је про је ка та пла ни ра ну за 
послед ња три месе ца ове годи не, има мо реал на оче ки ва ња да 
ће пред у зе ће у нај ве ћој мери оства ри ти план ске пара ме тре за 
ову годи ну. 

На којим про јек ти ма у Срби ји је тре нут но анга жо ва на АД 
Урба ни зам и архи тек ту ра и да ли у ско ри је вре ме може мо да 
оче ку је мо доби ја ње неког новог зна чај ни јег посла на дома ћем 
тере ну? Шта се чини на побољ ша њу тржи шне пози ци је у 
земљи и јача њу њене кон ку рент но сти?

Од про је ка та у Срби ји посеб ну стра те шку важност за цео 
систем Енер го про јект има ју соп стве не инве сти ци је. Од јула месе ца 
ове годи не ради мо на стам бе но-послов ном ком плек су у Бло ку 26, 
а оче ку је мо да отпоч не и раз вој про јек та стам бе ног ком плек са 
у Бло ку 24.

Поред тога тре нут но ради мо Кулу Бео град, нај ви ши обје-
кат у ком плек су Бео град на води који је и глав но обе леж је овог 

ком плек са. Тако ђе, завр ша ва мо доку мен та ци ју за гра ђе вин ску 
дозво лу за фуд бал ски ста ди он у Кра ље ву, а још увек смо анга-
жо ва ни и на про јек ти ма Ада Мол и Кине ски кул тур ни цен тар за 
које су услу ге по основ ном уго во ру окон ча не, али има додат них 
радо ва. Укљу че ни смо у про јек тант ски над зор на гра ди ли шти ма 
Парк 11 и затвор ски ком плекс у Кра гу јев цу, где се радо ви изво де 
по нашој доку мен та ци ји. 

У усло ви ма раста на дома ћем тржи шту циљ нам је пре све га 
да одр жи мо висок ква ли тет пру же них услу га и ста тус ком па ни је 
која има капа ци тет да ради на вели ким и сло же ним про јек ти ма. 
Тру ди мо се да држи мо корак са нај са вре ме ни јим тех но ло ги ја ма 
рада и кори сти мо иску ства које сти че мо у раду на зајед нич ким 
про јек ти ма са интер на ци о нал ним ком па ни ја ма. Посе до ва ње и 
одр жа ва ње лицен ци за про јек то ва ње обје ка та, за које Гра ђе вин ске 
дозво ле изда је Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сва ка ко пред ста-
вља још јед ну ком па ра тив ну пред ност на тржи шту.

Како сте задо вољ ни тем пом реа ли за ци је и напла те уго-
во ре них про је ка та?

Вре ме реа ли за ци је на вели ким и сло же ним про јек ти ма какве 
ради мо, гото во увек је дуже од пла ни ра ног због непред ви ђе них 
окол но сти као што су про ме на оби ма посла, коор ди на ци ја са 
стра ним кон сул тан ти ма укљу че ним у про је кат, нео че ки ва ни зах-
те ви локал них инсти ту ци ја у про це су изда ва ња дозво ла, застој у 
финан си ра њу. Све ово дово ди до оте жа не напла те и про бле ма 
ликвид но сти и пред ста вља вели ки иза зов за менаџ мент пред у зе ћа.

На шта су тре нут но фоку си ра не мар ке тин шке актив-
но сти? Посто је ли евен ту ал ни пла но ви дру штва у сми слу 
изла ска на нека нова тржи шта? Да ли се оче ку је нека нова 
зна чај ни ја акви зи ци ја на стра ним тржи шти ма?

Мар ке тин шке актив но сти јед на ко су усме ре не и на дома ће и 
на ино стра на тржи шта кроз изра ду идеј них реше ња, уче шће на 
кон кур си ма и прет ква ли фи ка ци је на тен де ри ма. Тру ди мо се да 
пру жи мо висок ниво услу га и стек не мо пове ре ње инве сти то ра 

C oбзиром на дина ми ку реа ли за ци је про је
ка та пла ни ра ну за послед ња три месе ца 
ове годи не, има мо реал на оче ки ва ња да 
ће пред у зе ће у нај ве ћој мери оства ри ти 
план ске пара ме тре за ову годи ну
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на актив ним посло ви ма. 
У ино стран ству сада ради мо два вели ка 

про јек та: Уни вер зи тет Нар хоз, у Алма Ати 
у Казах ста ну, и Хотел Хајат, у Росто ву на 
Дону у Руси ји. Сва ки про је кат пред ста вља и 
при ли ку за нови посао. У послед ње вре ме 
има ли смо више пону да у раз ли чи тим обла-
сти ма Казах ста на, чије резул та те оче ку је мо. 

Тако ђе оче ку је мо резул та те неко ли ко 
пону да и акви зи ци ја у Гани, као посеб но 
пер спек тив ном тржи шту на коме сагле-
да ва мо вели ки потен ци јал раста, и има-
мо тра ди ци о нал но одлич ну сарад њу са 
Енер го про јект Гана. После пери о да засто-
ја иза зва ног поли тич ким про ме на ма оче-
ку је мо ста би ли за ци ју и понов ни пери од 
актив но сти. 

Каква је сада шња ситу а ци ја у доме ну 
кадров ске поли ти ке и каква је тре нут на 
запо сле ност? Да ли је кадров ска струк-
ту ра ускла ђе на са потре ба ма дру штва?

Ове годи не ситу а ци ја са кадро ви ма 
ста бил ни ја је него у 2018. годи ни. При ла-
го ђа ва мо се усло ви ма веће флук ту а ци је 
које дик ти ра тржи ште и стал но ради мо на 
при је му нових кадро ва, укљу чу ју ћи струч-
ња ке са иску ством и мла де који тек тре ба да 
поста ну носи о ци посла. Тре нут но у сек то ру 
за инста ла ци је тра жи мо иску сне инже ње ре.

Где сагле да ва те Урба ни зам и архи-
тек ту ру у наред ном пери о ду? Где види-
те про стор за даљи напре дак и раз вој? 

У усло ви ма расту ћег дома ћег тржи шта, 
оче ку јем да Енер го про јект Урба ни зам и 
архи тек ту ра одр жи ста тус јед ног од нај-
ве ћих про јек тант ских пред у зе ћа у обла сти 
висо ко град ње у Срби ји, а да интер на ци о-
нал но оста не пре по зна тљив бренд у сво јој 
обла сти.

Пут за наш даљи напре дак и раз вој 
пред ста вља ју овла да ва ње и импле мен та-
ци ја нових тех но ло ги ја рада и еду ка ци ја 
кадро ва у тех нич ком, али и орга ни за ци о-

ном сми слу, ради при ла го ђа ва ња стал ним 
про ме на ма које дик ти ра тржи ште.

И на кра ју, шта бисте пору чи ли 
запо сле ни ма у вашем дру штву ?

У пери о ду до кра ја годи не оче ку ју нас 
вели ки напо ри како бисмо испу ни ли уго во-
ре не оба ве зе у вео ма крат ким роко ви ма и 
оства ри ли план. Веру јем да ће мак си мал но 
зала га ње сва ког поје дин ца уз тим ски рад, 
упор ност, стр пље ње и веру у успех, сигур-
но дове сти до резул та та.

Пре сти жни аме рич ки часо пис „Engi ne-
e ring News Record“ („ENR“) обја вио је током 
лета 2019. годи не нове листе нај у спе шни јих 

свет ских ком па ни ја у обла сти про јек то ва ња. 
Ове годи не Енер го про јект је пре ма оства ре-

ним резул та ти ма у обла сти про јек то ва ња (при ход у 

2018. оства рен на тржи шти ма ван матич не земље) 
ран ги ран као 115. фир ма у кон ку рен ци ји 225 нај ве-
ћих интер на ци о нал них про јек тант ских ком па ни ја.

Ран ги ра ност у 2018. годи ни

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ НА СВЕТ СКОЈ ЛИСТИ 
НАЈ ВЕ ЋИХ ПРО ЈЕК ТАНТ СКИХ КОМ ПА НИ ЈА
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TYPEFIRM

RANK
2019  2018  

2018 INT’L REVENUE

 103 124 CHANGJIANG INST. OF SURVEY PLANNING DESIGN, Wuhan, Hubei, China† EC 60.6 14 0 0 81 16 0 0 3 0 0

 104 123 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENG’G CORP. LTD., Beijing, China† EC 60.6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 105 162 JENSEN HUGHES, Baltimore, Md., U.S.A. E 60.0 28 24 25 18 2 2 0 7 18 5

 106 153 BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A.† EAC 59.9 4 7 0 50 0 0 0 0 0 43

 107 110 STUDI INTERNATIONAL, Tunis, Tunisia† E 57.6 92 8 2 6 17 9 0 45 0 6

 108 115 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (CWE), Beijing, China EC 57.3 100 0 0 84 2 0 0 14 0 0

 109 127 PAGE SOUTHERLAND PAGE INC. (PAGE), Washington, D.C., U.S.A.† AE 56.0 39 82 7 0 0 0 2 2 0 7

 110 102 JGC CORP., Yokohama, Kanagawa, Japan† EC 55.0 45 2 0 35 0 0 64 0 0 0

 111 120 SHAKER GROUP, Dubai, U.A.E.† E 54.7 96 42 14 21 7 7 5 0 0 5

 112 108 ARCPLUS GROUP PLC, Shanghai, China† AE 53.2 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 113 116 GANNETT FLEMING, Camp Hill, Pa., U.S.A. EA 52.0 11 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 114 118 THORNTON TOMASETTI INC., New York, N.Y., U.S.A. EA 51.6 19 94 0 1 0 0 3 2 0 0

 115 106 ENERGOPROJEKT HOLDING PLC, Belgrade, Serbia† E 50.4 72 0 0 92 8 0 0 0 0 0

 116 103 EMPRESARIOS AGRUPADOS, Madrid, Spain† EA 49.3 55 0 0 76 0 0 0 0 0 5

 117 114 POPULOUS, Kansas City, Mo., U.S.A. A 49.3 24 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 118 133 SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS, Seoul, S. Korea AE 46.3 22 16 84 0 0 0 0 0 0 0

 119 190 SALFO AND ASSOCIATES SA, Athens, Greece† EA 45.7 95 5 0 0 0 0 1 14 0 0

 120 113 H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH & CO. KG-JBG, Frankfurt, Hessen, Germany† E 45.4 62 1 0 0 26 9 0 53 0 11

 121 125 HKS, Dallas, Texas, U.S.A. A 45.0 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 122 122 DEWAN ARCHITECTS + ENGINEERS, Dubai, U.A.E.† AE 44.0 81 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 123 ** LEA GROUP OF COS., Markham, Ontario, Canada† E 43.3 68 0 0 0 4 0 0 80 0 0

 124 131 GEOSYNTEC CONSULTANTS, Atlanta, Ga., U.S.A.† E 42.2 13 0 0 11 3 0 12 0 74 0

 125 135 CHODAI GROUP, Tokyo, Japan† E 42.1 16 3 0 5 0 3 0 84 0 0

 126 117 PADECO CO. LTD., Tokyo, Japan† EA 41.3 100 0 0 0 0 0 0 47 0 1

 127 130 TATA CONSULTING ENGINEERS LTD., Mumbai, Maharashtra, India† E 39.6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 128 149 INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE (INECO), Madrid, Spain E 39.3 17 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 129 132 ARCHITECTURE & PLANNING GROUP, Abu Dhabi, U.A.E. AE 39.1 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 130 141 STANLEY CONSULTANTS INC., Muscatine, Iowa, U.S.A.† EA 38.4 20 41 0 22 0 3 0 31 0 0

 131 ** SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIP. CO., Dongying City, Shandong, China EC 38.3 72 0 0 0 0 0 100 0 0 0

 132 210 PACIFIC CONSULTANTS CO. LTD., Tokyo, Japan E 38.0 8 5 0 0 8 66 0 0 0 0

 133 ** INTEGRAL GROUP, Oakland, Calif., U.S.A. E 34.6 49 87 3 0 0 0 1 3 0 1

 134 147 ADRIAN SMITH + GORDON GILL ARCHITECTURE, Chicago, Ill., U.S.A. A 33.7 89 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 135 146 YACHIYO ENGINEERING CO. LTD., Tokyo, Japan E 32.9 17 7 0 19 20 38 0 10 0 3

 136 ** IRD ENGINEERING SRL, Rome, Italy† E 32.8 99 3 0 0 2 2 0 87 0 0

 137 139 GEODATA ENGINEERING SPA, Torino, Italy† E 32.6 91 0 0 33 11 0 0 56 0 0

 138 129 PCG PROFABRIL CONSULPLANO GLOBAL SA, Lisbon, Portugal† E 32.4 80 29 0 0 3 1 33 33 0 0

 139 143 SU-YAPI ENGINEERING AND CONSULTING INC., Ankara, Cankaya, Turkey EC 32.3 77 0 0 0 19 1 79 2 0 0

 140 134 IPS-INTEGRATED PROJECT SERVICES LLC, Blue Bell, Pa., U.S.A.† EA 31.5 23 0 0 0 0 0 100 0 0 0

 141 155 NET ENGINEERING INTERNATIONAL SPA, Rubano (PD), Italy† EA 30.7 65 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 142 152 NBBJ, Seattle, Wash., U.S.A. A 29.9 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 143 126 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT, Essen, NRW, Germany† EC 29.0 33 45 0 0 3 3 7 41 0 0

 144 145 RCM TECHNOLOGIES INC., Pennsauken, N.J., U.S.A.† EA 28.7 33 0 0 100 0 0 0 0 0 0

 145 ** ENG’G FOR THE PETROLEUM & PROCESS INDUSTRIES (ENPPI), Cairo, Egypt† EC 28.3 12 0 0 0 0 0 100 0 0 0

 146 144 KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD., Seoul, S. Korea E 28.2 17 0 0 11 14 10 0 43 0 0

 147 171 ITALFERR SPA, Rome, Italy† E 27.6 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 148 ** PRIMORIS SERVICES CORP., Dallas, Texas, U.S.A.† EC 26.0 30 0 0 0 0 0 100 0 0 0

 149 216 VEPICA GRUPO INTERNACIONAL, Barcelona, Catalonia, Spain† EC 25.3 100 0 0 11 0 0 89 0 0 0

 150 137 GHAFARI ASSOCIATES LLC, Dearborn, Mich., U.S.A. EA 25.1 19 1 22 0 0 0 0 78 0 0

 151 165 CCDI, Shanghai, China AE 23.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 152 169 GP STRATEGIES, Columbia, Md., U.S.A.† E 23.0 49 0 80 0 0 0 0 0 0 0

 153 166 ARABTECH JARDANEH, Amman, Jordan† EA 22.9 75 72 0 0 0 15 1 12 0 0

#07
WORLEYPARSONS completed its 
$3.2-billion acquisition of Jacobs’ 
Energy, Chemicals and Resources 
division on April 29.

0729_TIDF_T225_List.indd   57 7/23/19   1:49 PM

Political Headwinds Worry Firms
The global market for design is sluggish, but firms say local politics and a 
potential trade war could stall any recovery. By Gary J. Tulacz and Peter Reina
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The Top 225 International Design Firms

CREATING A HUB 
TYPSA designed the 
expansion of Pakistan’s 
Lahore International Airport 
to boost capacity from 
4.5 million to 25 million 
passengers a year.

0716_TIDF_Intro_6.indd   33 7/10/18   3:08 PM

enr.com  July 22/29, 2019    ENR    57

GE
NE

RA
L 

BU
IL

DI
NG

W
AT

ER
 S

UP
PL

Y

TR
AN

SP
OR

TA
TI

ON

M
AN

UF
AC

TU
RI

NG

SE
W

ER
 / 

W
AS

TE

HA
ZA

RD
OU

S 
W

AS
TE

PO
W

ER

IN
DU

S.
 / 

PE
TR

OL
EU

M

TE
LE

CO
M

IN
$ MIL

% OF 
TOTAL REV.

FIRM
TYPEFIRM

RANK
2019  2018  

2018 INT’L REVENUE

 103 124 CHANGJIANG INST. OF SURVEY PLANNING DESIGN, Wuhan, Hubei, China† EC 60.6 14 0 0 81 16 0 0 3 0 0

 104 123 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENG’G CORP. LTD., Beijing, China† EC 60.6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 105 162 JENSEN HUGHES, Baltimore, Md., U.S.A. E 60.0 28 24 25 18 2 2 0 7 18 5

 106 153 BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A.† EAC 59.9 4 7 0 50 0 0 0 0 0 43

 107 110 STUDI INTERNATIONAL, Tunis, Tunisia† E 57.6 92 8 2 6 17 9 0 45 0 6
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 121 125 HKS, Dallas, Texas, U.S.A. A 45.0 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 122 122 DEWAN ARCHITECTS + ENGINEERS, Dubai, U.A.E.† AE 44.0 81 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 123 ** LEA GROUP OF COS., Markham, Ontario, Canada† E 43.3 68 0 0 0 4 0 0 80 0 0
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 145 ** ENG’G FOR THE PETROLEUM & PROCESS INDUSTRIES (ENPPI), Cairo, Egypt† EC 28.3 12 0 0 0 0 0 100 0 0 0

 146 144 KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD., Seoul, S. Korea E 28.2 17 0 0 11 14 10 0 43 0 0

 147 171 ITALFERR SPA, Rome, Italy† E 27.6 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 148 ** PRIMORIS SERVICES CORP., Dallas, Texas, U.S.A.† EC 26.0 30 0 0 0 0 0 100 0 0 0
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 150 137 GHAFARI ASSOCIATES LLC, Dearborn, Mich., U.S.A. EA 25.1 19 1 22 0 0 0 0 78 0 0
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Energy, Chemicals and Resources 
division on April 29.
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Ове годи не ситу а ци ја са кадро ви ма ста бил ни ја је него у 
2018. годи ни. При ла го ђа ва мо се усло ви ма веће флук ту а
ци је које дик ти ра тржи ште и стал но ради мо на при је му 
нових кадро ва

Кула Београд Хајат у Ростову на Дону

 Уни вер зи тет Нар хос у Казах ста ну

Фуд бал ски ста ди он у Кра ље ву
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АД ЕНТЕЛ - пер спек ти ве тран зи ци је енер гет ског сек то ра

ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ НА 24. СВЕТ СКОМ ЕНЕР ГЕТ СКОМ КОН ГРЕ СУ

О д 1923. годи не, када је 
оформ љен, Свет ски 
савет за енер ги ју („WЕC“ 

– „World Energy Coun cil“) оку пља 
лиде ре из сек то ра енер ге ти ке 
који сво јим иску ством, иде ја ма 
и визи ја ма про мо ви шу напре дак 
раци о нал ног снаб де ва ња и 
кори шће ња енер гет ских ресур-
са, покри ва ју ћи не само тех нич-
ке и тех но ло шке аспек те, већ и 
еко ло шка, еко ном ска, соци јал на, 
поли тич ка и регу ла тор на пита-
ња. За актив но уче шће нашег 
Наци о нал ног коми те та при 
„WЕC“-у и углед који има мо, 
мора мо захва ли ти др Мио дра гу 
Меса ро ви ћу, који са пози ци је 
гене рал ног секре та ра нашег 
Наци о нал ног коми те та већ дуги 
низ годи на про мо ви ше Срби ју, 
али и миси ју „WЕC“ у нашој 
земљи. Сво јим про фе си о нал ним 
зала га њем омо гу ћио је да Срби-
ја буде пре по зна тљи ва чла ни ца 
ове врло зна чај не инсти ту ци је, 
што дока зу је и чиње ни ца да је 
орга ни за тор Срби ји обез бе дио 
бес плат но штанд у изло жбе ном 
пави љо ну кон гре са и уче шће на 
кон гре су.

„WЕC“ пер ма нент но пред у-
зи ма широк спек тар актив но сти 
кроз низ гло бал них и реги о нал-
них фору ма и рад них гру па чији 
је циљ обли ко ва ње одр жи ве 
енер гет ске будућ но сти. Јед на од 
нај ва жни јих актив но сти је орга-
ни за ци ја Свет ског енер гет ског 
кон гре са који се одр жа ва сва ке 
три годи не са циљем да се оства-
ри дија лог и раз ме на нај бо љих 
достиг ну ћа изме ђу мини ста ра, 
извр шних дирек то ра, струч ња ка 
и истра жи ва ча и пред став ни ка 
инду стри је о кри тич ним кре та-
њи ма у енер гет ском сек то ру.

Ове годи не је у пери о ду од 

8. до 12. сеп тем бра у Абу Даби ју 
одр жан 24. Свет ски енер гет ски 
кон грес под сло га ном “Енер-
ги ја за про спе ри тет”. Кон грес 
је оку пио до сада нај ве ћи број 
уче сни ка: пре ко 15.000 посе ти-
ла ца, 4.000 деле га та, 500 дирек-
то ра, 70 мини ста ра, 250 ува же них 
говор ни ка и 600 пред став ни ка 
меди ја из 150 зема ља. Око 2.500 
изла га ча пред ста ви ло је читав 
спек тар услу га, опре ме и ино-
ва ци ја у изло жбе ном пави љо ну 
на око 40.000 m2.

Један од основ них циље ва 
овог 24. Свет ског енер гет ског 
кон гре са је био да се истра же 
пер спек ти ве тран зи ци је енер-
гет ског сек то ра које би могле 
да пону де нове послов не при-
ли ке, исто вре ме но обо га ћу ју ћи 
живо те свих људи на пла не ти, 
обез бе ђу ју ћи напре дак гло-
бал ног дру штва и обна вља ју ћи 
нашу пла не ту дају ћи јој могућ-
ност даљег одр жи вог раз во ја. 
Као и увек, кон грес је омо гу ћио 
иде ал ну плат фор му за гло бал ну 
енер гет ску зајед ни цу која се оку-
пи ла са зајед нич ком тежњом да 
се постиг не енер гет ска тран зи-
ци ја која обо га ћу је живо те свих 
људи на пла не ти, без пред ра су да 
у одно су на било који поје ди-
нач ни извор енер ги је. Све већа 
пове за ност и еко ло шка свест 
гло бал ног ста нов ни штва, нови 
дух пред у зет ни штва и пораст 
дис руп тив не диги та ли за ци је 
пред ста вља ју основ не покре та че 
про ме на у начи ну на који про-
из во ди мо, тргу је мо и тро ши мо 
енер ги ју. Иза зов је обез бе ди ти 
про спе ри тет, обе ћа ва ју ћи нову 
еру гло бал ног оби ља чистих и 
обно вљи вих изво ра енер ги је и 
тех но ло ги ја. Мора ју се пред у зе ти 
кон крет ни кора ци да се зашти-

ти пла не та и омо гу ћи несме тан 
при вред ни и дру штве ни раз вој 
свих дру шта ва, оства ру ју ћи токо-
ве поу зда не, при сту пач не и одр-
жи ве енер ги је сви ма, у било које 
вре ме и на било ком месту.

Током кон гре са, „WЕC“ је тра-
ди ци о нал но пре зен ти рао сво-
је годи шње изве шта је (Свет ски 
енер гет ски сце на ри ји, Индек си 
енер гет ске три ле ме, Истра жи ва-
ње кре та ња ино ва ци ја, Про јек-
то ва ње поре ме ћа ја – Нова ера у 
енер ге ти ци, и др.) и иско ри стио 
при ли ку да позо ве одго вор не 
за доно ше ње поли тич ких и еко-
ном ских одлу ка да уза јам ном 
сарад њом допри не су ства ра њу 
одр жи ве и енер гет ски сигур не 
будућ но сти.

Први дан био је посве ћен 
визи ја ма буду ћег свет ског енер-
гет ског систе ма, истра жи ва њи ма 
нај ди на мич ни јих обла сти енер-
ге ти ке и нео п ход ним про ме на ма 
које тре ба да обли ку ју енер гет-
ски сек тор сутра шњи це.

Током дру гог дана раз ма-
тра не су ино ва ци је и послов не 
могућ но сти у енер гет ском сек то-
ру кроз нео би чан сло ган: Посло-

ва ње (не) као обич но / Busi ness 
as (un)usual/– Могућ ност за про-
ме не. При ват ни енер гет ски сек-
тор је састав ни део пости за ња 
одр жи ве енер гет ске будућ но сти, 
али и важан уче сник гло бал них 
иза зо ва у испо ру ци енер ги је 
за про спе ри тет у синер ги ји са 
лидер ством, реги о нал ним пер-
спек ти ва ма, обез бе ђе њу сигур-
но сти у спро во ђе њу одр жи во-
сти.

Тре ћег дана диску то ва ло се 
о ускла ђи ва њи ма регу ла ти ве у 
циљу даљег раз во ја одр жи ве 
енер ге ти ке, али и о потреб ним 
инсти ту ци о нал ним про ме на ма 
који ма би се омо гу ћи ло при-
бли жа ва ње тежња ма свет ске 
енер гет ске три ле ме, одно сно 
енер гет ској без бед но сти, доступ-
но сти ене р ги је и еко ло шкој одр-
жи во сти.

Четвр ти дан био је посве ћен 
ино ва ци ја ма у сек то ру енер ге ти-
ке и могућ но сти ма обез бе ђе ња 
одр жи ве енер гет ске будућ но сти.

Важно је напо ме ну ти да су 
ино ва ци је била цен трал на тема 
кон гре са. Иако се енер гет ска 
тран зи ци ја убр за ва на мно-
гим фрон то ви ма, регу ла тор ни 
оквир и зако но дав ство зао ста ју 
за ино ва ци ја ма, што обес хра бру-
је инве сти то ре. Посто ји кон сен-
зус да се будућ ност декар бо ни-
зи ра, али је пут до ње пре пун 
неиз ве сно сти. Тако ђе, јасно се 
види пра вац децен тра ли за ци је 
елек тро е нер гет ских систе ма и 
њего ве диги та ли за ци је. Енер гет-
ски сек тор дожи вео је пот пу не 
и неза ми сли ве про ме не у прет-
ход них два на ест годи на у који ма 
је цена про из вод ње елек трич не 
енер ги је из сун ца („PV“) спу ште на 
десет пута, а сна га на једи нич ном 
сту бу ветро гене ра то ра пове ћа-
на тако ђе ско ро десет пута.

Глав не про ме не, пре ма 
мишље њу већи не уче сни ка, у 
наред ном пери о ду оче ку ју се у 
свим врста ма аку му ла ти ва, како 
бате ри ја, тако и аку му ла то ра 
топлот не и рас хлад не енер ги је, 
која ће про ме ни ти начин функ-
ци о ни са ња елек тро мре же.
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Нарав но, на кон гре су се 
гово ри ло и о начи ну финан си-
ра ња и оси гу ра ва ња инве сти ци-
ја у енер гет ском сек то ру који је 
капи тал но интен зи ван, са циљем 
да се обез бе ди циклус инве сти-
ра ња у који би се укљу чи ле 
комер ци јал не бан ке али и „WB“ 
и „EBRD KfW“ и вели ки пен зи о ни 
фон до ви.

Уче шће Енер го про јек та на 
24. Свет ском енер гет ском кон-
гре су била је једин стве на при ли-
ка да се упо зна мо са гло бал ном 
про це ном кључ них пита ња од 
зна ча ја за даљи раз вој енер ге-
ти ке, пости за ње одр жи вог енер-
гет ског раз во ја и ства ра ње боље 
будућ но сти.

Мла ден Симо вић, дирек тор Енте ла, са Вла ди ми ром Мило-
ше ви ћем, дирек то ром Енте ло ве ком па ни је у Абу Даби ју и 
Веном Сели ном Али из Енте ло ве ком па ни је у Абу Даби ју Атмос фе ра са изло жбе ног дела Кон гре са

АД ЕНТЕЛ – обу ке за запо сле не

ПОКРЕ НУТ ИНТЕР НИ ПРО ЈЕ КАТ РАДИ О НИ ЦА
О д јуна 2019. годи не у орга ни за ци ји 

запо сле них Енте ло вог Бироа за 
инфор ма ци о не систе ме (МИС биро), 

у овом дру штву покре нут је про је кат одр-
жа ва ња редов них ради о ни ца - интер них 
обу ка за запо сле не. Циљ овог интер ног про-
јек та је што боље упо зна ва ње запо сле них 
са могућ но сти ма Енте ло вог инфор ма ци о ног 
систе ма или неког од интер но раз ви је них 
софт вер ских ала та. Ради о ни це се одр жа ва ју 
сва ког пет ка у про сто ри ја ма МИС бироа, а 
теме се бира ју пре ма инте ре со ва њу и при-
ја ва ма запо сле них. Тра ја ње јед не ради о ни це 
је око шезде сет мину та, уз орга ни за ци ју рада 
у мањим гру па ма које обу хва та ју до десет 
запо сле них.

Поред поха ђа ња ради о ни ца на теме које 
су на почет ку овог интер ног про јек та иден-

ти фи ко ва не као нај ин те ре сант ни је, запо сле-
ни ма је омо гу ће но и пред ла га ње тема које 
сма тра ју да би биле кори сне за њих и њихо ве 
коле ге. Неке од тема обу хва ће них доса да-
шњим ради о ни ца ма одно се се на актив но сти 
у окви ру ЦЕМС-а (Енте ло вог „in-hou se“ софт-
ве ра за пра ће ње и упра вља ње доку мен та ци-
јом на про јек ти ма), ЕНТИС-а (инфор ма ци о ног 
систе ма Енте ла), УЦС-а (систе ма обје ди ње них 
кому ни ка ци ја у Енте лу), веб мејл Енте ла, без-
бед но сти у рачу нар ским мре жа ма итд.

Као подр шка одр жа ва њу ради о ни ца у 
окви ру Енте ло вог инфор ма ци о ног систе-
ма напра вљен је и нови модул “Ради о ни це”. 
Апли ка ци ја се састо ји из две цели не, кори-
снич ког и адми ни стра тив ног дела.

Кори снич ки део запо сле ни ма нуди пре-
глед тема за ради о ни це (пла ни ра них, пред-

ло же них и одр жа них), само стал но упра вља-
ње сво јим нало гом (при ја ву на ради о ни це 
и/или отка зи ва ње при ја ва), као и при ступ 
додат ним мате ри ја ли ма (пре зен та ци је, упут-
ства и слич но) веза них за ради о ни це који ма 
је запо сле ни при су ство вао. 

Адми ни стра тор ски део апли ка ци је обу-
хва та ком плет но упра вља ње тема ма, мате-
ри ја ли ма и при ја ва ма. На осно ву заин те ре-
со ва но сти и бро ја при ја ва за одре ђе ну тему, 
адми ни стра тор пра ви план и зака зу је обу ке 
за теку ћи месец. По при хва та њу при ја ва и 
фор ми ра њу гру па, запо сле ни ма се шаљу меј-
ло ви оба ве ште ња о одр жа ва њу ради о ни це 
за коју су пока за ли заин те ре со ва ност, као и 
под сет ни ци на дан саме обу ке. Ауто ма ти зо-
ва но је и вође ње еви ден ци је при ја ва, при-
сут но сти на ради о ни ца ма, као и изве шта ји 
шефо ви ма про из вод них бироа у пред у зе ћу о 
запо сле ни ма који поха ђа ју ради о ни це, чиме 
је омо гу ћен увид у потре бе и жељу запо сле-
них за напре до ва њем и већом ефи ка сно шћу.

Пре ма доса да шњој еви ден ци ји, уку пан 
број одр жа них обу ка од покре та ња про гра ма 
обу ке је 20, док је уку пан број запо сле них 
који су при су ство ва ли доса да шњим ради о-
ни ца ма 96. Тре нут но је пону ђе но при ја вљи-
ва ње на 13 раз ли чи тих тема.

Пла ни ра но ско ро уво ђе ње ДМС-а у 
Ентел, као и у оста ла пред у зе ћа Енер го про-
јек та, отва ра потре бу за про ши ре њем тема 
ради о ни ца и на ову област, ради што брже и 
ква ли тет ни је импле мен та ци је овог софт ве ра. 
У бли ској будућ но сти пла ни ра но је и одр жа-
ва ње струч них ради о ни ца у орга ни за ци ји 
оста лих орга ни за ци о них једи ни ца АД Енте ла.

Запо сле ни Енте ла на ради о ни ца ма

јул-септембар 2019 .       ЕНЕРГОПРОЈЕКТ    |    25
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Једин стве на Син ди кал на Орга ни за ци ја Енер го про јект

ОКРУ ГЛИ СТО НА ТЕМУ МИНИ МАЛ НЕ ЦЕНЕ РАДА
У  четвр так 05.09.2019. у 

про сто ри ја ма Саве за 
само стал них син ди ка та 

Срби је у Бео гра ду, одр жан је 
окру гли сто са темом “Мини мал-
на цена рада”. Уче сни ци округ 
сто ла су пред став ни ци Вла де, 
Зоран Ђор ђе вић мини стар за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Сини ша Мали 
мини стар финан си ја, пред став-
ни ци Син ди ка та, Љуби сав Орбо-
вић пред сед ник Саве за само-
стал них син ди ка та Срби је, Зоран 
Сто иљ ко вић пред сед ник син ди-
ка та УГС Неза ви сност, пред став-
ни ци Уни је посло да ва ца Зоран 
Нене зић пред сед ник и оста ли 
пред став ни ци држа ве, син ди ка-
та и посло да ва ца. Окру глом сто-
лу је при су ство вао и Миро слав 
Дре кић пред сед ник ЈСО Енер го-
про јект и пред сед ник град ског 
одбо ра Син ди ка та гра ђе ви на ра. 
Љуби сав Орбо вић је напо ме нуо 
да су по виси ни зара да једи но 

Алба ни ја и Бугар ска испод Срби-
је. Да уко ли ко наста ви да се 
пове ћа ва само мини мал на цена 
рада да ће све више запо сле них 
при ма ти “мини ма лац“ и да је нео-
п ход но да се пове ћа ва ју и оста-
ле зара де. Мини стар Зоран Ђор-
ђе вић је напо ме нуо да њего во 
мини стар ство кон ти ну и ра но 
ради на побољ ша њу пра ва рад-
ни ка. Да је вели ки про блем рад 
на црно што омо гу ћа ва нело јал-
ну кон ку рен ци ју на тржи шту. 
Један од при о ри те та мини стар-
ства је боља кому ни ка ци ја изме-
ђу пред став ни ка вла сти, посло-
да ва ца и син ди ка та.

Милош Нене зић испред Уни-
је посло да ва ца је напо ме нуо да 
је нео п ход на рефор ма обра зо-
ва ња да би при вре да доби ја ла 
аде кват не кадро ве. Нагла сио 
је да су раз ло зи одла ска вели-
ког бро ја људи у ино стран ство 
изме ђу оста лог и лоши усло ви 
рада, мале зара де и немо гућ ност 

нала же ња посла у стру ци.
Зоран Сто иљ ко вић је ука зао 

да је нео п ход но да у мини мал-
на цена рада стиг не мини мал ну 
потро шач ку кор пу која је ина че 
на гра ни ци људ ског досто јан ства 
и потреб но више суб вен ци ја од 
стра не држа ве у дома ћу при-
вре ду. 

Мини стар Сини ша Мали 
се захва лио на пози ву и подр-
жао дија лог. Напо ме нуо је да 
ће пове ћа ње мини мал не цене 
рада бити 11.1% или са 155,3 на 
172,54 дина ра по сату. Тако ђе је 
напо ме нуо и да ће посло дав ци-
ма бити пове ћан нео по ре зи ви 
износ зара де са 15.300 на 16.300 
дина ра и сто па допри но са на 
терет посло дав ца бити сма ње-
на за 0.5%. То је за пери од јану ар 
– децем бар 2020. годи не. 

Већи на уче сни ка у дија ло-
гу је ста ви ла акце нат на лошу 
демо граф ску ситу а ци ју и да се 
под хит но мора ју пред у зи ма ти 

кон крет не мере са чиме су се 
сло жи ли сви пред став ни ци. 

Испред син ди ка та ЈСО 
Енер го про јек та и син ди ка та 
гра ђе ви на ра Бео гра да уче шће 
у дија ло гу је узео и Миро слав 
Дре кић. Напо ме нуо је да је вели-
ки про блем у гра ђе ви нар ству то 
што посло ве доби ја ју фир ме са 
јед ним запо сле ним, фир ме које 
не при ја вљу ју рад ни ке што им 
омо гу ћа ва да буду нело јал на 
кон ку рен ци ја на тржи шту. Оно 
што је тако ђе про блем који тре-
ба испра ви ти је и однос држа-
ве пре ма дома ћим фир ма ма. У 
екс пан зи ји гра ђе ви нар ства и 
инфра струк ту ре дома ће фир ме 
су махом поди зво ђа чи стра ним 
ком па ни ја ма које про фит изно-
се у сво је матич не земље и где 
држа ва Срби ја има мало кори сти. 
Нео п ход но је про ме ни ти однос и 
да дома ће јаке и позна те фир ме 
попут Енер го про јек та и мно гих 
дру гих буду носи о ци посло ва.

Да ли ићи на посао са пре хла дом?

БЛИ ЖИ СЕ СЕЗО НА ГРИ ПА И ПРЕ ХЛА ДА
П ро бу ди ли сте се јутрос са упа ље ним 

грлом и цуре њем из носа. Веро ват-
но сте се пре хла ди ли, али то може 

да буде и грип. Пре хла да и грип има ју неке 
исте симп то ме, али пре хла да је бла жа. Гро-
зни ца, боло ви у телу и јак замор су симп то-
ми гри па, иако се гро зни ца и тем пе ра ту ра 
не јавља ју увек са гри пом.

Ако има те грип, зара зни сте дан пре него 
што поч не те да се осе ћа те симп то ме и до 
седам дана после тога. Тако да је могу ће да 
шири те грип пре него што чак схва ти те да 
га има те. Деца могу шири ти грип више од 
неде љу дана.

Ако има те грип, тре ба ло би да оста не те 
код куће све док тем пе ра ту ра не неста не 
24 сата без леко ва. Ако има те пре хла ду, то 
зави си од тога како се осе ћа те. Ако су ваши 
симп то ми довољ но лоши да не може те нор-
мал но да функ ци о ни ше те на послу, мно го 
кашље те или се само осе ћа те лоше, оста ни те 
код куће и одма рај те се. Без обзи ра да ли 
има те пре хла ду или грип, не забо ра ви те да 
сте зара зни. Дакле, ваши сарад ни ци ће вам 
бити запра во захвал ни ако оста не те кући или 
би бар тре ба ло да буду захвал ни. Ако заи ста 

мора те да иде те на посао када сте боле сни, 
поку шај те да избег не те шире ње виру са и 
бак те ри ја на дру ге: увек кашљи те или кијај те 

у мара ми цу или у лакат и често пери те руке 
сапу ном и топлом водом.

Нај бо љи начин да избег не те болест је да 
узи ма те довољ ну коли чи ну вита ми на, има те 

редо ван сан, често пере те руке сапу ном и 
топлом водом или кори сти те сред ство за 
дез ин фек ци ју руку на бази алко хо ла, ако не 
може те да пере те руке. Тако ђе, избе га вај те 
доди ри ва ње лица и очи ју рука ма и избе га вај-
те боле сне људе. Бити у бли зи ни дуван ског 
дима тако ђе пове ћа ва шан се за пре хла ду.

Посто ји више од 200 врста виру са који 
узро ку ју пре хла ду, а рино ви рус је нај че шћи. 
Пре хла де нису узро ко ва не бак те ри ја ма, већ 
виру си ма, на које анти би о ти ци не делу ју, па 
их нема сми сла тада упо тре бља ва ти. 

Баци ли могу да пре жи ве и до три сата 
на објек ти ма као што су купа ти ло, судо пе ра, 
кухињ ски еле мен ти, ква ка од вра та.

Пре хла да се пре но си бли ским кон так том, 
а зими про во ди мо више вре ме на уну тра, 
гре ју ћи се. При том, про сто ри је се ређе про-
ве тра ва ју, а више смо изло же ни кон так ту са 
дру гим људи ма у јед ној про сто ри ји. Зим ски 
ваздух је сувљи од про лећ ног и лет њег, а 
хлад ни виру си има ју тен ден ци ју да напре-
ду ју у ниској вла жно сти. Зато не тре ба да 
чуди што је обо ље ва ње нај и зра же ни је зими.
Извор: www.pla ne ta zdra vlja.com 
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В А Ш  С Т А Н
Н А  Н О В О М  Б Е О Г Р А Д У !

Бул. Михаила Пупина 12, Нови Београд
Тел: 011/220-3444, 062/240-824
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АД ЕНТЕЛ – стра ни сту ден ти на прак си

НАСТА ВАК САРАД ЊЕ СА „ИАЕ СТЕ“
У  жељи да наста ви успе-

шну више го ди шњу 
сарад њу са орга ни за ци-

јом ИАЕ СТЕ, Енер го про јект Ентел 
је ове годи не уго стио ино стра не 
сту ден те тех нич ких факул те та 
који су иза бра ли да сво ју лет њу 
прак су реа ли зу ју упра во у нашем 
пред у зе ћу. ИАЕ СТЕ пред ста вља 
нај ве ћу међу на род ну орга ни за-
ци ју за раз ме ну сту де на та и оку-
пља 80 држа ва широм све та. 
Осно ва на још дав не 1948. годи-
не, ИАЕ СТЕ пома же да сва ке 
годи не пре ко 4.000 мла дих људи 
стек не дра го це но рад но иску-
ство у ком па ни ја ма пре по зна тим 
по добрим резул та ти ма и успе-

шном посло ва њу.
Ове годи не у АД Енте лу су 

сво ју прак су реа ли зо ва ла чети ри 
сту ден та елек тро тех ни ке и архи-
тек ту ре из Ома на, УАЕ, Руму ни је 
и Тур ске. Пода так да су поје ди ни 
сту ден ти Ентел иза бра ли по пре-
по ру ци сво јих коле га који су у 
овом дру штву реа ли зо ва ли сво ју 
прак су током прет ход них годи на, 
још јед ном потвр ђу је веро ва ње 
да се про грам струч не пра ске у 
овом пред у зе ћу одви ја на добро 
орга ни зо ван начин, који сту ден-
ти ма омо гу ћа ва да стек ну кори-
сно зна ње и иску ство за свој 
даљи про фе си о нал ни раз вој.

Као и сва ке годи не, сту ден ти-

ма је на почет ку њихо вог борав-
ка пре зен то ван план струч не 
прак се и доде љен мен тор који 
ће им пома га ти и усме ра ва ти их 
током њихо вог рада у АД Енте-
лу. Захва љу ју ћи анга жо ва њу на 
капи тал ним про јек ти ма који су 
тре нут но у фази реа ли за ци је у 
Срби ји, али и инте ре сант ним 
про јек ти ма у реги о ну Бли ског 
исто ка, Ентел је сту ден ти ма био 
у при ли ци да пону ди реал но 
иску ство рада и иза зо ва на реа-
ли за ци ји зах тев них про је ка та 
у који ма уче ству је вели ки број 
поје ди на ца, али и већи број 
ком па ни ја. Како ова кве ситу а-
ци је пред ста вља ју иску ство са 

којим се сту ден ти нису сре та ли 
током сво јих сту дент ских дана, 
њихо ва заин те ре со ва ност да 
сазна ју више о прак си пру жа-
ња кон сул тант ских услу га била 
је изу зет но вели ка. Тако ђе, као 
вео ма кори сне пре по зна те су 
актив но сти 3Д про јек то ва ња у 
спе ци ја ли зо ва ним софт ве ри ма, 
за које су сту ден ти пока за ли 
вели ко инте ре со ва ње и ини ци-
ја ти ву за додат ним радом у циљу 
реша ва ња поје ди них про бле ма 
са који ма су се сусре ли. Сту ден-
ти ма који су иска за ли заин те ре-
со ва ност омо гу ће но је и да посе-
те Тер мо е лек тра ну “Косто лац Б”, 
где је Ентел анга жо ван на про јек-
ту изград ње новог бло ка “Косто-
лац Б3” у уло зи „FIDIC“ инже ње ра 
и Струч ног над зо ра.

Нада мо се ће се пози тив на 
иску ства ино стра них сту де на та 
допри не ти да се добар глас о 
Енер го про јек ту и Срби ји шири и 
даље и да ћемо сту ден те који су 
код нас оба ви ли прак су у будућ-
но сти сре та ти и као послов не 
сарад ни ке на реа ли за ци ји раз ли-
чи тих уго во ра широм све та. Ентел 
се може похва ли ти и чиње ни цом 
да од сво јих прак ти ка на та из прет-
ход них годи на, који су у међу вре-
ме ну завр ши ли сво је ака дем ско 
обра зо ва ње и сте кли одго ва ра ју-
ћа инже њер ска зва ња, већ доби ја 
и прве при ја ве за посао.

Салем Ал Мак ба ли из Ома на (гор њи 
ред у сре ди ни), са инже ње ри ма Енер-
го про јект Енте ла

Бусра Нур Ески из Тур ске (у сре ди ни), са инже ње ри ма
АД Енте ла

Хума ност Енер го про јек то ва ца

СЕП ТЕМ БАР СКА АКЦИ ЈА ДОБРО ВОЉ НОГ ДАВА ЛА ШТВА КРВИ
У  сеп тем бар ској акци ји добро вољ ног 

дава ња крви дошло је 22 потен ци-
јал них дава о ца, крв је дало 19 дава-

ла ца, од тога 10 жена и 9 мушка ра ца, а први 
пут крв су дала два дава о ца, док су одби је на 

три лица. Сле де ћа акци ја је наја вље на за 
крај јану а ра када ће еки па из Инсти ту та за 
тран сфу зи ју крви Срби је поно во доћи у нашу 
ком па ни ју. Од 1990. годи не ове акци је у Енер-
го про јек ту орга ни зу је коле ги ни ца Сне жа на 

Тимо тић из Висо ко град ње, која је због сво је 
одлич не сарад ње за Инсти ту том често била 
у при ли ци да помог не у тре бо ва њу крви за 
наше коле ге и чла но ве њихо вих поро ди ца.

У орга ни за ци ји Син ди ка та

РЕКРЕ А ТИВ НИ ОДМО РИ ЗАПО СЛЕ НИХ
Т оком прет ход ног пери-

о да, Син ди ка ти пред у-
зе ћа из Систе ма Енер го-

про јект орга ни зо ва ли су 
рекре а тив не одмо ре за запо сле-

не. Из АД Ниско град ње 14 запо-
сле них било је у Луков ској бањи, 
исти број био је у Врњач кој 
бањи, док је њих осмо ро било у 
Будви. У АД Висо ко град њи 22 

запо сле них било је у Чању, 12 на 
Зла ти бо ру, по 11 у Бањи Кови-
ља чи и Соко бањи, а њих деве-
то ро је било у Врњач кој бањи. У 
АД Опре ма од при ја вље них 114 

запо сле них, 65 је иско ри сти ло 
рекре а тив ни одмор, а сами су 
бира ли дести на ци ју – пла ни ну 
или бању.
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АД ЕНТЕЛ – покло ни за нај вред ни је

НАГРА ДА ЗА ОДЛИЧ НЕ ЂАКЕ
28.  авгу ста АД Ентел је орга ни зо вао тра-

ди ци о нал но дру же ње одлич них 
ђака. Вред ни шко лар ци, деца запо-

сле них, оку пи ли су се у Сали 2 да при ме 
заслу же не награ де за свој рад у школ ској 
2017/2018. годи ни.

Ове годи не је девет на ест осно ва ца са 
про се ком 5,0 и осам сред њо шко ла ца са 

про се ком већим од 4,5 доби ло награ де. 
Награ де, “ICE-WATCH” сато ве, уру чио им је 
дирек тор Енте ла Мла ден Симо вић уз при-
го дан поздрав ни говор. 

Дру же ње је наста вље но уз при пре мље-
не слат ки ше и соко ве. На кра ју је већи на 
шко ла ра ца посе ти ла и рад не про сто ри је 
сво јих роди те ља и поздра ви ла се са њихо-

вим коле га ма .
Син ди кат АД Ентел, тако ђе тра ди ци о нал-

но, сва ке годи не чести та пола зак у шко лу 
деци запо сле них. Мина Радо вић и Мар ко 
Костић, ђаци прва ци, су доби ли нов ча ни 
поклон од Син ди ка та АД за купо ви ну при-
бо ра и опре ме за шко лу.

Посе та деце запо сле них

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ДРУ ЖЕ ЊЕ 
СА НАЈ МЛА ЂИМ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТОВ ЦИ МА

Jul 2019INFO

Poseta dece zaposlenih
30. avgusta 2019. od 14 do 16 časova

Pozivamo mališane zaposlenih uzrasta od 3 do 12 godina, da dođu u posetu Energoprojektu 
u petak 30.08.2019. godine u periodu od 14 do 16 časova i upoznaju se sa � rmom u kojoj rade 
njihovi roditelji. U tom periodu deca će moći da razgledaju poslovnu zgradu, provedu neko 
vreme u kancelarijama preduzeća i upoznaju se sa radnim mestom i kolegama svojih roditelja.

Napomena:

Roditelji su u obavezi da tokom boravka u zgradi dete u svakom trenutku ima adekvatan nadzor. Energoprojekt ni 
na jedan način ne garantuje za sigurnost dece i u tom smislu se ograđuje od svih potencijalnih nezgoda.

S obzirom na to da se poseta dece fotogra� še, ukoliko ne želite da se slika vašeg deteta objavi u listu Energoprojekt, 
molimo vas da to izričito napomenete fotografu na licu mesta.
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Послед њег пет-
ка у авгу сту 
око сто мали-
ша на узра ста 
од 2-12 годи на 
посе ти ло је 
рад но место 
сво јих роди те-
ља у послов ној 
згра ди Енер го-
про јек та



SUNNYVILLE

ПРОДАЈА СТАНОВА У ВИШЊИЧКОЈ БАЊИ

Банка партнер:

Станови свих структура од 28 m2 до 170 m2

Локали од 42 m2 до 94 m2   
Гаражна места   

Модеран стамбено-пословни комплекс 
са погледом на Дунав и панораму града

Продаја:
Пословна зграда Енергопројект  
Булевар Михаила Пупина 12, Нови Београд
Тел. +381 11 220 3444, 062 240 665
062 240 824,  063 479 154,  063 479 149
prodaja@energoprojekt.rs
www.energoprojektsunnyville.rs
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