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ХОЛДИНГА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ
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УГОВОРЕНА ДВА
НОВА ПОСЛА У УГАНДИ
ЗАВРШЕНА
ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ V:
ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ,
АУТО-ПУТА Е-763
ЗАВРШЕНА
КОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКТА „ПАРК 11“

НОВИ УГОВОРИ
Јесен смо дочекали у радној и ужур
баној атмосфери. Свечано је отворен
Ауто-пут Милош Велики на којем смо
радили веома тешку Деоницу 5, Лај
ковац-Љиг. Завршен је Ада Мол, као и
радови на на реконструкцији Карађор
ђеве улице. Завршене су конструкције
на објектима Парк 11 и Навигатор 2 који
градимо, а кренули смо са радовима на
техничко путничкој станици Земун, као
и у улици Патријарха Павла. Потписани
су и нови уговори за изградњу путева у
Уганди, затим за модернизацију здрав
ствених установа у нашој земљи, док
се пуном паром наставља са консул
тантским и пројектантским пословима
на Блиском Истоку и Северу Африке.
Претходни период обележио је и
поступак унутрашње реорганизације
у Енергопројект Високоградњи, који
је успешно приведен крају. Усвојени
су финансијски извештаји Енергопро
јекта за првих шест месеци, а на кра
ју првог полугодишта текуће године,
наш Систем има преосталих а нереа
лизованих пројеката у вредности од
377 милиона евра, чиме је обезбеђена
одговарајућа стабилност пословања у
наредном периоду.
Такође, имамо разлог да будемо
задовољни јер је ове године наша
компанија на листи најбољих светских
пројектантских компанија престижног
америчког часописа „ЕНР“.
Осим послу, посветили смо се и
младим нараштајима на којима остаје
будућност. По старој доброј традици
ји, пословну зграду су посетила деца
запослених, најмлађи и најслађи енер
гопројектовци, награђени су одлични
ђаци, а угостили смо и стране студенте
на пракси, који су из наше компаније
понели само најлепше утиске.
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АД ХОЛДИНГ – раст консолидованог прихода и профитабилности система Енергопројект
у првих шест месеци текуће године

ОБЈАВЉЕНИ КВАРТАЛНИ И КОНСОЛИДОВАНИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
ХОЛДИНГ А.Д. ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2019. ГОДИНЕ

И

звршни одбор Енерго
пројект Холдинг а.д. је
средином августа теку
ће године размотрио и усвојио
Квартални извештај Енергопро
јект Холдинг а.д. за друго троме
сечје 2019. године и Полугоди
шњи консолидовани извештај
Енергопројект Холдинг а.д. за
2019. годину.
Сагласно законској регулати
ви, предметни извештаји су (15.
августа текуће године) у целини
објављени на интернет страни
цама Друштва, Београдске берзе
и Комисије за хартије од вредно
сти Републике Србије.
Систем Енергопројект је у
првом полугодишту 2019. године
остварио укупан консолидовани
приход (у земљи и иностранству)
од 12,2 милијарди динара (103,6

милиона евра) и консолидовану
бруто добит (добитак пре опоре
зивања) у износу од 376,2 мили
она динара (3,2 милиона евра).
Остварена нето добит система
Енергопројект у првом полуго
дишту текуће године износила је
361,4 милиона динара (3,1 мили
она евра).
Консолидовани финансиј
ски извештаји Енергопројект
Холдинг а.д. настали су консо
лидацијом резултата матичног
друштва (Енергопројект Холдинг
а.д.), припадајућих зависних дру
штава у земљи и бројних ино
ентитета.
Консолидовани пословни
приходи система Енергопро
јект у периоду јануар-јун текуће
године (у односу на исти период
претходне године) скочили су

8,1% на 11,6 милијарди динара,
пре свега захваљујући расту реа
лизације на домаћем тржишту.
При томе је на домаћем тржишту
забележена продаја од 7,5 мили
јарди динара (раст од 29,1%), док
је реализација на иностраним
тржиштима била мања за 15,7%
и износила је око четири мили
јарде динара.
Консолидовани пословни
добитак система Енергопројект
у периоду јануар-јун текуће
године (у односу на исти пери
од претходне године) је скочио
158,2% на 152,3 милиона динара,
док је нето добит била већа за
21,8% и достигла је 361,4 мили
она динара. Спорији раст нето
добити последица је високих
једнократних, осталих прихода
у истом периоду прошле године.

Матично друштво Енерго
пројект Холдинг а.д. је у првом
полугодишту 2019. године оства
рило укупан приход у износу
од 209,7 милиона динара (1,8
милиона евра) и нето добит од
1,9 милиона динара (16,5 хиља
да евра).
У првом полугодишту 2019.
године је укупно уговорено (у
земљи и иностранству) 123 мили
она евра нових послова (у земљи
92 милиона, а у иностранству 31
милион евра). За целу годину је
планирано уговарање нових
послова од 273 милиона евра.
На крају првог полугодишта теку
ће године, систем Енергопројект
има преосталих а нереализова
них пројеката у вредности од 377
милиона евра, за реализацију у
наредном периоду.

АД ХОЛДИНГ – измене у руководству

НОВИ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ,
РАЧУНОВОДСТВО И ПЛАН

С

иниша Текић је рођен 1960. године.
Дипломирао је на Економском
факултету Универзитета у Подгори
ци 1982. године, а 2017. године завршава
АМП („Advanced Management Program“) на
ИЕДЦ („IEDC Bled School of Management“). У
Енергопројекту је запослен од 1984. године.
Радио је на многим великим пројектима у
земљи и иностранству и то: од 1984 – 1986.
као водећи финансијер / контролор за про
јекте изградње далековода у Нигерији, ауто
пута у Малезији, хидромелиорационог систе
ма Ћира Пјура у Перуу и бране Киамбере
Дам у Кенији. У периоду од 1987 – 1989.
године ради као финансијски директор у
Либији на пројекту изградње Поморске ака
демије у Триполију, потом је у периоду од
1989-1993. године финансијско/комерцијал
ни директор и заменик директора радова у
Шри Ланци на пројекту изградње 540 кило
метара далековода. У периоду од 1995 – 2002.
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је заменик директора задужен за финансиј
ске послове („CFO“) у Енергопројект Опреми
у Београду. Током периода 2002 – 2005. пре
узима позицију директора Енергопројекто
ве ино компаније „ECCOS Co. Pvt“ у Шри Лан
ци. По повратку у земљу у Енергопројект
Холдинг а.д. ради прво у периоду од 2008
– 2009. на позицији руководиоца сектора
интерне ревизије, а потом од 2009 – 2010. је
на функцији извршног директора за корпо
ративне послове Енергопројект Холдинга.
У периоду 2015 – 2017. је финансијски дирек
тор Енергопројект Високоградње, а од 2018
– 2019. је саветник генералног директора
Енергопројект Холдинга. Почев од 01.07.
2019. именован је на функцију извршног
директора за финансије, рачуноводство и
план Енергопројект Холдинг а.д. Синиша
Текић је у више наврата био члан УО разли
читих акционарских друштава из Система
Енергопројект и то: од 2009 – 2011. члан је

јул-септембар 2019.

Синиша Текић
УО Енергопројект Ентела и УО Енергопројект
Хидроинжењеринга. У више наврата пери
оду од 1995-1999. и 2009-2011. је био члан
УО Енергопројект Опреме, а од јануара 2019.
године је члан Одбора директора Енерго
пројект Опреме, као неизвршни директор.
Говори енглески језик.
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АД НИСКОГРАДЊА – послови вредни око 15 милиона евра

УГОВОРЕНИ НОВИ ПОСЛОВИ У УГАНДИ
Е
нергопројект Нискоградња потпи
сала је са инвеститором Национал
ном агенцијом за путеве Уганде,
уговор о извођењу радова на пројекту
реконструкције одабраних градских саобра
ћајница у месту Мпиги, Округ Бутамбала и

Гомба, Уганда. Радови обухватају 20 km сао
браћајница (од шљунковитог до асфалтног
коловоза), а вредност уговора износи 11.4
милиона евра (са ПДВ-ом). Рок за реализа
цију уговора је 20 месеци.
Са истим инвеститором, компанија Енер

гопројект Нискоградња је потписала и уго
вор о извођењу радова на пројекту хитне
поправке на деоници пута Кампала-Муконо,
раскрсница Спеар-Сета (9 km). Вредност уго
вора износи 3.2 милиона евра (са ПДВ-ом),
а рок за реализацију је 16.03.2020. године.

ПАРК 11 – напредак радова по планираној динамици

ЗАВРШЕНА КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА „ПАРК 11“

П

оследњи стамбени обје
кат на престижној ново
београдској локацији
Блок 11а, напредује планираном
динамиком ка року одређеном за
усељење односно 01. мају 2020.
године. Овај репрезентативни
објекат као сопствену инвестици
ју реализује Енергопројект Хол
динг са својим зависним предузе
ћима.
Окружен комплексом елитних
зграда, смештен између два буле
вара - Михаила Пупина и Николе
Тесле, налази се у непосредној
близини Дунава и парка Ушће,
Општине Нови Београд, Основ
не школе, дома здравља, тржних
центара и зелене пијаце.
ПАРК 11 ће бити објекат који
испуњава високе критеријуме
по основу квалитета и естетских
архитектонских вредности. Оно
чиме се издваја од објеката којима
је окружен, представља посебно
уређен плато идеалан за опушта
ње и провођење слободног вре
мена будућих станара.
Граде се 134 стана, са ква
дратурама од 50 m2 до 220 m2. У
приземљу зграде биће смештени
различити трговински и услужни
локали, а у подземним етажама
објекта налази се гаражни простор
са 208 паркинг места. Објекат има
29.000 m2 бруто површине; укупна
инвестиција износи 28 милиона
евра, а грађење објекта кошта 21
милион евра.
Управо је 30.08.2019. године
завршена конструкција објекта
чиме је остварен задати међурок
за извођача. Радови за сада напре
дују у оквиру планиране динамике,
уз улагање великих напора да се
обезбеди радна снага недостајућа
на нашем тржишту.
Продају непокретности врши
директно Енергопројект Холдинг
у својој пословној згради. Ту је

опремљен и „show-room“ у којем
су изложене завршне обраде и
опрема станова. Купцима је омо
гућен избор керамике за купатила
између четири изложене опције.
До сада је продато преко 60% свих
непокретности, а од поменутих
134 станова, продато је више од 70.
Поред атрактивности локаци
је која је довољна за велико инте
ресовање купаца, добар резултат
продаје у фази градње последица
је остварене изразите функционал
ности и модерног дизајна станова,
прилагођених актуелним очекива
њима, о чему се посебно водило
рачуна приликом пројектовања.
Изузетна пажња посвећена је ода
биру материјала и опреме, самог
објекта, али и појединачних станова.
Посебну понуду представља
ју пет изузетних „penthouse“-а и
дуплекс-станова смештених на
последњим етажама, са прелепим
кровним терасама и погледом ка
Дунаву. Ови станови се издвајају
својим положајем због чега им је
уз овај посебан квалитет, пројек

тован виши ниво обрада и опре
мања.
Овај пројекат удружено реа
лизују предузећа из система Енер
гопројект: Енергопројект Холдинг
као инвеститор преко посебно

јул-септембар 2019.

основаног предузећа Енерго
пројект Парк 11, Енергопројект
Урбанизам и архитектура као про
јектант, Енергопројект Високоград
ња као извођач и Енергопројект
Индустрија као стручни надзор.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ

|

5

вести

Eнергопројект вести

Петља Љиг са косином „Адамовића брдо“
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АД НИСКОГРАДЊА – реализован подизвођачки уговор од 155 милиона америчких долара

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ V:
ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ, АУТО-ПУТА Е-763
П

ре пет и по година Енер
гопројект Нискоградњи
је поверена комплетна
организација и извођење радо
ва на Деоници 5 од Лајковца до
Љига, Ауто-пута Е-763 Обрено
вац – Јужни Јадран. Са главним
извођачем, кинеском компани
јом „China Shandong International
Economic & Technical Coorpora
tion, Shandong Hi-Speed Group
(Шандонг)“, Енергопројект Ниско
градње потписала је уговор
26.03.2014. године, добивши у
подизвођење комплетну горе
споменуту деоницу.
Вредност подизвођачког
уговора је била 155 милиона
америчких долара, а посао је
обухватао следеће:
Предметна деоница, Део
ница 5, је приближне дужине
24 километара, од км 53+139.91
до км 77+118.23. Траса ауто-пута
претежно је смештена на алу
вијалне заравни река Колубаре
и Љиг, као и њихових притока,
где се углавном проводи наси
пима променљиве висине h =
0.5 -10.0m, а мањим делом обу
хвата падинске делове терена у
које се локално усеца до дубина
h = 0.5 – 20.0m. Осовина ауто
пута пројектована је у средини
разделног појаса, а примењени
геометријски елементи плана
и профила аутопута генерално
имају вредности повољније од
граничних. Гранични елементи
плана и профила аутопута су
за пројектовану брзину од vR =
130km/h.
Дуж трасе ауто-пута је про
јектовано и изведено 16 армира
но бетонских мостова и надпу
њака. Унутар предметне секције
налази се и тунел “Бранчић”, про
јектован са две тунелске цеви
(сваки правац има посебну цев).
Дужина леве тунелске цеви је
940 m и дужина десне тунелске
цеви је 944.70 m. Ширина коло
возне конструкције у обе цеви
је bK = 8.50 m
Извршена је заштита реч
них токова – регулације воде
них токова реке Колубаре и реке
Љиг, укупно 16 регулација. Радо
ви су се састојали у делимичном

измештању корита, облагањем
корита каменом у цементном
малтеру и заштита каменим наба
чајем и мадрацима.
Изведен је 21 плочасти про
пуст ширине 5 m који служе за
комуникацију и повезивање
парцела лево и десно од трасе
ауто-пута.
Петља “Љиг” је пројектована
и изведена на стационажи (од км
72+706 до км 73+200), такође и
Наплатна рампа „Љиг“, која пове
зује са аутопутом са градом Љиг
и државним путем првог Б реда
ИБ-22 (Ибарска магистрала).
На ауто-путу је изведено и
одводњавања које обухвата при
купљање и контролисано спро
вођење атмосферских вода са
коловоза и након пречишћавања
њено испуштање у реципијент.
Радови су почели добија
њем грађевинске дозволе и то
за трасу 16.09.2014. а за тунел
08.01.2015. године.
У оквиру техничке инфра
структуре (електро и телекому
никацијски радови) рађено је
измештање електро мреже на
местима где се она укрштала са
трасом ауто-пута и то пет коли
зија са водовима 35 kV, 10 коли
зија водова 10 kV, и дислокације
и заштите водова 1 kV. Урађена
је трафо станица на паркингу,
наплатној рампи и две на тунелу.
Такође је постављена кабловска
канализација (четири цеви) дуж
целе трасе ауто-пута и тунела.
Тунел је опремљен са најмо
дернијом опремом за осматра
ње и управљање саобраћајем са
продужетком до петље Љиг. Из
Техничког центра који се налази
на јужном порталу, може се упра
вљати и контролисати саобраћај
у тунелу и све до петље Љиг и
паркинга који се налазе удаљени
од тунела преко 3 km. Такође је
урађено комплетно осветљење
саме петље.
Тунел и петља су опре
мљени, поред стандардне сао
браћајне сигнализације и про
менљивом сигнализацијом и
дисплејима преко којих се воза
чи обавештавају и упозоравају на
евентуалне „ситуације“.

Вредност радова по уговору
је била 155 милиона америчких
долара, међутим због великог
броја измена (Вариационих
налога) који су последица изме
на Главног пројекта (регулације
и опремање тунела итд), непред
виђених радова (тунел, санације
косина итд), дошло је до знатног

повећања количина уговорених
радова, појаве непредвиђених
радова и такође нових позиција
радова. Извођач је испоставио
преко 120 предлога Варијација у
укупној вредности око 45 мили
она америчких долара, тако да је
очекивана вредност уговора око
200 милиона америчких долара.

На траси је ископано и уграђено у насип:
- преко 2.600.000 m3 земљано-каменог
материјала из позајмишта Пепељевац и
ископа са трасе
- преко 350.000 m3 дробљеног камена
фракције 0/63 и 0/31 mm (тампони)
- преко 230.000 тона асфалта разних врста
и дебљина.
У тунелу у обе тунелске цеви изведено је:
- 205.000 m3 тунелског ископа
- 31.000 m3 примарне заштите (прскани бетон)
- 667 t арматурне мреже
- 930 t ременате
- 24.500 ком. анкера разних пречника и дужина
- 33.000 m цевног штита
- 42.800 m3 секундарне бетонске облоге
- 3.750 t арматура.
На мостовима је уграђено:
- 1.124 m шипова пречника 1200 mm и
1500 mm
- 19.500 m3 бетона разних марки
- 3.990 t арматуре
Променом Главног пројекта знатно је увећа
на количина радова на регулацијама и то:
- за 270.000 m3 су повећани ископи
- за 95.000 m3 додате су количине каменог
набачаја
3
- за 86.000 m додате су количине мадраца.
Преко 18 милиона америчких долара је уве
ћање вредности радова само по овом основу.
јул-септембар 2019.
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Као последица измене Глав
ног пројекта, увећања количина,
увођење нових позиција радова и
других непредвиђених околности,
дошло је до продужетка перио
да времена које је било предви
ђено за завршетак свих радова
на деоници 5. Уговором је било
предвиђено 37 месеци, од тога
3 месеца за припремне радове и
34 за главне радове, међутим, овај
рок није могао бити остварен из
више разлога:
- Инвеститор је закаснио са
обезбеђењем услова за почетак
радова по уговору (није била
завршена експропријација бла
говремено и грађевинска дозво
ла је закаснила три и по месеца
за трасу, односно шест месеци
за тунел.
- Током извођења радова
у тунелу Енергопројект Ниско
градња је наишла на услове у
геологији који су били знатно
другачији од оних у пројекту и
који нису могли бити предвиђени,
па је у више наврата долазило до
застоја и обуставе даљег напретка
тунелског ископа због постоја
ња опасности од обрушавања.
Током извођења посебна пажња
је посвећена осматрању ископа
ног тунела и праћењу померања у
калоти и бочним зидовима самог
ископа, као и примарне облоге
од прсканог бетона непосредно
иза ископа. Тако су константована
померања у примарној облози
знатно већа од пројектованих. Све
је то захтевало додатно време за
санације и додатне радове на оја
чању примарне облоге.
- Додатни радови на санацији
косина које су биле изведене по
пројекту, али је ипак, због саме
конфигурације терена и каракте
ристике тла, дошло до клизања и
померања тла.
- Такође је било потребно
додатно време за усаглашавање
пројекта опремања и управља
ња у тунелу, јер је то био потпуно
нови захтев инвеститора тј. било
је потребно усагласити и унифор
мисати управљање у тунелу Бран
чић са свим другим тунелима на
ауто-путу Е-763.
- Главни пројекат регулација
речних токова (река Колубаре и
Љига) је драстично промењен и
знатно су увећане количине каме
на и габиона.
„Ми смо, као подизвођачи,
испоставили низ захтева за про
дужењем рока грађења, а извођач
Шандонг, дао нам је пуну подршку
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у томе и све наше захтеве про
следио је Инжењеру и инвести
тору. Инжењер и инвеститор су
препознали те наше захтеве као
оправдане и добијено је проду
жење рока грађења. Радови су
завршени преузимањем трасе
ауто-пута и тунела на коришће
ње 18.08.2019. са нешто више од
две године продужетка рока. На
траси је највећи изазов био побе
дити слабо носиво тло, јер је траса
ауто-пута положена долином реке
Љиг, која је стално плавила ово
подручје и натапала га са водом,
па је практично било немогу
ће било припремити постојеће
подтло за израду насипа. Да би
се побољшала носивост тла и
уопште омогућило фундирање
ауто-пута, морали смо да урадимо
замену слабо носивог тла и угра
димо преко 250.000 m3 каменог
материјала,“ каже Новица Стојиљ
ковић, директор пројекта.
Други велики изазов поди
звођача био је био израда тунел
ског ископа са четири нападна
места у три смене, због чега је у
појединим тренуцима на гради
лишту у тунелу било ангажова
но преко 350 људи. Радови су се
изводили непрекидно 24h на дан.
Током израде тунелског ископа
и примарне заштите извођач је
наишао на геолошке услове тла
знатно лошијим од оних који су
предвиђени пројектом. Пошто су
се радови изводили по пројекто
ваним типовима ископа, дошло је
до померања већих него што је
предвиђено пројектом. Радови су
морали бити усклађени са новим
условима и то је захтевало јаче
осигурање при ископу (увођење
цевног штита, повећање дебљине
прсканог бетона, јаче ременате,
више арматурне мреже итд.), а
морали су да се изведу и додатни
радови на ојачању и санацији већ
изведене примарне облоге, како
би се зауставило померања тла
и евентуално урушавање тунела.
Радови на ископу тунела су изво
ђени уз стално присуство велике
количине воде која је долазила са
свих страна, што је додатно оте
жавало радове.
„Изузетним залагањем свих
радника, управе градилишта и
руководства, урушавање и вели
ка испадања материјала из калоте
су избегнута, а тунел је завршен
без оваквих инцидената. Лично
сматрам да је велики успех и то
што је објекат завршен без ијед
не озбиљније повреде радника,“

јул-септембар 2019.

Тунел Бранчић - Јужни портал, почетак јануар 2015.

Тунел Бранчић - Јужни портал, крај 18.08.2019.

Унутрашњост тунела непосредно пре отварања
истиче Новица Стојиљковић.
Вели
ки иза
зов је био и
савладавање клизишта која су се
појавила током изградње, прво
на отварању јужног портала на
почетку ископа тунела, а затим и
оног на северном порталу, које
је било још веће и интензивније.
„Санације клизишта и додатно
осигурање косина у усецима и
засецима, имали смо и на косина
ма на самој траси, што је додатно

отежавало радове и продужило
рок завршетка радова. На кра
ју, велики изазов је било само
опремање тунела. Током изво
ђења радова, добијен је налог за
изменом опремања и управљања
у тунелу. Морали смо да урадимо
Измену Главног пројекта и Пројек
те за извођење за поменуте радо
ве у тунелу и петљи Љиг, пошто
је и она укључена у цео систем“,
појашњава колега Стојиљковић.

вести

Eнергопројект вести

Уређене су следеће измене
и допуне:
- Зграде Техничког центра
(ТЦ) са кон
трол
ном собом и
Енергетским блоком, у који су
смештени Трансформатори за
стално напајање, дизел генера
тори за резервно напајање и УПС
за одржавање напона у тренутку
прекида напајања и укључивање
генератора на излазу тунела. Зах
тев је био да се обезбеди непре
кидно напајање тунела и целог
система електричном енергијом.
- Зграда Енергетског бло
ка на северном порталу тунела
која садржи комплетну опрему
за напајање као и у ТЦ. Пошто је
предвиђено напајање тунела са
две тачке, на улазу и излазу.
- Обе зграде су опремљене
свим електро, машинским и теле
комуникацијским инсталацијама.
- Магистрални оптички кабл
на траси, паркингу, петљи Љиг и у
тунелу за повезивање и управља
ње свим инсталацијама
- Осветљење у тунелу. Извр
шена је замена халогеног осве
тљење лед осветљењем. Ускла
ђено са другим тунелима на
ауто-путу Е-763.
- Вентилација у тунелу. Ускла
ђено са другим тунелима на аутопуту Е-763.
- Сигнализација у тунелу
и променљива сигнализација
у тунелу и на траси (портали и
дисплеји). Усклађено са другим
деловима ауто-пута и тунелима.
- Сигналне и телекомуни
кацијске инсталације у тунелу
(радио веза, телефони, јављачи
пожара, концентрације гасова,

Постављање табле за Ауто-пут Милош Велики

Један од надпуњака

Косина на km 75+300, непосредно пред улазак у тунел,
додатна стабилизација косине

инцидентних ситуација. Поста
вљен је велики број сензора и
камера којима се контролише сао
браћај у тунелу и на делу трасе до
петље и паркинга. Све је повезано
са контролном собом у ТЦ.
- Управљање саобраћајем и
регистровање инцидентних ситу
ација се врши преко Централног
Система за Надзор и управљање
(ЦСНУ) из контролне собе у ТЦ.
Сваки улазак на трасу и тунел и
у једном и другом смеру, реги
струје се и у случају инцидент
них ситуација се регулише сао
браћај и возачи се обавештавају
преко дисплеја и упућују на други
режим саобраћаја. Такође, систе
ми за рано упозоравање (пожар,
велика концентрација гасова и
др.) аутоматски се укључују и упо
зоравају одговарајуће службе.
Део наведеног је било пред
виђено и у Главном пројекту, али
су делови опреме и управљања
морали бити измењени због изме
на прописа и стандарда и захте
ване униформизације на целом
ауто-путу Е-763.
„На моје велико задовољство
морам да истакнем да је завршен
велики посао, како количински у
кубицима, тонама и километри
ма, тако и финансијски. Уложен
је велики рад и труд свих који су
учествовали од почетка до краја
радова. Сарадња са извођачем
Шандонгом је била изванредна и
на високом нивоу. Званично смо
били подизвођачи, али у суштини
смо били партнери - на тај начин
је завршен овај велики посао,“
каже директор пројекта Новица
Стојиљковић.

ЕП ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ – радови на највећем „ППП“ уговору

ИЗГРАДЊА НОВЕ И САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ
ДЕПОНИЈЕ ВИНЧА У БЕОГРАДУ
Е
нергопројект Нискоградња је крајем
септембра 2017. потписала ЕПЦ уго
вор за инжењеринг и изградњу нове
депоније и санацију постојеће депоније у
Винчи, са новооснованом фирмом „Бео чиста
енергија д.о.о. Београд” коју чини конзорци
јум „Suez Groupe S.А.S. and I-Enviroment invest
ment ltd.”
Претходно је „Бео чиста енергија” пот
писала „ППП“ уговор („public private part
nership“- jавно приватно партнерство) са
Градом, Градским секретаријатом за заштиту
животне средине, Директоратом за упра
вљање отпадом. Овај уговор представља

до сада највећи потписан „ППП“ уговор у
Србији. Уговор подразумева пружање услу
га третмана и одлагања преосталог чврстог
отпада “Design-Build-Finance-Operate-Transfer
scheme“ за објекте и радове на постројењу
за енергетско искоришћење отпада (спа
лионица „EfW“), изградње нове депоније и
санацији и ремедијацији постојеће депоније.
Реч је о концесионом уговору за период од
25 година.
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
У склопу ЕПЦ уговора на делу депоније
који подразумева изградњу нове и реме
дијацију постојеће депоније са пратећим

објектима, као главни извођач за извођење
радова на депонијама ангажован је Енерго
пројект Нискоградња, а као главни пројек
тант и консултантски сервис ангажовани су
Енергопројект Хидроинжењеринг и Енер
гопројект Индустрија.
Други ЕПЦ уговор који се односи на спа
лионицу („EfW“) додељен је фирми „CNIM“
која је као подизвођача ангажовала Енер
гопројект Ентел за пројектовање и консул
тантски сервис. Пермитинг услуге (обезбе
ђење свих услова и сагласности за пројекат,
изградњу, употребних, интегрисаних и других
дозвола) за потребе инвеститора, обавља

јул-септембар 2019.
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Енергопројект Ентел са подизвођачима Енер
гопројект Хидроинжењерингом и Енерго
пројект Индустријом.
ОБИМ ПРОЈЕКТАНТСКИХ УСЛУГА
И СТАТ УС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Првим Уговором (комплекс депоније
Винча) је предвиђена израда следеће доку
ментације:
• Извођење, праћење и анализа истра
жних радова (топографских и геолошко-гео
техничких),
• Израда Концептног решења комплекса
депоније Винча за План детаљне регулације
(ПДР),
• Израда пројекта санације и ремедија
ције постојеће депоније,
• Изградња нове депоније
• Израда постројења за прикупљање
процедних, подземних и атмосферских вода
са постројењем за пречишћавањем отпад
них вода
• Израда пројектне документације функ
ционалних целина, која укључује:
Идејно решење (ИДР); Идејни пројекат
(ИДП); Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД);
Пројекат за извођење (ПЗИ); Пројекат изве
деног објекта (ПИО).
Крајем 2017. године израђене су геодет
ско-топографске и геолошко-геотехничке
подлоге за потребе пројектовања и изград
њу нове депоније, санацију постојеће депо
није и изградњу постројења за енергетско
искоришћење отпада. Такође израђена је
хидролошко-хидрауличка студија комплек
са депоније.
Предато је Концептуално решење за
План детаљне регулације (ПДР) и пројекта
санације и ремедијације постојеће депо
није. Усвојен је нови ПДР комплекса крајем
септембра 2018. године. Предато је Идејно
решење и добијени су локацијски услови.
Таск 52-Ремедијација старе депоније пре
дат је у јуну 2019. и добијена је сагласност
Министарства заштите животне средине
31.07.2019. године. Идејни пројекат је предат
Министарству грађевинарства и инфраструк
туре и Државној ревизионој комисији 21.
маја 2019. а позитивна ревидентска клаузула
је добијена 31.07.2019. ПГД са обављеном Тех
ничком контролом је предат Министарству
грађевине 7.08.2019. Добијена је грађевинска
дозвола 23.08.2019. У току је израда Пројекта
за Извођење чија достава прати предвиђену
динамику изградње објеката. Дан отпочи
њања радова на градилишту планиран је
за 1. октобар 2019. Главни Извођач радова
на ремедијацији старе депоније и изградње
прве две фазе нове депоније, путева, горње
и доње платформе са лагинама за прихват
процедних и атмосферских вода, платфор
ме дробилишног постројења и свих прате
ћих објеката на депонији је Енергопројект
Нискоградња.
ЛОКАЦИЈА
Депонија Винча спада у једну од најве
ћих депонија у Европи (постојећа депонија
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Центар града

Депонија

Београда

Винча

није са свим системима заштите од загађења,
санација старе депоније, изградња депоније
инертног отпада, изградња саобраћајница
унутар комплекса депоније, изградња горње
и доње платформе са лагунама за прикупља
ње отпадних, подземних и атмосферских
вода, изградња ободних канала за прихват
атмосферских вода, изградња дробилишног
постројења, постројења за пречишћавање
као и већег броја пратећих објеката. Такође
предвиђен је и систем за прикупљање био
гаса из тела депонија и његово одвођење
до Спалионице.
Током пројектовања комплекса депоније
Винча урађен је 3Д модел целокупног ком
плекса као и 3Д модел појединачних фаза
извођења.

Сателитски снимак локације постојеће
депоније Винча из августа 2018. године
површине 43 ha, нова депонија површине
32 ha). Целокупан комплекс је површине
око 150 ha.
Депонија Винча је формирана 1978. годи
не. Средином 1990-их година одлучено је да
се затворе локације свих градских депони
ја, изузев депоније Винча, која је, почев од
2000. године, једина депонија на подручју
града Београда која у овом тренутку прима
око 2.000 тона отпада дневно, што је чини
највећом депонијом у Србији.
Депонија Винча се налази непосредно
изван граница града Београда, на око 11 km
источно од центра Београда и око 1,5 km
западно од реке Дунав.
Депонија Винча данас садржи око 11
милиона m3 отпада. Маса депонованог отпа
да не садржи активни покривач и обрушава
се у правцу Дунава чиме су директно угро
жени земљиште, површинске и подземне
воде у непосредном и ширем окружењу
КО Гроцка, КО Винча и осталих насеља. Да
би санирали проблем клизања у низводној
ножици депоније током 2019. године реа
лизована је потпорна конструкција (брана)
у нестабилној зони.
ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ
Техничким решењем, у складу са ЕПЦ Уго
вором, предвиђена је изградња нове депо

Комплекс депоније Винча Пројектовано стање
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3Д модел старе (рекултивисане), нове
депоније, путева и горњег и доњег понда
ПРИКАЗ КОНЦЕПТА РЕШЕЊА
НОВЕ ДЕПОНИЈЕ
Изградња нове санитарне депоније
комуналног отпада планирана је западно
од постојеће депоније, и формираће се у
четири фазе до коначне коте. Депонија ће
се експлоатисати по касетама које ће се сук
цесивно користити, у складу са потребама
корисника и пројектним решењима.
Површина на којој се планира одлагање
отпада припрема се уклањањем материјала
ради проширења дна депоније и формирања
падова који ће обезбедити адекватно дрени
рање. Материјал из ископа ће се користити
за изравнавање ископа и изградњу насипа.

Заштита дна ископа нове депоније
Ископ нове депоније ће бити изолован
у складу са светском праксом и важећом
регулативом. Изолација дна депоније пости
же се вештачким баријерама, постепено у
току рада депоније, како би се обезбедила
водонепропусност и спречила инфилтрација
загађене воде у подземне токове и реци
пијент. Осим заштите дна, на врху депоније
предвиђен је прекривни завршни систем
чија је главна улога да ограничи доток атмос
ферских вода током одлагања отпада и спре
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Прекривни слојеви старе и нове депоније
чавање инфилтрације атмосферских вода у
депонију након њеног затварања. Заштитна
прекривка поставиће се и преко саниране
старе депоније чиме ће се спречити доток
атмосферских вода у тело старе депоније.
Предвиђен је и систем за заштиту комплекса
депоније од атмосферских падавина, у виду
система отворених канала и ригола.
Санитарну депонију комуналног отпада
карактерише и постојање система за саку
пљање и евакуацију филтрата (дренажни
систем процедних вода) и система за саку
пљање и контролу гасова који настају у уну
трашњости тела депоније (биотрнови и мре
жа за транспорт биогаса), као и система за
мониторинг (системи за надзор, контролу и
праћење подземних вода и депонијског гаса).
Изградња нове депоније одвијаће се
у четири фазе. Четврта фаза није део ЕПЦ
Уговора и односи се на могућност одлага
ња додатне количине отпада која се након
истека „ППП“ Уговора оставља граду. Укупна
обезбеђена бруто запремина нове депоније
износи 8.520.000,00 m3.
ПРИКАЗ КОНЦЕПТА РЕШЕЊА САНАЦИЈЕ

IV фаза насипања (са бафер зоном) до
коначне коте 255.00 mnm

Прва „интерим“ фаза насипања депони
је до коте 210.00 mnm

II фаза насипања депоније до коте
205.00 mnm

Насипање II фазе - резидус 1 (пепео из
спалионице) до коте 200.00

III фаза насипања до коте 245.00 mnm
СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ
Постојећа депонија у Винчи, не задово
љава критеријуме савременог управљања
комуналним отпадом. Да би се обезбеди
ла заштита животне средине неопходно је
извршити санацију постојеће депоније уз
примену адекватних мера.
У оквиру постојеће депоније, у широј
околини некадашњег Ошљанског потока,
оформљена су локална забарења која пери
одично, за време великих падавина, могу
формирати мање водотоке. Топографске
и геолошке подлоге указују на проблем
клизања тела депоније у њеном чеоном
делу која је засула и целу зону Ошљанског
потока. Да би се обезбедила стабилност
завршних косина депоније у чеоном делу,
и омог ућило контролисано дренирање
процедних и површинских вода до пла
нираног постројења за пречишћавање, у
ерозионој бази Ошљанског потока изгра
ђена је потпорна грађевина према пројекту
Хидрозавод д.о.о.
ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ СТАРЕ
ДЕПОНИЈЕ
Уређење постојеће депоније повезује се
с наставком одлагања отпада на санираној
депонији и њеној околини, на којој се плани
ра формирање нових санитарних касета, што
ће довести до битног побољшања постојећег
стања на подручју одлагања.
Грађевински радови на санацији и реме
дијацији старе депоније ће обухватити пот
пуно преобликовање тела депоније, реа
лизацију прекривног слоја са дренажним и
дегазационим системима, ободног насипа са
дренажним цевима за одвођење процедне
воде на унутрашњој косини, као и канала
за одвођење атмосферске воде на спољној
страни.
Поступак затварања тела депоније завр
шава се рекултивацијом затворене површи
не депоније и њеним уклапањем у околни
пејзаж. Планираним решењем решиће се
стабилност постојећих наслага смећа које
су делимично прекривене слојем земље.

На целокупној површини депоније предви
ђене за рекултивацију, планиран је зелени
покривач травним врстама које обезбеђују
заштиту од ерозија.
Према пројектним решењима, и у складу
са топографијом из новембра 2017. године,
укупна запремина преобликовања депоније
(ископ и насипање до пројектованих ста
билних косина) износила би 850.000,00 m3.
У складу са Уговором, обезбеђена је додатна
запремина депоније за одлагање инертног
грађевинског материјала од 307.690.00,00 m3.
ПРИКАЗ РЕШЕЊА ДЕПОНИЈЕ ИНЕРТНОГ
МАТЕРИЈАЛА
На површини депоније инертног мате
ријала планирано је да се одлаже материјал
који није опасан и који би се довозио са
самог градилишта депоније и/или са других
градилишта са карактеристикама неопасног/
инертног материјала и може послужити за
међупрекивку нове депоније и завршну пре
кривку старе депоније
Планирано је да депонија инертног мате
ријала буде лоцирана у северном делу ком
плекса изнад старе депоније.
Количина инертног отпада, која се депо
нује на површини депоније инертног отпада,
износи 1.231.655,00 m3. Депоновање инерт
ног материјала одвијаће се у две фазе. У фази
I одвијао би се целокупни ископ и депоно
вање 300.000,00 m3 инертног материјала, а
у фази II депоновање инертног материјала
у количини од 900.000,00 m3 до постизања
коначних пројектованих кота. Да би се обез
бедила захтевана површина и задовољила
стабилност косина ове депоније предвиђен
је ископ у фази I.
ИЗГРАДЊА ПОНДОВА
За прихватање процедних и атмосфер
ских вода предвиђена је изградња лагуна
на горњем и доњем понду.
На доњој платформи пројектована су три
базена за процедне воде и један базен за
атмосферске воде, док су на горњој платфо
рми испројектована два понда за процедне
воде и један понд за прихват атмосферских
вода.

3Д модел доњег понда

3Д модел горњег понда
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Процедне воде са оба дела нове депо
није доводе се у лагуне (пондове) на гор
њој платформи на коти 160,00 mnm, док се
процедне воде са старе депоније доводе у
пондове на доњој платформи, на коти 90.00
mnm.
ЦИЉЕВИ ЕПЦ УГОВОРА
Србија је инкорпорирала директиву
Европске Уније која се односи на отпад у
жељи да повећа преусмеравање отпада са
депоније на друге третмане. Град Београд је
иницирао овај пројекат с циљем:
• Санације и ремедијације постојеће
депоније,
• Изградње и уређења (рада) нове депо
није,
• Изградње спалионице (“EfW”), тј.
постројења за прераду отпада и производњу

топлотне и електричне енергије. Построје
ње за енергетско искоришћење комунал
ног отпада ће се повезати преко система
даљинског грејања са топланом Коњар
ник. Депонијски гас допрема се главним
сабирним цевоводом који се преко лока
ције Постројења за производњу енергије
из отпада (“EfW”) доводи до когенеративног
постројења (“BEP”).
• Према динамици извођења радова нај
пре ће се извести постројење спалионице, у
којој ће се годишње прерађивати просечно
око 66,7% од 510.000 тона депонованог чвр
стог комуналног отпада (“MCW”);
• Паралелно са изградњом спалион
 ице
изградиће се прва и друга фаза нове депони
је са системом дренаже и биотрнова и сабир
не мреже биотрнова за те фазе, изградиће

се пондови за прихват вода, постројење за
пречишћавање, извршиће се ремедијација
постојеће депоније и изградити путеви и
стазе, улаз у комплекс, дробилишно постро
јење, инертна депонија и већи део ободних
канала. Предвиђено је да се прве две фазе
изведу у периоду од три и по године;
• Преостале двадесет две и по године
односе се на изградњу треће фазе нове
депоније са пратећим објектима (дрена
жним системом, касетама, биотрновима и
сабирном мрежом биотрнова као и завр
шетак спољних ободних канала).
• Након завршетка ЕПЦ уговора на новој
депонији преостаје слободна резервна повр
шина тзв. бафер (“buffer”) зона која ће омогу
ћити депоновање нове количине комуналног
отпада у периоду након истека ЕПЦ уговора.

АД ОПРЕМА - свечано пуштање у комерцијалну употребу у захтеваном року

ЗАВРШЕНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОЈЕКТУ
ТРЖНОГ ЦЕНТРА „АДА МОЛ“

П

осле врло интензивног и
динамичног периода на
завршетку извођења
радова на пројекту тржног центра
Ада Мол („Ada Mall“), он је свечано
отворен и пуштен у пробни рад
крајем маја 2019. године. Главни
извођач на пројекту је Градина, а
Енергопројект Опрема је учество
вала у својству подизвођача за
МЕП радове.
Почетак пројекта је био још у
септембру 2017. године, када су
се углавном изводили припремни
радови и завршавала пројектно
– техничка документација. Затим,
у складу са динамиком извође
ња грађевинско-архитектонских
радова, МЕП радови су почели
да се изводе од јула 2018. године,
да би се интензивирали почетком
2019. Према захтеву инвеститора
објекат је пуштен у пробни рад у
мају 2019. године. Може се рећи
да је за већину инсталатерских
радова као и пуштање опреме у
рад, било потребно око 20 месеци.
У току је комплетирање преоста
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лих радова на систему БМС, фино
подешавање параметара система
регулације МЕП система и примо
предаја објекта.
Имајући у виду измене током
извођења МЕП радова, до сада
реализована вредност радова који
су у обиму Енергопројект Опреме
износи око 17.5 милиона евра.
На предметном пројекту су
уграђени најсавременији системи
за овакву врсту и намену објекта ,
како у машинским тако и у електро
инсталацијама. Обим посла је под
разумевао опремање техничког
блока Ада Мола у чијем саставу је
гасна котларница, трафо станица,
генераторска станица, пумпна ста
ница и расхладно постројење са
чилерима и топлотним пумпама. У
самом “shopping mall“-у уграђени
су најсавременији системи клима
тизације, системи противпожарне
заштите (спринклер и хирдрантска
мрежа, аутоматски систем дојаве
пожара, детекције угљен монок
сида и природног гаса), системи
контроле светла, наплате паркин

јул-септембар 2019.

га, озвучења, контроле приступа,
бројања посетилаца, станице за
брзо пуњење електро аутомоби
ла итд.
„На динамику радова је најви
ше утицала измењена технологија
извођења грађевинско-архитек
тонских радова, која се мењала
више пута у току извођења, што
је захтевало и промену динами
ке извођења МЕП радова. Специ
фичност овог пројекта огледа се
у условима под којима се градио
објекат, јер се током припремних
радова наишло на стене које је
било потребно уклонити и у скла
ду са тим изводити грађевинске
радове,” појаснио је директор
радова Срђан Пауновић.
„Као последица претходно
наведеног, јавила се потреба за
динамичним прилагођавањем
МЕП радова који су морали да
се изводе на деловима објекта
који нису представљали цели
не, већ су ти делови инсталација

морали касније да се повезују на
много сложенији и тежи начин од
уобичајеног. Наравно, уз све ово,
било је потребно водити рачуна
о квалитету изведених радова и
крајњим роковима завршетка МЕП
радова, а у складу са захтевима
инвеститора. У циљу постизања
захтеваних рокова број радника
ангажованих на извођењу МЕП
радова се мењао у складу са дина
миком извођења радова, а оквир
но је било је ангажовано око 450
радника,” каже Оливера Митровић,
директор овог пројекта.
С обзиром на прилично непо
вољне услове под којима су се
МЕП радови изводили, пројектни
тим Енергопројект Опреме је још
једном доказао да може да одго
вори готово свим изазовима који
се постављају пред ово друштво,
јер је Ада Мол на обострано задо
вољство инвеститора и извођача
свечано пуштен у комерцијалну
употребу у захтеваном року.
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АД ВИСОКОГРАДЊА – завршена целокупна бетонска конструкција и више од половине фасаде

НА БИЗНИС ЦЕНТРУ „НАВИГАТОР 2“
РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ

Н

а бизнис центру Нави
гатор 2 који гради Енер
гопројект Високоград
ња, завршена је целокупна
бетонска конструкција, урађено
је више од половине фасаде и
интензивно се раде преостали
послови.
Од јуна прошле године АД
Високоградња гради репре
зентативан пословни комплекс
Навигатор 2. Пројектован је по
интернационалним стандарди
ма и представља објекат класе
А+, што подразумева природ
но осветљење пословних про
сторија, чисту висину плафона
и канцеларија од 3,0 метра, уз
флексибилан дизајн са издигну
тим подовима као и врхунски
фасадни систем. Објекат је про
јектован по принципу зелене
градње „LEED“, а циљ је да се
оствари “ГОЛД” статус. Због тога
је посебна пажња посвећена
енергетској ефикасности објекта,
рецик лажи отпада, коришћењу
техничке воде, употребом серти
фикованих материјала. Пословни
простор Навигатор Бизнис цен
тар 2 намењен је за издавање у
дугорочан закуп. У оквиру овог
пословног комплекса планиран
је „shall&core” концепт заједнич
ких простора за комуникацију,
поред чега ће будућим закупци
ма бити обезбеђен „open space“
простор канцеларија подељен
у три целине на сваком спрату
где свака целина има припада
јуће тоалете, као и лифтове и

степенице за вертикалну кому
никацију. Отворен простор ће
касније, сходно потребама, бити
прилагођен захтевима закупаца.
Поред канцеларијског простора
допунски садржај ће обезбедити
потпуни комфор запосленима и
то: банке, ресторани, теретана,
кафеи, локали и сл. Наиме, про
стор намењен закупцима биће
прилагођен њиховим потребама
и захтевима, које извођач радо
ва сада добија у виду пројеката
опремања закупљеног простора.
Кључни део посла је заједнички
простор који ће сви корисници
објекта користити, укључујући
и подземне гараже. Такође вео
ма битан део посла је и фасада
самог објекта коју чини скоро
11.000 m2 системске стак лене
фасаде. Рад на овом бизнис цен
тру представља веома захтеван
посао са великом одговорно
шћу.
„И даље постоји проблем са
радном снагом на свим пољима.
Генерално сви имају проблема
са проналажењем потребне рад
не снаге и то је оно што у много
ме отежава посао у Србији. Због
тога уситњавамо позиције, даје
мо посао већем броју подизво
ђача, како би са мањим бројем
људи, а са више фирми, успели
да урадимо одређене послове
на време. Када су у питању кон
кретни послови могу рећи да је
бетонска конструкција завршена
и да су у јулу месецу урађени
последњи бетони. С друге стра

Никола Марковић, руководилац пројекта

Навигатор 2 је пројектован по интернационалним стандар
дима и представља објекат класе А+
не, већ почетком маја је кренула
монтажа фасадних профила и
до сада је устак љено 60 посто
објекта. Веома нам је битно да
потпуно затворимо објекат до
краја октобра. Тренутно увелико
радимо на завршним радовима,
гипсарским, керамичарским и
молерским. То су три кључне
ставке на које смо сада фокуси
рани. Било је доста усаглаша
вања пројектне документације
од стране инвеститора са закуп
цима простора у оквиру објек
та Навигатор 2. Већ су добије
ни пројекти за одређени број
спратова за закупце које треба
да опремити тако да се полако
раде припреме и мобилизација
за тај део радова на опремању
за будуће закупце,” појашњава
Никола Марковић, руководилац
пројекта.

јул-септембар 2019.

Тренутни фокус је на 50
посто радова на опремању за
закупце, што је четири од осам
спратова који се изводе упоре
до са текућим радовима. У гара
жама које чине три подземне
етаже раде се завршне обраде
подова и молерај, на осталим
спратовима раде се инсталације
које прате завршни радови, а
на свим спратовима се налази
људс тво ангажовано на завр
шним радовима.
„У одређеним тренуцима на
градилишту смо имали између
250-300 људи, док последњих
месец дана на завр
шним и
инсталатерским радовима има
мо и до 340 радника на градили
шту. Све у свему, радимо пуном
паром и трудимо се да испошту
јемо договорене рокове,” каже
руководилац пројекта.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
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АД ЕНТЕЛ – инжењерски изазов

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “БАШАИД“

Н

астављајући са успешном праксом
пружања консултантских и пројек
тантских услуга из области изградње
обновљивих извора енергије, Eнергопројект
Ентел је потписао уговор за израду пројект
не документације и исходовање неопходних
дозвола (пермитинг) за изградњу ветропар
ка у општини Башаид, која припада граду
Кикинди са компанијом „Basaid Wind“ д.о.о.
из Београда.
Релевантним планским документом
предвиђена је изградња укупно петнаест
ветрогенератора, инсталисане снаге поједи
начног агрегата од око 5,5 MW, што укупно
чини око 85 MW инсталисане снаге за цео
ветропарк. Потребно је напоменути да су
снаге планираних ветрогенераторских једи
ница значајно веће од јединица постављених
на до сада изграђеним ветропарковима у
Републици Србији.
Изазови са којима се инвеститори суо
чавају приликом реализације својих проје
ката у Србији, услед периода транзиције и
усаглашавања законске регулативе Србије

са законима и прописима Европске Уније,
оправдава Ентелову одлуку о пружању тзв.
„пермитинг“ услуга којима се инвеститорима
помаже да сложену законску процедуру што
боље разумеју и у складу са истом поступају
приликом реализације капиталних инвести
ционих пројеката у нашој земљи.
У изради Идејног решења посебан иза
зов за наше инжењере представљали су и
захтеви разних произвођача ветрогенерато
ра и потреба инвеститора за флексибилно
шћу Идејног решења, на начин да се захтеви
свих потенцијалних испоручилаца опреме
испоштују у техничком решењу до коначног
избора ветрогенератора. Стога су у више
наврата одржаване видео и аудио конфе
ренције са пројектним тимовима угледних
произвођача ветрогенератора, како би на
крају Идејно решење било усаглашено од
стране свих потенцијалних учесника на про
јекту на задовољавајући начин.
У наставку активности на пројекту оче
кује се убрзана динамика израде пројектне
документације и још један у низу Ентелових

успешно реализованих пројеката у области
производње електричне енергије из обно
вљивих извора.

АД НИСКОГРАДЊА – радови у центру Београда

КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ
ЗНАТНО ПРЕ ДЕФИНИСАНОГ РОКА

Р

адови у Карађорђевој
улици теку према утвр
ђеној динамици. Улица
је пуштена у саобраћај знатно
пре дефинисаног рока, а први
трамвај преко реконструисаних
колосека прошао је 1. септембра
уз присуство великог броја нови
нара и градских функционера.
Ово је у знатној мери растере
тило централну градску зону од
саобраћајних гужви на које су

наши суграђани навикли у прет
ходном периоду. У наредном
периоду радиће се на поплоча
вању тротоара и уређењу платоа
у зони пилона Бранковог моста,
а чиме се комплетирају радови
на реконструкцији Карађорђеве
улице. У оквиру предметног уго
вора спада и уређење Савског
Кеја који се у овом тренутку не
ради јер није добијена грађевин
ска дозвола.

АД ИНДУСТРИЈА – нови послови за „United Nations Development Programme“

ПОТПИСАНА ДВА НОВА УГОВОРА
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

П

ерманентним праће
њем пословних трен
дова на нашем и свет
ском тржишту, Енергопројект
Индустрија је већ неколико
година у регистру понуђача на
сајту глобалног тржишта орга
низације Уједињених нација
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(„United Nations Global Market
place“).
АД Индустрија испуњава
ригорозне услове и највише
стандарде у процесу нуђе
ња, без толеранције превара,
непрофесионалних активности,
корупције и неетичког послов

јул-септембар 2019.

ног понашања у поступцима
набавке и имплементацији
уговора, те је у складу са тим,
представник службе за марке
тинг овог друштва, присуство
вао обуци за учествовање на „е“
тендерима УНДП („UNDP - United
Nations Development Program

me“) 30. августа у просторијама
УНДП-а на Новом Београду.
У апри
лу и мају 2019.
Eнергопројект Индустрија се
интензивно ангажовала на ква
лификацијама за учешће на два
тендера које је расписао УНДП
у Србији, а односе се на модер
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низацију здравствених установа.
Као резултат, у августу потписа
на су два уговора за:
• Израду техничке докумен
тације за реконструкцију, адап
тацију, санацију и изградњу за
потребе Опште болнице у Кру
шевцу, по УНДП „United Nations
Development Programme REFE
RENCE: RFP 575“, објављеном
09.04.2019. Уговор је потписан
06.08.2019. године.
• Израду техничке докумен
тације за реконструкцију, адап
тацију, санацију и изградњу за
потребе „Институ та за здрав
ствену заштиту мајке и детета
др Вукан Чупић“ у Београду, по
УНДП „United Nations Develop
ment Programme REFERENCE:
RFP 583“ објављеном 13. маја
2019. Уговор је обострано пот
писан 16.08. 2019. године.
Намера је да се створе функ
ционални медицински комплек
си са повећаном ефикасношћу,
капацитетом и унапређеним
системом пружања медицин
ске неге, а модернизација ће
омогућити безбедно, функци
онално, здраво и у складу са
савременим светским тенден
цијама окружење за пацијенте,
запос лено особље и посетиоце.
Фазна
имплементација
радова ће обезбедити да се све
активности одвијају логичним,
ефикасним и реалним редос ле
дом и распоредом који неће
реметити редован рад Опште
болнице, односно Институ та.
Планирање читавог захвата
базираће се на захтевима Нару
чиоца, који ће ићи на одобре
ње УНДП портфолио менаџеру
(„United Nations Development
Programme Portfolio Manager“),
како би се обезбедила потпуна
подршка корисника.
Реконструкција грађевин
ских елемената фасада, крово
ва, врата, прозора побољшаће
енергетску ефикасност, инови
рање обрада подова зидова
и плафона, степеница и заме
на лифтовских постројења,
побољшаће квалитет пружања
медицинске неге, као и оса
времењавање ГВК, ВиК и елек
тро инсталација, инсталација
медицинских гасова, котлар
нице, приступних путева пар
кинга, озелењавања, пешачких
и зелених зона. Посебна пажња
ће се обратити на мере зашти
те животне средине прописане

Студијом утицаја, а односе се на
третман медицинског отпада.
Израда техничке документа
ције и све пратеће активности
биће у складу са „Програмом за
реконструкцију и обнову јавних
објеката из области образовања,
здравства, као и установа соци
јалне заштите“ који је прописала
Канцеларија за управљање јав
ним улагањима Републике Срби
је, и у ту сврху издат је Опера
тивни приручник – са посебним
нагласком на Анекс 3 Смернице
за израду пројектне документа
ције 20.06.2018. године.
Израда техничке документа
ције и пратеће активности Енер
гопројект Индустрије у вези са
реконструкцијом, адаптацијом,
санацијом и изградњом ових
здравствених установа обухва
тиће:
• Снимање постојећег ста
ња објеката и инсталација;
• Пројекат парцелације и
препарцелације;
• Урбанистички пројекат са
идејним решењем;

ције обједињених процедура
– ЦЕОП.
ОПШТА БОЛНИЦА У КРУШЕВЦУ
Општа болница се састоји
од 18 објеката различите струк
туре, спратности и квалите
та постојећег стања објекта и
инсталација укупне површине
око П= 29.955 m2. Већина обје
ката је просечне старости 50-60
година, а неки су били предмет
реконструкције у периоду од
2006-2015. године, са посебним
акцентом на текућем одржавању
и унапређењу функционалности
и хигијенских услова.
Комплекс Опште болнице
заузима површину од прибли
жно П= 76.039 m2.
Поред објек ата Хитн е
помоћ и, Неур ол огиј е, Гине
кол огиј е, Хирургиј е, Интерн е
клин ике итд, на локац иј и се
налаз и и најс тар иј и објек ат у
којем је техн ичко одрж ав ањ е
(површ ин е око П=540 m 2), а
сматра се градс ким архитек
тонс ким спом ен иком и под
посебн ом је заштитом Репу

Објекти су грађени 1960-их
и 1970-их, различитих су струк
тура, спратности и квалитета
постојећег стања, а само поје
дини су били реконструисани
у периоду између 2000-2010.
године.
Пројектант Енергопројект
Индустрија ће испитати и ана
лизирати све могућности за
реконструкцију, адаптацију и/
или проширење које неће пре
машити 20% од укупне посто
јеће површине објеката, како
је специфицирано захтевом за
понуду.
Такође, обавезно ће размо
трити и имплементирати све
неопходне промене и побољша
ња, као што је на пример изме
штање инсталација, уз строго
поштовање ограничења посто
јећих градских инфраструктур
них мрежа и могућности при
кључака.
Потписивањем ова два уго
вора, Енергопројект Индус три
ја као квалификовани понуђач,
у потпунос ти може да испуни

Предмет модернизације ће
бити свих 17 постојећих
објеката унутар комплек
са Института приближне
површине око П= 27.157 m2
• Идејни и Пројекти за изво
ђење по члану 145. Закона о
планирању;
• Пројекти за грађевинску
дозволу и Пројекти за извође
ње за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и санацију;
• Консултантске услуге у
исходовању свих потребних
дозвола и сагласности у скла
ду са Локацијским условима и
поступком Централне евиден

бличког Завода за заштит у
култ урног наслеђа.
ИНСТИТ УТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТ У МАЈКЕ И ДЕТЕТА ДР
ВУКАН ЧУПИЋ“ У БЕОГРАДУ
Предмет модернизације ће
бити свих 17 постојећих објека
та унутар комплекса приближне
површине око П= 27.157 m2, изу
зимајући Банку матичних ћелија
хематопоезе која је обухваћена
другим тендерским поступком.

јул-септембар 2019.

све захтеве Пројектног задатка
(„Terms of reference“), с обзиром
на то да поседује неопходно
искус тво на сличним пројекти
ма, као и пословну, финансијску
стабилност и кадровски капа
цитет - кључно особље са кре
дибилитетом – „key staff“ (радно
искус тво минимум 10 година)
уз примену ИСО сертификата
квалитета QMS, ОHSAS, EMS и
EnMS.
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АД ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ – рад на пројекту у Црној Гори

ТЕХНИЧКО ОСМАТРАЊЕ БРАНЕ ПИВА (МРАТИЊЕ)
У 2018. И 2019. ГОДИНИ

Б

рана ХЕ Пива (Мратиње) је акумула
ционо прибранско постројење, нај
виша брана на Балкану и спада у ред
највиших лучних брана у свету. Преградни
профил лоциран је у масивним тријаским
кречњацима, који су местимично захваћени
процесом карстификације. Пуштена је у погон
1976. године и у мају ове године је обележе
но 43 година њеног рада.
Пројектант ове бране је Енергопројект
Хидроинжењеринг, а подземних построје
ња „Електропројект“ - Љубљана. Моделска
испитивања и геотехничке радове извели су
Институт „Јарослав Черни“ и Геосонда из Бео
града, док је главне грађевинске радове изве
ла Хидротехника из Београда. Њена основна
намена је производња електричне енергије
у вршном режиму рада, јер има могућност
брзог стартовања и синхронизације на дале
ководну мрежу 220 kV. Њена инсталисана
снага - 360 MW, са укупном запремином аку
мулације - 880 x 10³x10³ m³ и корисне запре
мине акумулације - 790 x 10³x10³ m³.
Техничко осматрање бране ХЕ Пива се
обавља континуирано од пуштања објекта у
погон. Осматрање се врши према Пројекту
техничког осматрања којим су дефиниса
не врсте мерења, мерна места, учесталост
мерења и други потребни параметри мерења
све у циљу праћења њеног понашања током
периода експлоатације. Пројектом техничког
осматрања бране ХЕ Пива (Мратиње) обу
хваћена су геодетска мерења, хидролошка и
метеоролошка мерења, физичко-телеметриј
ска мерења, мерења релативних померања
тачака на круни бране у ламелама 5, 9 и 14 у
радијалном правцу – алињман, хидрогеоло
шка мерења, сеизмичка осматрања и визуел
ни прегледи бране, бокова и акумулације. За
све врсте мерења раде се годишњи елабо

Брана Мратиње

16

|

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ

рати са табеларним и графичким приказом
резултата.
У систем осматрања од 2014. године
укључено је и Мратињско клизиште. У окви
ру пројекта рехабилитације и модернизације
ХЕ Пива (2009. године) анализирано је стање
стабилности падина у окружењу акумулације
ХЕ Пива. Том приликом је идентификована,
нестабилна падина акумулације у зони левог
приобаља испод кречњачког гребена Пре
вија па до Мратињског потока, која захва
та површину око 1 km². Такође, за потребе
тог пројекта урађена је ’’Геотехничка студија
нестабилних подручја у окружењу акумула
ције ХЕ Пива’’ (“Colenco” и Енергопројект, 2011.
године) на основу геодетског снимања, гео
лошких и геофизичких истражних радова и
инжењерско-геолошког картирања терена
од стране Конзорцијум ЗИГМА и Геотехника
и Геофизикал, 2009. године. У овој студији
клизиште ’’Мратиње’’ је подељено на две зоне
које су различитих морфолошких карактери
стика и геолошке грађе терена.
Северни део клизишта захвата већи про
стор по ободу акумулације и простире се у
правцу севера до ушћа Мратињског пото
ка. Терен је обрастао жбуњем, воћњацима
и високим растињем. Јужни део клизишта
формиран је на ободу акумулације у зони
одроњених стенских блокова, умиреног сипа
ра и делувијалним материјалима испод креч
њачког гребена Превија.
На основу свих мерења ради се годишњи
синтезни елаборат са анализом и интерпре
тацијом свих осматрања, дају се мишљења о
стабилности бране, бокова и акумулационог
простора са препорукама о активностима за
оџавање објекта у пуној функцији .
У ХЕ Пива је почетком марта 2008. године
започела II фаза Пројекта реконструкције и
модернизације опреме и грађевинских обје
ката чији је циљ реконструкција и модерни
зација опреме и објеката хидроелектране, са
планираним ефектима повећања погонске
спремности и сигурности рада електране,
као и могућношћу повећања снаге агрегата.
Један од консултаната у реализацији овог
посла је Енергопројект Хидроинжењеринг.
Техничка осматрања бране Мратиње од
пуштања у погон врши Енергопројект Хидро
инжењеринг. У мају 2018. године са инвести
тором Електропривреда Црне Горе потписан
је уговор за вршење Техничког осматрања за
2018. и 2019. годину. Кроз досадашњу сарад
њу, ниво и квалитет пружених услуга, инвести
тор је у Енергопројект Хидроинжењерингу
препознао доказаног и поузданог партнера,
а АД Хидроинжењеринг ће свакако настојати
да се квалитетом своје услуге избори да и у
наредном периоду продужи сарадњу.

јул-септембар 2019.

Брана Пива (Мратиње) је лучно
бетонска са двојном кривином. Осови
не лукова су елипсе комбиноване од
кружних кривина описаних из три цен
тра. Грађевинска висина бране је 220 m,
а дужина у круни 268,56 m, минимална
дебљина у круни је 4,5 m, а максимална
дебљина у дну бране је у ослоначком
пресеку 36 m. Тело бране је подељено
на 18 ламела различите ширине. Кота
круне бране је 678,00 mnm. Сви објекти
хидроелектране су: доводни цевоводи,
машинска хала, одводни тунел, трафо
и разводно постројење су подземни и
смештени су у левом боку непосредно
уз брану.
Брана је укопана у терен 30-50 m по
узводној контури и 15-20 m по низвод
ној контури.
Због ниске вредности модула дефор
мације стене у врху десног бока бране
изнад коте 618 mnm изведен је масиван
опорац који је преко система хоризонтал
них бетонских шипова ослоњен о дубље
партије стенског масива приближно
истих геомеханичких карактеристика као
на одговарајућим висинама левог бока.
У телу бране изведене су галерије
на котама 642,00; 602,00; 562,00; 522,00 и
482,00 mnm. У боковим бране и у њеном
централном делу изведени су вертикални
комуникациони шахтови.
У темељима бране, из галерија урађе
но је консолидационо ињектирање. Из
ињекционих галерија у боковима бране
на котама 680,00; 562,00 и 502,00 mnm и
галерија у телу бране изведена је ињек
циона завеса (комбиновано – трореда у
централном делу и једнореда на крајњим
деловима) до коте 350 mnm у централном
делу бране (до дубине од око 110 m у
односу на темеље бране). Дужина ињек
ционе галерије на коти круне бране и
ињекционе завесе изведене из ње је у
десном боку 480 m, а у левом око 300 m.
За евакуацију великих вода и пра
жњења акумулације предвиђена су три
преливна поља у круни бране на коти
670,00 mnm опремљена сегментним
затварачима 13x3 m, три средња испу
ста Ø2,5 m са улазом на коти 592,00 mnm
и два темељна испуста Ø2,25 m на коти
503,00 mnm.
Низводно од бране је слапиште
дужине 133 m. Кота дна слапишта је
471,30 mnm док је кота преливног пра
га на његовом крају 494,10 mnm. Бочни
зидови слапишта су на коти 520 mnm.
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АД УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТ УРА - пројектовање објекта високог нивоа функционалности

ПОТПИСАН НОВИ УГОВОР ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ 1 У БЛОКУ 26

Е

нергопројект Урбанизам
и архитектура је на
основу уговора са ГП
Напред, приступио изради тех
ничке документације за изград
њу стамбено пословног објекта
„Објекат 1“ у новобеоградском
Блоку 26. Руководилац пројекта
је арх. Наталија Бојовић, а одго
ворни пројектант архитектуре
Андреј Дубока. За спровођење
свих поступака у складу са важе
ћом законском регулативом и
координацију са надлежним
министарством је номинована
арх. Драгана Ђорђевић.
Стамбено пословни објекат
је бруто развијене површине
надземних етажа 44.977 m², од
чега је површина пословног
дела објекта 16.713 m² и стам
беног 28.264 m². Објекат има две
подземне етаже са гаражама и
заједничким техничким и помоћ
ним просторијама, док стамбени
део објекта, висине 65 m, има
седамнаест надземних етажа, а
пословни део висине 32 m има
седам надземних етажа. Ове две
целине се налазе на међусобном

растојању од 17 m, а повезане су
кубусима на крајевима тракта, у
нивоу четири етаже, тако да се
између пословног и стамбеног
дела формира пешачки плато у
форми атријума.
Објекат је позициониран
уз Булевар Михајла Пупина уз
осу север-југ која треба да буде

наглашена као просторна веза
Палате Србије и Београдске Аре
не. Изградња високог објекта
између два постојећа пословна
објекта треба да нагласи про
сторни значај и да заједно са
осталим планираним објектима
у блоку постане нови градски
репер.

Тренутно се спроводи посту
пак прибављања локацијских усло
ва које издаје Министарство грађе
винарства и припрема пројектна
техничка документација. Пројектује
се објекат високог нивоа функцио
налности уз примену савремених
техничких решења и висококвали
тетних грађевинских производа.

АД НИСКОГРАДЊА – сарадња са инвеститором „Србија Воз“

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ТЕХНИЧКО ПУТНИЧКОЈ
СТАНИЦИ ЗЕМУН

Б

удући да је било неопходно пресеље
ње постојећих инфраструктурних
капацитета за негу и одржавање
возних средстава за превоз путника са под
ручја Савског амфитеатра због реализације
пројекта „Београд на води“, захтевана је ино
вација и наставак изградње Техничке путнич
ке станице Земун са неопходним капацитети
ма за рад на одржавању возних средстава за
превоз путника у Београдском железничком
чвору (БЖЧ).
Изградња ТПС Земун започета је према
Главном пројекту из 1977. године, на про
стору између железничке станице Земун и
садашњег насеља „Алтина“, у улици Милана
Решетара бб. Станица је пуштена у рад 1981.
године, до када је изграђен део капацитета
за одржавање електромоторних гарнитура
(ЕМГ). Касније је почела изградња објеката у
групи за дневни преглед, сервис и намирење
ЕМГ и локомотива, али они нису завршени.
Инвеститор за пројекат I фазе инова

ције комплекса ТПС Земун је предузеће
„Србија Воз“, а вредност уговореног посла
је 50.854.879,94 евра без ПДВ-а. Радове изводи
Конзорцијум - група Извођача: Енергопројект
Нискоградња (38.79%), Енергопројект Опрема
(28.10%) и „Colas Rail“ (33.11%). Почетак радова
је био 03.09.2019. године, а планирани завр
шетак је 11.11.2021. године, односно у року од
800 дана (за нешто мање од 27 календарских
месеци, са чак 23 међурока - „milestones“).
Пројекат има за циљ да осигура додатне
капацитете за одржавање како би се подржао
раст возног парка Србија Воза, да се на лока
цији ТПС Земун изграде сви потребни објекти,
колосеци, постројења, опрема и инсталације
у функцији неге, одржавања и очекивање
рада возних средстава за превоз путника, са
капацитетима димензионисаним у складу са
очекиваним обимом рада, као и да одговори
на затварање објеката за одржавање у цен
тру Београда, да обезбеди адекватне објекте
за одржавање електромоторних гарнитура

(„ЕМГ“) нове генерације, а с обзиром на то да
постојећи објекти не испуњавају минималне
захтеве, као и да смањи празан ход возова
захваљујући својој локацији на међународ
ном Коридору 10 и близини Београда.
Овим пројектом је планирана изградња
са свом неопходном опремом: хале за одр
жавање ЕМГ 413, хале за одржавање пут
ничких кола са откачивањем са анексом
(радионице и помоћне просторије), хале
за спољно прање са анексом, зграде пријема
и отпреме возова, мерне станице за дијаг
ностику возних средстава, котларнице са
компресорском станицом, пумпне станице
са надстрешницом, објекта за привремено
складиштење отпада, коначишта и ограде
око комплекса.
Планирана је реконструкција и санација
постојећих објеката и завршетак радова на
започетим објектима: хале за одржавање ЕМГ
412, хале потподног струга, складишта песка
и складишта уља и воде.

јул-септембар 2019.
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АД ЕНТЕЛ – послови на Блиском истоку

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊУ
И НАДЗОРУ ИНТЕРКОНЕКЦИЈЕ СЕВЕРНОГ И ЈУЖНОГ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА ОМАНА

С

тратешки национални
интерес Омана јесте да
повеже два електрое
нергетска система (на северу и
југу земље), а да се при том тако
интегрисан електроенергетски
систем повеже са електроенер
гетским системом “Petroleum
Development Oman” („PDO“).

(„Sywayhat“) 400/132 kV и Барик
(„Barik“) 400/132 kV, као и двоси
стемског 400 kV далековода од
трафо-станице Нахада („Nahadha“)
400 kV до трафо-станице Махут, а
преко трафо-станица Барик, Сувај
хата и Дукума (увођење у трафостанице Барик, Сувајхат и Дукум).
Напајање дистрибутивне мре

За потребе интерконекци
је електроенергетских система
северног и јужног Омана, у вла
сништву државне компаније за
пренос електричне енергије
(„Oman Electricity Transmission
Company - OETC“), планирана је
изградња трафо-станица Дукум
(„Duqm“) 400/132/33kV, Махут
(„Maho
ut“) 400/33 kV, Сувај
хат

же из ТС Дукум и ТС Махут вршиће
се на 33 kV напонском нивоу, док
ће се испорука електричне енер
гије из ТС Сувајхат и Барик врши
ти на напонском нивоу 132 kV, у
првом реду за потребе компаније
„Petroleum Development Oman”.
Пројекат ће се реализовати у
две фазе. Фаза 1 обухвата изград
њу ТС Сувајхат 400/132 kV, Дукум

400/132/33 kV и Махут 400/33
kV, као и 400 kV далековод од ТС
Сувајхат до ТС Махут преко ТС
Дукум. Фаза 2 обухвата изград
њу ТС Барик 400/132 kV и 400 kV
далековода од ТС Сувајхат до ТС
Нахада преко ТС Барик. Завршет
ком наведених фаза пројекта биће
обезбеђен пренос електричне
енергије од ТС Нахада (север
ни Оман) до ТС Барик, Сувајхат
и Дукум, све до ТС Махут (јужни
Оман) на напонском нивоу 400 kV.
Поред изградње наведених
400 kV трафо-станица и 400 kV
далековода за потребе међусоб
ног повезивања електроенергет
ских мрежа, радови на пројекту
обухватају и уградњу потребне
опреме за компензацију реактив
не снаге.
Највише користи од пројекта
имаће град Дукум, који је означен
као нова зона убрзаног индустриј
ског развоја Омана. Очекује се да
ће Фаза 1 бити реализована до
почетка другог квартала 2023.
године, док се завршетак Фазе
2 може очекивати до краја 2024.
године.
У оквиру планираног пове
зивања два електроенергетска
система, Ентел је ангажован на

пружању консултантских услуга
на изградњи четири 400 kV тра
фо-станице и око 600 km дво
системског 400 kV далековода у
региону северног и јужног Омана.
Предметне услуге укључују: Изра
ду Идејног решења и тендерске
документације; Техничку контролу
пројектне документације; Стручни
надзор у току изградње; Студију
компензације реактивне снаге
за комплетну електропреносну
мрежу.
Предвиђени обим радова
обухваћених целокупним про
јектом подразумева изградњу
четири 400 kV трафо-станице са
укупно 36 поља 400 kV ГИС-а, шест
трансформатора 400/132 kV поје
диначне снаге 500MVA, два тран
сформатора 400/33 kV појединач
не снаге 125MVA, 400 kV реактора,
400 kV гасно изолованих сабир
ница, 132 kV кабловских система,
уређаја за управљање и релејну
заштиту, уређаја помоћног напа
јања („AC“ и „DC“), система телеко
муникација, итд. као и око 600 km
дугог 400 kV двосистемског дале
ковода постављеног на челично
решеткастим стубовима са „AAAC
YEW“ проводником и полимерним
изолаторским ланцем.

АД НИСКОГРАДЊА – почели радови на још једном пројекту у престоници

РЕКОНСТРУКЦИЈА БУЛЕВАРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА, ФАЗА II

Р

адови на реконс трук
цији Булевара патри
јар
ха Павла, фаза II,
почели су 23.09.2019. године,
а уговорени рок за завршетак
радова је 540 дана.
Деоница Булевара патри
јар
ха Павла, дужи
не 1.875
метара, прос тираће се од
Кошутњак а до Улице Пере
Велимировића, а булевар ће
тако имати по две саобраћајне
траке у оба смера, док ће се у
средини налазити трамвајска
пруга постав љена на издиг
ну тој трамвајској баштици.
Радови на изградњи саобра
ћајнице обухватају полагање
четири километра шина и исто
толико електроводова, затим
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постав љање 49 стубова кон
тактне мреже на којима ће се
налазити и јавно осветљење
повезано са преко 3,5 кило
метара каблова за напајање,
а испод саобраћајнице биће
положено око девет киломе
тара водоводних и канали
зационих цеви. Геотехничк а
истраживања су показала да
постоји висок ниво подземних
вода, тако да ће се тло испод
саобраћајнице заменити.
Дуж трасе нове деонице
булевара предвиђена су по
два стајалишта јавног превоза
опрем љена урбаним мобилија
ром, код Улице Пере Велими
ровића и код Моста за Прокоп.
Током трајања радова, ниједног

јул-септембар 2019.

Будући изглед булевара (Фото: Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда /screenshot).

тренутк а неће бити заус тав ља
ња постојећег саобраћаја, који

ће се нормално одвијати путем
којим сада иде.

вести
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АД ИНДУСТРИЈА – наставак добре сарадње са вишегодишњим инвеститором

НОВИ УГОВОР СА КОНТРОЛОМ ЛЕТЕЊА
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ „СМАТСА”

И

ако се летњи месеци сматрају пери
одом када су пословне активности
успорене због сезоне коришћења
годишњих одмора, Енергопројект Индустри
ја је забележила изузетну активност како у
континуираној реализацији текућих посло
ва и пројеката уз поштовање задатих рокова,
тако и у успешној аквизицији. У августу је

потписан уговор као наставак успешне више
годишње сарадње са Контролом летења
Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о, и то Услу
га пројектантског надзора на извођењу радо
ва за изградњу зграде ЦКЛ Београд и изград
њу анекса зграде ЦКЛ и торња АКЛ на
аеродрому Сурчин, за који је Енергопројект
Индустрија урадила комплетну техничку

документацију кроз све фазе пројектовања,
од Идејног решења до Пројекта за извођење.
Укупна новопројектована БРГП подземних
и надземних етажа објекта Анекса и Кон
тролног торња је П=7.423,72m². Тим струч
њака ће водити шеф пројекта Драгослав
Врањешевић, дипл. инж. грађевинарства.

ЕП ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ – послови на тржишту Северне Африке

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ БРАНЕ „СИДИ НАСЕР“ У АЛЖИРУ

Е

нергопројект Хидроинжењеринг
реализује Уговор - Студија Главног
пројекта бране Сиди Насер у вила
ји Ел Бајад, у Алжиру. Наручилац посла је
Министарство водних ресурса Национална
агенције за бране и трансфере („ANBT“),
Инвес титор са којим Хидроинжењеринг
има дугогодишњу успешну сарадњу на
пословима из области водопривреде. Тре
ба истаћи и чињеницу да је наше предузе
ће овај посао добило у оштрој конкурен
цији на међународном тендеру, на коме су
учествовале реномиране светске фирме из
облас ти пројектовања водопривредних
објеката.
Предмет уговора је израда Главног
пројекта са тендерском документацијом
за реализацију бране Сиди Насер у вилаји
Ел Бајад. Да се ради о комплексном послу,
потврђује и чињеница да се у току реализа
ције посла, пројектант мора стриктно при
државати строгих услова које је наручилац
пројекта дефинисао у уговору.
Напомињемо да је претходна фаза тех
ничке документације „Студија изводљиво
сти за преградна места Јужни Атлас, Брана:
Сиди Насер (вилаја Ел Бајад)“ („Etudes de
faisabilite des sites de barrages du Sud Atlas –
Barrage: Sidi Naceur (Wilaya El Bayadh)„) ура
ђена 1988. године од стране Енергопројект
Хидроинжењеринга и тада је Наручилац
пројекта била Дирекција за коришћење
површинских вода и трансфере у оквиру
Министарства водопривреде, Шумарства
и Рибарс тва. У Студији из 1988. године,
разматрана је брана Сиди Насер на лока
цији истоимене реке Сиди Насер, у близи
ни места Аин Уракиса („Ain Ourak issau“), у
вилаји Ел Бајад.
Са привредним развојем Алжира и
растом становништва, потребе за водом се
стално увећавају па је планирана изград
ња будуће бране Сиди Насер на истои
меној реци, на локацији која се налази у
источном граничном делу вилаје Ел Бајад,
а западном граничном делу вилаје Лагуат.
Граница ове две вилаје се протеже доли

ном реке Сиди Насер.
Основна намена будуће акумулације
Сиди Насер је да обезбеди снабдевање
пијаћом водом локалног становништва у
вилаји Лагуат, као и наводњавање пољо
привредног земљишта у вилајама Лагуат
и Ел Бајад, с обзиром да се становништво
у овом делу Алжира у највећој мери бави
пољопривредом.
Још у току израде Студије изводљиво
сти (1988. год.) констатовано је да постоји
проблем вододрживости десне долинске
стране главног водотока Сиди Насер пре
ма десној притоци реке Шаба Саух Шиш.
Након анализа у почетним фазама
Главног пројекта бране Сиди Насер, а да
би се искористио водни потенцијал реке
Сиди Насер и њених притока Шаба Саух
Шиш и Тискрин, у договору са инвестито
ром задатак је проширен и на две додатне
бране. Изградњом брана на три водотока
(Сиди Насер, Шаба Саух Шиш и Тискрин)
повећава се количина дотек ле воде коју
је могуће искористити у водопривредне
сврхе. На тај начин се истовремено реша
ва проблем обезбеђења вододрживости
десне долинске стране главног водотока
Сиди Насер и повећава запремина акуму
лационог простора.
Ово повећање обима посла праћено
је и анексима основног уговора. Укупна
вредност уговора са анексима је 1,1 милион
евра, а рок завршетка 27 месеци.
У почетној фазе реализације угово
ра, након прикупљања податка и анализе
постојеће документације, обимни истра
жни радови су реализовани у сарадњи са
локалним подизвођачима.
Све фазе уговора се реализују у скла
ду са строгим условима које је Наручилац
пројекта, Национална државна агенција
за бране и трансфере („АНБТ“), дефинисао
у Уговору.
Након израде компаративне анализе
варијанти, инвеститор се одлучио за вари
јанту у којој је главна брана Сиди Насер од
ваљаног бетона, а додатне бране су зони

ране насуте бране од земљаног материјала
са централним глиненим језгром.

Географски положај локације бране
Сиди Насер

Диспозиција три бране: Главна брана
Сиди Насер и додатне бране Шаба Саух
Шиш и Тискрин
Главна брана на реци Сиди Насер и
додатне бране Шаба Саух Шиш и Тискрин,
са круном на коти 1187,00 mnm, формираће
свеобухватну акумулацију укупне запреми
не 36,16 милиона m3 на коти нормалног
успора 1180 mnm.
Имајући у виду да је основни циљ аку
мулације Сиди Насер обезбеђење вода за
водоснабдевање и наводњавање, пројекто
ван је водозахват на профилу главне бране
Сиди Насер. Осим тога, и на профилу додат
не бране Тискрин, омогућено је захватање
воде за кориснике.
Главни евакуациони објекат налази се
на профилу главне бране Сиди Насер, у
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њеном централном делу, и састоји се од
прелива практичног профила, степенастог
брзотока и слапишта. У складу са дефини
саним фазама реализације Уговора Сиди
Насер, моделска испитивања на физичком
моделу пројектованог евакуатора бране
Сиди Насер показаће да ли овакво решење
обезбеђује безбедну евакуацију воде при
читавом опсегу протока.

Типски попречни пресек главне бране Сиди
Насер, брана од ваљаног бетона

За усвојено техничко решење, у складу
са условима уговора, пројектант реализује
Студију утицаја на животну средину и ква
литет вода, као и Студију ризика на низ
водној деоници у случају пролома бране.
Осим тога, у току је и израда Студије анти
ерозионих радова у сливу, као и Студије
оправданости.
Након израде главног пројекта, инве

ститор, као наручилац посла, расписаће у
најскорије време међународни тендер за
извођење и надзор радова на реализацији
будуће бране Сиди Насер. Због растућих
потреба за водом у овом региону, изград
ња бране Сиди Насер представља један од
приоритета АНБТ-а и очекује се да почетак
изградње ове бране буде у првој половини
2021. године.

Типски попречни пресек додатне бране Тискрин, зонирана насута брана од
земљаног материјала са централним глиненим језгром

АД ВИСОКОГРАДЊА – успостављена нова систематизација

ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Након детаљних анализа пословања Енер
гопројект Високоградње у периоду од 2017.
године па све све до трећег квартала 2019.
године и установљеног негативног финан
сијског наслеђа, проблема са ликвидношћу,
отежаног наступа на домаћем и страним тржи
штима услед низа фактора, као и потребе за
повећаним учинком и ефикасношћу располо
живог капацитета људи у модерном, савреме
ном начину пословања, одлучено је да је неиз
бежно да се приступи поступку унутрашње
реорганизације. Новом систематизацијом су
смањени трошкови рада путем оптимизације
броја извршилаца за више од 20%, и то у свим
сегментима.
У марту 2019. године се отпочело са про
цесом реструктурирања. Део механизације и
30 запослених су уступљени Енергопројект
Нискоградњи. Ефекат уступања механизације је
утицао на побољшање финансијског резулта
та. Затим је утврђен поступак систематизације
радних места, односно установљен је метод
којим је дефинисан број људи који су техно
лошки вишак. Уследило је добровољно при
јављивање запослених за престанак радног
односа. На тај начин је радни однос прекинуло
19 запослених током маја и јуна месеца 2019.
године, а њима је исплаћена отпремнина у
складу са Законом и Колективним уговором.
Израђен је Правилник о систематизацији рад
них места у Енергопројект Високоградњи и на
седници Одбора директора је донета одлука о
покретању поступка утврђивања вишка запо
слених. Усвојен је Програм решавања вишка
запослених, израђена су решења о престанку
радног односа и исплаћен је део отпремнина.
Поступак је још увек у току и до краја окто
бра је обухваћено 80 запослених, а завршетак
програма вишка запослених не представља
крај реструктурирања. Предвиђено је и пове
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зивање унутар логистичког центра, техничке
припреме и грађевинске оперативе, у циљу
умрежавања људских ресурса. Затим, про
даја залиха материјала и опреме који нису у
функцији пословања у иностранству. Постоји
више очекиваних ефеката реструктурирања
који се односе на апсекте делатности и тржи
шта, организационе структуре, решавања
проблематике вишка запослених, потребе за
променом техничко-технолошке структуре,
проблематике финансијског реструктурирања
и остале активности од интереса за будуће
пословање друштва.
Навешћемо неке од ефеката кадровског
реструктурирања у сектору техничке припре
ме: почетком 2019. године у сектору техничке
припреме (ТП) било је запослено 58 радника.
Од тога је 21 био ангажован на градилишту, а 37
се бавило израдом понуда у пословној згради.
Тренутно у сектору ТП се налази 21 запослен.
Од тога је 12 радника на градилиштима, а 9 је
ангажовано на изради понуда. Од почетка па
до августа месеца текуће године, израђене су
и предате 33 понуде (од којих су неке имале
више ревизија), од чега је 20% ино-понуда,
док су преостале рађене за пројекте у земљи.
Поређења ради, у 2017. години су урађене 24
понуде, а у 2018. години 22 понуде. Такође, зна
чајно већи број радника из сектора техничке
припреме налази се на градилиштима него у
пословној згради. На пример у 2018. години
26% радника из ТП је ангажовано на градили
штима, а 2019. године је то 57%.
Повећање броја израђених понуда, уз
смањење броја запослених на изради истих
је било могуће због новог начина функцио
нисања сектора ТП. Наиме, уведена је флек
сибилност у изради понуда, уз ангажовање
постојећих ресурса са градилишта у мери у
којој се не угрожава нормално функциони
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сање градилишта. Такође, запослени у ТП
пружају подршку градилиштима приликом
израде, анализе и одбране Одштетних захтева/
Потраживања коју градилишта испостављају
према инвеститорима. Уочена је потреба да
се додатно ангажује и млади стручни кадар,
као и одређени број искусних, дипломираних
инжењера од сваке струке. Размена кадрова
између сектора ТП и градилишта доприноси
динамичности, размени искустава, као и бољем
познавању тржишта.
У циљу прилагођавања тржишту и фор
мирању флексибилнијег система приликом
реализације пројеката било је неопходно извр
шити кадровско реструктурирање и у сектору
оперативе. Тако ће се у наредном периоду у
складу са разматрањем намене и величине
пројеката, формирати два метода у руковођењу
и извођењу објеката.
Први метод се односи на формирање
искључиво инжењеринг приступа, где ће кључ
ни кадрови пратити кооперанте по струкама,
као и сву неопходну коресподенцију са над
зором, пројектантом и инвеститором. Други
метод се односи на комбиновање инжењеринг
приступа према кључним кооперантима, уз
истовремено задржавање извођачког дела
ангажовањем сопствених ресурса, адекватних
пословођа и бригадира (сопствени радници
и механизација).
Сви ови поступци су рађени са циљем
реафирмације оснивачке делатности Енерго
пројект Високоградње у областима пословања
и на домаћем и на иностраним тржиштима.
Изменом организационе структуре, оптимиза
цијом ресурса према усвојеној Организационој
шеми, постићи ће се редефинисање пословних
процеса. Затим, предвиђено је да ће финансиј
ски ефекат, као последица реструктурирања у
2019. години, бити уштеда у трошковима зарада

вести

Eнергопројект вести

у земљи. Постоје још бројна места у поступку
реструктурирања Енергопројект Високоград
ња која би могла да доведу до побољшања
пословања. Једно од кључних је поступак
подмлађивања новим кадровима, које ће са
традиционалним начином преношења знања
у Енергопројекту довести до освежења и до
стварања искусних стручњака разних про
фила, са којим ћемо бити спремнији за нове
пословне подухвате. Управо са том идејом у
претходном периоду у Енергопројект Висо
коградњи дошло је до измене у руководству.
Током месеца септембра на функцију техничког
директора именована је Драгана Грујић, док је
Никола Павловић именован на функцију дирек
тора за маркетинг, техничку припрему и развој.
Драгана Грујић је грађевински инжењер, са
искуством од 17 година у разним областима
високоградње, а у Енергопројект Високоград
њи је запослена од 2003. године, прошавши све
фазе од понуда и уговарања преко извођења,
праћења и управљања пројектима. Никола
Павловић је мастер инжењер грађевинарства,
дипломирао је 2011. године на одсеку за кон
струкције Грађевинског факултета у Београду
и исте године почео да ради у Енергопројекту.
ДРАГАНА ГРУЈИЋ
Који су најзначајнији пројекти на којима
сте до сада радили и која је била ваша пози
ција на њима?

Драгана Грујић
Поред рада у дирекцији у оквиру сектора
техничке припреме, била сам ангажована на
изградњи више значајних пројеката у земљи и
иностранству. Међу најважнијим пројектима у
иностранству, на којима сам радила на позици
ји главног инжењера за управљање пројектом,
издвојила бих пројекте тржно-рекреативног
центра “Ардагер” у Ураљску, у Казахстану и про
изводне базе америчке компаније “Schlumbe
rger” у Астрахану, у Русији.
Од пројеката у земљи, издвојила бих
изградњу пословног објекта “Blue Centar” у
блоку 26 у Београду, где сам била ангажова

на на месту водећег инжењера за односе са
инвеститором. Као најзначајнији пројекат у
смислу комплексности и ангажовања навела
бих изградњу стамбено-пословног објекта „BW
Residences“, прве две куле изграђене у оквиру
пројекта “Београд на води”, где сам обављала
функцију директора радова.
Где видите простор за даљи напредак и
развој унутар ваших надлежности у Енер
гопројект Високоградње?
Простор видим у прилагођавању тржи
шту тако што ће бити формиран флексибилан
систем за реализацију пројеката. Завршетком
реструктурирања сектора грађевинске опе
ративе и сектора инсталација, према намени
и величини пројеката, план је да буду форми
рана два приступа у руковођењу и извођењу.
Први се односи на формирање искључиво
инжењеринг приступа у коме ће инжењери
пратити кооперанте по струкама, као и сву
коресподенцију са надзором, пројектантом
и инвеститором. Овакав приступ планиран је
на пројектима мањег обима, као што су мања
индустријска постројења, стамбени објекти и
слично. Други приступ комбинује инжењеринг
према кључним кооперантима и ангажова
ње сопствених ресурса у извођачком делу,
односно производних радника и механизације.
Овакав приступ биће примењив за веће про
јекте, које је Енергопројект Високоградња до
сад искључиво радила.
Која би била ваша порука запосленима у
Енергопројект Високоградњи?
Енергопројект Високоградња је фирма која
је вишедеценијским пословањем дала велики
допринос грађевинској индустрији, и чија се
јачина огледала, пре свега, у људима који су
њен део. Стратешки, предузеће има за циљ
формирање стабилног и стручног колектива,
који ће нашу компанију задржати у самом врху
српске грађевине.
НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
Како сте започели каријеру у Енергопро
јекту?
Након завршених основних студија кон
тактирао сам све велике грађевинске фир
ме у Србији. По препоруци професора, једна
од фирми у којима сам конкурисао била је и
Високоградња. Будући да сам основне студије
завршио у року, са високом просечном оце
ном и да сам имао препоруке од професора,
Енергопројект ми је одмах пружио прилику да
заснујем радни однос, пре завршетка мастер
студија. Озбиљност приликом селекције је
била један од кључних разлога због којих сам
се одлучио да изаберем баш ову фирму. Енер
гопројект је препознао моју жељу и пружио
ми могућност за континуално професионално
усавршавање. У децембру 2015. године сам
положио испит под окриљем „Project Mana
gement Institute“ из САД и постао најмлађи
сертификовани ПМП („Project Management
Professional“) у Енергопројект Високоградњи.
Од јануара 2019. године, ангажован сам од
стране Националне „FIDIC“ асоцијације у Србији
(АЦЕС), као један од предавача на стручним

тренинзима под називом „Примена FIDIC усло
ва уговора“.

Никола Павловић
Који су најзначајнији пројекти на којима
сте до сада радили?
Убрзо након завршеног приправничког
стажа у јануару 2012. добио сам прилику да се
придружим тиму на пројекту Реконструкција
Топионице и Изградња нове фабрике сумпор
не киселине у Бору. У том тренутку, то је био
највећи индустријски пројекат у Србији. Од
тада, свака наредна функција је била профе
сионални корак унапред. За нешто више од
три године проведене на пројекту, прошао
сам пут од инжењера у припреми до заменика
директора радова. Рад на интернационалном
пројекту са два страна инвеститора (фински
„Outotec“ и канадски „SNC Lavalin“) определио
је моју каријеру у правцу пројеката на којима
се примењују „FIDIC“ услови уговарања који су
касније постали моја ужа специјалност.
Од јануар
 а 2016. године до фебруара 2019.
године био сам ангажован на пројекту Београд
на Води Плот 14 („BW Residences“) на позицији
техничког директора радова. Поред организа
ције извођења радова, био сам задужен и за
администрацију уговора, који је такође потпи
сан према „FIDIC“ условима уговарања.
Да ли препознајете могућност за додат
но унапређење и евентуално покретање
нових активности у оквиру ваших над
лежности у Енергопројект Високоградњи?
У периоду реструктурирања предузећа,
област уговарања послова је свакако од кру
цијалног значаја за напредак и развој. Тренутни
циљ Високоградње је задржавање постојећих
тржишта у Европи, Азији и Африци, на она који
ма годинама успешно послује. На тим тржи
штима бренд Енергопројекта је препознат као
синоним за поузданост и квалитет. Проширење
постојећих тржишта свакако представља знача
јан простор за унапређење пословања. Осно
ва за успешну будућност Енергопројекта је и
запошљавање младих перспективних кадрова
и улагање у њихово непрекидно усавршавање.
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Eнергопројект у фокусу
Интервју

АЛЕКСАНДРА МИЉКОВИЋ директорка АД Урбанизам и архитектура

ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА ОДРЖИМО ВИСОК КВАЛИТЕТ
ПРУЖЕНИХ УСЛУГА И СТАТУС КОМПАНИЈЕ
КОЈА ИМА КАПАЦИТЕТ ДА РАДИ
НА ВЕЛИКИМ И СЛОЖЕНИМ ПРОЈЕКТИМА

C oбзиром на динамику реализације проје
ката планирану за последња три месеца
ове године, имамо реална очекивања да
ће предузеће у највећој мери остварити
планске параметре за ову годину

Како оцењујете актуелну пословну ситуацију друштва
и остварене резултате за прошлу и у текућој 2019. години?
Енергопројект Урбанизам и архитектура тренутно ради пет
озбиљних, великих пројеката: Кула Београд, Блок 26, стадион у
Краљеву, Универзитет Нархос у Казахс тану и хотел Хајат у Ростову
на Дону. Поред тога имамо још неколико мањих пројеката и укљу
чени смо у надзор на три градилишта. Упос леност је максимална.
У 2018. години у погледу прихода план друштва је остварен
99%, а добит 67%. Полугодишњи резултати ове године показују
84% оствареног прихода и 37% остварене добити у односу на
план за тај период.
C oбзиром на динамику реализације пројеката планирану за
последња три месеца ове године, имамо реална очекивања да
ће предузеће у највећој мери остварити планске параметре за
ову годину.
На којим пројектима у Србији је тренутно ангажована АД
Урбанизам и архитектура и да ли у скорије време можемо да
очекујемо добијање неког новог значајнијег посла на домаћем
терену? Шта се чини на побољшању тржишне позиције у
земљи и јачању њене конкурентности?
Од пројеката у Србији посебну стратешку важност за цео
систем Енергопројект имају сопс твене инвес тиције. Од јула месеца
ове године радимо на стамбено-пословном комплексу у Блоку 26,
а очекујемо да отпочне и развој пројекта стамбеног комплекса
у Блоку 24.
Поред тога тренутно радимо Кулу Београд, највиши обје
кат у комплексу Београд на води који је и главно обележје овог
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комплекса. Такође, завршавамо документацију за грађевинску
дозволу за фудбалски стадион у Краљеву, а још увек смо анга
жовани и на пројектима Ада Мол и Кинески културни центар за
које су услуге по основном уговору окончане, али има додатних
радова. Укључени смо у пројектантски надзор на градилиштима
Парк 11 и затворски комплекс у Крагујевцу, где се радови изводе
по нашој документацији.
У условима раста на домаћем тржишту циљ нам је пре свега
да одржимо висок квалитет пружених услуга и статус компаније
која има капацитет да ради на великим и сложеним пројектима.
Трудимо се да држимо корак са најсавременијим технологијама
рада и корис тимо искус тва које стичемо у раду на заједничким
пројектима са интернационалним компанијама. Поседовање и
одржавање лиценци за пројектовање објеката, за које Грађевинске
дозволе издаје Минис тарс тво грађевинарс тва, свакако предс та
вља још једну компаративну предност на тржишту.
Како сте задовољни темпом реализације и наплате уго
ворених пројеката?
Време реализације на великим и сложеним пројектима какве
радимо, готово увек је дуже од планираног због непредвиђених
околнос ти као што су промена обима посла, координација са
страним консултантима укљученим у пројекат, неочекивани зах
теви локалних институција у процесу издавања дозвола, застој у
финансирању. Све ово доводи до отежане наплате и проблема
ликвиднос ти и предс тавља велики изазов за менаџмент предузећа.
На шта су тренутно фокусиране маркетиншке актив
ности? Постоје ли евентуални планови друштва у смис лу
изласка на нека нова тржишта? Да ли се очекује нека нова
значајнија аквизиција на страним тржиштима?
Маркетиншке активнос ти једнако су усмерене и на домаће и
на инос трана тржишта кроз израду идејних решења, учешће на
конкурсима и претквалификације на тендерима. Трудимо се да
пружимо висок ниво услуга и стекнемо поверење инвес титора

Блок 26
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Хајат у Ростову на Дону

Фудбалски стадион у Краљеву

Универзитет Нархос у Казахстану

Ове године ситуација са кадровима стабилнија је него у
2018. години. Прилагођавамо се условима веће флуктуа
ције које диктира тржиште и стално радимо на пријему
нових кадрова
У условима растућег домаћег тржишта, ном смис лу, ради прилагођавања сталним
очекујем да Енергопројект Урбанизам и променама које диктира тржиште.
архитектура одржи статус једног од нај
И на крају, шта бисте поручили
већих пројектантских предузећа у облас ти запос ленима у вашем друштву ?
високоградње у Србији, а да интернацио
У периоду до краја године очекују нас
нално остане препознатљив бренд у својој велики напори како бисмо испунили угово
WORLEYPARSONS
completed
its ма кратким роковима и
облас ти.
рене оба
везе у вео
$3.2-billion
acquisition
Jacobs’Верујем да ће максимално
Пут за наш даљи напредак и раз
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њеResources
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ција нових технологија рада и едукација упорност, стрпљење и веру у успех, сигур
кадрова у техничком, али и организацио но довес ти до резултата.
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на активним пословима.
У инос транс тву сада радимо два велика
пројекта: Универзитет Нархоз, у Алма Ати
у Казахс тану, и Хотел Хајат, у Ростову на
Дону у Русији. Сваки пројекат предс тавља и
прилику за нови посао. У последње време
имали смо више понуда у различитим обла
стима Казахс тана, чије резултате очекујемо.
Такође очекујемо резултате неколико
понуда и аквизиција у Гани, као посебно
перспективном тржишту на коме сагле
давамо велики потенцијал раста, и има
мо традиционално одличну сарадњу са
Енергопројект Гана. После периода засто
ја изазваног политичким променама оче
кујемо стабилизацију и поновни период
активнос ти.
Каква је садашња ситуација у домену
кадровске политике и каква је тренутна
запос леност? Да ли је кадровска струк
тура усклађена са потребама друштва?
Ове године ситуација са кадровима
стабилнија је него у 2018. години. Прила
гођавамо се условима веће флуктуације
које диктира тржиште и стално радимо на
пријему нових кадрова, укључујући струч
њаке са искус твом и младе који тек треба да
постану носиоци посла. Тренутно у сектору
за инсталације тражимо искусне инжењере.
Где сагледавате Урбанизам и архи
тектуру у наредном периоду? Где види
те простор за даљи напредак и развој?
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АД ЕНТЕЛ - перспективе транзиције енергетског сектора

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НА 24. СВЕТСКОМ ЕНЕРГЕТСКОМ КОНГРЕСУ

О

д 1923. године, када је
оформљен, Светски
савет за енергију („WЕC“
– „World Energy Council“) окупља
лидере из сектора енергетике
који својим искуством, идејама
и визијама промовишу напредак
рационалног снабдевања и
коришћења енергетских ресур
са, покривајући не само технич
ке и технолошке аспекте, већ и
еколошка, економска, социјална,
политичка и регулаторна пита
ња. За активно учешће нашег
Националног комитета при
„WЕC“-у и углед који има
мо,
морамо захвалити др Миодрагу
Месаровићу, који са позиције
генералног секретара нашег
Националног комитета већ дуги
низ година промовише Србију,
али и миси
ју „WЕC“ у нашој
земљи. Својим професионалним
залагањем омогућио је да Срби
ја буде препознатљива чланица
ове врло значајне институције,
што доказује и чињеница да је
организатор Србији обезбедио
бесплатно штанд у изложбеном
павиљону конгреса и учешће на
конгресу.
„WЕC“ перманентно преду
зима широк спектар активности
кроз низ глобалних и регионал
них форума и радних група чији
је циљ обликовање одрживе
енергетске будућности. Једна од
најважнијих активности је орга
низација Светског енергетског
конгреса који се одржава сваке
три године са циљем да се оства
ри дијалог и размена најбољих
достигнућа између министара,
извршних директора, стручњака
и истраживача и представника
индустрије о критичним крета
њима у енергетском сектору.
Ове године је у период у од

24

|

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ

8. до 12. септембра у Абу Дабију
одржан 24. Светски енергетски
конгрес под слоганом “Енер
гија за просперитет”. Конгрес
је окупио до сада највећи број
учесника: преко 15.000 посети
лаца, 4.000 делегата, 500 дирек
тора, 70 министара, 250 уважених
говорника и 600 представника
медија из 150 земаља. Око 2.500
излагача представило је читав
спектар услуга, опреме и ино
вација у изложбеном павиљону
на око 40.000 m2.
Један од основних циљева
овог 24. Светског енергетског
конгреса је био да се истраже
перспективе транзиције енер
гетског сектора које би могле
да понуде нове пословне при
лике, истовремено обогаћујући
животе свих људи на планети,
обезбеђујући напредак гло
балног друштва и обнављајући
нашу планету дајући јој могућ
ност даљег одрживог развоја.
Као и увек, конгрес је омогућио
идеалну платформу за глобалну
енергетску заједницу која се оку
пила са заједничком тежњом да
се постигне енергетска транзи
ција која обогаћује животе свих
људи на планети, без предрасуда
у односу на било који поједи
начни извор енергије. Све већа
повезаност и еколошка свест
глобалног становништва, нови
дух предузетништва и пораст
дисруптивне дигитализације
представљају основне покретаче
промена у начину на који про
изводимо, тргујемо и трошимо
енергију. Изазов је обезбедити
просперитет, обећавајући нову
еру глобалног обиља чистих и
обновљивих извора енергије и
технологија. Морају се предузети
конкретни кораци да се зашти

јул-септембар 2019.

ти планета и омогући несметан
привредни и друштвени развој
свих друштава, остварујући токо
ве поуздане, приступачне и одр
живе енергије свима, у било које
време и на било ком месту.
Током конгреса, „WЕC“ је тра
диционално презентирао сво
је годишње извештаје (Светски
енергетски сценарији, Индекси
енергетске трилеме, Истражива
ње кретања иновација, Пројек
товање поремећаја – Нова ера у
енергетици, и др.) и искористио
прилику да позове одговорне
за доношење политичких и еко
номских одлука да узајамном
сарадњом допринесу стварању
одрживе и енергетски сигурне
будућности.
Први дан био је посвећен
визијама будућег светског енер
гетског система, истраживањима
најдинамичнијих области енер
гетике и неопходним променама
које треба да обликују енергет
ски сектор сутрашњице.
Током другог дана разма
тране су иновације и пословне
могућности у енергетском секто
ру кроз необичан слоган: Посло

вање (не) као обично / Business
as (un)usual/– Могућност за про
мене. Приватни енергетски сек
тор је саставни део постизања
одрживе енергетске будућности,
али и важан учесник глобалних
изазова у испоруци енергије
за просперитет у синергији са
лидерством, регионалним пер
спективама, обезбеђењу сигур
ности у спровођењу одрживо
сти.
Трећег дана дискутовало се
о усклађивањима регулативе у
циљу даљег развоја одрживе
енергетике, али и о потребним
институционалним променама
којима би се омогућило при
ближавање тежњама светске
енергетске трилеме, односно
енергетској безбедности, доступ
ности енергије и еколошкој одр
живости.
Четврти дан био је посвећен
иновацијама у сектору енергети
ке и могућностима обезбеђења
одрживе енергетске будућности.
Важно је напоменути да су
иновације била централна тема
конгреса. Иако се енергетска
транзиција убрзава на мно
гим фронтовима, регулаторни
оквир и законодавство заостају
за иновацијама, што обесхрабру
је инвеститоре. Постоји консен
зус да се будућност декарбони
зира, али је пут до ње препун
неизвесности. Такође, јасно се
види правац децентрализације
електроенергетских система и
његове дигитализације. Енергет
ски сектор доживео је потпуне
и незамисливе промене у прет
ходних дванаест година у којима
је цена производње електричне
енергије из сунца („PV“) спуштена
десет пута, а снага на јединичном
стубу ветро генератора повећа
на такође скоро десет пута.
Главне промене, према
мишљењу већине учесника, у
наредном периоду очекују се у
свим врстама акумулатива, како
батерија, тако и акумулатора
топлотне и расхладне енергије,
која ће променити начин функ
ционисања електро мреже.
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Наравно, на конгресу се
говорило и о начину финанси
рања и осигуравања инвестици
ја у енергетском сектору који је
капитално интензиван, са циљем
да се обезбеди циклус инвести
рања у који би се укључиле
комерцијалне банке али и „WB“
и „EBRD KfW“ и велики пензиони
фондови.
Учешће Енергопројекта на
24. Светском енергетском кон
гресу била је јединствена прили
ка да се упознамо са глобалном
проценом кључних питања од
значаја за даљи развој енерге
тике, постизање одрживог енер
гетског развоја и стварање боље
будућности.

Младен Симовић, директор Ентела, са Владимиром Мило
шевићем, директором Ентелове компаније у Абу Дабију и
Веном Селином Али из Ентелове компаније у Абу Дабију

Атмосфера са изложбеног дела Конгреса

АД ЕНТЕЛ – обуке за запос лене

ПОКРЕНУТ ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ РАДИОНИЦА

О

д јуна 2019. године у организацији
запослених Ентеловог Бироа за
информационе системе (МИС биро),
у овом друштву покренут је пројекат одр
жавања редовних радионица - интерних
обука за запослене. Циљ овог интерног про
јекта је што боље упознавање запослених
са могућностима Ентеловог информационог
система или неког од интерно развијених
софтверских алата. Радионице се одржавају
сваког петка у просторијама МИС бироа, а
теме се бирају према интересовању и при
јавама запослених. Трајање једне радионице
је око шездесет минута, уз организацију рада
у мањим групама које обухватају до десет
запослених.
Поред похађања радионица на теме које
су на почетку овог интерног пројекта иден

Запослени Ентела на радионицама

тификоване као најинтересантније, запосле
нима је омогућено и предлагање тема које
сматрају да би биле корисне за њих и њихове
колеге. Неке од тема обухваћених досада
шњим радионицама односе се на активности
у оквиру ЦЕМС-а (Ентеловог „in-house“ софт
вера за праћење и управљање документаци
јом на пројектима), ЕНТИС-а (информационог
система Ентела), УЦС-а (система обједињених
комуникација у Ентелу), веб мејл Ентела, без
бедности у рачунарским мрежама итд.
Као подршка одржавању радионица у
оквиру Ентеловог информационог систе
ма направљен је и нови модул “Радион
 ице”.
Апликација се састоји из две целине, кори
сничког и административног дела.
Кориснички део запосленима нуди пре
глед тема за радионице (планираних, пред

ложених и одржаних), самостално управља
ње својим налогом (пријаву на радионице
и/или отказивање пријава), као и приступ
додатним материјалима (презентације, упут
ства и слично) везаних за радионице којима
је запослени присуствовао.
Администраторски део апликације обу
хвата комплетно управљање темама, мате
ријалима и пријавама. На основу заинтере
сованости и броја пријава за одређену тему,
администратор прави план и заказује обуке
за текући месец. По прихватању пријава и
формирању група, запосленима се шаљу меј
лови обавештења о одржавању радионице
за коју су показали заинтересованост, као и
подсетници на дан саме обуке. Аутоматизо
вано је и вођење евиденције пријава, при
сутности на радионицама, као и извештаји
шефовима производних бироа у предузећу о
запосленима који похађају радионице, чиме
је омогућен увид у потребе и жељу запосле
них за напредовањем и већом ефикасношћу.
Према досадашњој евиденцији, укупан
број одржаних обука од покретања програма
обуке је 20, док је укупан број запослених
који су присуствовали досадашњим радио
ницама 96. Тренутно је понуђено пријављи
вање на 13 различитих тема.
Планирано скоро увођење ДМС-а у
Ентел, као и у остала предузећа Енергопро
јекта, отвара потребу за проширењем тема
радионица и на ову област, ради што брже и
квалитетније имплементације овог софтвера.
У блиској будућности планирано је и одржа
вање стручних радионица у организацији
осталих организационих јединица АД Ентела.
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Јединствена Синдикална Организација Енергопројект

ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА

У

четвртак 05.09.2019. у
просторијама Савеза
самосталних синдиката
Србије у Београду, одржан је
округли сто са темом “Минимал
на цена рада”. Учесници округ
стола су представници Владе,
Зоран Ђорђевић министар за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Синиша Мали
министар финансија, представ
ници Синдиката, Љубисав Орбо
вић председник Савеза само
сталних синдиката Србије, Зоран
Стоиљковић председник синди
ката УГС Независност, представ
ници Уније послодаваца Зоран
Ненезић председник и остали
представници државе, синдика
та и послодаваца. Округлом сто
лу је присуствовао и Мирослав
Дрекић председник ЈСО Енерго
пројект и председник градског
одбора Синдиката грађевинара.
Љубисав Орбовић је напоменуо
да су по висини зарада једино

Албанија и Бугарска испод Срби
је. Да уколико настави да се
повећава само минимална цена
рада да ће све више запослених
примати “минималац“ и да је нео
пходно да се повећавају и оста
ле зараде. Министар Зоран Ђор
ђевић је напоменуо да његово
министарство континуирано
ради на побољшању права рад
ника. Да је велики проблем рад
на црно што омогућава нелојал
ну конкуренцију на тржишту.
Један од приоритета министар
ства је боља комуникација изме
ђу представника власти, посло
даваца и синдиката.
Милош Ненезић испред Уни
је послодаваца је напоменуо да
је неопходна реформа образо
вања да би привреда добијала
адекватне кадрове. Нагласио
је да су разлози одласка вели
ког броја људи у иностранство
између осталог и лоши услови
рада, мале зараде и немогућност

налажења посла у струци.
Зоран Стоиљковић је указао
да је неопходно да у минимал
на цена рада стигне минималну
потрошачку корпу која је иначе
на граници људског достојанства
и потребно више субвенција од
стране државе у домаћу при
вреду.
Министар Синиша Мали
се захвалио на позиву и подр
жао дијалог. Напоменуо је да
ће повећање минималне цене
рада бити 11.1% или са 155,3 на
172,54 динара по сату. Такође је
напоменуо и да ће послодавци
ма бити повећан неопорезиви
износ зараде са 15.300 на 16.300
динара и стопа доприноса на
терет послодавца бити смање
на за 0.5%. То је за период јануар
– децембар 2020. године.
Већина учесника у дијало
гу је ставила акценат на лошу
демографску ситуацију и да се
под хитно морају предузимати

конкретне мере са чиме су се
сложили сви представници.
Испред синдиката ЈСО
Енергопројекта и синдиката
грађевинара Београда учешће
у дијалогу је узео и Мирослав
Дрекић. Напоменуо је да је вели
ки проблем у грађевинарству то
што послове добијају фирме са
једним запосленим, фирме које
не пријављују раднике што им
омогућава да буду нелојална
конкуренција на тржишту. Оно
што је такође проблем који тре
ба исправити је и однос држа
ве према домаћим фирмама. У
експанзији грађевинарства и
инфраструктуре домаће фирме
су махом подизвођачи страним
компанијама које профит изно
се у своје матичне земље и где
држава Србија има мало користи.
Неопходно је променити однос и
да домаће јаке и познате фирме
попут Енергопројекта и многих
других буду носиоци послова.

Да ли ићи на посао са прехладом?

БЛИЖИ СЕ СЕЗОНА ГРИПА И ПРЕХЛАДА

П

робудили сте се јутрос са упаљеним
грлом и цурењем из носа. Вероват
но сте се прехладили, али то може
да буде и грип. Прехлада и грип имају неке
исте симптоме, али прехлада је блажа. Гро
зница, болови у телу и јак замор су симпто
ми грипа, иако се грозница и температура
не јављају увек са грипом.
Ако имате грип, заразни сте дан пре него
што почнете да се осећате симптоме и до
седам дана после тога. Тако да је могуће да
ширите грип пре него што чак схватите да
га имате. Деца могу ширити грип више од
недељу дана.
Ако имате грип, требало би да останете
код куће све док температура не нестане
24 сата без лекова. Ако имате прехладу, то
зависи од тога како се осећате. Ако су ваши
симптоми довољно лоши да не можете нор
мално да функционишете на послу, много
кашљете или се само осећате лоше, останите
код куће и одмарајте се. Без обзира да ли
имате прехладу или грип, не заборавите да
сте заразни. Дакле, ваши сарадници ће вам
бити заправо захвални ако останете кући или
би бар требало да буду захвални. Ако заиста
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морате да идете на посао када сте болесни,
покушајте да избегнете ширење вируса и
бактерија на друге: увек кашљите или кијајте

у марамицу или у лакат и често перите руке
сапуном и топлом водом.
Најбољи начин да избегнете болест је да
узимате довољну количину витамина, имате

јул-септембар 2019.

редован сан, често перете руке сапуном и
топлом водом или користите средство за
дезинфекцију руку на бази алкохола, ако не
можете да перете руке. Такође, избегавајте
додиривање лица и очију рукама и избегавај
те болесне људе. Бити у близини дуванског
дима такође повећава шансе за прехладу.
Постоји више од 200 врста вируса који
узрокују прехладу, а риновирус је најчешћи.
Прехладе нису узроковане бактеријама, већ
вирусима, на које антибиотици не делују, па
их нема смисла тада употребљавати.
Бацили могу да преживе и до три сата
на објектима као што су купатило, судопера,
кухињски елементи, квака од врата.
Прехлада се преноси блиским контактом,
а зими проводимо више времена унутра,
грејући се. При том, просторије се ређе про
ветравају, а више смо изложени контакту са
другим људима у једној просторији. Зимски
ваздух је сувљи од пролећног и летњег, а
хладни вируси имају тенденцију да напре
дују у ниској влажности. Зато не треба да
чуди што је обољевање најизраженије зими.
Извор: www.planetazdravlja.com

Eнергопројект мозаик

ВАШ СТАН
НА НОВОМ БЕОГРАДУ!

Бул. Михаила Пупина 12, Нови Београд
Тел: 011/220-3444, 062/240-824
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Дух Eнергопројекта

АД ЕНТЕЛ – страни студенти на пракси

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА „ИАЕСТЕ“

У

жељи да настави успе
шну
вишегодишњу
сарадњу са организаци
јом ИАЕС ТЕ, Енергопројект Ентел
је ове године угостио иностране
студенте техничких факултета
који су изабрали да своју летњу
праксу реализују управо у нашем
предузећу. ИАЕС ТЕ представља
највећу међународну организа
цију за размену студената и оку
пља 80 држава широм света.
Основана још давне 1948. годи
не, ИАЕС ТЕ помаже да сваке
године преко 4.000 младих људи
стекне драгоцено радно иску
ство у компанијама препознатим
по добрим резултатима и успе

шном пословању.
Ове године у АД Ентелу су
своју праксу реализовала четири
студента електротехнике и архи
тектуре из Омана, УАЕ, Румуније
и Турске. Податак да су поједини
студенти Ентел изабрали по пре
поруци својих колега који су у
овом друштву реализовали своју
праксу током претходних година,
још једном потврђује веровање
да се програм стручне праске у
овом предузећу одвија на добро
организован начин, који студен
тима омогућава да стекну кори
сно знање и искуство за свој
даљи професионални развој.
Као и сваке године, студенти

Бусра Нур Ески из Турске (у средини), са инжењерима
АД Ентела

ма је на почетку њиховог борав
ка презентован план стручне
праксе и додељен ментор који
ће им помагати и усмеравати их
током њиховог рада у АД Енте
лу. Захваљујући ангажовању на
капиталним пројектима који су
тренутно у фази реализације у
Србији, али и интересантним
пројектима у региону Блиског
истока, Ентел је студентима био
у прилици да понуди реално
искуство рада и изазова на реа
лизацији захтевних пројеката
у којима учествује велики број
појединаца, али и већи број
компанија. Како овакве ситуа
ције представљају искуство са

Салем Ал Макбали из Омана (горњи
ред у средини), са инжењерима Енер
гопројект Ентела

којим се студенти нису сретали
током својих студентских дана,
њихова заинтересованост да
сазнају више о пракси пружа
ња консултантских услуга била
је изузетно велика. Такође, као
веома корисне препознате су
активности 3Д пројектовања у
специјализованим софтверима,
за које су студенти показали
велико интересовање и иници
јативу за додатним радом у циљу
решавања појединих проблема
са којима су се сусрели. Студен
тима који су исказали заинтере
сованост омогућено је и да посе
те Термоелектрану “Костолац Б”,
где је Ентел ангажован на пројек
ту изградње новог блока “Косто
лац Б3” у улози „FIDIC“ инжењера
и Стручног надзора.
Надамо се ће се позитивна
искуства иностраних студената
допринети да се добар глас о
Енергопројекту и Србији шири и
даље и да ћемо студенте који су
код нас обавили праксу у будућ
ности сретати и као пословне
сараднике на реализацији разли
читих уговора широм света. Ентел
се може похвалити и чињеницом
да од својих практиканата из прет
ходних година, који су у међувре
мену завршили своје академско
образовање и стекли одговарају
ћа инжењерска звања, већ добија
и прве пријаве за посао.

У организацији Синдиката

РЕКРЕАТИВНИ ОДМОРИ ЗАПОСЛЕНИХ

Т

оком претходног пери
ода, Синдикати преду
зећа из Система Енерго
пројект организовали су
рекреативне одморе за запосле

не. Из АД Нискоградње 14 запо
слених било је у Луковској бањи,
исти број био је у Врњачкој
бањи, док је њих осморо било у
Будви. У АД Високоградњи 22

запослених било је у Чању, 12 на
Златибору, по 11 у Бањи Кови
љачи и Соко бањи, а њих деве
торо је било у Врњачкој бањи. У
АД Опрема од пријављених 114

запослених, 65 је искористило
рекреативни одмор, а сами су
бирали дестинацију – планину
или бању.

Хуманост Енергопројектоваца

СЕПТЕМБАРСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

У

септембарској акцији добровољног
давања крви дошло је 22 потенци
јалних даваоца, крв је дало 19 дава
лаца, од тога 10 жена и 9 мушкараца, а први
пут крв су дала два даваоц
 а, док су одбијена
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три лица. Следећа акција је најављена за
крај јануар
 а када ће екипа из Института за
трансфузију крви Србије поново доћи у нашу
компанију. Од 1990. године ове акције у Енер
гопројекту организује колегиница Снежана

јул-септембар 2019.

Тимотић из Високоградње, која је због своје
одличне сарадње за Институтом често била
у прилици да помогне у требовању крви за
наше колеге и чланове њихових породица.

Дух Eнергопројекта
АД ЕНТЕЛ – поклони за највредније

НАГРАДА ЗА ОДЛИЧНЕ ЂАКЕ

28.

августа АД Ентел је организовао тра
диционално дружење одличних
ђака. Вредни школарци, деца запо
слених, окупили су се у Сали 2 да приме
заслужене награде за свој рад у школској
2017/2018. години.
Ове године је деветнаест основаца са
просеком 5,0 и осам средњошколаца са

просеком већим од 4,5 добило награде.
Награде, “ICE-WATCH” сатове, уручио им је
директор Ентела Младен Симовић уз при
годан поздравни говор.
Дружење је настављено уз припремље
не слаткише и сокове. На крају је већина
школараца посетила и радне просторије
својих родитеља и поздравила се са њихо

вим колегама .
Синдикат АД Ентел, такође традиционал
но, сваке године честита полазак у школу
деци запослених. Мина Радовић и Марко
Костић, ђаци прваци, су добили новчани
поклон од Синдиката АД за куповину при
бора и опреме за школу.

Посета деце запос лених

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ
СА НАЈМЛАЂИМ ЕНЕРГОПРОЈЕКТОВЦИМА
INFO

Jul 2019

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 firmom 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 fotografiše, ukoliko ne želite da se slika vašeg deteta objavi u listu Energoprojekt,
molimo vas da to izričito napomenete fotografu na licu mesta.

јул-септембар 2019.
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Дух Eнергопројекта
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јул-септембар 2019.

Дух Eнергопројекта

Последњег пет
ка у августу
око сто мали
шана узраста
од 2-12 година
посетило је
радно место
својих родите
ља у пословној
згради Енерго
пројекта

јул-септембар 2019.
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Станови свих структура од 28 m2 до 170 m2
Локали од 42 m2 до 94 m2
Гаражна места

ПРОДАЈА СТАНОВА У ВИШЊИЧКОЈ БАЊИ
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

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

Банка партнер:

