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1. KO JE АД ЕЛЕКТРПМРЕЖА СРБИЈЕ
Акципнарскп друщтвп Електрпмрежа Србије (у даљем тексту: ЕМС АД) је енергетски субјект
кпји према Закпну п енергетици и пдлуци Владе Републике Србије п псниваоу пвпг предузећа
пбавља следеће енергетске делатнпсти:



пренпс електришне енергије и управљаое пренпсним системпм;
прганизпваое тржищта електришне енергије.

МИСИЈА
Сигуран и ппуздан пренпс електришне енергије, ефикаснп управљаое пренпсним системпм
ппвезанпг са електрпенергетским системима других земаља, пптималан и пдржив развпј
пренпснпг система у циљу задпвпљеоа пптреба кприсника и друщтва у целини,
пбезбеђиваое функципнисаоа и развпја тржищта електришне енергије у Србији и оегпвп
интегрисаое у регипналнп и еврппскп тржищте електришне енергије.
ВИЗИЈА
Савременп кпнципирана кпмпанија кпја пдгпвпрнп и ефикаснп пбавља функције пператпра
пренпснпг система и тржищта електришне енергије у Србији кап делатнпсти пд ппщтег
интереса, унапређујући свпје ппслпваое у циљу дпстизаоа највищих стандарда уз примену
принципа пдрживпг развпја и виспке друщтвене пдгпвпрнпсти.
СИСТЕМИ МЕНАЧМЕНТА
У АД Електрпмрежа Србије су усппстављени и сталнп се унапређују системи управљаоа
квалитетпм, защтитпм живптне средине и защтитпм здравља и безбеднпщћу на раду,
пбједиоени у Интегрисани систем меначмента предузећа усаглащен са захтевима
међунарпдних стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
КАПАЦИТЕТЕ ЗА ПРЕНПС ЕЛЕКТРИШНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Капацитете за пренпс електришне енергије пд прпизвпђаша дп пптрпщаша, пднпснп за пптребе
прекпгранишне размене, пбезбеђују далекпвпди и трансфпрматпрске станице наппна 400 kV,
220 kV и 110 kV. Укупна дужина 455 далекпвпда је 9.515,90 km (са КиМ 499 и 10.568,13 km),
укупан брпј трансфпрматпрских станица и ппстрпјеоа изнпси 38 (са КиМ 45), са инсталисаним
капацитeтпм пд 15.506,5MVA. (са КиМ 17.089,5 MVA).
Укупна инсталисана снага прпизвпдних капацитета прикљушених на пренпсни систем изнпси
7.342,5 MW, а са КиМ 8.609,5 MW.
ДАЛЕКПВПДИ (km)
Укупна дужина ДВ
400 kV
220 kV
110 kV
<110 kV
ППСТРПЈЕОА ЕМС АД
Укупан брпј ппстрпјеоа
400/x kV/kV
220/x kV/kV
110/x kV/kV

2013
9.322,37
1.613,72
1.884,47
5.578,68
235,03
2013
36
16
14
6
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2014
9.374,69
1.613,72
1.884,47
5.641,47
235,03
2014
37
17
14
6

2015
9.493,18
1.630,04
1.845,51
5.785,78
231,85
2015
38
18
14
6

2016
9.515,90
1.629,4
1.844,59
5.821,29
220,62
2016
38
18
14
6
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2. ППЛИТИКА ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ДПКУМЕНТПВАОЕ
СИСТЕМА ISO 14001
ППСЛПВАОЕ У СКЛАДУ СА ПРИРПДПМ
Пшуваое глпбалнпг пкружеоа за будуће наращтаје, идентификпваое, праћеое и
кпнтрплисаое свих аспеката живптне средине, превенција загађиваоа и ствараое услпва за
примену наjбпљих дпступних технплпгија пснпв су нащег ппслпваоа у складу са живптнпм
срединпм.
Систематски пратимп и вреднујемп знашајне аспекте живптне средине и у складу са тим
предузимамп неппхпдне мере за оихпвп стављаое ппд кпнтрплу и минимизираое щтетних
утицаја на живптну средину. Кпнтрплисанп управљамп птпадпм и ппасним материјама,
врщимп мереоа јашине електрпмагнетнпг зрашеоа (електришнпг ппља и магнетне индукције)
и примеоујемп све мере защтите, щтедимп прирпдне ресурсе, енергију и тежимп ппдизаоу
енергетске ефикаснпсти. Ппсебну пажоу ппсвећујемп пшуваоу прирпдних резервата и
наципналних паркпва. Сарађујемп са лпкалнпм заједницпм у пквиру редпвних активнпсти и
ппсебнп у ванредним пкплнпстима.
Пва пплитика пбезбеђује пквир зa пoстaвљaоe циљева и пбављаое свих активнпсти у ЕМС
АД. Рукпвпдипци на свим хијерархијским нивпима дужни су да прпмпвищу принципе пве
пплитике и пбезбеде оенп ппщтпваое приликпм пбављаоа свих активнпсти у дпмену свпјих
надлежнпсти.
Интегрисани систем меначмента квалитетпм, защтитпм живптне средине и защтитпм
здравља и безбеднпсти на раду у АД Електрпмрежа Србије усаглащен је са захтевима
стандарда SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005 и SRPS OHSAS 18001:2008. Пдржаваое и
усаглащенпст интегрисанпг система, кап и адекватнпст пве пплитике, предмет су сталнпг
преиспитиваоа пд стране ппслпвпдства.
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ПРГАНИЗАЦИПНА И ФУНКЦИПНАЛНА СТРУКТУРА У СИСТЕМУ ЗАЩТИТЕ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Сектпр за защтиту живптне средине (СЗЖС) фпрмиран је пквиру ПЈ Техника у делатнпсти
пренпса електришне енергије. Пбзирпм да свпје пснпвне делатнпсти ЕМС АД пбавља на целпј
теритприји Републике Србије у пквиру щест ппгпна пренпса, ради ефикаснијег управљаоа
усппстављена је и функципналан щема ЗЖС. Именпван је Представник рукпвпдства за защтиту
живптне средине и защтиту здравља и безбеднпсти на раду, Радни тим за идентификацију
аспеката ЗЖС, лице пдгпвпрнп за управљаоа птпадпм у ЕМС АД и лице за примену мера
защтите пд нејпнизујућих зрашеоа У ЕМС АД, у складу са закпнским захтевима, кап и лица
пдгпвпрна за ЗЖС на лпкацији у ппгпнима пренпса.
Задаци Сектпра ЗЖС
 кппрдинација и пбављаое ппслпва везаних за защтиту живптне средине;
 управљаое птпадпм и ппасним материјама на нивпу Предузећа и кппрдинација пвих
ппслпва у ппгпнима пренпса;
 кпнтрпла примене мера ЗЖС;
 израда планпва пбуке и спрпвпђеое пбуке заппслених из пбласти ЗЖС;
 кпмуникација са надлежним инспекцијама ЗЖС на нивпу предузећа и кппрдинација са
ппгпнима пренпса.

Представник
рукпвпдства за
ЗЖС и БЗР
Лице пдгпвпрнп
за управљаое
птпадпм

РАДНИ ТИМ
за вреднпваое
аспеката ЖС

Сектор
за ЗЖС

Лице пдгпвпрнп
за примену
защтите пд НЈЗ

Ппгпн
Бепград
Ппмпћник
директпра
ппгпна
Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији

Ппгпн Нпви
Сад
Ппмпћник
директпра
ппгпна
Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији

Ппгпн
Крущевац
Ппмпћник
директпра
ппгпна
Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији
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Ппгпн Ваљевп
Ппмпћник
директпра
ппгпна

Ппгпн Бпр
Дирекатпра
ппгпнаа

Ппгпн Пбилић
Директпра
ппгпна

Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији

Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији

Лице
пдгпвпрнп за
ЗЖС на
лпкацији
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ДПКУМЕНТПВАОЕ СИСТЕМА ЗЖС и ISO 14001
27. децембра 2013. г., кпмпанија за кпнтрплу, верификацију, испитиваое и сертификацију
SGS урушила је ЈП ЕМС сертификате за интегрисане меначмент системе према захтевима
стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Нпвембра месеца 2016. у изврщенпј ресертификацији ИМС пд стране екстернпг
кпнтрплнпг тела у ЕМС АД, пптврђена је усклађенпст система ЗЖС са SRPS ISO 14001:2005.
Пдпбрена и преиспитана дпкумента ИМС тпкпм 2016. кпја третирају прпблематику ЗЖС су:
ПРПЦЕДУРЕ
1. ПР.ИМС.41 - Прпцедура за утврђиваое знашајних аспеката, циљева и прпграма
ппбпљщаваоа живптне средине,
2. ПР.ИМС.42 - Прпцедура упрaвљaоа oтпaдoм,
3. ПР.ИМС.44 - Прпцедура за кпнтрплу, праћеое и мереое утицаја аспеката ЖС,
4. ПР.ИМС.44 - Прпцедура управљаоа ппасним материјама.
УПУТСТВА
1. УП.ИМС.42.01 - Упутствп за ппступаое са птпадпм пд метала и мещаних метала,
2. УП.ИМС.42.02 - Упутствп за ппступаое електришним и електрпнским птпадпм,
3. УП.ИМС.42.03 - Упутствп за ппступаое са амбалажним птпадпм,
4. УП.ИМС.42.04 - Упутствп за ппступаое са птпадним апспрбентима и филтерима,
5. УП.ИМС.42.05 - Упутствп за ппступаое са птпадним батеријама и акумулатприма,
6. УП.ИМС.42.06 - Упутствп за управљаое птпадним гумама,
7. УП.ИМС.42.07 - Упутствп за ппступаое са ппасним материјама,
8. УП.ИМС.42.08 - Упутствп за управљаое изплаципним уљима,
9. УП.ИМС.42.09 - Упутствп за складищтеое и пбележаваое птпада,
10. УП.ИМС.44.01 - Упутствп за кпнтрплу стаоа живптне средине на лпкацији.
ПБРАЗЦИ И ЗАПИСИ
1. ПБ.ИМС.41.01 - Вреднпваое аспеката живптне средине,
2. ПБ.ИМС.41.02 - Листа знашајних аспеката живптне средине,
3. ПБ.ИМС.45.01 - Регистар ппасних материја,
4. ПБ.ИМС.44.01 - Кпнтрплна листа утицаја аспеката живптне средине,
5. ПБ.ИМС.44.02 - Кпнтрплна листа утицаја изплаципнпг уља на ЖС,
6. Листа знашајних аспеката живптне средине,
7. Листа ппщтих и ппсебних циљева защтите живптне средине,
8. Прпграм ппбпљщаоа живптне средине,
9. Прпграми кпнтрпле и мереоа знашајних аспеката живптне средине.
ПСТАЛА АКТА
1. План управљаоа птпадпм у ЕМС АД са припадајућим прилпзима,
2. План защтите пд удеса за ТС у ЕМС АД,
3. План генерисаоа птпада.
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3. ППКАЗАТЕЉИ УШИНКА – ИНДИКАТПРИ ЗЖС
Нумеришки ппказатељи ушинка – индикaтпри перфпрманси релевантни су за праћеое стаоа
живптне средине у ЕМС АД. Уппредиви су пп гпдинама, али су и лакп уппредиви са
ппказатељима ушинка кпмпанија са слишнпм или идентишнпм врстпм делатнпсти. Индикатпри
су ппдељени у две групе: Ппщти индикатпри и Индикатпри ЗЖС у складу са активнпстима.
ППЩТИ ИНДИКАТПРИ
Пптрпщоа електришне енергије-укупнп
A
MWh пптрпщое
B
No брпј заппслених
Индикатпр A/B
Гпдина
2014
2015
2016
A
21.861
23.714
24.269
B
1362
1339
1362
Индикатпр 16,0
17,7
17,8
Пбјашоеое тренда пптрпшое електричне енергије датп је у ппглављу 5.9 Енергетска
ефикаснпст.

Пптрпщоа гприва
A
литара (l)
B
No брпј заппслених
Индикатпр A/B
Гпдина
2014
2015
A
487.838
436.295
Б
1362
1339
Индикатпр 358
326

2016
437.765
1362
321

Пбјашоеое тренда пптрпшое гприва датп је у ппглављу 5.6.

Пптрпщоа впде
У свпјим технплпщким прпцесима рада ЕМС АД не кпристи впду псим за санитарне пптребе и
пптребе хигијене заппслених (праоа аутпмпбила регулисанп је Угпвпрпм са правним лицем).
Кприщћене кплишине нису знашајне са аспекта пптрпщое ресурса впде или са аспекта
загађеоа. Стпга пвај ппдатак није пд знашаја и није узет у разматраое у пвпм Извещтају.
Пптрпщоа папира
У свпјим ппслпвним прпцесима ЕМС АД кпристи и врщи набавку папира А4 и А3 фпрмата.
Тпкпм 2013. г. изврщена је набавка папира пд 13.062 kg, а 2014. г. пд 34.392 kg кпја пбухвата
плански перипд набавке за три гпдине. Свпђеоем индикатпра за набавку папира kg/broj
заппслених, дплазимп дп ппдатка да се за свакпг заппслени у прпсеку набавља гпдищое пкп
9 kg папира.
Увпђеоем мултифункципналних уређаја и кпнтрплпм брпја щтампаних и кппираних
дпкумената кап и ппвлашеоем из упптребе великпг брпја щтампаша, тпкпм 2015. гпдине
заппшиое праћеое кплишина пптрпщенпг папира на гпдищоем нивпу. Пвим прпјектпм
знашајнп је смаоена пптрпщоа папира щтп је дпвелп дп финансијских ущтеда али и дп
10
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пшуваоа прирпдних ресурса. Прави ефекат ущтеда и реална пптрпщоа папира пшекује се да
буде уппредива за 2016. гпдину, када ће бити мпгућа даља адекватна ппређеоа параматера
тј. индикатпра пптрпщое.
Набавка папира
Пптрпщоа папира
A
(kg) папира
B
No брпј заппслених
Индикатпр A/B

A
(kg) папира
B
No брпј заппслених
Индикатпр
A/B

Гпдина
2013 2014/2015/2016
A
13.062
34.392
B
1364
1362
Индикатпр 9,6
8,5

Гпдина
A
B
Индикатпр

2015
42,5
1339
0,33

2016
12.012,5
1362
8,8

Ппасан птпад
A
B
Индикатпр
Гпдина
A
B
Индикатпр

тпна (t)
No брпј заппслених
A/B*1000
2014
2015
121,1
28,8
1362
1339
88,8
21,5

2016
159,9
1362
117,4

Детаљнији приказ врста и кпличина птпада збринутпг тпкпм 2016 датп је у ппглављу 5.5.

Директна емисија гаспва GHG
A
тпна (t) еквивал. CO2e1
B
No брпј заппслених;
Индикатпр A/B
SF62
Гпдина
2014
2015
2016
(2)
A
1.316,7
1.388,6 1.459,1
B No
1.362
1339
1362
Индикатпр 0,967
1,040
1,07

тпна (t) CO2
Nk - брпј пређених килпметара x 103

2014
880,40
5.177
170

1

CO23
2015
685,06
4.288
160

2016
712,97
4.453
160

GWP: 23.500 t CO2e
Приликпм израшунаваоа индикатпра узетп је у пбзир максималнп дпзвпљенп цуреое SF 6 гаса дефинисанп пд
стране прпизвпђаша прекидаша са SF6 гаспм и тп max 1% гпдищое тпкпм раднпг века ппреме
3
Емисија CO2 се пднпси на кпмплетан впзни парк ЕМС АД
2
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Пбјашоеое и детаљнији приказ емисије гаспва са ефектпм стаклене баште датп је у ппглављу
5.6.
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ИНДИКАТПРИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У СКЛАДУ СА АКТИВНПСТИМА
Прпграм ппбпљщаоа живптне средине
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2014
2015
2016
A
16,5
16
15
B
18
18
16
Индикатпр 93
88,9
94
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 4.

Прпграм кпнтрпле стаоа и мереоа зауљенпсти уљних када и јама 2013.-2016.
A
B
Индикатпр
Гпдина
A
B
Индикатпр

испуоенпст ппстављених циљева
укупан брпј ппстављених циљева
A/B*100
2013
2014
2015
4
5
5
4
5
5
100
100
100

2016
2 (2/3
2
100

Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4

Степен реализација прпграма кпнтрпле стаоа и мереоа нивпа буке у близини електрп
енергетских пбјеката 2014.-2017.
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2014
2015
2016
A
5
2
1 (23/26)
B
5
2
1
Индикатпр 100
100
100
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4

Прпграм кпнтрпле стаоа и мереоа присуства PCB у изплаципнпм уљу ЕЕ ппреме (кућних
трансфпрматпра и кпндензатпра) 2014.-2016.
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2014
2015
2016
A
5
4
3
B
6
4
3
Индикатпр 83
100
100
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4
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Прпграм кпнтрпле и мереоа нивпа нејпнизујућих зрашеоа у близини ЕЕ пбјеката у
пптенцијалним зпнама ппвећане псетљивпсти 2014.-2017.
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2015
2016
A
6
4
B
6
4
Индикатпр 100
100
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4

Прпграм кпнтрпле стаоа и мереоа зауљенпсти земљищта на ТС у ЕМС АД 2015.-2016.
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2015
2016
A
3
3
B
3
3
Индикатпр 100
100
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4

Прпграм кпнтрпле стаоа, шищћеоа и праоа зауљених цистерни у ЕМС АД 2015.-2016.
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2015
2016
A
4
3 (69/74)
B
4
3
Индикатпр 100
100
Детаљнији приказ циљева прпграма дат у је у ппглављу 5.4
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Трпщкпви пшуваоа живптне средине




пперативни и трпщкпви – ПТ,
инвестиципни трпщкпви – ИТ,
трпщкпви екплпщких таксе и накнаде за наципналне паркпве и др. – ТЕТ.
ПТ + ИТ
ТЕТ
Гпдина 2014
2015
2016
2014
2015
2016
15.894 22.377 33.817
43.929 47.640 52.287

A укупна улагаоа у живптну средину (хиљ.дин)
A
укупна улагаоа у живптну средину (хиљ.дин)
B
No брпј заппслених
Индикатпр A/B*
Гпдина
2013
2014
2015
2016
A
59.433 59.823 70.017 86.103
B
1364
1362
1339
1362
Индикатпр
43,6
43,9
52,3
63.2

Пбјјащоеое и детаљнији приказ трпщкпва улагаоа у ЖС дат је у ппглављу 11.

Пбуке и ппдизаое нивпа свести заппслених
A
брпј инфпрмисаних и пбушених заппслених
B
укупан брпј заппслених
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2013
2014
2015
2016
A
219
480
97
33
B
1.364
1.362
1.339
1.362
Индикатпр 16
35,5
7,2
2,4
Детаљнији ппис пбука дат је у ппглављу 7.
15
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Бипдиверзитет: Защтита птица
A
испуоенпст ппстављених циљева
B
укупан брпј ппстављених циљева
Индикатпр A/B*100
Гпдина 2013
2014
2015
2016
A
2
4
2
2
B
2
4
2
2
Индик. 100
100
100
100
Детаљнији приказ циљева дат у је у ппглављу 5.8

Бипдиверзитет: утицај далекпвпда у наципналним паркпвима
A4
km далекпвпда крпз наципналне паркпва (Тара, Ђердап, Фрущка Гпра)
B
укупнп km далекпвпда у ЕМС АД
Индикатпр A/B*100
Гпдина
2014
2015
2016
A
24,7
24,7
24,7
B
9.374,63
9.493,18
9.515,90
Индикатпр 0.26
0.26
0,26
Детаљнији приказ циљева дат у је у ппглављу 5.8

Акциденти и инциденти у ЖС у ЕМС АД

4

A
брпј инцидената - из кпнтрплних листа ПБ.ИМС.44.01 и ПБ.ИМС.44.02
Ап
брпј предузетих мера за уклаоаое инцидената
B
брпј акцидената - 0
Bп
брпј санираних акцидената - 0
Индикатпр
А/АП* 100
Индикатпр

B / Bп * 100

Гпдина
2015
A
19
Ап
13
Индикатпр 68

2015
1
1
100

2016
26
21
80

Гпдина
B
Bп
Индикатпр

кпмплетни ппдаци ће бити дпступни у нареднпм гпдищоем извещтају п стаоу живптне средине
16

2016
0
0
/
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4. АСПЕКТИ, ЦИЉЕВИ и ПРПГРАМ ППБПЉЩАОА ЖС
Систем за ЗЖС је адекватнп ппстављен у пднпсу на идентификпване аспекте кпји се мпгу
сврстати у укупнп у девет група:


Г1 - електрпмагнетнп ппље ниске фреквенције, нејпнизујуће електрпмагнетнп
зрашеое
 Г2 - бука, вибрације
 Г3 - кпнтаминација (впде, земљищта, бетпнских и других ппврщина) минералним
изплаципним уљима
 Г4 - ппасне материје – пп регистру ппасних материја
 Г5 - птпад - кпмерцијални (ппасан и неппасан, ппсебни тпкпви птпада)
 Г6 - PCB кпнтаминирана изплаципнa уља и ппрема
 Г7 - утицај ЕЕ пбјекти на бипдиверзитет/екп-систем
 Г8 - емисије гаспва стаклене бащте (GHG) SF6, CO2
 Г9 - енергетска ефикаснпст.
Пктпбра 2013. гпд., идентификпвана je и усвпјена прва Листа знашајних аспеката ЖС:
Укупнп идентификпванп 56 аспеката пд кпјих је билп 53 значајних аспекта и тп:
 9 аспеката класе III (знашајан утицај - пптребнп преузети мере за управљаое
утицајима крпз праћеое и извещтаваое) и
 44 аспекта класе II (утицај са малим знашајем-пптребан ппрез, рещити га крпз
примену редпвних прпцедура и упутстава).
Септембрa 2014. гпд., преиспитана је ппстпјећа и усвпјена нпва Листа знашајних аспеката ЖС:
Укупнп идентификпванп 43 аспекта пд кпјих је билп 19 значајних аспеката и тп:
 2 аспеката класе III (знашајан утицај - пптребнп преузети мере за управљаое
утицајима крпз праћеое и извещтаваое).
 17 аспеката класе II (утицај са малим знашајем - пптребан ппрез, рещити га крпз
примену редпвних прпцедура и упутстава.
Пктпбра 2015. преиспитана је ппстпјећа и усвпјена нпва Листа знашајних аспеката ЖС:
Укупнп идентификпванп 39 аспеката пд кпјих је билп 19 значајних аспекта и тп:
 1 аспекат класе III (знашајан утицај - пптребнп преузети мере за управљаое утицајима
крпз праћеое и извещтаваое).
 18 аспеката класе II (утицај са смаоеним знашајем - пптребан ппрез, рещити га крпз
примену редпвних прпцедура и упутстава).
Нпвембра 2016. преиспитана је ппстпјећа и усвпјена нпва Листа знашајних аспеката ЖС:
Укупнп идентификпванп 39 аспеката пд кпјих је билп 16 значајних аспекта и тп:
 1 аспекат класе III (знашајан утицај - пптребнп преузети мере за управљаое утицајима
крпз праћеое и извещтаваое).
 15 аспеката класе II (утицај са смаоеним знашајем - пптребан ппрез, рещити га крпз
примену редпвних прпцедура и упутстава).
Све групе аспеката пднпсе се на разлишите фазе кпје су заступљене у пснпвнпј делатнпсти
ЕМС АД и тп: фази планираоа, фази градое и фаза експлпатације ЕЕ и других пбјеката.
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ФАЗА ПЛАНИРАОА
ФАЗА ИЗГРАДОЕ
ФАЗА ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ
Кап щтп је у табели најзнашајнијих аспекaта датп, најзаступљенији су аспекти из групе Г3, Г4 и
Г5 у фази градое и експлпатације, дпк су аспекти из Г7 најзаступљенију фази планираоа и
градое.
За идентификпване знашајне аспекте у примени су ппсебни прпграми кпнтрпле стаоа и
мереоа у фази експлпатације, такп да се оихпва реализација прати и ажурира приликпм
сваке активнпсти.

19

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

ПРЕИСПИТАНИ АСПЕКТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 2016. за 2017
Листа знашајних аспеката ЖС из 2016.

ГРУПА
АСПЕКТА/
ФАЗА РАДА

МЕСТП
НАСТАНКА
И КЛАСА
ЗНАШАЈА К
ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

Г3

III

ЕЕ пбјекти
(ТС+ДВ +РП)

II

ИДЕНТИФИКПВАНИ
АСПЕКАТ ЖС

Изплаципна уља загађеое каменпг
агрегата, уљне
каде и уљне канализације

Нејпнизујуће
електрпмагнетнп
зрашеое у зпнама
ппвећане псетљивпсти

АКЦИЈЕ -МЕРЕ
Дп рекпнструкције ТС ппјашати кпнтрплу
визуелнпг прегледа трансфпрматпраПрименити прпграм кпнтрпле стаоа
зауљенпсти каменпг агрегата, уљних када
и зауљенпсти земљищта

Изврщити закпнпм захтевана мереоа на
нпвим и ппстпјећим ЕЕ пбјектима (ДВ) и
наставити са перипдишним мереоима

Г1
ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

II
ЕЕ пбјекти
(ТС+ДВ +РП)

Пдбашена ппрема
кпја садржи ппасне
кпмппненте
Нарущаваое екп система

II

ЕЕ пбјекти
(ТС+ДВ +РП)

II
Г1, Г3,Г 4, Г5,
Г7

ЕЕ пбјекти
(ТС+ДВ +РП)

II
ППП
(складищта
уља)

II

Г7

ЕЕ пбјекти
лпкација ТС,
РП кпридпр
ДВ

II

Изплаципна уља цуреое из
трансфпрматпра
шије су трансфпрматпрске
каде сппјене са уљнпм јампм
Муљеви из
сепаратпра
уље/впда, зауљена
впда из уљне јаме
Амбалажа кпја
садржи пстатке
ппасних материја

Пдбашену ппрему пдлагати на
предвиђене лпкације за привременп
складищтеое птпада.
Спрпвести мере предвиђене регулативпм п
прпцени утицаја на ЖС.
Врщити редпвне визуелне прегледе
трансфпрматпра и уљних када и јама.
Применити прпграм кпнтрпле стаоа
зауљенпсти каменпг агрегата и уљних јама.
Приликпм збриоаваоа птпада из уљних
јама кпристити пдгпварајуће непрппусне
ппсуде а прпстпр пбезбедити пптребним
елементима защтите.
Спрпвести мере дате упутствпм п
управљаоу амбалажпм и амбалажним
птпадпм. Применити план управљаоа
птпадпм

Минерална нехлпрпвана
изплаципна уља - цуреое
приликпм складищтеоа и
манипулације

Спрпвести мере дате упутствпм п
управљаоу изплаципним уљима и
изградити уљнп газдинствп

Нарущаваое амбијенталних
вреднпсти прпстпра, заузеће
урбаних прпстпра, заузеће
ппљппривреднпг земљищта

Избпр технишких рещеоа кпја се адекватнп
уклапају у амбијент; Редукција защтитних
кпридпра ДВ, кприщћеое цевних стубпва и
стубпва смаоених димензија и ппстављаое
истих на међама, примена каблпвских
впдпва, изградоа кпмпактних ТС;
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ГРУПА
АСПЕКТА/
ФАЗА РАДА

МЕСТП
НАСТАНКА И
КЛА.- К
ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

II
ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

Г4, Г5

II
ЕЕ пбјекти
(ТС+ДВ+РП)

II

ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

Г2, Г8

II
ЕЕ пбјекти II
(ТС+ДВ +РП)

II
Сви пбјекти
ЕМС АД

Г5,Г4

II
ЕЕ пбјекти+
(ТС +РП)

II
ЕЕ пбјекти
(ТС+РП)

Г4, Г5

II

ИДЕНТИФИКПВАНИ
АСПЕКАТ ЖС

Уља за изплацију кпја
садрже PCB
Филтери, инфузпријска
земља, кпнтаминирани
при пбради изплаципнпг
уља
Емисија буке, вибрације
прекп дпзвпљених граница

АКЦИЈЕ -МЕРЕ
Изврщити испитиваое и идентификацију
ппреме кпја садржи PCB-Применити
прпграм кпнтрпле стаоа и мереоа
присуства PCB у изплаципнпм уљу ЕЕ
ппреме.
Пдлагати у предвиђене ппсуде на
предвиђене лпкације и ппступати у складу
са Упутствпм за управљаое птпадним
апспрбентима и кприщћеним филтерима
Пдабирпм ппреме савремених технишких
рещеоа приликпм набавке нпвих уређаја и
редпвним пдржаваоем ппстпјећих,
редукпвати нивп буке и изврщити мереоа у
близини ЕЕ пбјеката.

Емисија SF6 у атмпсферу

Кпнтрпла ппреме у експлпатацији

Птпадна ппрема
кпнтаминирана
прпдуктима разлагаоа SF6
гаса

Пбезбедити адекватне ппсуде и прпстпр за
пдлагаое птпада кап и пзнашаваое истих.

Кпнтаминирани
апспрбенти, крпе, пуцвал и
слишнп

Спрпвести мере из упутства за управљ.
птпадним апспрбентима и филтерима и
применити План управљаоа птпадпм.

Пдбашена електрпнска и
електришна ппрема-ппасан
птпад

Зауљенп земљищте и
камени агрегат

Пдбашене плпвне
батерије-ппасан птпад
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Пдлагати на предвиђене лпкације у за тп
предвиђене ппсуде, мере у складу са
Упутствпм за управљаое електрпнским и
електришним птпадпм и Планпм
управљаоа птпадпм.
Декпнтаминација каменпг агрегата и
ремедијација земљищта-Применити
прпграм кпнтрпле стаоа зауљенпсти
каменпг агрегата у уљних јама.
Пдлагати на предвиђене лпкације у за тп
предвиђене ппсуде, мере у складу са
Упутствпм за управљаое птпадним
батеријама и акумулатприма уз примену
Плана управљаоа птпадпм.

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

ППЩТИ И ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ ЗАЩТИТЕ ЖС
Преиспитани циљеви 2016. за 2017.

Нпвембра 2016. гпд., преиспитана је и усвпјена Листа ппщтих и ппсебних циљева защтите ЖС
за 2017. гпдину са 9 ппщтих и 14 ппсебних циљева.
Измене и дппуне циљева преиспитаних 2016. за 2017. су изврщене ради прецизније
фпрмулације и ппстављаоа параметара ефикаснијег праћеоа и ташнијег приказа. Циљ у вези.
PCB је пстварен тпкпм 2015.-2016.- системски је елиминисан шиме је у пптпунпсти пстварен
циљ и пре задатпг рпка 2020.
Степен испуоенпсти и квантитативни пквир ппстављених циљева тпкпм 2016. анализиран је
најпре из угла урађених активнпсти у претхпднпм перипду.
Циљеви су дпбрп ппстављени у пднпсу на аспекте и пднпсе се на вищегпдищои перипд
реализације.
Р.
Бр.

Ппщти циљ

1.

Eфикасније управљаое
изплаципним уљима у
свим прпцесима

2.

Защтита пд нејпнизујућих
зрашеоа

3.

Защтита пкплине пд буке
кпју стварају ЕЕ пбјекти у
тпку рада

4.

Смаоеое утицаја
щтетних гаспва на
атмпсферу

5.

Смаоеое кплишина
амбалажнпг птпада.

6.

Ефикасније управљаое
птпадпм

7.

Смаоеое пптрпщое
енергената

8.

Едукација заппслених

9.

Кoмуникaциja, eдукaциja
и инфпрмисаое
заинтереспваних страна
п активнпстима ЕМС АД у
вези ЗЖС

Ппсебан циљ
Смаоеое цурeоа/капаоа/влажеоа уљa из ЕЕ ппреме (енерг. ТР).
За 3% маое у пднпсу на претхпдну гпдину (трпгпдищои прпсек).
Смаоеое ризика пд изливаоа/прппущтаоа садржаја из уљних јама.
Изградоa екплпщких уљних јама дп 2025. гпдине.
Смаоеое загађеоа тла и ппдземних впда.
Упптреба апспрбената и танквана, декпнтаминација уљних јама и каменпг
агрегата.
Смаоеое мпгућнпсти прпливаоа и загађеоа ЖС приликпм пбраде,
манипулације, трансппрта изплаципним уљима.
Усппстављаоем савременпг уљнпг газдинства дп краја 2020. гпдине
Защтита пд електрпмагнетнпг зрашеоа у зпнама ппвећане псетљивпсти.
≤ 2 kV/m и 40 µ/T.
Защтита пд електрпмагнетнпг зрашеоа у ТС.
≤ 10 kV/m и 500 µ/Т.
Кпнтрпла и смаоеое буке на границима зпна ТС и ДВ.
На прпписане гранишне вреднпсти Lden: 65dB,55dB,45dBг
Смаоеое емисије SF6 гaсa.
за 1% маое у пднпсу на претхпдну гпдину г
Смаоеое емисиjе издувних гaсoвa - CO2.
за 2% маое у пднпсу на претхпдну гпдину
Смаоеое генерисанпг ппаснпг амбалажнпг птпада.
за 3% у пднпсу на претхпдну гпдину
Усппстављаое типизираних Лпкација за привременп складищтеое птпада
пп ппгпнима пренпса.
Дп краја 2018. гпдине.
Раципнализација пптрпщое електришне енергије.
Смаоеое за 1% у пднпсу на претхпдну гпдину
меренп пп мернпм месту на ЕЕ пбјектима (ТС) и ппслпвним пбјектима.
Ппдизаое екплпщке свести заппслених.
Пбуке и интерна кпмуникација.
Рaзвиjaти сaрaдоу сa лoкaлним eкoлoщким и другим заинтереспваним
удружeоимa.
Брпј - сппразума, мемпрандума, прпјекта.
Представљаое студија п прпцени утицај на ЖС и прпграма зaщтите живoтнe
срeдинe заинтереспваним странама у вези изградое/рекпнструкције ЕЕ
пбјеката.
Брпј студија утицаја на ЖС и прпграма защтите ЖС.
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Нпвембра 2013. гпд., усвпјена је прва Листа ппщтих и ппсебних циљева за унапређеое ЖС за
2014. гпдину са 12 ппщтих и 20 ппсебних циљева
2014 -Успещнп реализпванп 11 ппсебних циљева, реализпванп са измеоеним параметрима 5
циљева, делимишнп реализпванп 2 циља и два циља нису реализпвана. 17/20-85%
Нпвембар 2014. гпд., преиспитана и усвпјена Листа ппщтих и ппсебних циљева за унапређеое
ЖС за 2015. гпдину са 11 ппщтих и 18 ппсебних циљева.
2015- Укупан степен реализације ппсебних циљева 15/18 изнпси 83,3 %
Пктпбра 2015. гпд., преиспитана и усвпјена Листа ппщтих и ппсебних циљева за унапређеое
ЖС за 2016. гпдину са 10 ппщтих и 16 ппсебних циљева.
2016 - Укупан степен реализације ппсебних циљева 15/16 изнпси 94%
Нпвембра 2016. гпд., преиспитана је и усвпјена Листа ппщтих и ппсебних циљева защтите ЖС
за 2017. гпдину са 9 ппщтих и 14 ппсебних циљева.

23

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

ПРПГРАМ ППБПЉЩАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Преиспитан прпграм 2016. за 2017.
РПК ЗА
СПРПВПЂЕОЕ

АКТИВНПСТИ
Редпвнп пдржаваое и мпнитпринг енергетских
трансфпрматпра.
1. Изр. гл. пр. 2 уљне јаме (ТС БГ 17/ ТС БГ8)
2. Изгр. 2 уљне јаме (ТС БГ 17/ТС БГ 8)
3. Изр. гл. пр за изградоу/рекпнструкцију ТС
Србпбран, ТС Крущевац 1, ТС Смедеревп 3. и ТС
Бистрица у пквиру кпјих се налази и изграђена
уљних јама.
4. Изградоа уљних јама ТС Србпбран, ТС Крущевац
1, ТС Смедеревп 3 и ТС Бистрица
5. Израда прпјекта за грађ. дпзвплу за дпградоу
ТС Краљевп 3 у пквиру кпје је изгр. нпве уљне
јаме.

трајна активнпст

1. дп краја 2014
2. 2015/2016-2018.
3. 2014/2015
4. дп краја 2018
5. прпј. и дпзв. 2016.
Градоа 2018

1. Набавка апспрбената
2. Расппдела пп пбјектима
3. Збриоаваое зауљених апспрбената

1.
2.
3.

1. Дпкументација-ПЗ, ИР, ЛПК, дпзв.
2. Израда ИП, прпјекта за грађ. дпзвплу и прпјекта
за извпђеое и студије утицаја ЖС за Србпбран.
3. Реализација прпјекта- изградоа УГ Србпбран.

1. Израда и усвајаое студије знашаја затешених
извпра НЈЗ у ЈП ЕМС.
2. Направити план првих испитиваоа затешених
извпра НЈЗ у складу са усвпјенпм студијпм.
3. Изврщити испитиваоа у складу са планпм
испитиваоа
4. Дефинисати прпграм/мере за смаоеое
ппвећаних вреднпсти НЈЗ
1. Направити план мереоа нивпа
електрпмагнетнпг зрашеоа у ТС - Ппкренута ЈН за
услугу мереоа
2. Изврщити мереоа
1. Направити план мереоа буке за ТС и ДВ (ЗЖСТехника ВНП + ДВ)
2. Набавка услуге мереоа буке
3. Изврщити мереое нивпа буке на границама
зпне ЕЕ пбјеката
4. Прпдужити мереоа - нпв Угпвпр
5. Предлпг мера/прпграма за смаоеое буке
1. Набавка мерних ваге за СФ6
2. Увпђеое евиденције п утрпщеним кплишинама
SF6 гаса пп ПП
3. Редпвнп пдржаваое и мпнитпринг,
испитиваоа

трајна активнпст

1. 2014 /2015
2. 2016/2017
3. 2018

1. I квартал 2014
2. 2014 (налпг рес.
Минист.)
3.2015/2016/2017
4. 2016/2017

1. дп краја 2014
2. дп краја 2016-2017
1. дец 2014
2. 2014/ 2015
3. дп краја 2016.септ. 2017.
4. дп 2020.
5. дп 2018.
1.2015/2016- 2 кпм+ 6
кпм
2. дп краја 2016.
3. Трајна активнпст
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ППКАЗАТЕЉИ УШИНКА
Смаоена кплишина дпливенпг
уља - Гпдищои извещтај
1. Исхпдпване дпзвпле за градоу
у 2015.- 2 уљне јаме (ТС БГ 17/ТС
БГ 8)
2. Технишки пријем 1 уљне јаме
(ТС БГ 17/ТС БГ 8-2018)
3. Исхпдпване дпзвпле за градоу
уљних јама, ТС Крущевац 1, ТС
Смедеревп 3, ТС Србпбранрадпви у тпку 2016 и ТС Бистрицарадпви заппшиоу 2017/2018)
4. Технишки пријем ТС и уљних
јама
5. Дпзвпле за градоу и ппшетак
градое 2018
Урађена набавка
Расппдељени апспрбенти пп ППП
Угпвпр п збриоаваоу
1. ИР израђенп. Дпбијени лпкац.
усл.;израда ПЗ за ИП
2. Студије пправд. са ид.
прпјектпм у 2016.
Студије п прпц. Утицаја, Прпј. за
грађев. Дпзв. и прпјекат за
извпђеое 2017.
3. Извпђеое радпва. Технишки
пријем.
 Израђена и усвпјена Студија
 Направљен план испитиваоа
 Извещтаји са испитиваоапријаве ЗПУ
 Усвпјити и Ппкренути
реализацију Прпграм/мере за
смаоеое ппвећаних вреднпсти
НЈЗ тпкпм 2016.
 Реализација Угпвпра 2014/2015
 Извещтај п мереоу БЗР
1. Урађен План мереоа 2014
2. ЈН –Угпвпр
3. Реализација Угпвпра-Извещтаји
п мереоу
4. ЈН -2017
5. Ппкренути реализацију
прпграма смаоеоа буке
1. Набављене мерне ваге-2 кпм
2015, пстатак тпкпм 2016
2. Уппредна евиденција
утрпщенпг SF6 пп гпдинама
3. Гпдищои извещтај п
пдржаваоу

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

РПК ЗА
СПРПВПЂЕОЕ

АКТИВНПСТИ
1. Упoтрeба сл. вoзилa и дизел агрегата сa
нajсaврeмeниjим кoмeрциjaлнo дoступним
мoтoримa - низaк стeпeн eмисиje гaсoвa.
2. Кoрищћeоe нajсaврeмeниjих ТК aлaтa зa
сaрaдоу и рaзмeну инфoрмaциja путeм.
3. Планираоа кприщћеоа впзила.
4. Редпвнп пдржаваое впзила
Приликпм набавке ппасних материја
(изплаципнпг уља) склапати угпвпр са
исппрушипцем п преузимаоу амбалаже

трајна активнпст

трајна активнпст

1. Снимаое стаоа птпада даваое мера,
2. Израда ПЗ и ИР за лпкације ПП,
3. Израда Гл. Прпјеката, пбезбеђеое дпзвпла,
набавка услуге извпђеоа радпва,
4. Набавка пптребне ппреме за складищта.

1. дп маја 2014
2. дп јуна 2015
3. дп краја 2018
4. 2014/2015 и 20172018.

1. Градоа и рекпнстр. ЕЕ пбјеката - спрпвести
мере за ппвећаое Е. еф.
2. Набавка ппреме са маопм сппственпм
пптрпщопм ел. Енергије
Мереое ел. енергије пп Пбјектима

трајна активнпст

ППКАЗАТЕЉИ УШИНКА
1. Извещтај п пптрпщои гприва
на гпдищоем нивпу уппреднп пп
гпдинама.
2. Извещтај п класи впзила према
ЕУРП стандардима.
3. План кприщћеоа впзила.
4. Угпвпр п пдржаваоу впзила
1. Угпвпри 2015 – 2016 - 2018
2. Смаоена кплишина амбалаже
3. Гпд. Извещтајп стаоу ЗЖС
1. Урађ. Извещтај + Уређ.
Прпстпр.
2. Израђен ПЗ и ИР
3. Изграђ. лпкације за
складищтеое птпада.
4. Изврщена набавка и
расппдељенп пп ПП
1.
Предлпг прпјекта ЕЕ
2.
Уппредни приказ
пптрпщое ел. енергије пп
гпдинама - извещтај Сектпр за
мереое ел. ен,
3.
Извещтај п ЖС за 2017

1.
за сваку гпд.
2.
дп краја
текуће гпдине

1.Извещтаји са пбука
2.Извещтај п ЖС

Активан приступ у разматраоу прпблема защтите
угрпжених врста птица

трајна активнпст

Брпј састанака и ппстигнутих
дпгпвпра/Угпвпра п сарадои-Г.
Извещтај

Израда студија, презентација, брпщура, струшних
радпва, прпграма сарадое у ЖС

пп пптреби

Изврщеое плана - Г. Извещтај

1.

Израда плана уппзнаваоа/пбуке
Спрпвпђеое планираних активнпсти

Прпграм ппбпљщаоа живптне средине шини низ јаснп дефинисаних знашајних активнпсти
шији резултат праћен крпз ппказатеље ушинка и рпкпве за реализацију дпвпди дп ппбпљщаоа
стаоа живптне средине у ЕМС АД.
Прпграми ппбпљщаоа се реализују тпкпм једне или вище гпдина у зависнпсти пд пбима и
слпженпсти ппсла. Прпграм је прпистекап из усвпјених ппщтих и ппсебних циљева за
унапређеоа ЖС. Сваке гпдине Прпграм се преиспитује и кпнтрплище степен реализације.
Маја 2014. - Усвпјени је први Прпграм ппбпљщаоа стаоа живптне средине у ЈП ЕМС за 2014. и
2015. гпд.
У прпграму ппбпљщаоа живптне средине планиране активнпсти са рпкпвима за реализацију
датим за 2014. гпдину изврщене су 93 % а за 2015. гпдине изврщне су 88,9%.
Пктпбра 2015. гпд., преиспитан и усвпјен прпграм ппбпљщаоа за 2016 гпдину.
У прпграму ппбпљщаоа живптне средине планиране активнпсти са рпкпвима за реализацију
датим за 2016. гпдине изврщне су 94%.
Нпвембра 2016. гпд., преиспитан и усвпјен прпграм ппбпљщаоа 2017. гпдину.
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5. АКТИВНПСТИ НА ЗАЩТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Ппсвећени смп интеграцији ппслпва у вези защтите живптне средине тпкпм изврщаваоа
свакпдневних радних задатака и активнпсти.
Тпкпм фазе планираоа у вези изградое нпвих или рекпнструкцију ппстпјећих ЕЕ пбјеката ЕМС
АД - Сектпр за инвестиције спрпвпди прпцедуру и ппступак у вези израде Студије прпцене
утицаја на живптну средину у складу са закпнским актима узимајући у пбзир пптимална
технишкп-екпнпмска рещеоа са најмаоим мпгућим утицајем на живптну средину и
целпкупнп друщтвп. Студије утицаја на ЖС прплазе јавну расправу и бивају пдпбрене пд
стране респрнпг министарства.
Тпкпм саме фазе изградое/рекпнструкције заппслени пдгпвпрни за праћеое стаоа ЗЖС на
лпкацији кап и заппслени из Сектпра за ЗЖС, надзпрници радпва и/или кппрдинатпри
прпјеката врще кпнтрплу стаоа приликпм извпђеоа радпва у складу са пптписаним
Угпвприма са извпђашима радпва.
Тпкпм фазе пдржаваоа/експлпатације, систематски се раде перипдишне кпнтрпле и прегледи
на ЕЕ пбјектима кпји су у експлпатацији и тп; редпвним пбиласцима заппслених лица на
лпкацијама у ппгпнима пренпса, перипдишним кпнтрплама пд стране заппслених у Сектпру за
ЗЖС, најмаое једнпм гпдищое интернпм кпнтрплпм квалитета пд стране Центра за квалитет,
интернпм ревизијпм пп налпгу директпра и екстернпм кпнтрплпм пд стране пвлащћених
институција. Тпм приликпм дефинищу се кпрективне и превентивне или се верификује ефекат
већ примеоених мера.
На дијаграму је приказан ппщти тпк и веза са ЖС приликпм пбављаоа ппслпвних активнпсти у
ЕМС АД.
ПБЛАСТ АКТИВНСТИ

EЕ ПБЈЕКТИ

 Инвестиције
- Планираое
- Изградоа
 Експлпатација
- Пдржаваое
- Сервис

 ДВ-далекпвпди и кабл.
 ТС-трансфпрмат.
станице
 РП-радна ппстрпјеоа
ППСЛПВНИ ПБЈЕКТИ

ИНТЕРАКЦИA СА ЖС
 Физишка
 Биплпщка
 Спцијалнп-екпнпмска

АКТИВНПСТИ

УСЛПВИ
 Нпрмални
 Ванредни

УТИЦАЈ НА ЖС

АПЕКТИ ЖС

5.1. АКТИВНПСТИ НА ЗЖС У ПЛАНИРАОУ ПРПЈЕКАТА
Студија п прпцени утицаја, студија стратещке прпцене утицаја, нулта мереоа за нпве ДВ, ДВ
шије се рекпнструкције и ревитализације планирају и увпђеоа у ТС и РП, урађене тпкпм 2016.
гпдине су:





ДВ 2x110 kV бр.106 АБ Ваљевп 3 - Звпрник, рекпнструкција и адаптација
депница далекпвпда
ДВ 110 kV бр. 101А/1 Бепград 3-Смедеревп 2, увпђеое у ТС Грпцка
ДВ 110 kV бр. 142/1 Србпбран - Бешеј, адаптација
ДВ 110 kV бр. 101А/1 Бепград 3-Смедеревп 2, увпђеое у ТС Грпцка
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ДВ 110 kV бр. 148/2 Бпр 2 - Зајешар 2, рекпнструкција
ДВ 400 kV Крагујевац 2 - Краљевп 3
Мещпвити (надземни + каблпвски) впд 2X110 kV Нищ 2 - Нищ 6

ПЛАНИРАОЕ И ПРИ ПРПЈЕКТПВАОЕ
ДВ И ТС:
Активнпсти кпје
генерищу утицаје на ЖС
Заузеће ппврщина и деградацију земљищта
Пдабир ппреме – утицај на буку и енергетску ефикаснпст и заузеће
прпстпра
Гепметрије впдпва - електрпмагнетнп зрашеое, амбијенталнп
уклапаое, щирина кпридпра
Нарущаваое бипдиверзитета/екп-система
Емисија GHG, SF6, CO2 у атмпсферу
Пстали прпцеси планираоа:
План набавке впзила и ппреме и план упптребе впзила.
Пснпвне мере защтите за прпјектпваое далекпвпда
Oснoвнe мeрe зaщтитe живoтнe срeдинe oбухвaтajу: пoвeћaоe сигурнoсних висинa и
удaљeнoсти прoвoдникa, у зaвиснoсти oд знaшaja oбjeкaтa или aктивнoсти у близини
дaлeкoвoдa, тeхнишкa сигурнoст инстaлaциje у цeлини и пoсeбнo пoуздaним узeмљeоeм нa
свим стубним мeстимa и кoрищћeоeм oпрeмe зa брзo искљушeоe у слушajу aкцидeнатa.
Прojeкaт сe мoрa рeaлизoвaти уз пунo пoщтoвaоe свих зaкoнa кojи вaжe у Рeпублици Србиjи,
кao и прaвилникa, тeхнишких прeпoрукa и интeрних стaндaрдa и прaвилникa EMС-a. У фaзи
избoрa трaсe и микрoлoкaциja стубних мeстa, кao и приликoм изрaдe Глaвнoг прojeктa
плaнирajу сe и прojeктуjу прeвeнтивнe мeрe зa спрeшaвaоe или смaоeоe щтeтнoг утицaja
дaлeкoвoдa нa живoтну срeдину и зa смaоeоe ризикa нeжeљeних дoгaђaja или aкцидeнатa, и
тo кao щтo слeди:
1. Рaдoви нa изгрaдои дaлeкoвoдa сe извoдe тaкo дa сe мaксимaлнo зaщтити пoстojeћа
вeгeтaциja oкoлинe. Приликoм искoпa издвaja сe хумус кojи сe кaсниje кoристи зa
врaћaоe тeрeнa у првoбитнo стaоe,
2. Смaоeоe ризикa утицaja eлeктришнoг и мaгнeтнoг пoљa дaлeкoвoдa нa здрaвљe људи
и oкoлину пoстижe сe oдржaвaоeм прoписaних (нa угрoжeним мeстимa и вeћих)
сигурнoсних висинa и удaљeнoсти у зaщтитнoj зoни дaлeкoвoдa и щирeм прoстoру,
3. Смaоeоe физишкoг oмeтaоa и физишкoг нaрущaвaоa прeдeлa рeщaвa сe студиoзним
избoрoм трaсe и брижљивим лoцирaоeм стубних мeстa,
4. Лoкaциje стубних мeстa сe oдрeђуjу тaкo дa сe уклoпe у пoстojeћу инфрaструктуру,
удaљeнoсти висинe oд oбjeкaтa су прeмa вaжeћим прoписимa и сигурнo oбeзбeђуjу
утицaj нa живoтну срeдину кojи je у склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм,
5. O мoгућeм oгрaнишaвaоу визуeлнoг нaрущaвaоa прeдeлa вoдилo сe рaшунa приликoм
избoрa трaсe, пoстизaоeм пoвoљнoг oднoсa рaспoнa и висинa стубoвa, eстeтикoм
стубoвa, кoрищћeоeм прирoдних зaклoнa и уклaпaоeм сa пoстojeћим oбjeктимa
(сaoбрaћajницe, други нaдзeмни вoдoви и сл.),
6. Глaвe стубoвa сe прojeктуjу тaкo дa сe щтo вищe пoвeћa мeђусoбни рaзмaк измeђу
прoвoдникa шимe сe уjeднo и смaоуje мoгућнoст eлeктрoкуциja птицa. Укoликo нa
прeдмeтнoм пoдрушjу пoстoje птицe сa вeћим рaспoнoм крилa, у дoгoвoру сa
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прeдстaвницимa Зaвoдa зa зaщтиту прирoдe Србиje прeдузимajу сe oдгoвaрajућe мeрe
дa сe щтo je мoгућe вищe смaои вeрoвaтнoћa удaрa птицa у прoвoдникe и зaщтитну
ужaд. Oвe мeрe oбухвaтajу угрaдоу oдгoвaрajућих мaркeрa и oбелeжaвaоe дeлoвa
дaлeкoвoдa кaкo би oни били щтo уoшљивиjи птицaмa, кaкo дaоу тaкo и нoћу. Taкoђe,
трaсa дaлeкoвoдa сe пoстaвљa тaкo дa сe щтo мaоe укрщтajу,
7. Дaлeкoвoд сe прojeктуje прeмa климaтским пaрaмeтримa oдaбрaним прeмa искуству
сa пoстojeћих вoдoвa нa тoм пoдрушjу, тeрeнским услoвимa и пoдaцимa ХM Зaвoдa, a
мeхaнишкa кooрдинaциja eлeмeнaтa вoдa врщи сe прeмa признaтим принципимa.
8. Ризик oпaснoсти oд aкцидeнтних ситуaциja je свeдeн нa нajмaоу мeру прeмa
пoстojeћим вaжeћим прoписимa. Фaктoри сигурнoсти eлeмeнaтa дaлeкoвoдa a сaмим
тим и цeлoг oбjeктa су увeк вeћи oд прoписaних путeви прeлeтa птицa, путeви сeлидбe.
Глaвним прojeктoм сe нa дaлeкoвoдним стубoвимa, укoликo je пoтрeбнo, прeдвиђajу и
вeщтaшкa стajaлищтa и oдбojници тaкo дa су и птицe и изoлaтoри нa стубoвимa
зaщтићeни.

5.2 АКТИВНПСТИ НА ЗЖС ПРИЛИКПМ ИЗГРАДОЕ И РЕКПНСТРУКЦИЈЕ
Тпкпм 2016. гпдине спрпведене су интензивне инвестиципне активнпст пд кпјих се издвајају
инвестиципнп и стратещки најзнашајнији прпјекти за ЕМС АД у 2016. гпдини.
Кпнтрпла приликпм извпђеоа радпва пднпси се углавнпм на прпверу захтеваних
превентивних и кпрективних мера дефинисаних у Студијама прпцене утицаја на ЖС приликпм
градое.













ДВ 2x400 kV Паншевп 2 - граница Румуније
ТС 220/110 kV Србпбран -рекпнструкција у ТС 400/220/110 kV
ДВ 2x110 kV Нищ 2 - Нищ 1 (брпј 154/1)
ТС 220/110/35 kV Крущевац 1 -рекпнструкција РП 220 kV, РП110 kV и РП35 kV, и
замена два трансфпрматпра 250MVA
ТС 220/110 kV Краљевп 3, рекпнструкција у ТС 400/220/110 kV
ДВ 2x110kV бр. 106 АБ Ваљевп 3 - Звпрник, рекпнструкција и адаптација депница
далекпвпда
ТС 400/220 kV Пбренпвац, адаптација
ТС 400/220/110 kV Смедеревп 3 - изградоа РП 400 kV и рекпнструкција РП 110 kV
ТС 220/110/35 kV Бепград 5 -рекпнструкција
ДВ 110 kV брпј 150 Бпр 1 - Мајданпек 1, рекпнструкција
ТС 220/110kV Бепград 3 –рекпнструкција

Утицаји на живптну средину приликпм изградое нпвих/рекпнструкције ЕЕ пбјеката
Активнпсти кпје ЕМС АД спрпвпди приликпм изградое нпвих далекпвпда и
трансфпрматпрких станица се у најкраћем мпгу пписати у следећем:

ГРАДОА ЕЕ
И ППСЛПВНИХ ПБЈЕКАТА
Активнпсти кпје
генерищу утицаје на ЖС в
Складищтеое и манипулација са трансфпрматпрским уљем
Складищтеое и управљаое птпадпм тпкпм изградое
Kпмпактираое земљищта на ТС
Сеша стабала на кпридприма ДВ
30

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

ГРАДОА ЕЕ
И ППСЛПВНИХ ПБЈЕКАТА
Активнпсти кпје
генерищу утицаје на ЖС в
Извпђеое земљаних радпва на ТС и ДВ
Ппстављаое прпвпдника и каблпва и фундираое стубпва ДВ
Кприщћеое ппреме и мащина за извпђеое мпнтажних и
земљаних радпва
Складищтеое ппреме за уградоу
Бука на градилищту
Емисија CП2
ЕМС АД је предвидела склапаое ппсебнпг сппразума са извпђашем радпва: „Сппразум п БЗР и
ЗЖС“, у кпме су дати услпви везани за ЗЖС кпје је извпђаш радпва дужан да ппщтује приликпм
извпђеоа радпва. Нарпшитп се пвп пднпси на места кпја су пдређена за складищтеое
демпнтиране ппреме и птпада, а ппсебнп ппаснпг птпада, при шему лице пдгпвпрнп за ЗЖС на
лпкацији прпверава испуоенпст предвиђених услпва из Сппразума п БЗР и ЗЖС и кпнтрплище
ппступаое извпђаша радпва у тпм смислу.
ПРЕВЕНТИВЕНЕ И КПРЕКТИВНЕ МЕРЕ
 У тпку извпђеоа радпва, искппа темеља и фундираоа изврщиће се привремена
деградација дела земљищта без угрпжаваоа оегпве стабилнпсти. Ппщтују се све гептехнишке преппруке уз надзпр. Планирана је ппнпвна упптреба искппанпг земљищта за
затрпаваое каблпвских канала. Вищак искппане земље кап и щут ће се трансппртпвати и
на деппнију. Пп заврщетку свих радпва сва земљана ппврщина ће ппнпвп бити уређена,
нивелисана и засејана травпм,
 Укпликп у тпку извпђеоа радпва дпђе дп цуреоа нафте из резервпара грађевинске
механизације ппступиће се у свему према Правилнику п ппступаоу са птпацима кпји
имају свпјства ппасних материја (Сл. гл. РС бр. 12/95 i 56/2010 и др.). Кпнтаминиранп
земљищте ће се искппати и привременп пдлпжити у за тп предвиђену затвпрену металну
бурад, а накпн тпга трансппртпвати дп места за декпнтаминацију,
 Прпмене у квалитету ваздуха мпгуће су услед кприщћеоа грађевинске механизације али
су лпкалнпг карактера и нема утицаја на станпвнищтвп,
 Приликпм уградое трансфпрматпра дпливаое уља у трансфпрматпр врщи се
електришним пумпама у затвпренпм систему са цревнпм и цевнпм инсталацијпм кпја је
непрппусна такп да је истицаое уља пнемпгућенп. Исппд сппјева цеви се ипак ппстављају
апспрбенти кпји би спрешили евентуалну кпнтаминацију укпликп и дпђе дп цуреоа уља
услед грещака у манипулацији. Зауљени апспрбенти се пдлажу у за тп ппсебнп намеоене
кпнтејнере и предају даље на збриоаваое пператерима кап ппасна птпад,
 Забраоенп је дпсипаое уља у грађевинску механизацију на градилищту. Сва дпсипаоа се
мпгу врщити у радипницама,
 У тпку извпђеоа радпва мпгуће су привремене прпмене нивпа буке. Активнпсти ће
трајати вепма краткп и кпристећи се минимални брпј мащина са пбавезним
искљушиваоем мптпра впзила кпји се тпг тренутка не кпристе,
 Забраоенп је праое механизације (псим за пптребе за уклаоаое блата са гума и
сппљних страница),
 Забраоенп је кприщћеое механизације кпд кпјих се јавља прпцуриваое гприва или уља.
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 Демпнтирана ппрема и/или птпадни материјали кпји настају у прпцесу рекпнструкције
или изградое нпвих пбкјеката складитще се привременп на унапред предвиђенпј и
пбележенпј лпкацији у складу са Планпм УП у ЕМС АД. Пзнаке се дефинщу према
каталпгу птпада у ЕМС АД, а ппступаоа са насталим птпаднпм врще се складу са
Упутствима и прпцедурама ISO 14 001.

5.3 АКТИВНПСТИ НА ЗЖС У ФАЗИ ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ ЕЕ ПБЈЕКАТА
Циљ пренпсне мреже је да електришну енергију пд прпизвпђаша пренесе дп ппдрушја
пптрпщаша. Да би се пбезбедила стална ппузданпст пренпса пренпснпг систем у фази оегпве
пуне експлпатације неппхпднп је оегпвп редпвнп пдржаваое.
Сектпр за живптну средину у сарадои са ппгпнима пренпса развип је низ прпграма за
кпнтрплу и мереое знашајних утицај на живптну средину кпје имају за циљ да утврде нивпе
неусаглащених ппступака кпје угрпжавају живпту средину и пруже максималну защтиту пд
негативних утицаја дефинисаоем и реализацијпм кпнкретнп налпжених мера.

ЕКСПЛПАТАЦИЈА ЕЕ И ППСЛПВНИХ
ПБЈЕКАТА
Активнпсти кпје
генерищу утицаје на ЖС
Нејпнизујуће електрпмагнетнп зрашеое у зпнама ппвећане
псетљивпсти
Емисија буке, вибрације прекп дпзвпљених граница
Уља за изплацију кпја садрже PCB
Изплаципна уља – цуреое/капаое из ТР без уљних јама и са
уљнпм јампм
Зауљенп земљищте и камени агрегат
Муљеви из сепаратпра уље/впда, зауљена впда из уљне јаме
Цуреое изплац. уља - приликпм складищтеоа и манипулације
Пдбашене плпвне батерије - ппасан птпад
Амбалажа кпја садржи пстатке ппасних материја
Пдбашена ппрема кпја садржи ппасне кпмппненте
Птпадна ппрема кпнтамин. прпдуктима разлагаоа SF6 гаса
Кпнтаминирани апспрбенти, крпе, пуцвал и слишнп
Пдбашена електрпнска и електришна ппрема-ппасан птпад
Сеша щуме за нпве кпридпре
Нарущаваое бипдиверзитета/екп система
Емисија GHG, SF6, CO2 у атмпсферу
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5.4 ПРПГРАМИ КПНТРПЛЕ И МЕРЕОА АСПЕКАТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ СТАОА ЗАУЉЕНПСТИ КАМЕНПГ АГРЕГАТА И УЉНИХ ЈАМА
Иницијални увид у стаое уљне канализације, уљних трафп када, каменпг агрегата и уљних
јама у ЕЕ пбјектима ЕМС АД изврщен је 2010. гпдине пд стране фпрмиране Кпмисије кап и у
склппу прпјекта Управљаое изплаципним уљима у ЕМС АД.
У заврщним извещтајима кпмисије и преппрукама кпнсултаната закљушак кпји је ппстављен је
ппслужип кап пснпв за даље активнпсти и фпрмираое ппсебнпг прпграма кпнтрпле у вези
ппбпљщаоа стаоа уљних јама и кадa и каменпг агрегата.
Сама реализација прпграма кпја ппдразумева кпнкретне акције на терену у смислу шищћеоа
и праоа зауљенпг каменпг агрегата, уљних када и уљних јама и зауљених ппврщина заппшиое
пктпбра 2013.
Тпкпм 2016. изврщенп је узпркпваое и испитиваое 14 пута, 12 уљних јама са 10 ТС.
Схпднп Уредби п гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впди и рпкпвимa за
оихпвп дпстизаое 8 уљних јама има већи садржај угљпвпдпника пд дпзвпљених вреднпсти
или ппвећану вреднпст хемијске пптрпщое кисепника: ТС Щабац 3, ТС Смедеревп 3- 2 пута
испитанп, ТС Ваљевп 3, ТС Ппжега; ТС Нищ 2-уљна јама бр.2, ТС Зреоанин 2, ТС Субптица 3уљна јама-стара, ТС Пбренпвац.
Изврщенп је шищћеое и праое уљних када, уљних јама и каменпг агрегата на ТС Ппжега, ТС
Ваљевп 3.
Препсталих 4 уљне јама задпвпљавају параметре загађеоа садржаја схпднп Уредби, ТС
Субптица – УЈ бр. 1., ТС Нищ 2 УЈ бр. 1, РП Ђердпа 2, Изврщенп је испущтаое садржаја две
уљне јаме на РП Ђердап 2 и ТС Нищ 2 (уљна јама бр. 1).
Ппгпни пренпса би требали да предвиде средстава за затвараое старих уљних јама на ТС
Субптица 3, ТС Пбренпвац, ТС Бепград 17/4.
Циљеви 2017.




Пбезбедити нпви Угпвпр за перипд 2017.-2019.
Наставити са испитиваоима и декпнтаминацијпм зауљенпг каменпг агрегата, уљних
када и уљних јама.
Изврщити ажурираое прпграма за препстале пбјекте у ппгпнима пренпса. Планиранп
праое уљних јама у 2017. ТС Субптица 3 и ТС Зреоанин 2, ТС Нищ 2, ТС Пбренпвац

ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ И МЕРЕОА НИВПА БУКЕ У БЛИЗИНИ EE ПБЈЕКАТА
ЕМС АД је ће пвим прпгрампм први пут систематски урадити мереоа нивпа буке у живптнпј
средини на ЕЕ пбјектима кпји су у експлпатацији и тп на лпкацијама у близини насељених
места и такп утврдити евентуални утицај буке ДВ и ТС на пкплину.
Дп сада није билп знашајних пригпвпра и жалби пд стране грађана кпји живе или раде у
близини ЕЕ пбјеката ЕМС АД са аспекта буке псим на ТС Бепград 6 кпја пд 2013. није у
власнищтву ЕМС АД и 400 kV ДВ 461 Нищ - Лескпвац - мaкедпнска граница и ДВ 402 ТС Бпр 2 РП Ђердап 1.
Дп 31. децембра 2016. изврщена су мереоа на 18 ДВ и 5 ТС пд укупнп планираних 26 у прва
три квартала (планиранп 23/26 ЕЕ пбјеката у 2016.).
Укупан брпј ЕЕ на кпјима је изврщенп мереое је пд 2014-20167 је 65.
Брпј изврщених мереоа према термин плану:
 2014. - 2 мереоа,
 2015. - 40 мереоа,
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 2016. - план дп 26 мереоа,
 2017. - план дп 25 мереоа,
У дпсадащоим извещтајима са мереоа (за 65 ЕЕ пбјекта) није билп пдступаоа пд прпписаних
вреднпсти параметара буке за дан, веше, нпћ.
Нису пптребне мера ппбпљщаоа или превенције нити интервенције на ЕЕ пбјектимa.
Nu

2

40

23

DV, kV

110

220

400

110

220

400

110

220

400

No

2

0

0

4

7

20

7

6

6

TS No

0

9

4

Циљеви за 2017
 Наставити са прпписанпм динамикпм мереоа дп реализацијe Угпвпра.
 Ппнпвити мереоа на ппзицијама пних ЕЕ пбјеката на кпјима вреднпсти изнпсе 5%
исппд дпзвпљених граница, али у временски неппвпљнијим приликама и перипдима
ранпг јутра или касних вешероих сати или нпћи. Дефинисати дп 10 таквих мереоа за
2017. гпд.
 Фпрмирати Нпв Угпвпр за перипд 2017.-2019.
ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ И МЕРЕОА ПРИСУСТВА PCB У ИЗПЛАЦИПНПМ УЉУ ЕЕ ППРЕМЕ
(КУЋНИХ ТРАНСФПРМАТПРА И КПНДЕНЗАТПРА) 2014. - 2015.
Прпграм је активнп реализпван тпкпм 2015. гпдине крпз Угпвпре са Институтпм Никпла
Тесала, Пператерпм за збриоаваое Јugпipmеx и Лабпратпријпм за Испитиваое Ватрпгас.
Изврщена су сва узпркпваоа и испитиваоа пстатка ппреме сумоиве на PCB - и тп: 17
испитиваоа кућних трансфпрматпре и кпндензатпра.
Изврщена је декпнтаминација 6 трансфпрматпра сппствене пптрпщое на ТС Крущевац 1, ТС
Бпр 2 и ТС Србпбран кпји се налазе на пренпснпј мрежи у експлпатацији.
Идентификација 955 кпндензатпра, присуствп РСВ пптврђенп у 126 (прпизвпђаши: Freiburg,
Minel, Montena),
У 2015. гпдини збринути укупнп 5,88 тпна или 126 кпмада PCB кпнтаминираних кпндензатпра,
Пд укупнп 63 трансфпрматпра сппствене пптрпщое, 9 је кпнтаминиранп РСВ,
Изврщена је декпнтаминација 6 кућних трансфпрматпра кпји су накпн ппнпвљених
испитиваоа (накпн три месеца у раду) са маое пд 10 ppm PCB,
Степен реализација прпграма; у 2014. гпд. је 95 %. у 2015. гпд, степен реализације је 100% и у
2016 је 100%.
У задоем кварталу изврщенп је збриоаваое 11 кпм. PCB кпнтаминираних кпндензатпра на ТС
Бпр 2,
У задоем кварталу 2016. изврщена је дехлпринација 3 трансфпрматпра сппствене пптрпщое
у експлпатацији на ТС Шашак 2, ТС Смедеревп 2 и РП Младпст.
ЕМС АД међу првим предузећима испунип закпнску пбавезу збриоаваоа PCB птпада и пре
задатпг рпка елиминисап PCB из ппреме у раду, шиме су направљене директне ущтеде и
смаоени пбим пшекиваних трпщкпва збриоаваоа. Пп први пут је примеоена патентирана
метпда дехлпринације PCB.
Тиме је збриоаваое и елиминација PCB у ЕМС АД пкпншана пре задатпг рпка (2020.)
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Циљеви 2017.


Пратити даље стаое на лпкацијама ппгпна крпз редпвне и ванредне интерне кпнтрпле
стаое демпнтиране ппреме/кпндензатпра и др. кпја мпже бити сумоива на PCB, на ЕЕ
пбјектима кпји се рекпнструищу.

ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ И МЕРЕОА НИВПА НЕЈПНИЗУЈУЋИХ ЗРАШЕОА У БЛИЗИНИ ЕЕ ПБЈЕКАТА
У ППТЕНЦИЈАЛНИМ ЗПНАМА ППВЕЋАНЕ ПСЕТЉИВПСТИ 2014-2017
Изврщенп је 61 „првп мереое“ на ЕЕ пбјектима и 2 ванредна мереоа, укупнп 63 према плану
и прпграму из 2015. гпд. у Ппгпну Бепград и Ппгпну Бпр.
У извещтајима првих мереоа није билп пдступаоа у пднпсу на референтне вреднпсти у
зпнама ппвећане псетљивпсти.
У ванредним мереоима пп налпзима инспекцијских пргана, Сектoра за инвестиције и правнпг
Сектпра, а услед захтева заинтереспваних физишких лица, утврђене су вреднпсти кпје
задпвпљавају прпписане границе НЈЗ.
У 2015. дпщлп је дп прпмена Лица пдгпвпрнпг за мере НЈЗ услед пдласка кплеге на Бплпваое
и пензију, щтп је услпвилп и маои застпј у динамици мереоа.
Пдржан је састанка са надлежним Министарствпм у пктпбру 2015., кпје јпщ увек није
дпставилп Листу пбавезних мереоа из Студије п прпцени утицаја НЈЗ на затешеним извприма.
Сектпр је и на даље врщип мереоа на дефинисаним лпкацијама ппгпна са Институтпм Никпла
Тесла,
Реализација Угпвпра је на финансијскпм плану пкп 80% закљушнп са дец. 2016. а временски
рпк за реализацију угпвпра је септембар 2017.
Гпд.
2014

2015

2016

Наппнски нивп, kV

110

220

400

Укупнп

Брпј ДВ

0

1

3

4

Брпј ЗПП

0

1

4

5

Брпј ДВ

1

5

4

10

Брпј ЗПП

2

46

26

74

Брпј ДВ

6

9

13

28

Брпј ЗПП

27

78

46

151

Укупан брпј ДВ

7

15

20

42

Укупан брпј ЗПП

29

125

76

230

Циљеви 2017
 Пптребнп је убрзати динамику мереоа за 2017. гпд.
 Пратити реализацију мереоа и сарађивати са Министарствпм за ЗЖС
 Кппрдинирати ппслпве са Сектпрпм за Инвестиције и Сектпрпм за ДВ.
 Планирана је ЈН за 2017.-2020. услуге за наставак мереоа.
 Измене Закпна и ппдзакпнских аката у вези НЈЗ се пшекују у 2017. г и пптребнп је
укљушити се активнп.
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ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ СТАОА И МЕРЕОА ЗАУЉЕНПСТИ ЗЕМЉИЩТА НА ТС У ЕМС АД 2015. 2017.
2015. изврщена су узпркпваоа и испитиваоа земљищта на ТС Крущевац 1 и ТС Србпбран:
 24 извещтаја лабпратприје са 24 узпрка земљищта на ТС Србпбран,
 16 извещтаја лабпратприје са 16 узпрка земљищта на ТС Крущевац.
2016. изврщена су узпркпваоа и испитиваоа земљищта на ТС Нищ 2 и РП Ђердап 2, ТС
Ппжега, ТС Пбренпвац. Нема трагпва зауљенпсти и загађенпсти те није пптребна
ремедијација земљищта
Циљеви 2017.



Није билп загађеоа земљищта на ТС и сва су у дпзвпљеним границама схпднп Уредби
п прпграмскпм праћеоу квалитета земљищта.
Дефинисати нпва узпркпваоа у складу за пбимнпщћу прпграма. Предлпг: ТС
Пбренпвац, ТС Паншевп 2, ТС Бепград 4, ТС Лескпвац 2, ТС Нпви Сад 3, ТС Сремска
Митрпвица 2, ТС Бпр 2.

ПРПГРАМ КПНТРПЛЕ СТАОА, ШИЩЋЕОА И ПРАОА ЗАУЉЕНИХ И ЦИCТЕРНИ 2015-2017
Прпграм кпнтрпле стаоа, шищћеоа и праоа зауљених циcтерни 2015-2017 је усвпјен пктпбра
2015. гпд. накпн Извещтаја Кпмисије за утврђиваое стаоа цистерни. Марта 2016. Прпграм је
ажуриран накпн извещтај друге Кпмисије за анализу стаоа залиха и ажурираое евиденције
трафп уља и цистерни за шуваое трафп уља. Укупан брпј цистерни у ЕМС АД је 134.
Сама реализација прпграма је ппкренута на лпкацији децембра 2015. у Ппгпну Нпви Сад.
Тпкпм 2016 гпд. изврщена је декпнтаминација 69 цистерни пд планираних 74 у Ппгпнима
Бепград, Нпви Сад и Бпр.
Ребаланспм плана у 2016. гпд. пдпбрена су дпдатна средстава за декпнтаминацију препсталих
цистерни у Ппгпнима Крущевац, Ваљевп и Бепград. Спрпведена набавка није успела.
Циљеви 2017.


У 2017 је планирана набавка Угпвпра за декпнтаминацију 30-40 цистерни за Ппгпне
Ваљевп, Крущевац и Бепград.
Цистерне
Кпл. уља Кпл.уља Цист. у
Цистерне Цистерне Цистерне
за даље
за пдрж. птуђеое упптреби
за птпис за праое за АКЗ
кприщћ.
(t)
(t)
(кпм)
(кпм)
(кпм )
(кпм )
(кпм)

ППГПН

Капац.
цист. (t)

Кплиш.
уља (t)

Нпви Сад

254,0

14,0

8,5

5,5

36

23

13

10

0

Крущевац

146,0

48,0

13,0

35,0

21

10

11

6

0

Бепград

514,4

114,0

24,0

90,0

53

37

16

34

31

Бпр

107,5

47,0

2,7

44,3

18

7

11

12

1

Ваљевп

36,3

13,0

5,5

7,5

6

5

1

6

3

Старе зал.

27,5

0,0

27,5

Резерва
ЕМС

65,0

65,0

328,5

118,7

134,0

82,0

52,0

68,0

35,0

Тптал

1.058,2

209,8

Збирна спецификација стаоа на дан 29.02.2016.
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5.5 ПТПАД
Ппступаое са птпадпм у ЕМС АД врщи се на пснпву Плана управљаоа птпадпм (у даљем
тексту: ПУП) кпји је усвпјен и примеоује се пд 07. нпвембра 2014. гпдине у свим
прганизаципним структурама ЕМС АД. Пбрађене су све врсте птпада кпји се дп сада
генерисап у ЕМС АД, али и пне врсте кпје се мпгу ппјавити: ппсебнп птпад кпји садржи РСВ и
птпад пд виспкпнаппнске (ВН) ппреме са SF₆ гаспм и ппмпћнпг прибпра за испитиваое,
мереое, претакаое и лишну защтиту.
Щтп се тише пднпса између защтите живптне средине и управљаоа птпадпм, принцип кпји је
ппщте усвпјен у савременпм свету јесте: управљати птпадпм на нашин кпји представља
најмаои ризик пп живптну средину. Пдрживи развпј укљушује и ''пдрживп управљаое
птпадпм'', кпје ппдразумева ппнпвнп искприщћеое птпада шиме се директнп утише на
смаоеое ангажпваоа прирпдних непбнпвљивих ресурса, кпји се такп шувају за будуће
генерације.
Кап власник птпада ЕМС АД је схпднп пдредбама Шлана 26. Закпнпм п управљаоу птпадпм у
даљем тексту ЗУП пдгпвпран за оегпвп правилнп разврставаое, привременп складищтеое,
впђеое прпписане евиденције п птпаду, испитиваое птпада у слушајевима предвиђеним
предаје птпада пвлащћеним пператерима кпји имају дпзвпле за сакупљаое, превпз, и/или
третман, пднпснп пдлагаое птпада кпји је предмет предаје и тп за птпад пдређенпг
индекснпг брпја.
Усппстављене прпцедуре, упутстава и записи прпистекли из захтева стандарда SRPS ISO
14001:2005 сущтински су уграђени и у сам план УП.
Прпстпр за привременп складищтеое птпада у свакпм пд ппгпна пренпса треба да
задпвпљава следеће ппщте услпве:
 Прпјектпван такп да спрешаваое загађеоа земљищта, ппдземних и ппврщинских впда и
да пбезбеди кпнтрплисанп управљаое прпцедним впдама,
 Прпјектпван такп да се пмпгући приступ впзилима већих димензија кпјима се птпадни
материјал пдвпзи пднпснп предаје пвлащћеним предузећима за трансппрт птпада,
 Прганизација прпстпра треба да пмпгући кпмуникацију између ппјединих прпстпра
унутар сампг привременпг пдлагалищта,
 Мпра да има ппсебнп пграђен наткривен деп у кпме се складищте птпадни материјали
кпји ппседују ппасне карактеристике (истрпщенп минералнп уље, зауљена ВН ппрема, и
сл.). Разлишите врсте птпаднпг материјала се кпд пријема класификују и привременп
складищте у ппсебнп пзнашеним прпстприма привременпг складищта.
Врсте и кплишине птпада у ЕМС АД 2016.
Систематски је пп први пут изврщенп сагледаваое свих врста птпада (48 врста птпада) кпји су
се јавили и кпји се мпгу јавити у ЕМС АД. Збирни преглед са адекватним ппјащоеоима дат је
у табели у плану УП.
Прпсешне гпдищое кплишине генерисанпг птпада у ЕМС АД узете за перипд 2011.-2016. гпд. су
пкп 600 тпна неппаснпг и пкп 70 тпна ппаснпг птпада.
Сва демпнтирана ппрема са ппстрпјеоа пренпсне мреже (ТС, РП, ДВ) ЕМС АД, спада према
Каталпгу птпада у групу птпада 16 02 „птпади пд електришне и електрпнске ппреме“ и 17 04
„oтпад пд метала (укљушујући и оихпве легуре)“:
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Ппраст предатпг ппаснпг птпада је резултат анализе квалитета изплаципнпг уља на залихама и пдлуке
да се исти преда пвлащћенпм пператер и самим тим смаои ризик пп ЖС.

Р. бр.
1.
2.
3.
4.

Индексни бр.
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07

Ппис птпада

5.

17 05 03*

Земља и камен кпји садрже ппасне
материје

2,500

6.

16 06 01*

Акумулатпрске батерије

22,760

7.

16 02 14

Електрпнски и електришни птпад - ЕЕ
пбјекти

228,020

8.
9.
10.

16 02 16
16 02 13*
15.02 02*

11.
12.

13 03 08*
13 03 07*

13.

20 01 36*

14.
15.

20 01 01
16 02 09*

Бакар, брпнза, месинг
Алуминијум
Гвпжђе,шелик
Мещани метали AL-ČE

Птпадна ВН ппрема
Електришни и електрпнски птпад
Птпадни филтери, зауљене крпе
Минерална синстетишка уља
Минерална нехлпрпвана уља
Електрпнски и електришни птпадканцеларије
Птпадни папир и картпн
PCB кпндензатпри

Тежина (т)
1,160
1,710
332,460
142,270

251,120
2,110
0,620
17,460
103,984
3,360
2,730
0,360

Птпад у 2016
14%

ппасан птпад
неппасан птапд
86%
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НАЈЗАСТУПЉЕНИЈЕ ВРСТЕ ПТПАДА У 2016
10%
31%

13%

17 04 05
16 02 14
24%

16 02 16
22%

17 04 07
13 03 07*

КПЛИШИНА ПТПАДА ПРЕДАТ ППЕРАТЕРИМА
1600
1400
1200
Tona

1000
800
600
400
200
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Неппасан
птпад

453,2

349,7

26

1318,5

336,12

955,7

Ппасан птпад

20,6

20

51,9

121,1

28,8

148,8

Укупнп птпада

473,8

369,7

77,9

1439,6

364,92

1104,5

ПДНПС ГПДИЩОИМ ПЛАНПМ ПРЕДВИЂЕНИХ КПЛИШИНА И СТВАРНП ПРАДАТИХ
КПЛИШИНА
Предвиђене кплишине генерисаоа птпада у 2016. гпдини на пснпву пбраде дпбијених
ппдатака, у ЕМС АД су пкп 3.292,5 тпне разних врста птпада.
Предвиђене кплишине генерисаое птпада у 2017. гпдини (на пснпву пбраде дпбијених
ппдатака) у ЕМС АД су пкп 2.900 тпне разних врста птпада.
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Стварна кплишина генерисанпг птпада за 2017. гпдину у пднпсу на ппстављени план зависи пд
степена реализације тпкпм инвестиципних радпва на ЕЕ пбјектима или ремпнта ТС и РП али и
пд ефикаснпсти у раду кпмисија за категпризацију птпада, кпмисије за расхпд у ппгпнима
пренпса, кпмисији за прпдају и птуђеое.
Анализпм дпбијених планских ппдатака у пднпсу на ппдатке п кплишинама птпада кпје се
предају пвлащћенпм пператеру на гпдищоем нивпу, уз ппщтпваоа прпписаних интерних
прпцедура дпбијен је закљушак да се план генерисаоа птпада реализује са пкп 40 - 45%. Пвај
прпценат би мпгап бити и знатнп већи укпликп би се пптимизпвап рад гпре наведених
кпмисија или рпкпви набавке извпђаша радпва или пптребне ппреме пстварили са већпм
успещнпщћу.
Пбзирпм да неппасан птпад шини 80%-90% пд укупне кплишине птпада оегпва предаја у
нареднпј гпдини не представља никакав прпблем са аспекта закпнске регулативе, псим щтп
заузима прпстпр за складищтеое.
Ппасан птпад у ЕМС АД шини пкп 10-20% пд укупне кплишине птпада и оегпвп збриоаваое се
пдвија планиранпм динамикпм. Разлпг за тп је ппслпвна пплитика у делу ЖС кпја пбезбеђује
вищегпдищое сталне угпвпре са пператерима путем јавних набавки.
У прпцесима управљаоа ппасним птпадпм у ЕМС АД се врщи набавка следећих услуга:
 Шищћеое и праое бетпнских и асфалтних ппврщина, уљних када и уљних јама и
уклаоаое талпга и муљева из уљних јама кпнтаминираних минералним уљем.
 Шищћеое и праое каменпг агрегата кпнтаминиранпг минералним уљем.
 Пражоеое уљне јаме и прешищћаваое зауљене впде.
 Ремедијација земљищта кпнтаминиранпг минералним уљем кап и талпга и муљева из
уљних јама кпнтаминираних минералним уљем.
 Збриоаваое кпнтаминираних апспрбената, зауљених крпа и филтера.
 Збриоаваое ппаснпг амбалажнпг птпада (зауљене буради, врећа, цистерни и др).
 Преузимаое птпада пд електришне и електрпнске ппреме.
 Преузимаое птпадних плпвних акумулатпра.
 Збриоаваое кпнтаминиранпг птпада PCB.
 Преузимаое птпаднпг изплаципнпг уља.
 Услуге испитиваоа ппаснпг птпада.
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ПДНПС КПЛИШИНА ПРАДАТПГ ПТПАДА ПРЕМА ВРСТИ И ИНДЕКСНПМ БРПЈУ УППРЕДИВ ПП
ГПДИНАМА
 У ппследое 3 гпдине најшещће предаване пператеру врсте птпада у ЕМС АД:

Најзаступљеније врсте ппаснпг птпада у ЕМС АД су: птпаднп изплацинп уље, птпадне
акумулатпрске батерије, ппасан електришни и електрпнски птпад, птпадне PCB
кпнтаминиране кпмппненте, зауљени филтери, крпе и радни материјал, птпадни зауљени
каблпви, флупресцентне цеви, птпадни тпнери за щтампаше, зауљена метална амбалажа,
кпнтаминирана пластишна амбалажа и зауљени апспрбенти.
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Пцена сарадое са пвлащћеним пператерима


Сарадоа јединп није задпвпљавајућа са пператерпм Immo recycling – Угпвпр; Пткуп
пдбашене ВН и друге електрпенергетске ппреме . Угпвпр је раскинут тпкпм 2016. У
перипду пд 1 гпдине дпщлп је дп застпја предаје ВН птпадне ппреме щтп је дпвелп дп
ппвећаоа кплишина птпада на складищтима ппгпна – пример ппгпн Бпр са прекп 100 т
птпадне ВН ппреме кпја шека нпви Угпвпр. Пп пвпј теми вище пута је Сектпр реагпвап
према надлежним функцијама (Сектпр за кпмерцијалне ппслпве, Техника) да убрзају
раскид Угпвпра и фпрмирају услпве за пптписиваое нпвпг Угпвпра.




Сарадоа са папир Сервиспм – пднпщеое картпна и папира
Са сви псталим пператерима је задпвпљавајућа и у складу са угпвпрним пбавезама.

Пцена стаоа лпкација за привремнп складищте птпада



Тренутнп стаое лпкација на већини пбјеката је задпвпљавајуће иакп су ппкренути ПЗ
за изградоу лпкација за привременп складищте птпада на ТС Нищ 2 и на ТС Ваљевп 3.
На ТС Србпбран је планиранп бетпнираое платпа за магацин демпнтиране ппреме.

Упшени недпстци у прпцесу управљаоа птпадпм




Бпљи пдзив у кпмуникацији пд стране Сектпра за кпмерцијалне ппслпве,
Смаоити време пптребнп за предају птпада.
Бпља кппрдинација шланпва сталне Кпмисије за расхпд и птуђеое.

Предлпг за ппбпљщаое прпцеса управљаоа птпадпм




Урадити пбуке за Сектпр за кпмерцијалне ппслпве у вези ПУП и ЗЖС
Урадити пбуке за Сектпрпм за Инвестиције у вези ПУП и ЗЖС
Урадити пбуке са Сектпрпм за Лпгистику у вези ПУП и ЗЖС

Предлпг за унапређеое пуп





Тпкпм првпг квартала 2017 Лице пдгпвпрнп за управљаое птпадпм да ппкрене прпцес
ажурираое ПУП,
Рукпвпдилац Сектпра за ЗЖС да изврщи фпрмираое тима за ажурираое ПУП
Урадити преиспитиваоа и сређиваое упутстава у вези Управљаоа птпадпм из
ПР.ИМС.42,
Преиспитати Упутства из Сектпра за кпмерцијалне ппслпве и рад Кпмисија.

Инспекцијски налази
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Тпкпм 2016 г. није билп инспекцијских налаза у вези управљаоа птпадпм.

Ззакљушак:







Уведене су пдгпвпрнпсти и пбавезе у систему УП, али са сталнпм тенденцијпм
ппбпљщаоа и унапређеоа. Пптребније рещити пправданпст рада сталне Кпмисије са
аспекта пписа ппслпва и улпге Сектпра за кпмерцијалне ппслпве и Сектпра за ЗЖС.
Применити и даое пплитику фпрмираоа вищегпдищоих угпвпри кпји пмпгућавају
брзп птуђеое или збриоаваое птпада са лпкација.
Ппсебнп се впди рашуна да се у ппступцима набавке ппреме, уређаја и дпбара смаои
кплишина ппаснпг амбалажнпг птпада.
Увпди се у праксу планираое кплишина птпада, активнпсти на превенцији и
пптимизацији прпцеса.
Наставља се са планским уређеоем привремених лпкација за складищтеоа птпада,
ппсебнп ппаснпг.
Заврщен је ппсебни прпграми за збриоаваое PCB кпнтаминиране ЕЕ ппреме у 2016.
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Прпјекат прикупљаоа птпаднпг папира у циљу рециклаже
Прпцеоује се да се у Републици Србији рециклира пд 10% дп 15% птпада. Стратегијпм
управљаоа птпадпм, у пквиру дугпрпшних циљева кпје РС треба да испуни, зацртан је циљ да
је у перипду пд 2015. дп 2019. гпд. неппхпднп ппстићи стппу искприщћеоа и рециклаже
амбалажнпг птпада (стаклп, папир, картпн, метал и пластика) на 25% пд оегпве кплишине.
Уредбпм је предвиђенп да ппнпвнп искприщћеое амбалажнпг птпада дп 2019. гпд. дпстигне
60%, а рециклажа 55%, щтп представља стандарде и у другим земљама.
Пвп питаое је закпнски уређенп Закпнпм п управљаоу птпадпм и Закпнпм п амбалажи и
амбалажнпм птпада, кап и Уредбпм п плану смаоеоа амбалажнпг птпада за перипд 2015.2019.
ЕМС АД кап друщтвенп пдгпвпрна кпмпанија ппдржава и придружује се пвпј акцији.
ЕМС АД је улпжип знатна средства у кприщћеое савремених инфпрмаципних технплпгија.
Кприщћеое рашунара (е – mail, интранет ппртала и интернета) щтп је смаоилп циркулацију
щтампане дпкументације, нп упркпс тпме, ЕМС АД прави знатне кплишине папира кпји се
бацају заједнп са псталим птпадпм. Какп већ задоих некпликп гпдина расте свест п нужнпсти
рециклаже папира и псталих прерадивих птпадака (лименке, пластика и сл.) децембра 2015.
гпд. На иницијативу Сектпра за ЗЖС фпрмиран је Угпвпр п прпдаји птпаднпг папира и даљпј
рециклажи са пвлащћеним пператерпм.
Деп папирнпг птпада из ЕМС АД пдвпзи се пп ппзиву када су веће кплишине у питаоу, нп јпщ
увек се пдређене кплишине папира пп канцеларијама не сакупљају ради рециклираоа. Сви
ппгпни пренпса ће бити укљушени у пву акцију.
Тпкпм 2016. пстварена је пуна примена пвпг прпјекта и предатп је пператеру 2730 kg папира и
картпна.
Предаја примарне амбалаже дпбављашу – смаоеое амбалажнпг птпада
Реализацијпм Угпвпра п исппруци изплаципнпг минералнпг уља у 2015. гпд исппрушилац је
схпднп Закпну п амбалажи и амбалажнпм птпаду преузеп зауљену бурад кап деп Угпвпрне
пбавезе (31 бурe) и такп смаоип пбавезе ЕМС АД пп питаоу збриоаваоа ппаснпг
амбалажнпг птпада, щтп је бип један пд ппстављених циљева за унапређеое ЖС.
Збриоаваое зауљених буради и птуђеое декпнтаминираних цистерни реализује се текућим
Угпвприма.
Укупнп у ЕМС АД ппстпји кплишина пд пкп 80 -100 старих зауљених буради кпја се збриоавају
кап ппасан амбалажни птпад. Птписанп је и птуђенп пкп 20 декпнтаминираних старих
цистерни из Ппгпна Бпр и Нпви Сад. И у нареднпм перипду се планира наставак истих
ппслпва. Тиме се испуоава ппстављени циљ бр.5 – Смаоеое кплишина амбалажнпг птпада.
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Пптенцијални птпад кпји садржи пплихлпрпвани бифенил – пирален (РСВ)
Трансфпрматпри за сппствену пптрпщоу - кућни трансфпрматпри КТР
Закпн п управљаоу птпадпм (Сл. гл. РС 36/2009 и 88/2010) у шлану 52. прпписује да је
„власник уређаја кпји садржи вище пд 5 dm³ PCB-ја дужан да министарству пријави уређај,
дпстави план замене, пднпснп пдлагаоа и декпнтаминације уређаја, пбезбеди пдлагаое,
пднпснп оихпву декпнтаминацију, кап и да п свим прпменама ппдатака кпји се пднпсе на
уређај пбавещтава министарствп у рпку пд 3 месеца пд дана настанка прпмене“.
У ЕМС АД је 2012. г. изврщенп испитиваое уља за изплацију свих трансфпрматпра кпји су у
упптреби на присуствп пиралена (PCB). У великим енергетским трансфпрматприма кпји су у
експлпатацији и ван ое, није детектпванп присуствп PCB-а дпк је у девет кућних
трансфпрматпра кпји су у раду утврђенп да ппседују веће кпнцентрације PCB-а пд 50 ppm
(1ppm-1mg/dm3). Пви трансфпрматпри налазе се на следећим пбјектима: ТС Крущевац 1 - два
трансфпрматпра, ТС Бпр 2 - два трансфпрматпра, и пп један трансфпрматпр на ТС Србпбран,
ТС Шашак 3, ТС Паншевп 2, РП Младпст и ТС Смедеревп 3. Сва испитиваоа је изврщип Институт
Никпла Тесла из Бепграда.
Пбзирпм да уређаји у упптреби (трансфпрматпри за сппствену пптрпщоу-кућни
трансфпрматпри) кпји садрже РСВ ппјединашнп немају вище пд 5 dm³ РСВ-ја у укупнпј
запремини уља у уређају, већ знатнп маое (кпнцентрације РСВ у уљу су пд 50-120 ррm щтп је
0,05-0,12 dm3), примеоује се пдредба шлана 8. Правилника п ппступаоу са уређајима и
птпадпм кпји садржи РСВ:
„Уређаји кпји садрже РСВ мпгу да се упптребљавају и пдржавају све дп оихпве
декпнтаминације, стављаоа ван упптребе или пдлагаоа, акп је РСВ садржан у уљу у складу са
технишким стандардима или спецификацијама у ппгледу изплаципних свпјстава, да је уређај у
исправнпм стаоу, да не цури и да не представља ризик пп живптну средину“.
Закљушак кпји се намеће из претхпднп изнетпг је да ЕМС АД не мпра да планира замену
кућних трансфпрматпра све дпк су пни у исправнпм стаоу и дпк не цуре. Тп знаши и да се не
пшекује знашајна ппјава птпада кпји садржи РСВ у скприје време, псим акп не дпђе дп
ппремећаја правилнпг рада пвих уређаја са станпвищта пдредби шлана 8. Правилника п
ппступаоу са уређајима и птпадпм кпји садржи РСВ. Међутим, пбзирпм на препстали
прпгнпзирани живптни век пвих КТР-а, пднпснп на прптеклп време експлпатације, а нарпшитп
имајући у виду трпщкпве кпји би настали укпликп би дпщлп дп цуреоа уља кпје је
кпнтаминиранп са РСВ-јем, дефинисан је план активнпсти кпји ће се реализпвати тпкпм 2015.
гпд. са кпнкретним рещеоима щтп ће у нареднпм гпдищоем Извещтају п стаоу ЗЖС бити
детаљнп датп.
Кпндензатпри са диелектрикпм неппзнатпг састава
Ппсебнп издвајамп пве уређаје из разлпга щтп вепма шестп нема дпступних ппдатака п
прирпди диелектрика у оима (уља). На оима нема таблица са ппдацима прпизвпђаша, кап
щтп је слушај са нпвијпм ппремпм. Пбишнп су херметишки затвпрени без птвпра за узимаоа
узпрака на анализу. Без пбзира на тп щтп је из кпмпра прекидаша истпшенп уље, кпје је
испитанп и у кпме нема РСВ-ја, мпже да се дпгпди да га има у уљу пвих кпндензатпра кпји се
инаше налазе са стране кпмпра за гащеое лука (пплпва прекидаша). Исти је слушај и кпд тзв.
спрежних кпндензатпра за ВФ везе.
Пбзирпм да је евидентиран већи брпј демпнтираних кпндензатпра са прекидаша снаге кпји
служе за пбликпваое пптенцијала, кпји су инаше категприсани кап птпад, а није ппзнат састав
оихпвпг диелектрика (самп у РП 400kV Младпст у Пбренпвцу 108 кпмада), пптребнп је
изврщити испитиваое пвих кпндензатпра кпд акредитпване лабпратприје за испитиваое
птпада. Дп тада се третирају кап ''птпад сумоив на РСВ'' и ппсебнп се складищте и
пбележавају. Истп се ппступа и са псталим примерцима пвих кпндензатпра укпликп се налазе
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на другим местима где се складищти демпнтирана ппрема или птпад. Укупан брпј ппписаних
кпндензатпра у 2014. гпд. изнпсип је 955.
Сектпр за ЗЖС је израдип ппсебни прпграм кпнтрпле стаоа и мереоа присуства PCB у
изплаципнпм уљу EE ппреме - пптенцијални птпад у ЕМС АД за перипд 2014.-2016. у кпји су
ущли кућни трансфпрматпри (за сппствену пптрпщоу) и кпндензатпри (са прекидаша снаге,
пбликпваое пптенцијала и други кпндензатпри). Прва испитиваоа кпндензатпра не ппказују
знашајну ппјаву PCB у уљу. За испитиваоа су првенственп предвиђени пни кпндензатпри кпји
немају јасну пзнаку пд прпизвпђаша да не садрже PCB или немају никакву пзнаку.
Сва ппрема кпја је кпнтаминирана PCB је тпкпм 2016 гпдине збринута и у ЕМС нема присутнпг
PCB у ппреми и изплаципнпм уљу такп да се мпже сматрати да је ппстављи циљ елиминације
PCB испуоен шетири гпдине пре дефинисанпг рпка (2020), тј. већ 2016.
Пптенцијални птпад кпнтаминиран SF6 гаспм
У ЕМС АД се ппследоих гпдина ппшев пд 2005. гпд. извпде велики радпви на рекпнструкцији
трансфпрматпрских станица ТС 400/х и 220/х kV, при шему се стара ВН ппрема (прекидаши) са
уљем кап медијумпм за гащеое лука, замеоује нпвпм кпја уместп уља кап медијум за
гащеое лука кпристи SF6 гас. Пва нпва технплпгија изискује и ппсебнп ппступаое са птпадпм
кпји настаје на крају живптнпг века ВН ппреме са SF6 гаспм.

Уредба п ппступаоу са флупрпваним гаспвима са ефектпм стаклене бащте (Сл. гласник РС
120/2013) - у даљем тексту: Уредба, кап нпви закпнски прппис из пве пбласти, пдређује да се
SF6 гас кпји није за даљу упптребу третира кап ппасан птпад, а да се у вези птпадне ВН ппреме
са SF6 гаспм примеоује Закпн п управљаоу птпадпм - ЗУП: Када је у питаоу управљаое
птпадпм пд ВН ппреме са SF6 гаспм, треба нагласити следеће щтп је пд важнпсти за
прпблематику управљаоа пвпм врстпм птпада:
ВН ппрема са SF6 гаспм кпја се демпнтира и избацује из ппгпна има пптпунп другашије
карактеристике у ппгледу присуства ппасних супстанци у пднпсу на ВН ппрему са уљем, щтп
ппвлаши и другашију категпризацију птпада пд пве ппреме и другашије управљаое птпадпм.
У ЕМС АД је на иницијативу Сектпра за ЗЖС 2014. гпд. и ПЈ Технике изврщенп дефинисаое
кплишина SF6 гаса у свим уређајима кпји су у експлпатацији на ЕЕ пбјектима (пднпснп ВН
прекидашима) са SF6 гаспм.
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Кплишине SF6 гаса у прекидашима ЕМС АД пп прпизвпђашу на крају 2016. гпд
Нап.
нивп kV

ABB

SIEMENS

ALSTOM

OSTALO

Kg
Укупнп
Kg
Укупнп
Kg
Укупнп
Kg
Укупнп
Кпм
Кпм.
Кпм.
Кпм.
SF6/кпм
kg SF6/кпм
kg
SF6/кпм
kg SF6/кпм
kg
420
42,0
10
420
38,6 41 1582,6
40,4 35 1414,0
38,6
0
0,0
245
24,0
1
24,0
21,0 47 987,0
16,5 28 511,5
21,0
3
63,0
123
7,0
22 154,0
8,1 76 615,6
8,3 47 398,4
8,1
12
97,2
Укупнп
33 598,0 Укупнп 164 3.185,2 Укупнп 110 2.266,1 Укупнп 15
160,2
Укупнп SF6 гаса у прекидашима у Kg 6.209,5
Укупан брпј прекидаша у ЕМС АД
316

У плану УП у ппглављу 7.2 детаљнп је пписана прпблематика пптенцијалнпг птпада са SF₆
гаспм. ЕМС АД тпкпм 2014. није имап птпад кпји садржи SF₆ гас и/или оегпве прпдукте
разлагаоа.
Тпкпм 2014. гпдине у ЕМС АД је на 8 трансфпрматпрских станица укупнп инсталиранп 30
нпвих прекидаша укупне кплишине SF₆ гаса пд 423, 7 кg.
Тпкпм 2015. гпдине у ЕМС АД је на 2 трансфпрматпрскe станицe укупнп инсталиранп 14 нпвих
прекидаша укупне кплишине SF₆ гаса пд 305, 7 кg.
Тпкпм 2015. гпдине изврщена је набавка 2 мерне ваге за мереое SF₆ гаса у бпцама.
Тпкпм 2016. гпдине изврщена је набавка јпщ 6 мерних вага за мереое SF₆ гаса у бпцама
расппдељених пп магацинима кпји се налазе у седищтима ппгпна пренпса.
Тпкпм 2016. гпдине у ЕМС АД је на 12 трансфпрматпрских станицa укупнп инсталиранп 17
нпвих прекидаша укупне кплишине SF₆ гаса пд 300, 6 кg.

50

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

5.6 ЕМИСИЈА ГАСПВА СТАКЛЕНЕ БАЩТЕ GHG
Србија је дпнела Закпн п пптврђиваоу Кјптп прптпкпла 2007. г. (KYOTO PROTOCOL TO THE
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, децембар 1997., Kyoto)
Greenhouse gases GHG-гаспви стаклене бащте где је дефинисанп следећих 6 гаспва са ефектпм
стаклене бащте:
Назив гаса
Хем. фпрм.
GWP
Ж. век /гпд.
Carbon dioxide
(C02)
1
5-200
Methane
(CH4)
28
12+/-3
Nitrous oxide
(N20)
265
120
Hydrofluorocarbons
(HFCs)
140-11.700
1-270
Perfluorocarbons
(PFCs)
6.500-9.200
800-50.000
Sulphur hexafluoride
(SF6)
23.500
3.200
У пднпсу на свпје ппслпвне активнпсти и пснпвну делатнпст у ЕМС АД је присутан утицај два
гаса стаклене бащте:
 C02 кап директна емисија настала сагпреваоем гприва пд стране великпг брпја впзила,
 SF6 кап пптенцијална емисија настала дпзвпљеним цуреоем прпписаним пд стране
прпизвпђаша ВН ппреме.
Емисија C02
ЕМС АД ппседује хетерпгени впзни парк састављен пд вище врста и типпва мптпрних впзила.
Укупан брпј мптпрних впзила впзнпг парка ЕМС АД у 2016. гпдини је 326 и тп:
- 12 типпва путнишких впзила, укупнпг брпја 186,
- 10 лаких теретних впзила типа кпмби/чип, укупнпг брпја 94,
- 9 типпва теретних и специјалних, укупнпг брпја 46.
Прпсешна старпст:
- путнишких је впзила је 5,7 гпд., а прпсешна емисија C02 је 136,9 g/l,
- лаких теретних и кпмби/чип впзила је 5,4 гпд., а прпсешна емисија C02 је 203 g/l,
- теретних и специјалних впзила је 10,6 гпд., а прпсешна емисија C02 је 402 g/l.
Укупан брпј пређених килпметара у 2016. је 4.453.240 щтп је за 3,9% вище негп у 2015.
У 2015. је 4.287.784 km, щтп је за 17% маое у пднпсу на 2014. Г.
ПРЕЂЕНП КИЛПМЕТАРА ПП ГПДИНИ
7.000.000
6.000.000

5.796.690

5.396.027

5.169.763

Килпметара

5.000.000

4.287.784

4.453.240

2015

2016

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2012

2013

2014

Д3. Брпј пређених килпметара пп гпдинам
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Тренд смаоеоа пређених килпметара ппследое три гпдине, ппследица је расхпдпваоа
старих впзила, раципналнпг кприщћеоа впзила и раципналнијег прганизпваоа службених
путпваоа.
Ппвећаое брпја пређених килпметара тпкпм 2016. пд 3,9% насталп је ушесталијим
кприщћеоем впзила из разлпга:




ппвећанпг пбима радпва у прпцесима пдржаваоа и инвестиција,
ппвећанпг брпја пбука рукпвапца и рукпвпдипца радпва,
великпг брпја ушесника интерних пбука у вези нпвих ппслпвних и технишких
инфпрмаципних технплпгија (DMS; IPS; Asset managment),
 већег ушесника у екстерним струшним едукацијама, семинарим и саветпваоа.
Прпмеоен је нашин кприщћеоа впзила увпђеоем pool car-a, пднпснп, впзила се кпристе на
пснпву пријаве за кприщћеое впзила шиме је ппјашана кпнтрпла кприщћеоа истих.
У тпку 2013. гпдине, изврщен је расхпд 93 мптпрна впзила и тп:
 55 путнишких впзила прпсешне старпсти 11 гпдина,
 20 лаких теренских впзила типа кпмби/чип, прпсешне старпсти 12 гпдина,
 9 теретних впзила, прпсешне старпсти 9 гпдина,
 9 специјалних впзила, прпсешне старпсти 31 гпдина.
У тпку 2014. гпдине, изврщен је расхпд 41 мптпрна впзила и тп:
 16 путнишких впзила прпсешне старпсти 11 гпдина,
 21 лаких теренских впзила типа кпмби/чип, прпсешне старпсти 14 гпдина,
 3 теретних впзила, прпсешне старпсти 9 гпдина,
 1 специјалних впзила, прпсешне старпсти 31 гпдина.
У тпку 2015. гпдине, изврщен је расхпд 25 мптпрна впзила и тп:
 15 путнишких впзила прпсешне старпсти 11 гпдина,
 6 лаких теренских впзила типа кпмби/чип, прпсешне старпсти 12 гпдина,
 1 теретних впзила, прпсешне старпсти 9 гпдина,
 3 специјалних впзила, прпсешне старпсти 31 гпдина.
У тпку 2016. гпдине, изврщен је расхпд 29 мптпрна впзила и тп:
 19 путнишких впзила прпсешне старпсти 10 гпдина,
 7 лаких теренских впзила типа кпмби/чип, прпсешне старпсти 9 гпдина,
 3 специјалних впзила, прпсешне старпсти 21 гпдина.
Укупна пптрщоа гприва у 2016 гпд. је 437.765 литара щтп је за 0,2% вище у пднпсу на 2015, а
у 2015. г. изнпсила је 436.295 литара щтп је за пкп 10,6% маое негу у 2014. и 2013. г. а шак
23,9% негп у 2012. г.
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УКУПНА ППТРПЩОА ГПРИВА ПП ГПДИНИ
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Д4. Укупна пптрпшља гприва

Ппвећаое ппрпщое гприва за 0,2% (1470 литара) 2016 у пднпсу на 2015 насталп је кап
ппследица ппвећнпг брпја пређених килпметара за 3,9% (165.456 килпметара) из разлпга
претхпднп наведених .
Смаоеое пптрпщое гприва у 2015. гпдини у пднпсу на 2014. гпдину је у већем прпценту
пстваренп:
 Набавкпм путнишких впзила маое запремине мптпра кап замена за ппстпјећа кпја су
веће запремине и снаге,
 Заменпм кпмплетне флпте теренских впзила вище класе нпвим впзилима, кап и
замена дптрајалих теренских впзила ниже класе,
 Угпвараоем и набавкпм GPRS уређаја за кпнтрплу впзила – бпља кпнтрпла пређених
килпметара и брзина кретаоа,
 Дпдатнпм изменпм Правилника п услпвима и нашину кприщћеоа мптпрних впзила,
 Дпнпщеоем нпвих Прпцедура за управљаое впзним паркпм и за пдржаваое впзнпг
парка,
 Преппрукама кприсницима у вези правилнпг кприщћеоа впзила у пблику брпщура и
пбавещтеоа прекп мреже (е-mail, интранет).
ППТРПЩОА ГПРИВА ПП ЗАППСЛЕНПМ
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ЕМИСИЈА CO2 ПП Km ПП ГПДИНИ
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Д5. Емисија C02 пп km.

Емисија CП2 у 2016 и 2015. је 160 g/km и маоа је за 4,7 % у пднпсу на 2014. г., дпк је у пднпсу
на 2012. г. смаоена за 8,5 %. Пвп смаоеое емисије CП2 је управп из претхпднп наведених
разлпга: занављаое впзнпг парка нпвим впзилима са савременим мптприма пп најнпвијим
ЕУРП стандардима, бпљпм кпнтрплпм кретаоа впзила, нпвим прпцедурама и преппрукама у
вези кприщћеоа впзила и др.
Емисија SF₆
Мпгући утицаји емисија SF₆ гаса из ВН ппреме у ппгпну у ЕМС АД (самп технплпщкаструктурна цуреоа у редпвнпм ппгпну, без акцидената)
Укупнп
гаса kg:

Дпзвпљенп макс.
цуреое пд стране
прпизвпђаша %/гпд.:

Укупнп дпзв.
макс. цуреое
гпдищое kg:

5.909,1

do 1%

62,09

Укупнп макс.
дпзвпљенп цуреое
а) у тпку једне гпдине
б) експл. века kg:

Еквивалентна
кплишина СП₂
t (СП₂ eqv.)

а) 1х62,091=62,09

а) 1.459,1

б) 40х62,09= 2.483,6

б) 58.364,6

1 kg SF₆ = 23,5 t CO2

Мере кпје се спрпвпде у циљу кпнтрпле и смаоеоа емисија GHG:
Кпнтрпла и планираое упптребе впзила


Редпвнп пдржаваое и
нпвпнабављених впзила,



Гпдищои План замене старих впзила виспке пптрпщое гприва и виспкпг степена
емисије CП2,



Набавка специјалних и теретних впзила са ЕУРП 5 и ЕУРП 6 мптприма кап замена за
расхпдпвана ппстпјећа впзила, дппринеће дпдатнпм смаоеоу прпсешне старпсти пве
категприје впзила, а самим тим и смаоеое емисије CП2,



Набавка путнишких впзила маое запремине мптпра кап замена за ппстпјећа кпја су
веће запремине и снаге,



Замена кпмплетне флпте теренских впзила вище класе нпвим впзилима, кап и замена
дптрајалих теренских впзила ниже класе,

сервисираое
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Угпвараое и набавка GPRS уређаја за кпнтрплу впзила – бпља кпнтрпла пређених
килпметара и брзина кретаоа,



Дпдатне измене Правилника п услпвима и нашину кприщћеоа мптпрних впзила,
Дпнпщеое нпвих Прпцедура за управљаое впзним паркпм и за пдржаваое впзнпг
парка,





Преппруке кприсницима у вези правилнпг кприщћеоа впзила у пблику брпщура и
пбавещтеоа прекп мреже.
Кпнтрпла ВН ппреме са SF6 гаспм
Према правилнику и пдржаваоу ЕЕ пбјеката ЕМС АД PR-300:2011 врщи се:


Прпвера притиска на прекидашима снаге (кпнтрпла цуреоа гаса) – рукпвапци на ТС
једнпм недељнп,



Прпвера манпметра – на 6 гпдина,



Функципналнп испитиваое прекидаш – на 6 гпдина,

 Испитиваое квалитета SF6 гаса у прекидашима – на 9 гпдина.
Све наведене прпвере спрпвпде се и шещће укпликп ппстпји пптреба или је дпщлп дп грещке
или птказа у раду.
Пцена квалитета SF6 гаса је у складу са стандардима IEC60376 – за нпви SF6 гас и IEC 60480 за
кприщћени SF6 гас.
Ппрема са кпјпм се испитује квалитет гаса је прпизвпђаша DILO - Немашка.
Параметри кпји се испитују су:


прпценат SF6 гаса у ппреми-шистпћа SF6 гаса,



садржај влаге у SF6 гасу,



садржај прпдуката разлагаоа SF6 гаса (SO2 – прпдукт кпји се најдуже задржава),

 апсплутни притисак гаса у кпмпрама прекидаша.
У 2014. гпдини изврщенп је испитиваое квалитета SF6 гас у 26 прекидаша. У 25 прекидаша
пшитани параметри имали су задпвпљавајуће вреднпсти, а у једнпм прекидашу устанпвљена је
виспка кпнцентрација прпдуката разлагаоа према IEC60480 услед презасићенпсти филтера.
У 2015. гпдини изврщенп је испитиваое квалитета SF6 гас у 37 прекидаша. У 36 прекидаша
пшитани параметри имали су задпвпљавајуће вреднпсти, а у једнпм пплу прекидаша
устанпвљен је смаоен прпценат SF6 гаса.
Тпкпм 2016. гпдине квалитет SF6 гаса испитан је у 33 прекидаша. Квалитет гаса је
задпвпљавајући у свим прекидашима, а пппщтрена кпнтрпла квалитета гаса се спрпвпди на 5
прекидаша (пп плану испитиваоа за 2017. гпдину).
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5.7 ППСТУПАОЕ СА ППАСНИМ МАТЕРИЈАМА
Збриоаваое птпадне амбалаже у кпјпј се налазе пстаци ппасних материја се врщи у свему
према Упутству за ппступаое са амбалажним птпадпм и упутствима и МСДС листама
дпбијеним пд прпизвпђаша, кпји су усклађени са закпнским прпписима.
Кпнтрпла стаоа ппасних материја
За ппасне материје кпје се налазе у магацину, кпнтрплу стаоа ппасних материја
(складищтеое, пбележаваое, рпк упптребе и др.) редпвнп врщи заппслени магаципнери кпји
дужи ппасне материје.
За ппасне материје кпје се налазе у ЕЕ пбјектима (прпстприја сппствене пптрпщое, прпстприја
са дизел агрегатпм, ппрема у експлпатацији са изплаципним уљем и SF6 гаспм) редпвне
кпнтрпле врще рукпвапци на ТС.
Најмаое једнпм месешнп, крпз интерну кпнтрплу, Лице пдгпвпрнп за ЗЖС на лпкацији или
заппслени у Сектпру за ЗЖС, пп налпгу рукпвпдипца врщи увид у стаое ппасних материја у
складу са кпнтрплним листама из ПР.ИМС.44 - Прпцедура за кпнтрплу, праћеое и мереое
утицаја аспеката живптне средине и пратећим упутствпм УП.ИМС.44 - Упутствп за кпнтрплу
стаоа живптне средине на лпкацији.
Перипдишне кпнтрпле стаоа ппасних материја, а најмаое једнпм гпдищое, пбавезни су да
пбављају Лице за БЗР у ПЈ.
Магаципнер

Рукпвалац на ТС

Дневно,
недељно
ПР.КОМ.03

ТУ-ТС-13
ТУ-ТС-06
ПР.ППП.01
ПР-300: Правилник п
пдржаваоу ЕЕ система

Сектпр за ЗЖС

Сектпр за БЗР и ЗПП

Месечно и
ванредно

Периодично
годишње

ПР.ИМС.45
ПР.ИМС.44
УП.ИМС.44.01

ПР.ИМС.25

Евиденција п кплишинама ппасних материја у ппреми у експлпатацији
За сваку ТС и РП впди се евиденција кплишина ппасних материја у ппреми кпја се налази у
експлпатацији кап и пних кплишина кпје су на пбјекту ТС/РП и тп за:
 минералнп изплаципнп уље,
 SF6 гас је гас стаклене бащте и кап шист гас не спaда у ппасне материје,
 H2SO4 – сумппна киселина.
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Кплишине ппасних материја у ппреми у ЕМС АД
4.857,00
5.000

тпна

4.000
3.000
2.000

4,93

1.000

48,36

0
Минералнп
изплаципнп уље

SF6 gгас

Сумппрна киселина

У листи Ппщтих и ппсебних циљева унапређеоа ЖС дефинисан је циљ:
ППЩТИ ЦИЉ
Ефикасније
управљаое
изплаципним
уљима у свим
прпцесима

Кпмплетна
елиминација
PCB

ППСЕБАН ЦИЉ
Смаоеое цурeоа/капаоа/влажеоа уљa из ЕЕ ппреме (енергетски ТР).
За 3% маое у пднпсу на претхпдну гпдину (трпгпдищои прпсек).
Смаоеое ризика пд изливаоа/прппущтаоа садржаја из уљних јама.
Изградоa екплпщких уљних јама дп 2025. гпдине.
Смаоеое загађеоа тла и ппдземних впда.
Упптреба апспрбената и танквана, декпнтаминација уљних јама и каменпг
агрегата.
Смаоеое мпгућнпсти прпливаоа и загађеоа ЖС приликпм пбраде, манипулације,
трансппрта изплаципним уљима.
Усппстављаоем савременпг уљнпг газдинства дп краја 2020. гпдине
Управљаое уређајима, ппремпм кпнтаминиранпм PCB у циљу елиминације
ризика пд пптенцијалнпг негативнпг утицаја на здравље људи у живптну средину
дп краја 2020. гпдине -циљ пстварен 2016. гпд

Превенција и санација негативних утицаја на живптну средину
Третман ппасних материја у уљним јамама и декпнтаминација зауљених цистерни, пример из
праксе.

Тпкпм 2016. гпдине израђенп је препсталих 9 планпва защтите пд удеса за ТС ппгпна Бепград
ЕМС АД.
58

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

Пдпбрен и усвпје пд стране МУП - Сектпр за ванредне ситуације пдељеое Лескпвацу је План
защтитие пд удеса за ТС Лескпвац 2.
Дпливаое уља у енергетске трансфпрматпре тпкпм пдржаваоа
Анализпм кплишина уља кпја се дпливају у енергетске трансфпрматпре мпже се пратити
трпгпдищои прпсек пптрпщое уља у прпцесима пдржаваоа великих енергетских
трансфпрмастпра
Гпдина
Литара

2012
3.300

2013
4.593

2014
3.716

2015
3.000

2016
500

Дпливаоа уља узимајући у пбзир гпдищои прпсек тј средоу вреднпст за перипду 2015. 2014. - 2013. је за 2,58% ниже у пднпсу на прпсек 2014. - 2013. – 2012. дпк је прпсек 2016.2015.-2014. за 36% нижи пд претхпднпг шиме је испуоен циљ ппстављен у Листи ппщтих и
ппсебних циљева за 2016. гпд.
Гпдищои прпсек (2012+2013+2014)/3 - литара

11.609/3

3.870

Гпдищои прпсек (2013+2014+2015)/3 - литара

11.309/3

3.770

Гпдищои прпсек (2014+2015+2016)/3 - литара

7.216/3

2.405
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5.8 БИПДИВЕРЗИТЕТ
Защтита птица
Шeтири стрoгo зaщтићeнe врстe птицa сe срeћу нa дaлeкoвoдимa у Србиjи и мoрa сe пaзити нa
оихпвп кретаое прекп кпридпра ДВ, a тo су стeпски сoкo, вeтрущкa, сoкo лaстaвишaр и мищaр.
Оихoвoj зaщтити je пoтрeбнo пoсвeтити пoсeбну пaжоу приликoм рeмoнтa стубoвa ДВ. To
знaши зaбрaну свaкoг угрoжaвaоa гнeздa. Плaнирa сe пoстaвљaоe 22 гнeздa тoкoм 2015.
гoдинe. Прoщлe гoдинe Друщтвo зa зaщтиту птицa пoстaвилo je oсaм мeтaлних плaтфoрми зa
гнeздa, гдe сe зaщтићeнe врстe мoгу гнeздити. Oд дo сaдa пoстaвљeних вeщтaшких гнeздa
стeпски сoкoлoви нaсeлили су три. To je дoбaр рeзултaт, будући дa у Србиjи имaмo укупнo 21
пaр.
Електрпмрежа Србије АД развпј свпје мреже ради у пптпунпсти кпнтрплисанп пд стране
надлежних пргана и институција за защтиту живптне средине. Мере унапређеоа пднпса
птица у прпстпру и кпнструкција виспкпнаппнских впдпва се дефинищу већ технишкпм
дпкументацијпм. Када је немпгуће избећи траспм впдпва ппдрушја знашајнп насељена
птицама, и кап таква идентификпвана пд надлежних пргана, раде се прилагпђеоа технишких
система задатим услпвима пд стране Завпда за защтиту прирпде Србије. АД Електрпмрежа
Србије се Завпду пбраћа у најранијпј фази прпјекта, у прпцесу дефинисаоа трасе и израде
планске дпкументације. Тп дпзвпљава да сви захтеви благпвременп буду инкпрпприрани у
технишка рещеоа. Пбзирпм да су изплатпри на далекпвпдима у власнищтву АД Електрпмрежа
Србије већих димензија пд 60 цм, преппрука Савета Еврппе 110 (2004) је у тпм делу
исппщтпвана. У ппдрушијима пд знашаја за пппулације птица ппстављају се стубпви
далекпвпда кпји пмпгућавају хпризпнталну кпнфигурацију прпвпдника. Смаоен је брпј
хпризпнталних равни заузетих прпвпдницима на две равни. Ташније у једнпј равни се налазе
прпвпдници и у другпј защтитнп уже. На тај нашин је смаоена ппврщина директнпг сукпба
леташких кпридпра птица и инфраструктурних пбјеката. У таквим зпнама се такпђе ради и
визуелна сигнализација у виду висећих трака и маркера у кпнтрасним бпјама.
АД Електрпмрежа Србије такпђе у прпцесу рада кпнтинуалнп прати и ради на технплпщкпм
развпју енергетских система са аспекта пшуваоа живптне средине, кап и пшуваоа прирпдних
бпгатстава флпре и фауне на теритприји Републике Србије.
У циљу дппринпса пшуваоу и защтите фауне, а уважавајући шиоеницу да стубпве
виспкпнаппнских далекпвпда у АП Впјвпдини за пдмараое, задржаваое и гнежђеое кпристе
мнпге ретке и угрпжене врсте птица, ппсебнп степски спкп кпји је стрпгп защтићена врста у
Србији (Правилник п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста
биљака, живптиоа и гљива, „Сл. гласник РС“ бр. 5/2010), у кпјпј ппвременп живи дп 10%
еврппске пппулације, и кпји се налази на светскпј Црвенпј листи угрпжених врста
Међунарпдне уније за защтиту прирпде у категприји „угрпжених“ врста, а на иницијативу
Друщтва за защтиту и прпушаваое птица Србије, усппстављена је успещна дугпгпдищоа
сарадоа у вези защтите степскпг спкпла на ппдрушју Републике Србије - АП Впјвпдине, щтп је
верификпванп крпз два сппразума.
Први сппразум је из маја 2008. гпд., на пснпву кпга је ппстављенп 50 дрвених кутија, а други
сппразум је из априла 2014. гпд. на пснпву кпга је планиранп ппстављаое 30 металних кутија
(дп сада је ппстављенп 8 кутија схпднп захтеву Друщтва за защтиту и прпушаваое птица) за
безбедан смещтај гнезда степскпг спкпла, на далекпвпдима типа „ппртал“ и „јела“, наппнских
нивпа 400 kV, 220 kV и 110 kV.
АД Електрпмрежа Србије врщи едукацију и инфпрмисаое заппслених у далекпвпдним
екипама у вези защтите ппсебних врста птица – стeпски спкп и ветрущка. Марта 2015. гпд.
пдржана су следећа предаваоа:
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 „Правна защтита птица кпје се гнезде на далекпвпдним стубпвима и оихпвих станищта“
у сарадои са Ппкрајинским завпдпм за защтиту прирпде и
 Далекпвпди и птице, у сарадои са Друщтвпм за защтиту и прпушаваое птица Србије.
АД Електрпмрежа Србије такпђе ппщтује услпве издате пд стране Завпда за защтити прирпде
Србије из јануара 2011. гпд., да приликпм врщеоа радних задатака (ремпнта на
електрпенергетским пбјектима) на ппдрушју НП Ђердап, а ппсебнп на далекпвпдима ради
защтите ппстпјећих врста птица.
АД Електрпмрежа Србије је активна и пп питаоу уппзнаваоа са најбпљпм дпступнпм пракспм
у вези защтите птица у суседним кпмпанијпм за пренпс ел. енергије те је такп ушесник
гпдищоих Кпнференције п защтити птица, а на ппзив и у прганизацији мађарскпг пператпра
пренпснпг система-МАВИР.
Циљ 2013.
 Сарадоа са Друщтвпм за защтиту птица,
 Рещаваое прпблема са фпрмираоем гнезда ветрущки у ТС Пбренпвац.
Циљеви 2014.
 Наставак на сарадои и пптписиваое нпвпг Сппразум за Друщтвпм за защтиту птица,
 Уппзнаваое са најбпљпм дпступнпм пракспм у вези защтите птица у суседним
кпмпанијпм за пренпс ел. енергије,
 Пбука заппслених у далекпвпдним екипама у ЕМС АД у вези защтите ппсебних врста
птица – стeпски спкп и ветрущка,
 Ппстављаое специјалних гнезда за степскпг спкпла.
Циљеви 2015.
 Пбука заппслених у далекпвпдним екипама у ЕМС АД у вези защтите ппсебних врста
птица – стeпски спкп и ветрущка, Нпрцев март 2015.,
 Уппзнаваое са најбпљпм дпступнпм пракспм у вези защтите птица у суседним
кпмпанијпм за пренпс ел. енергије – МАВИР (Мађарска).
Циљеви 2016.
 Наставак пбуке заппслених у далекпвпдним екипама у ЕМС АД у вези защтите ппсебних
врста птица
 Уппзнаваое са најбпљпм дпступнпм пракспм у вези защтите птица у суседним
кпмпанијпм за пренпс ел. енергије – МАВИР (Мађарска).
Циљеви 2017.
 Ппстављаое гнезда у ппгпну пренпса Нпви Сад пп пснпву Сппразум за Друщтвпм за
защтиту птица
 Сарадоа са Друщтвпм за защтиту птица у вези ппщумљаваоа кпридпра гнежђеоа птица
и слишних прпјеката.
Кпридпри далекпвпда у наципналним паркпвима5
НП Фрущка Гпра - Укупнп: 9.740 m
 ДВ 220 kV бр. 209/2 ТС Сремска Митрпвица 2 - ТС Србпбран - 4.130 m,
 ДВ 110 kV бр. 195/2 TС Бепшин - ТС Сремска Митрпвица 2 - 4.260 m,
5

Према тренутнп дпступним ппдацима
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 ДВ 110 kV бр. 124/1 TС Нпви Сад 1 - TС Рума - 1.350 m.
НП Тара - Укупнп: 8.483 m
 ДВ 220 kV бр. 203/1 ТС Бајина Бащта - Швпр Вардищте - 4.401 m,
 ДВ 220 kV бр. 206/1 ТС Бајина Бащта - ТС Пљевља - 4.082 m.
НП Ђердап Укупнп: 6.500 m
 ДВ 400 kV бр. 401/2 РП Дрмнп - РП Ђердап 1- 3.100 m,
 ДВ 400 kV бр. 402 ТС Бпр 2 - РП Ђердап 1 - 1.100 m,
 ДВ 110 kV бр. 1186 РП Ђердап 2 - ТС Щип - 2.300 m.

5.9 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ
Уппредни приказ пптрпщое ел. енергије пп гпдинама дат је у извещтају на страни 10.
Систем за мереое електришне енергије пбухвата мерна места примппредаје електришне
енергије из и у пренпсни систем, кап и кпнтрплна места мереоа унутар пренпснпг система,
увек на страни нижег наппна у ппљима трансфпрматпра 400/220 kV, 400/110 kV и 220/110 kV.
Места примппредаје електришне енергије, пднпснп места мереоа лпцирана су у
електрпенергетским пбјектима ЕМС АД, ЈП ЕПС, кап и псталих кприсника, кпји су са свпјим
електрпенергетским пбјектима директнп прикљушени на пренпсни систем. Ппстпје у систему
укупнп 663 пбрашунска места мереоа и 110 кпнтрплних брпјила и места мереоа, не
рашунајући кпнтрплна мереоа сппствене пптрпщое пбјеката у власнищтву ЕМС АД.
Праћеое сппствена пптрпщое електришне енергије један је пд првих кпрака кпјим се
дефинищу пплазне пснпве за ущтеде у пптрпщои ел. енергије и примену прпјеката
енергетске ефикаснпсти. Напајаое сппствене пптрпщое пбјеката ЕМС АД врщи се прекп
дистрибутивнпг система набавкпм електришне енергије пд снабдеваша, кап и прекп пренпсне
мреже напајаоем прекп терцијера великих енергетских трансфпрматпра.
Тпкпм 2013. гпдине ппшелп се са припремама за примену нпвих правила из закпна п
енергетици, где су предузећа са прекп 50 заппслених и 10 мил. €. пбрта у пбавези да ел.
енергије набављају пд снабдеваша. Дпбијене вреднпсти су анализиране кап ппшетне и дате су
у пвпм извещтају. Приступилп се струшнпј анализи мерних метпда и ппступака са шијпм се
применпм кренулп 2014. г.
Тпкпм 2014. и 2015. гпдине паралелнп са мереоем ел. енергије изврщене су кпнтрпле
брпјила, замена старих брпјила и адаптације места мереоа. На 73 места мереоа је изврщена
нека пд интервенција пд укупнп 75 места мереоа на местима примппредаје из
дистрибутивнпг система. Изврщена је кпмплетна адаптација свих 17 места мереоа са кпјих се
сппствена пптрпщоа напаја са терцијера. На свим местима мереоа ппстављени су
кпмуникаципни уређаји и пмпгућена је даљинска кпмуникација са брпјилима.
Бпљим уређеоем пднпса (прпвера пдпбрене снаге) са пператпрпм дистрибутивнпг система
ел. енергије, трпщкпви су се смаоили на месешнпм нивпу за 20% у пднпсу на претхпдни
перипд.
Један пд припритета Сектпра за мереое је систематскп уређеое мереоа ел. енергије
набавкпм савременијих брпјила и унапређеним нашинима кпнтрпле мереоа ел. енергије.
Накпн псавремеоаваоа места мереоа са кпмуникаципним уређајима, планира се увпђеое
система за аутпматскп пшитаваое, кпнтрплисаое и израду извещтаја за места мереоа
сппствене пптрпщое. Наредни припритети тишу се предлпга прпјеката енергетске
ефикаснпсти у сарадои са псталим прганизаципним јединицама у циљу смаоеоа пптрпщое
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ел. енергије. Пример је дпдатна кпнтрпла мереоа на ТС Пбренпвац. Дпдатним анализама
биће утврђенп на кпјим местима мереоа треба ппставити кпнтрплна мереоа.
Ппраст пптрпщое ел. енергије у 2014. и 2015. и 2016. гпдини је ппследица примена нпвих
правила из Закпна п енергетици, ппвећане кпнтрпле, примене унапређених метпда мереоа,
разгранишеоа енергетских пбјеката са ЈП ЕПС, кап и ппвећаое пптрпщое ел. Енергије
нпвпизграђених и рекпнструисаних трансфпрматпрских станица.
Тпкпм 2016. гпдине изврщена је замена или уградоа нпвих пбрашунских и кпнтрплних
брпјила на 150 места мереоа. Изврщена је замена и уградоа 71 мпдема (Ethernet, GSM,
PSTN) збпг неисправнпсти или ппбпљщаоа ппузданпсти даљинскпг пшитаваоа ппдатака са
брпјила за пбрашун електришне енергије и пмпгућаваоа кпмуникације са нпвим ММ.
Кпнтрплпм пбрашунских и кпнтрплних брпјила у ппгпнским услпвима у 2016. гпдини није
утврђен ниједан слушај ппвећане грещке брпјила у пднпсу на декларисану класу ташнпсти (0,2
S).
У 2016. гпдини изврщене су рекпнструкције места мереоа на 48 пбјеката а фпрмирана су нпва
места мереоа на 19 пбјеката.
Настављен је ппсап кпнтрпле пптрпщое електришне енергије у пбјектима ЕМС АД и кпнтрпле
рашуна за сппствену пптрпщоу у циљу ефикаснијег кприщћеоа електришне енергије.
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5.10 ИНЦИДЕНТИ И АКЦИДЕНТИ У ЖИВПТНПЈ СРЕДИНИ
Листа пптенцијалних удеса са ппследицама пп ЖС преиспитана 2016. за 2017. гпд.
Р. БР.

ППТЕНЦИЈАЛНИ УДЕС

ППЕРАЦИЈА/
ПРПЦЕС/
АКТИВНПСТ
Пренпс
електришне
енергије

МЕСТП НАСТАНКА
(ЛПКАЦИЈА)

1.

Изливаое ппасних материја-уљa из
уљних каблпва

2.

Изливаое ппасних материја
(киселина, уље, пстале ппасне
материје) из амбалаже и ппреме
приликпм трансппрта

Трансппрт
ппасних материја

Пбјекти ЕМС АД, јавне
сапбраћајнице

3.

Хаварија енергетских
трансфпрматпра (изливаое уља,
ппжар, …)

Пренпс
електришне
енергије

Трансфпрматпрска
станица

4.

Изливаое уља из цистерни и
ускладищтене ЕЕ ппреме

Магацини

5.

Eксплoзиje ВН oпрeмe (СMT, НMT,
прeкидaши снaгe) сa рaзливaоeм и
пaљeоeм уљa, трaвe, щибљa и
дрвeћa и oнoгa щтo сe зaтeкнe у
oкoлнoм прoстoру

Складищтеое уља
и ЕЕ ппреме кпја
садржи уље
Пренпс
електришне
енергије

6.

Лoм oпрeмe, прeкид прoвoдникa
(изoлaтoри, рaстaвљaши, стуб) и
пojaвa eл. лукa измeђу прoвoдникa
пoд нaпoнoм и тлa-пoжaр

Пренпс
електришне
енергије

ЕЕ пбјекти, траса
далекпвпда

Загађеое ваздуха
и земљищта

7.

Истицaоe зaуљeнe вoдe из уљних
jaмa услeд пукoтинa у зиду или из
цeвoвoдa oд уљне кaдe дo уљнe jaмe
услeд пуцaоa цeви.

Пренпс
електришне
енергије

Трансфпрматпрска
станица

Загађеое
земљищта и
ппдземних впда

8.

Eмисиja СФ6 гaсa у aтмoсфeру услeд
хаварије ЕЕ oпрeмe

9.

Eмисиja СФ6 гaсa у aтмoсфeру
приликпм манипулација и
експлпатације са СФ6 гaспм

Пренпс
електришне
енергије
Пренпс
електришне
енергије

Трансфпрматпрска
станица и развпднп
ппстрпјеое
Трансфпрматпрска
станица, развпднп
ппстрпјеое и
магацини

Емисија гаспва са
ефектпм стаклене
бащте
Емисија гаспва са
ефектпм стаклене
бащте

ЕЕ пбјекти, траса
кабла

Трансфпрматпрска
станица и развпднп
ппстрпјеое

ППСЛЕДИЦА ПП
ЖИВПТНУ
СРЕДИНУ
Загађеое пкплнпг
земљищта,
ппдземних впда и
улазак у ланац
исхране
Загађеое
земљищта,
ппдземних впда и
ваздуха
Загађеое
ппдземних впда,
пкплнпг
земљищта и
ваздуха
Загађеое
земљищта и
ппдземних впда
Загађеое
земљищта,
ппдземних впда и
ваздуха

Ванредне пкплнпсти
Тпкпм 2016. гпдине није билп ванредних пкплнпсти.
Редпван рад
Регистрпвана пдступаоа кпја утишу на ЖС пднпсе се на:
1. стаое ВН ппреме (трансфпрматпри, кућни трансфпрматпри, прекидаши и сл.),
2. стаое каменпг агрегат и трафп каде,
3. садржај и стаое уљне јаме
4. псталп - у вези складищтеоа ВН ппреме и птпада, стаоа магацина, стаоа птпада и др.
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Већина пдступаоа је настала у ппгпнима пренпса мпже се сврстати у следеће најшещће
слушајеве:
1. влажеое (флиспваое) изплаципнпг уља из енергетских трансфпрматпра и друге ЕЕ
ппреме,
2. маоа капаое изплаципнпг уља из енергетских трансфпрматпра и друге ЕЕ ппреме,
3. цуреое изплаципнпг уља из енергетских трансфпрматпра и друге ЕЕ ппреме,
4. делимишна зауљенпст каменпг агрегата и делимишнп пуне тешнпсти трансфпрматпрске
каде,
5. делимишну зауљенпст и делимишну пуну тешнпсти уљне јаме,
6. зауљени камени агрегат,
7. зауљен садржај уљне јаме и пуна тешнпсти уљна јама,
8. псталп.
У извещтају за 2014. гпдину наведена пдступаоа нису бележена детаљнп са аспекта градације
пзбиљнпсти утицаја и ппследица, већ је бележена самп ппјава пдступаоа „капаоа/цуреое“
уља на енергетским трансфпрматприма у експлпатацији.
У 2015. гпдини се приступилп детаљнијем увиду и градацији пдступаоа у ЖС у складу
предлпга нпве верзије Упутства УП.ИМС.44 - Упутствп за кпнтрплу стаоа ЖС на лпкацији и тп
према:
- степену пзбиљнпсти утицаја пп ЖС,
- трпщкпвима кпје ти утицаји изазивају,
- ангажпваоу времена и ресурса за птклаоаое утицаја,
- ризику пп инспекцијске налазе и друге жалбе.
Пптенцијални утицај на ЖС - влажеое (флиспваое) уља на ЕЕ ппреми, маое запстале флеке
пд уља на тврдим ппврщинама, маое неправилнпсти у складищтеоу, разврставаоу и
пбележаваоу птпада.


Ппдразумева праћеое стаоа утицаја на ЖС и активнпсти кпја не прпузрпкује
ангажпваое ппсебних материјалних ресурса. Тп су пптенцијални утицаји на ЖС кпји
се мпгу интернп птклпнити у рпку дп 3 дана у складу са УП.ИМС.44. Пптенцијални
утицаји на ЖС не угрпжавају ЖС у датпм тренутку кпнтрпле и не уписује се у
кпнтрплну листу кап пдступаое. Упшена ппјава се мпже уписати у наппмени, кап
пптенцијални ризик. Региструје се кап "0“.
Маоа неусаглашенпст пп ЖС, ппдразумева капаое уља из ЕЕ ппреме и амбалаже за
складищтеое ппасних материја, маое пдступаоа пд прпписнпг складищтеоа и пбележаваое
птпада, делимишнп зауљени камени агрегат на ппјединашним местима трафп каде,
делимишнп зауљена и дп 1/3 пуна уљна јама.


Ппдразумева птклаоаое ппјаве ангажпваоем материјалних ресурса и набавке
услуге за санираоа ппследица у складу са УП.ИМС.44. Маоа неусаглащенпст
угрпжава ЖС у маопј мери и мпже се птклпнити у краткпм временскпм перипду
какп не би прерасла у неусаглащенпст (инцидент). Региструје се кап „1“.
Неусаглашенпст пп ЖС - Инцидент – маоа цуреое уља на ЕЕ ппреми, маоа цуреоа
амбалаже кпја садржи ппасне материје, непбележен и неправилнп ускладищтен ппасан
птпад, зауљени камени агрегат прекп 30% ппврщине, зауљена уљна јама и прекп 1/2 пуна
тешнпсти уљна јама, вищегпдищоа зауљенпст.


Ппдразумева ангажпваое знашајнијих материјалних ресурса и дефинисан перипд за
птклаоаое инцидента у складу са УП.ИМС.44, угрпжава ЖС у лпкалнпм ппдрушју и
мпже бити предмет инспекцијскпг налаза. Региструје се кап „2“.
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Акцидент - већа цуреоа ЕЕ ппрема, изливаоа уљне јаме, препуоену трафп уљну каду,
изливаое из цистерне у складу са УП.ИМС.44.


Ппдразумева хитна реагпваоа и ангажпваое знашајнијих материјалних ресурса и
дефинисан перипд за птклаоаое у складу са УП.ИМС.44, угрпжава ЖС у лпкалнпм
ппдрушју и мпже се прпщирити и на друге пбласти и угрпзити БЗ на раду и изазвати
ппјаву ппжара и материјалну щтету или угрпзити импвину и рад ЕЕ система.
Региструје се кап „3“.

Мере
Прве краткпрпшне мере предузимане у циљу спрешаваоа кпнтаминације тла, каменпг
агрегата, бетпнских ппврщина и других ппврщина, су биле ппстављаое апспрбципних јастука
или апспрбената у праху, шиме је привременп спрешена кпнтаминација ппврщина. Друга мера
је декпнтаминације зауљенпг каменпг агрегата, трафп када и уљних јама. Најефикаснија мера
је изврщеое плана ремпната/ппправке ппреме или плана набавки/замена ппреме тј.
птклаоаое кварпва или недпстатака кпји изазивају влажеое/капаое/цуреое ЕЕ ппреме.
Сва пдступаоа су била без ппследица пп ЖС и ппд кпнтрплпм.
За птклаоаое узрпшника ппјаве пдступаоа мпже се ппкренути КАПА налпг – за санираоа
капаоа/цуреоа уља из великих енергетских трансфпрматпра.
ППЈЕДИНАШНА ПДСТУПАОА - НАЛАЗИ И МЕРЕ накпн интерних кпнтрпла У ППП
Налази и мере за реагпваое и птклаоаое неусаглащенпсти се предузимају пдмах накпн
упшенпг ппјединашнпг пдступаоа на пдређенпј лпкацији.
Пдступаоа нивпа- „1“












Налаз 1: ТС Лескпвац 2-на месту демпнтиранпг ЕЕ трансфпрматпра евидентиранп
влажеое/капаое уља.
Мера 1: На месту упшенпг дефекта ппстављенп апспрбципнп јастуше.
Налаз 2: На ТС Крущевац 1-упшенп ппвременп маое капаое уља на Бухплцу на Т4 и
камени агрегат је зауљен 10-30% на ТР1, ТР2, ТР4
Мера 2: На месту упшенпг дефекта ппстављени апспрбципни јастушићи. Сагледати
мпгућнпст птклаоаоа упшенпг дефекта, пратити зауљенпст каменпг агрегата.
Налаз 3: На ТС Нищ 2-упшенп капаое уља на енергетскпм трансфпрматпра Т4 (кпји
једним делпм није изнад уљне каде), те ппстпји мпгућнпст да ппменутп местп буде
пптенцијалнп местп цуреоа уља на земљищте ппред уљне каде.
Мера 3: Врщити редпвну кпнтрплу ппменутпг трансфпрматпра Т4 и редпвнп врщити
замену апспрбентских јастушића. Сагледати мпгућнпст прпщиреоа уљне каде какп би
сви делпви Т4 били изнад уљне каде. Предлпг за КАПА налпг.
Налаз 4: На ТС Краљевп 3-на платпима испред ТС се налази пдређена кплишина трафп
уља у бурадима, кпја ће бити искприщћена ппсле мпнтаже нпвпг трансфпрматпра.
Упшена зауљенпст каменпг аграгата између 10-30%.
Мера 4: Врщити редпвну кпнтрплу буради збпг мпгућнпсти прпцуриваоа уља, дп
заврщетка радпва и пратити зауљенпст каменпг агрегата.
Налаз 5: На ТС Краљевп 3-прегледпм упшенп капаое уља на енергетскпм
трансфпрматпру Т1 (на пумпи изнад вентилатпра групе 3).
Мера 5: Пдмах дат налпг да се ппспе пращкасти апспрбент да упије уље, а касније исти
ппкупи и пдлпжи на предвиђенп местп (у канту за пдлагаое зауљених апспрбената). Са
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прпблемпм уппзнат щеф службе за трансфпрматпрске станице у циљу санираоа
узрпшника.














Налаз 6: На ТС Нищ 2- Прегледпм упшенп капаое уља на енергетскпм трансфпрматпру
Т2 (на лукпвима за прикљушак хладоака, такпђе са гпрое и дпое стране казана, кап и
кпд експанзипне цеви.
Мере 6: Ппстављени апспрбципне јастуке и са прпблемпм уппзнат щеф службе за
трансфпрматпрске станице у циљу санираоа узрпшника.
Налаз 7: На ТС Крагујевац 2-Канта за збриоаваое птпадних апспрбената налази се иза
кпмандне зграде и у оу не стављати зауљене филтре и друге материјале, већ самп
апспрбенте.
Мера 7: Уппзнат рукпвалац са пбавезама из ПУП и дпкументацијпм ЗЖС п правилима
привременпг складищтеоу птпада.
Налаз 8: На ТС Крагујевац 2-Визуелним прегледпм утврђенп је да је уљна јама
напуоена впдпм и да у опј нема трагпва зауљенпсти, да је ппдизаое нивпа впде
ппследица великих кищних падавина и да нема пснпва за шищћеоем уљне јаме.
Мера 8: Впду из уљне јаме испустити у пдгпварајући реципијент.
Налаз 9: На ТС Щабац 3, пар изплатпра се не налазе на за тп предвиђенпм месту са
псталим изплатприма, већ на металнпј кпнструкцији.
Мера 9: Неппхпднп је изврщити премещтаое изплатпра на местп где се налазе и
пстали изплатпри, а убудуће пдлагати исту врсту птпада на за тп предвиђенп местп.
Налаз10: На ТС Субптица 3-визуелним прегледпм утврђенп је да уљна јама бр. 2 кпја
није у функцији и на кпју је раније бип ппстављен ТР (бустер) пуна тешнпщћу.
Мера 10: Испитати садржај уљне јаме .
Налаз 11: На ТС Субптица 3-у прпстпру бетпниранпг платпа налази се демпнтирана
ппрема са кпндензатприма, уреднп слпжена.
Мера 11: Прпверити да ли су кпндензатпри на прекидашима пд прпизвпђаша ппреме за
кпје је утврђенп да су кпнтаминирани са PCB (задужеое за Лице пдгпвпрнп за ЗЖС на
лпкацији).




Налаз 12: На ТС Бпр 2-у прпстприји са аку батеријама се налазе неисправне ћелије.
Мера 12: Пдлпжити неисправне ћелије у прпписани кпнтејнер (3 кпм), пставити самп
резервне (3 кпм) и пбележити их.



Налаз 13: На ТС Бпр 2-у прпстприји са дизел агрегатпм упшене флеке на ппду накпн
изведенпг ремпнта (24-25.03.2016.) на дизел агрегату бр. 1.
Мера 13: Изврщити сакупљаое/шищћеое уља апспрбентпм.





Налаз 14: На ТС Бпр 2-накпн демпнтаже ВНП из ДВП 457 ппрема није адекватнп
пдлпжена и пбележена и зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1.
Мера 14: Демпнтирану ппрему преместити на пзнашену дефинисану лпкацији за
привременп складищтеое демпнтиране ппреме. Пратити стаое каменпг агрегата на
даље и ппставити апспрбенте.



Налаз 15: На ТС Бпр 2 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1.



Мера 15: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте.



Налаз 16: ТС Бепград 5 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР1-ТР5.



Мера 16: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте.
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Налаз 17: На ТС Смедеревп 3-визуелним прегледпм апспрбената ппстпји сумоа да
прппущтају уље услед атмпсферских падавина.
Мера 17: Пптребнп је испитати функципналнпст апспрбената и ппбпљщати захтеве за
квалитетпм приликм набавки -Сектпр за ЗЖС



Налаз 18: ТС Пбренпвац зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР1-ТР2.



Мера 18: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и и ппставити апспрбенте.



Налаз 19: ТС Паншевп 2 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 3.



Мера 19: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и и ппставити апспрбенте



Налаз 20: ТС Смедеревп 3 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 2 .



Мера 20: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и и ппставити апспрбенте.



Налаз 21: На ТС Зреоанин 2 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 2.



Мера 21: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте.



Налаз 22: На ТС Србпбрана зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1 и ТР 2.



Мера 22: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте.



Налаз 23: На ТС С. Митрпвица 2 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1.



Мера 23: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте.



Налаз 24: На ТС Ппжега зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1 и ТР 2.



Мера 24: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте, урадити
делимишнп шищћеое,



Налаз 24: На ТС Ваљевп 3 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1 и ТР 2.



Мера 24: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте, урадити
делимишнп шищћеое.



Налаз 24: На ТС Щабац 3 зауљенпст каменпг аграгата је 10-30% на ТР 1 и ТР 2.



Мера 24: Пратити стаое каменпг агрегата на даље и ппставити апспрбенте, урадити
делимишнп шищћеое.

СИСТЕМСКА ПДСТУПАОА - НАЛАЗИ И МЕРЕ накпн интерних кпнтрпла У ППП
Пдступаое нивп - 2
Знашајнија пдступаоа, налази и мере за реагпваое и птклаоаое неусаглащенпсти
предузимају се систематски и плански у дужем временскпм перипду (декпнтаминације
зауљенпг каменпг агрегата, трафп када и уљних јама, надпградоа складищта, набавка
пптребних услуга или ппреме изградоа нпвих привремених складищта за птпад и сл.).
Спрпвпде се крпз прпграме кпнтрпле стаоа и мереоа у пквиру Сектпра за ЗЖС.
Најкпмплекснији мера за реагпваое и птклаоаое неусаглащенпсти ппдразумевају изврщеое
плана ремпната/ппправке ппреме или плана набавки/замена ппреме тј. птклаоаое кварпва
или недпстатака кпји изазивају влажеое/капаое/цуреое уља из ЕЕ ппреме или
примена/увпђеое нпвих технплпгија нашина заптиваоа елемената на најкритишнијим
местима ВН ппреме, изградоу савременпг уљнпг газдинства и сл. Спрпвпде се крпз планпве
инвестиција и пдржаваоа у пквиру других ПЈ у ЕМС АД.
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Сва пдступаоа и налази тпкпм 2016 гпдине су била ппд кпнтрплпм и без ппследица пп ЖС.
Налаз 1: ЗАУЉЕНЕ ИЛИ ДЕЛИМИШНП ЗАУЉЕНЕ УЉНЕ ЈАМЕ У ТС ЕМС АД
 Мера 1: Испитиваое садржаја уљних јама на 13 узпркпваоа. (РП Ђердап-2 пута ТС
Смедеревп 3-2 пута, ТС Ваљевп 3-1 уљна јама, ТС Ппжега 3-1 уљан јама, ТС Зреоанин 21 уљне јама, ТС Нищ 2-2 уљне јаме, ТС Субптица 3-2 уљне јаме, ТС С. Митрпвица 2-1
уљна јама, ТС Щабац 3-1 уљан јама),
 Мера 2: Декпнтаминација - праое и шищћеое уљних јама,
 Мера 3: Испущтаое шистпг садржаја уљних јама у ппврщински пкплни прпстпр или
пбпдни канал.
Налаз 2: ЗАУЉЕНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ НА ТС ЕМС АД - Зауљенпст каменпг аграгата прекп 30 %
на ТС Нищ 2 ТР 2, ТС Смедеревп 3 ТР1, ТС Бепград ТР4
 Мера 4: Мера 4: Праое/шищћеое зауљенпг каменпг агрегата на ТС, Сектпр у сарадои
са ППП дефинисати припритете и динамику радпва у Прпграмима за 2017.
Налаз 3: КПНТАМИНИРАНЕ ЦИСТЕРНЕ ЗА УЉЕ У ЕМС АД
 Мера 5: Изврщити птуђеое птпаднпг уља у щтп краћем рпку, Кпмисија за птуђеое и
Сектпр за ЗЖС
 Мера 6: Изврщити праое шищћеое зауљених цистерни, Сектпр за ЗЖС
 Мера 7: Изврщити птуђеое непптребних цистерни. Кпмисија за птуђеое и Сектпр за
ЗЖС
Налаз 4: НЕАДЕКВАТНП ПГРАЂЕН И ПБЕЛЕЖЕН ПРПСТПР УЉНЕ ЈАМЕ У ВЕЋИНИ ТС
 Мера 8: изврщити пграђиваое прпстпра уљних јама на адекватан нашин, КАПА НАЛПГСЗЖС
 Мера 9: изврщити пбележаваое уљне јаме јаснпм писанпм пзнакпм, КАПА НАЛПГСЗЖС
Налаз 5: СТАРЕ – НЕАКТИВНЕ УЉНЕ ЈАМЕ ТС Субптица, ТС Пбренпвац, ТС Сремска Митрпвица,
ТС Бепград 17/4
 Мера 10: Ппгпни пренпса да дпнесу пдлуку или предлаже да се старе и неактивне
уљна јаме накпн испитиваоа садржаја и евентуалнп декпнтаминације или накпн
пражоеоа пптпунп уклпне (да вище не ппстпји).
Пдступаое нивп -3
АКЦИДЕНАТА У ЖС ТПКПМ 2016-г није билп.
Активнпсти на смаоеоу брпја пдступаоа у ЖС планирају се тпкпм 2017. гпдине тпкпм
ремпнте сезпне и активираоем нпвпг Угпвпра за декпнтаминацију каменпг агрегата, трафп
када и уљних јама. Највећи брпј активнпсти тпкпм 2016 је бип усмерен на Ппгпн Ваљевп и
Ппгпн Бепград.
Прпцедурпм ПР.ИМС.44, пратећим пбрасцима ПБ.ИМС44.01 и ПБ.ИМС.44.02 и Упутствпм
УП.ИМС.44.01 – Упутствпм за кпнтрплу стаоа ЖС, прецизније је дефинисан нашин кпнтрпле
стаоа лпкације кап и пбим инцидента и акцидента и уз адекватне пбуке ппстићи ће се
једнппбразнпст у пцени неусаглащенпсти за све ппгпне пренпса.
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6. ИСТРАЖИВАОА И РАЗВПЈ, ПРПЈЕКТИ, РАДПВИ и ПУБЛИКАЦИЈЕ
Децембра 2013. усвпјена је Студије знашаја ппстпјећих (затешених) извпра нејпнизујућих
зрашеоа у ЕМС АД, кпја је прпслеђена Министарству енергетике, развпја и защтите живптне
средине на сагласнпст.
Урађени су и следећи прпјекти, студије и струшни радпви:


Главни прпјекат за изградоу екплпщких уљних јама (ТС БГ 17/ТС Бепград 8).



Главни прпјекат за изградоу екплпщких уљних јама на ТС крущевац1, ТС Смедоеревп
3, ТС Србпбран, ТС Бистрица, ТС Краљевп 3.



Идејнп рещеое Централнпг уљнпг газдинства у ЕМС АД на ТС Србпбран, прпјектни
задатак и идејни прпјекат са студијпм пправданпстии студијпм п прпцени утицаја на
ЖС.



Прпјектни задатак и идејнп рещеое за изградоу типскпг пбјекта Лпкације за
привременп складищтеое птпада у ЕМС АД за све ппгпне пренпса, прпјектни задаци за
идејни прпјекат за лпкације на ТС Нищ 2 и ТС Ваљевп 3.



Студија - Мере за пгранишеое електришнпг и магнетнпг ппља.



Струшни рад: Екплпщки аспекти упптребe SF6 гаса у виспкпнаппнскпј ппреми и правна
регулатива Републике Србије и Еврппске Уније.



Струшни рад: Глпбалне климатске прпмене, ппвећан ефекат стаклене бащте.



Струшни рад: План управљаоа птпадпм у АД Електрпмрежа Србије: презентација и
искуства у примени ПУП ЕМС АД кап дела интегрисанпг система меначмента према
захтевима стандарда ISO 14001.



Струшни рад: Електрпенергетска ппрема кпнтаминирана пплихлпрпваним бифенилима
кап будући ппасан птпад.



Студија – Рерафинација минералнпг уља у упптреби у ЕМС АД.
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7. ПБУКЕ И ЕДУКАЦИЈА, СЕМИНАРИ, САВЕТПВАОА
Изврщене су пбуке заппслених из ЕМС АД из пбласти ЗЖС у 2016., кап и предаваоа и струшни
радпви на саветпваоима из пбласти ЗЖС:
Пбласти пдржаних пбука у вези ЗЖС у ЕМС АД
Пбуке резервних рукпвапца 2016
за 33 резервна рукпвапца из пбласти
„Безбеднпсни ризици“
у пквиру кпје се резервни рукпвалац уппзнаје са:
- Превентивним мерама защтите живпта и здравља заппслених кпје су пд интереса за
ппсап кпји пбавља;
- Свим врстама ризика на ппслпвима рукпвапца и рукпвпдипца радпва, мерама за
безбеднпст и здравље, кап и практишним спрпвпђеоем пптребних мера;
- Meрaмa зaщтитe oд пoжaрa и пoступцимa у слушajу тeхнишкo-тeхнoлoщкoг удeсa;
- Meрaмa зaщтитe живoтнe срeдинe.
Међунарпдна струшна саветпваоа ,семинари
Мећавник - 29. феб. 02-03 Март 2016.
Мeђунaрoднп саветпваое - ЗAЩTИTA ЖИВOTНE СРEДИНE И OДРЖИВИ РAЗВOJ „EНEРГETИКA И РУДAРСTВO 2016“
Стручни рад
Мeтoд кoнтрoлe, прaћeоa и мeрeоa стaоa живoтнe срeдинe у JП EMС
Стручни рад
Екплпгија и екпнпмија
„Технплпшки развпј и пренпс електричне енергије“
Стручни рад
Збриоаваое и декпнтаминација ппреме кпнтаминиране РСВ у ЈП ЕМС
Стручни Рад
Пдређиваое зпне утицаја нејпнизујућег зрачеоа у пкплини надземних
еклектрпенергетскпх впдпва
Привредна кпмпра Републиек Србије

Зреоанин- 26-27. Април 2016.
Мeђунaрoднп саветпваое – ППАСАН ИНДУСТРИЈСКИ ПТПАД, РУДАРСКИ ПТПАД И
ТРЕТМАН ИНДУСРИЈСКИХ ПТПАДНИХ ВПДА
Стручни рад
Збриоаваое ппаснпг птпада и декпнтаминација ппреме кпнтаминиране PCB у ЈП ЕМС
Кластер кпмпра за защтиту живптне средине и пдрживи развпј / Агенција за ЗЖС Р. Србије

Кладпвп-03-06. Пктпбар 2016.
44. Саветпваое “ЗАЩТИТА ВАЗДУХА 2016“
5. Саветпваое „ПДСУМППРАВАОЕ ДИМНИХ ГАСПВА“
8. Саветпваое “ДЕППНИЈЕ ПЕПЕЛА, ЩЉАКЕ И ЈАЛПВИНЕ У ТЕРМПЕЛЕКТРАНАМА И
РУДНИЦИМА“
6. Саветпваое “ РЕМЕДИЈАЦИЈА 2016”
Стручни рад
Управљаое, праћеое и кпнтрпла рада виспкпнаппнске ппреме са SF6 гаспм у
пренпснпм електрo-eнергетскпм систему СРБИЈЕ
Стручни рад
Управљаое, праћеое и кпнтрпла емисије гаспва са ефектпм стаклене баште у
пренпснпм електрп-енергетскпм систему Србије (SF6, CO2,)
Кластер кпмпра за защтиту живптне средине и пдрживи развпј / Агенција за ЗЖС Р. Србије
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Технишки инфпрмаципни систем за управљаое птпадпм у ЕМС АД
ЕМС АД ппседује апликацију за управљаое птпадпм кпју прекп лпкалне мреже мпгу да
кпристе сва лица кпја су за тп пвлащћена.
Тпкпм 2015. ппсебнп је прпушен нпви Правилник п пбрасцу дпкумента п кретаоу ппаснпг
птпада на пснпву кпга се врщи унпщпс ппдатака у спфтвер на сајту Агенцији ЗЖС где се
директнп пптхраоују ппдаци у вези евиденције п збриоаваоу птпада.
Гепграфски инфпрмаципни систем
Гепграфски инфпрмаципни систем (GIS) је систем за прикупљаое, пбраду, пренпс,
архивираое и анализу ппдатака кпји имају и гепграфске референце. GIS је систем за
управљаое прпстпрним ппдацима и оима придруженим пспбинама. У щирем смислу GIS је
пруђе „паметне карте“ кпје пставља мпгућнпст кприсницима да ппстављају интерактивне
упите, анализирају прпстпрне инфпрмације и уређују ппдатке.
Један пд пснпвних закпнских аката кпја гпвпри п примене GIS у ЖС јесте Уредба п садржини и
нашину впђеоа инфпрмаципнпг система защтите живптне средине, метпдплпгији, структури,
заједнишким пснпвама, категпријама и нивпима сакупљаоа ппдатака, кап и п садржини
инфпрмација п кпјима се редпвнп и пбавезнп пбавещтава јавнпст, Сл. гл. РС. бр. 112/2009.
Пвпм уредбпм ближе се уређује садржина и нашин впђеоа инфпрмаципнпг система,
метпдплпгија, структура, заједнишке пснпве, категприје и нивпи сакупљаоа ппдатака, кап и
садржина инфпрмација п кпјима се редпвнп и пбавезнп пбавещтава јавнпст.
Ппдаци кпји се унпсе у Инфпрмаципни систем сакупљају се на нивпу: привредних субјеката
шије активнпсти имају утицај на живптну средину.
Министарствп надлежнп за ппслпве защтите живптне средине прекп Агенције за защтиту
живптне средине, пбезбеђује размену ппдатака и инфпрмација са субјектима извещтаваоа и
референтним центрима, пмпгућаваоем приступа тим ппдацима и инфпрмацијама путем
инфпрмаципнпг система, кап и редпвним пбавещтаваоем јавнпсти п тим инфпрмацијама и
ппдацима, у складу са закпнпм.
Инфпрмаципним системпм пмпгућава се сакупљаое и пружаое инфпрмација и ппдатака кпји
су пбрађени и анализирани у складу са међунарпднпм и еврппскпм метпдплпгијпм, пднпснп
пмпгућава се размена ппдатака п живптнпј средини са ппстпјећим слишним системима на
нивпу Еврппске уније и држава шланица, ппвезаним у Еврппску инфпрмаципну и псматрашку
мрежу (EIONET).
У складу са све израженијпм пптребпм, закпнским пквирпм и усппстављеним стандардпм ISO
14001 за кприщћеоем гепграфскпг инфпрмаципнпг система у свим пбластима друщтвенпг и
наушнпг рада са акцентпм на електрпенергетску пренпсну мрежу у пквиру система защтите
живптне средине Сектпр за ЗЖС је развип сппствени мпдел приказиваоа кљушних
пперативних индикатпра перфпрманси система ЗЖС у GIS-у. Спфтвер кпји се кпристи у раду
система ЗЖС је QGIS и дпступан је на интернету.
Усппстављени мпдел у служби живптне средине је ппгпдан за аналитишке и пперативне
активнпсти, праћеое и кпнтрпле.
Кап идеја и пснпв за пвакав приступ у живптнпј средини била је шиоеница да су се еврппски
пренпсни системи укљушили у прпјекат интеграције ЕУ - Натура 2000 у кпјпј је кљушна примена
GIS-а у пшуваоу бипдиверзитета.
Тпкпм 2016. г. Сектпр за ЗЖС је заппшеп гепреференцираое 5 KPI – key performance indicator
кпје прати у склппу редпвних кпнтрпла и мереоа стаоа ЖС.
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KPI 4 ЗПП НЈЗ у GIS
Канали инфпрмисаоа и кпмуникације у вези ЗЖС
На иницијативу Сектпра за ЗЖС ппкренута је иницијалнп интранет „Зелена страна“ на кпјпј би
се нащле све активнпсти и дпкументација дпступна свим заппсленима из пбласти ЗЖС.
У 2014. гпдини дизајнерски и садржајнп Сектпр за ЗЖС је уредип „Зелену страну“.
Тпкпм 2015. „Зелена страна“ је у пунпј функцији и примени и ажурира се редпвнп у складу са
динамикпм израде или измене дпкумената.
Сектпр за ЗЖС је интернп фпрмирап План инфпрмисаоа и едукације у пбласти ЖС за перипд
2014-2017, дпнет јуна 2014 а ажуриран Пктпбра 2016.
Циљеви плана


Креираое преппзнатљивпг имича ЕМС АД у интернпј и екстернпј јавнпсти,



Стална брига п кпрппративнпм лику предузећа у делу защтите живптне средине,



Развпј пднпса и инфпрмисаое интерне јавнпсти (свих заппселних) п циљевима,
задацима и активнпстима на защтити живптне средине у ЕМС АД,



Усппстављаое канала интерне кпмуникације и кппрдинације у систему защтите
живптне средине (представник рукпвпдства за БЗР и ЗЖС, директпра Техника,
дирекптра и ппмпћника директпра ппгпна пренпса, заппслених у Сектпру за ЗЖС,
пдгпвпрних и именпвана лица за управљаое птпадпм, ппасним материјама и
нејпнизујућим зрашеоем, пдгпвпрних лица за ЗЖС на лпкацијама, службе за интернп и
екстернп инфпрмисаое, радних тимпва из пбласти ЗЖС, кпмисија за птуђеое птпада, и
других заинтереспваних праганизаципних јединица ЕМС АД).



Јашаое свести заппслених п важнпсти ппслпва кпји се пднпсе на пшуваое живптне
средина уз кпнтинуалне едукације и пбуке.
Инфпрмисаое –Активнпсти


Фпрмирати страницу п защтити живптне средине на ппрталу ЕМС АД, ЗЖС. активирати
“зелену страну”.
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2 пута гпдищое прилпг/нпвински шланак у екстерним медијима п защтити ЗЖС у ЕМС
АД (укпликп ппстпји пдлука п екстернпм саппщтаваоу знашајних аспеката ЖС)



Квартални шланци у листу ЕМС АД п активнпстима система защтите живптне средине у
сарадои са службпм за интернп и екстернп инфпрмисаое.



Инфпрмисаое заппслених путем кппрппративнпг е-маил инфа /пбавещтеоа у сарадои
са службпм за интернп и екстернп инфпрмисаое.



Перипдишнп издаваое једнпставнп ппремљене брпщуре – пднпснп летака (када се
укаже пптреба) за све заппслене или друге заинтереспване стране са актуелним
нпвпстима п кпјима заппслени треба да су инфпрмисани (ту спадају и сервисне
инфпрмације) у папирнпј или електрпнскпј фпрми.



Са сектпрпм за инвестиције кппрдинирати у ппступцима везаним за јавне расправе п
студијама утицаја на живптну средину или пружати ппдрщку приликпм разгпвпра и
склапаоа угпвпра п експрппријацији земљищта са градјанима када се граде нпви
пбјекти или рекпнструищу ппстпјећи.



Пбилазак наципналних паркпва или ппдрушја ппсебних намена - кпмуникација са
лпкалним сампуправама укпликп ппстпје ппсебне активнспти или утицаји ЕМС АД.



Састанци, кпмункација, рещаваоа актуелне прпблематике са екплпщким удружеоима
и друщтвима за защтиту птица -живптиоа степскпг спкпла , кпрмпрана, ветрущки и сл.



Усппстављаое сарадое са привреднпм кпмпрпм Србије, CEDEF-пм и другим
предузећима и институцијама кпји се баве защтитпм живптне средине.



Уушестпвпваое на битним електрп-енергетским дпгађајима у пбласти ЗЖС (CIGRE;
CIRED; међунарпдним саветпваое из пбласти ЗЖС у Србији и слишним саветпваоима)
са радпвима и презентацијама.



Израдити рекламна и едуактивна пбавещтеоа у вези пшуваоа живптне средине,
енергетске ефикаснпсти и ппставити на видна места на ЕЕ и ппслпвним пбјектима.
Едукације -Активнпсти


Едукација заппслених и пбуке у ЕМС АД планиране су да се пдржавају сваке гпдине у
вези актуелних теме из пбласти ЗЖС, дефинисаних у планпвима пбука.
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8. КПМУНИКАЦИЈА И ПДНПСИ СА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ СТРАНАМА и
ИНСТИТУЦИЈАМА

Државне
институције

Заппслени

Лпкалне
сампуправе

Грађани

Привредни
субјекти

Инвеститпри-банке

Универзитети
институти

Јавнпст

Невладине
прганизације

Еврппски ТСП

Сарадоа са Министарствпм ппљппривреде и защтите живптне средине и Привредне кпмпре
Србије у циљу едукације и инфпрмисаое у вези са применпм ппстпјећих закпнских прпписа
кап и нпвих предлпга прпписа у складу са директивама ЕУ из пбласти ЗЖС.
Пптписан је Сппразум п сарадои на защтити степскпг спкпла са Друщтвпм за защтиту и
прпушаваое птица Србије.
У нaщoj зeмљи АД Елeктрoмрeжa Србиje je једна пд првих вeликих фирми кoja je oзбиљнo
приступилa зaщтити прирoдe и птицa у складу са Бернскпм кпнвенцијпм.
Интезиван рад и инфпрмисаое кап и пбука у вези са израдпм планпва защтите пд удеса у
складу са закпнпм п ванредним ситуацијама и сарадоа са МУП за ванредне ситуације.
У циљу бпљег пoвeзивaоa пoслoвнe и aкaдeмскe зajeдницe, пствариваоа сарадое и
усппстављаоа кпнтаката са виспкп пбразпваним струшним кадрпм АД Електрпмрежа Србије
кап „ЗЕЛЕНИ ППКРПВИТЕЉ“ ушествпвалп је на Сајму ппслпва за студенте и диплпмце
технишкп-технплпщких и прирпднп-математишких факултета, „JobFair – Креирај свпју
будућнпст“.
Тпкпм 2016. ЕМС АД је дпбип ппвељу за дппринпс защтити ваздуха на 44 међунарпднпм
саветпваоу у Кладпву „Защтита ваздуха 2016“, 5. Savetovanje „ODSUMPORAVANJE DIMNIH
GASOVA“, 8. Savetovanje “DEPONIJE PEPELA, ŠLJAKE I JALOVINE U TERMOELEKTRANAMA I
RUDNICIMA“ 6. Savetovanje “ REMEDIJACIJA 2016”.
МИЩЉЕОА на прпјектну дпкументацију из пбластп ЗЖС на захтеве заинтереспваних страна

Тпкпм 2016. гпдине Сектпр за ЗЖС је издап 98 мищљеоа на дпстављене захтеве
заинтереспваних страна за:


услпве прпјектне дпкументације,



стратегија,



нацрте планпва детаљне или генералне регулације,



предлпге пдлука п прпглащеоу защтићених ппдрушја Парка прирпде,
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Студије п прпцени утицаје на ЖС,



нацрте закпна и ппдзакпнских аката

 и других дпкумената
Тпкпм 2015.гпдине брпј издатих мищљеоа је бип 85, тпкпм 2014 рекпрдних 125.

.
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9. САРАДОА СА ППСЛПВНИМ ПАРТНЕРИМА, ДПБАВЉАШИМА И
ИЗВПЂАШИМА РАДПВА
Услуга трећих лица у прпцесима управљаоа птпадпм у ЕМС АД
Захтев кпји прпизилазе из ISO 14001 је да прганизација мпра да усппстави, примени и
пдржава ппступке кпјима се пбезбеђује да пспбе кпје раде за оу или у оену кприст буду
свесне знашаја усаглащенпсти са пплитикпм ЗЖС и захтевима система управљаоа ЗЖС и
мпгућих ппследица у слушају пдступаоа пд утврђених ппступака.
У тпм смислу је ЕМС АД предвидела склапаое ппсебнпг сппразума са извпђашем радпва:
„Сппразум п БЗР и ЗЖС“, у кпме су дати услпви везани за ЗЖС кпје је извпђаш радпва дужан да
ппщтује приликпм извпђеоа радпва. Нарпшитп се пвп пднпси на места кпја су пдређена за
складищтеое демпнтиране ппреме и птпада, а ппсебнп ппаснпг птпада, при шему лице
пдгпвпрнп за ЗЖС на лпкацији прпверава испуоенпст предвиђених услпва из Сппразума п БЗР
и ЗЖС и кпнтрплище ппступаое извпђаша радпва у тпм смислу.
У прпцесима управљаоа птпадпм у ЕМС АД се врщи набавка, пднпснп угпвараое следећих
услуга:
 Шищћеое и праое бетпнских и асфалтних ппврщина, уљних када и уљних јама и
уклаоаое талпга и муљева из уљних јама кпнтаминираних минералним уљем,
 Шищћеое и праое каменпг агрегата кпнтаминиранпг минералним уљем,
 Пражоеое уљне јаме и прешищћаваое зауљене впде,
 Декпнтаминација цистерни
 Декпнтаминација PCB
 Ремедијација земљищта кпнтаминиранпг минералним уљем кап и талпга и муљева из
уљних јама кпнтаминираних минералним уљем,
 Збриоаваое (складищтеое или третман) ппаснпг птпада насталпг тпкпм и накпн
изврщеоа услуге (услуга исппруке и збриоаваоа апспрбената за прихват
трансфпрматпрскпг уља пбухвата:
- Исппрука апспрбената за прихват трансфпрматпрскпг уља.
- Пбезбеђиваое адекватних ппсуда за трансппрт и привременп пдлагаое
кпнтаминираних апспрбената.
- Преузимаое, трансппрт и складищтеое или третман кпнтаминираних апспрбената
накпн кприщћеоа у складу са ЗУП,
 Преузимаое птпада пд електришне и електрпнске ппреме,
 Преузимаое птпадних плпвних акумулатпра,
 Преузимаое птпада пд ВН ппреме,
 Преузимаое птпаднпг изплаципнпг уља,
 Услуге испитиваоа параметара живптне средине.
Тпкпм 2015. и 2016. г. реализују се угпвпри са пвлащћеним пператерима за:
 збриоаваое електришнпг и електрпнскпг птпада,
 збриоаваое акумулатпрских батерија,
 збриоаваое птпаднпг изплаципнпг уља,
 мереое нивпа нејпнизујућег зрашеоа на ДВ ЕМС АД,
 мереое нивпа буке у гранишним зпнама на ЕЕ пбјектима ЕМС АД,
 прпдају птпада пд гвпжђа и шелика, алуминијума, бакра и др,
 прпдају птпадне ВН и друге ппреме,
 збриоаваое зауљених крпа и филтерскпг материјала,
 и друге врсте птпада у складу са Каталпгпм птпада у ЕМС АД.
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10. УСАГЛАЩЕНПСТ СА ПРАВНИМ ПKВИРПМ
Преиспитана је усаглащенпст ппслпваоа ЕМС АД са прпписима Републике Србије из пбласти
ЗЖС:
 2013. - Иницијалним преиспитиваоем усаглащенпсти ппслпваоа ЕМС АД са прпписима
из пбласти ЗЖС: укупнп је преппзнатп 37 прпписа из пбласти ЗЖС, делимишнп
неусаглащенп са пдредбама 8 прпписа и ппкренуте мере за птклаоаое истих,
 2014. - Преиспитана је усаглащенпст ппслпваоа ЕМС АД са прпписима из пбласти ЗЖС:
укупнп је преппзнатп 39 прпписа из пбласти ЗЖС, 3 мере су реализпване и
неусаглащенпсти птклпоене у планираним рпкпвима, делимишнп неусаглащенп са
пдредбама 6 прпписа (рпкпви 2015. и 2017. уљнп газдинствп).
 2015. - Преиспитана је усаглащенпст ппслпваоа ЕМС АД са прпписима из пбласти ЗЖС:
укупнп је преппзнатп 41 прпписа из пбласти ЗЖС, све мере су реализпване и
неусаглащенпсти птклпоене у планираним рпкпвима, делимишнп неусаглащенп са
пдредбама 1 прпписа (рпк 2017.).
 2016. - Преиспитана је усаглащенпст ппслпваоа ЕМС АД са прпписима из пбласти ЗЖС:
 2016 укупнп је преппзнатп 44 закпна кпја се пднпсе на ппслпваое ЈП ЕМС,
 2 мере су реализпване и неусаглащенпсти птклпоене у планираним рпкпвима
- Пбзирпм да је примена мeрa зa ублaжaвaоe утицaja на ЗЖС приликпм трансппрта
изплаципнпг уља дпвела дп пуне усаглащенпсти са Закпнпм п трансппрту ппаснпг
терета, кпнстатујем да је делимишна неусклађенпст птклпоена. Изградопм уљнпг
газдинства, щтп је ппслпвни циљ предузећа, ће се ппред псталих бенефита смаоити
ризик приликпм трансппрта изплаципнпг уља, пбзирпм да ће се пбављати специјалним
(наменским) впзилима.
- Усппстављени нашин привременпг складищтеоа птпада кап и нашин птуђеое птпада
кпји се врщи у складу са вищегпдищоим угпвприма или прпдајпм путем пгласа, дпвеп
је дп усклађенпсти са Закпнпм п управљаоу птпадпм. Стпга кпнстатујем да је
делимишна неусклађенпст птклпоена. Израда Лпкације за привременп складищтеое
птпада, щтп је ппслпвни циљ предузећа, дпдатнп ће дппринети систематишнпм и
једнппбразнпм управљаоу птпадпм .
 делимишнп неусаглащенп са пдредбама 1 прпписа (рпкпви 2017.-Реализација мереоа НЈЗ,
2017.)
- Урађена је Студија знашаја ппстпјећих (затешених) извпра НЈЗ пд ппсебнпг знашаја у ЈП
ЕМС, кпја је предата надлежнпм министарству на дпбијаое ппзитивнпг мищљеоа. На
пснпву прпцене резултата Студије, Министарства ппљппривреде и ЗЖС, треба да
дпнесе пдлуку п првим испитиваоима на затешеним извприма, пднпснп п
перипдишним испитиваоима за ппједине извпре, у складу са Правилникпм п извприма
НЈЗ пд ппсебнпг интереса, врстама извпра, нашину и перипду оихпвпг испитиваоа („Сл.
гласник“ бр. 104/2009). Такпђе је урађена и студија - Мере за пгранишеое електришнпг
и магнетскпг ппља. Направљен је план и Прпграм кпнтрпле и мереоа нивпа НЈЗ у
близини ЕЕ пбјеката у пптенцијалним зпнама ппвећане псетљивпсти, спрпведена јавна
набавка и пптписан вищегпдищои угпвпр са Институтпм Никпла Тесла и увеликп се
пбављају мереоа. Првпбитнп планирани рпк за реализацију мереоа пп студији је бип
крај 2015. гпд. и ппмерен је на крај 2017.
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11. УЛАГАОА У ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Планираое трпщкпва управљаоа птпадпм и планираое прихпда пд прпдаје птпада
Трпщкпви управљаоа птпадпм мпгу утицати директнп и на трпщкпве ппслпваоа и
пптерећивати цену прпизвпда. Затп је пптребнп планирати:
















трпщкпве изградое (инвестиципни трпщкпви) привремених складищта птвпренпг и
затвпренпг типа за птпад,
трпщкпве ппремаоа привремених складищта птпада,
трпщкпве изградое уљнпг газдинства кпје ће знашајнп смаоити генерисаое ппаснпг
птпада насталпг услед изливаоа и цуреоа уља и зауљене амбалаже,
трпщкпве збриоаваоа ппаснпг птпада кпји се не мпже третирати (пдлагаоа птпада),
трпщкпве ппремаоа инфпрмаципнпг система (хардвер и спфтвер, ппвезиваое у
пквиру ЕМС АД) за праћеое прпцеса управљаоа птпадпм у реалнпм времену,
трпщкпве струшнпг псппспбљаваоа и пбуке кадрпва кпји ушествују у систему
управљаоа птпадпм,
трпщкпве пдлагаоа кпмуналнпг птпада на деппније,
трпщкпве испитиваоа птпада пд стране акредитпваних лабпратприја,
трпщкпве пглащаваоа и прпдаје птпада,
трпщкпве амбалаже и амбалажнпг птпада,
анализу трпщкпва набавке дпбара са или без ппвраћаја амбалаже уппредивп са
трпщкпвима управљаоа амбалажним птпадпм,
трпщкпве управљаоа ппсебним тпкпвима птпада,
трпщкпве капитала (трпщкпве умаоеоа коигпвпдствене вреднпсти пснпвних
средстава за изкоижену вреднпст расхпдпване ппреме кпја је класификпвана кап
птпад) - пви трпщкпви мпгу бити знашајни иакп не припадају директнп трпщкпвима
управљаоа птпадпм,
трпщкпве псигураоа ризика пд пптенцијалних удеса.

У приближнпм изнпсу мпгу се планирати и прихпди пд прпдаје птпада, на пснпву планпва
инвестиција и планпва пдржаваоа и дпсадащое праксе прпдаје птпада у ЕМС АД, кап и стаоа
на тржищту секундарних сирпвина и присуства кпнкуренције у Републици Србији у ппгледу
куппвине пних врста птпада кпје генерище ЕМС АД. Анализпм кплишина генерисанпг и
прпдатпг птпада пп гпдинама и прихпда пд прпдатпг птпада дплази се дп прилишнп
ппузданих ппдатака.
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Улагаоа у защтиту живптне средине у 2016. гпдине
у 000 дин
I Пперативни трпщкпви защтите живптне средине
1. Третман ппаснпг птпада на лпкацији (праое зауљенпг каменпг агрегата,
шищћеое уљних јама и пдмащћиваое бетпнских ппврщина)
2. Узпркпваое и испитиваое параметара живптне средине пд стране пвлащћене
лабпратприје
3. Набавка ппреме и уређаја- апспербенти
4. Шищћеое резервпара - металних цистерни
5. Трпщкпви прпвере SRPS ISO 14001-2005
6. Услуга мереоа нејпнизујућег зрашеоа ппља ниске фреквенције у близини ЕЕ
пбјеката.
7. Услухе мереоа буке у живптнпј средине у близини ЕЕ пбјеката – ДВ И ТС
8. Услуга израде таблица за пзнашаваое птпада и ппасних материја
9. Услуга за збриоаваое ппаснпг птпада кпји садржи или је кпнтаминиран са
PCB,
10. Услуга за збриоаваое ппаснпг птпада-зауљени материјали, филетери и крпе
11. Услуга дехлпринације и декпнтаминације кућних трансфпрматпра
12. Набавка мерних уређаја за СФ6 гас
II Инвестиципни трпщкпви защтите живптне средине (инвестиције)
1. Студија п прпцени утицаја, студија стратещке прпцене утицаја, нулта мереоа
за нпве ДВ, ДВ шије се рекпнструкције и ревитализације планирају и увпђеоа у
ТС и РП
 ДВ 2x110 kV бр.106 АБ Ваљевп 3 - Звпрник, рекпнструкција и
адаптација депница далекпвпда
 ДВ 110 kV бр. 101А/1 Бепград 3-Смедеревп 2, увпђеое у ТС Грпцка
 ДВ 110 kV бр. 142/1 Србпбран - Бешеј, адаптација
 ДВ 110 kV бр. 101А/1 Бепград 3-Смедеревп 2, увпђеое у ТС Грпцка
 ДВ 110 kV бр. 148/2 Бпр 2 - Зајешар 2, рекпнструкција
 ДВ 400 kV Крагујевац 2 - Краљевп 3
 Мещпвити ( надземни + каблпвски ) впд 2X110 kV Нищ 2 - Нищ 6
2. Улагаоа у изградоу екплпщких уљних јама
3. Улагаоа у изградоу централнпг уљнпг газдинства у ТС Србпбран
III Екплпщке таксе
1. Накнада за унапређеое ЗЖС јединицама лпкалне сампуправе:
2. Трпщкпви накнаде за кприщћеое дпбара пд ппщтег интереса (наципнални
паркпви, резервати):

2.764
572
3.236
3.275
130
6.260,4
687,5
147
175
50
723
1.450
19.470,10

296,9
53,1
153,7
34,2
38,6
22,8
38,6
5.400,9
8.309,0
14.346,9
3.100
49.187
52.287,0
85.466,10

УКУПНП I+II+III

Укупни трпщкпви улагаоа у защтиту живптне средине пп заппсленпм изнпсе 63.200 динара
щтп је пквирнп пкп 500 еура пп заппсленпм тпкпм 2016. гпдине, щтп је за 20 % већи изнпс
негп у 2015. гпдини, а за 50% већи у пднпсу на улагаоа у 2013. гпдини.
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Прихпди пд прпдаје птпада
У тпку 2014.г. за прпдају птпаднпг материјала реализпвана су 34 угпвпра у вреднпсти пд
75.027.782,38 РСД, а за прпдају 13 расхпдпваних впзила пстварен је прихпд пд 2.074.214,40
РСД , щтп укупнп изнпси 77.101.996,78 РСД.
У тпку 2015.г. за прпдају птпаднпг материјала реализпванo je 19 угпвпра у вреднпсти пд
77.980.665,76 РСД, а за прпдају 29 расхпдпваних впзила пстварен је прихпд пд 7.644.156,20
РСД , щтп укупнп изнпси 85.624.821,96 РСД.
У тпку 2016.г. за прпдају птпаднпг материјала реализпванo je 27 угпвпра у вреднпсти пд
75.622.585,32РСД, а за прпдају 25 расхпдпваних впзила, пстварен је прихпд пд 6.543.834,89
РСД, щтп укупнп изнпси 82.166.420,21 РСД.
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛАЗИ
Инспекцијских прегледа и рещеоа у 2016. кoји се пднпсе на стаое живптне средине је билп
укупнп 5, дпк је у 2015. билп 7 Применпм налпжених мера захтеви инспекцијских служби су
пптпунп реализпвани.
Р. Дпнпсилац рещеоа
бр Институција/Врста
.
инспеције

Записник сашинип
Име и презиме,
функција

Налпжена мера

Република Србија
Град Бепград
Градска управа града
Бепграда
Секретаријат за
инспекцијске ппслпве
Сектпр за ЗЖС, впдну и
санитарну испекцију
501.9-3243/2015

Александра Ппппвић,
Инспектпр за ЗЖС

Непснпвана жалба грађанке Биљане
Ђуришић у вези ДВ 461 ОЗ и буке.
Пдлазак кпд инспектпра и сашиоаван
је записника уз прилпжену
дпкументацију. Без налпжених мера.
ДВ није пущтен у рад када се жалба
дпгпдила.

2.

Министарствп
ппљппривреде и ЗЖС

Нађа Маркпвић
Гплубпвић,
републишки инспектпр за
ЗЖС у пбласти защтите пд
НЈЗ

Неппхпднп је изврщити мереоа јашине
електришнпг и магнетнпг ппља на ДВ
110 kV бр. 1011 на расппнима 80-81 и
81-82.

3

Министарствп
ппљппривреде и ЗЖС,
Сектпр инспекције за
ЗЖС, Пдељеое за
защтиту пд ЈЗ и НЈЗ
Предметни пбјекат
ДВ 461

Нађа Маркпвић
Гплубпвић,
републишки инспектпр за
ЗЖС у пбласти защтите пд
НЈЗ
Маја Стпјићевић,
републишки инспектпр за
ЗЖС пд загађеоа"

Налаже се нерегистрпванпм субјекту ЈП
ЕМС АД да:
1. Ппкрене ппступак за прибављаое
рещеоа за кприщћеое извпра НЈЗ пд
ппсебнпг интереса кпд МИН ППЉ и
ЗЖС, Сектпр за планираое и
управљаое у ЖС за пбјекат ТС 220/110
kV Крущевац 1"

1.

83

ЕМС-ИЗВЕШАТАЈ П СТАОУ ЖС

4

5

Министарствп
ппљппривреде и ЗЖС,
Сектпр инспекције за
ЗЖС, Пдељеое за
защтиту пд ЈЗ и НЈЗ
Предметни пбјекат
ТС Лескпвац 2

Нађа Маркпвић
Гплубпвић,
републишки инспектпр за
ЗЖС у пбласти защтите пд
НЈЗ
Маја Стпјићевић,
републишки инспектпр за
ЗЖС пд загађеоа"р

Министарствп
ппљппривреде и ЗЖС,
Сектпр инспекције за
защтиту живптне
средине

Гпран Збиљић,
Републишки инспектпр за
защтиту живптне средине
Пдсек за интегрисанп
спрешаваое и кпнтрплу
загађиваоа живптне
средине Сектпр
инспекције за защтиту
живптне средине Трг
Републике бр 5. 11300
Смедеревп"р
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Нерегистрпвани субјект ће пбавестити
ппступајућег републишкпг инспектпра
за ЗЖС, п изврщеоу пвпг рещеоа п
дпставити дпказе п тпме у рпку пд 3
дана пд дана ппднпщеоа захтева за
дпбијаое рещеоа за кприщћеое
извпра НЈЗ зрашеоа пд ппсебнпг
интереса
Дпстава инфпрмација п санираоу
ппследица хаварије на ТС 220/110kV
Смедеревп 3, кпја се десила
07.08.2016. гпдине. Предузете мере пп
хаварији; Ппдаци п уљу; Ппдаци п
трансфпрматпру (прпизвпђаш, серијски
брпј, гпдина прпизвпдое и маса уља у
трансфпрматпру пп спецификацији).
Извещтај п испитиваоу
трансфпрматпру на PCB.
Да ли је ппстпјала пзнака на
трансфпрматпру за PCB?
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РЕШНИК
Аспекти живптне средине - Елемент активнпсти, прпизвпда или услуга дате прганизације кпји
мпже да буде у узајамнпм пднпсу са живптнпм срединпм.
Амбалажни птпад - Свака амбалажа или амбалажни материјал кпји не мпже да се искпристи
у првпбитне сврхе.
Врщипци интерне кпнтрпле - Лица пдгпвпрна за прганизацију и спрпвпђеое активнпсти
интерне кпнтрпле и мереоа: за ппгпне пренпса - Лица пдгпвпрна за ЗЖС на лпкацији
именпвана рещеоем Представника рукпвпдства и ппмпћници рукпвпдипца ппгпна пренпса,
за ппслпвне пбјекте ЕМС АД - Лице пдгпвпрнп за управљаое птпадпм у ЕМС АД, за све
лпкације у ЕМС АД - заппслени из Сектпра за ЗЖС.
Eкстeрна кпнтрпла и мeрeоe - кпнтрпла стаоа на лпкацијама и мeрeоа кoje зa пoтрeбe JП
EMС спрoвoди eкстeрнa oвлaщћeнa oргaнизaциja.
Електрпкуција – страдаое птица збпг струјнпг удара.
Живптна средина - Скуп прирпдних и ствпрених вреднпсти шији кпмплексни међуспбни
пднпси шине пкружеое, пднпснп прпстпр и услпве за живпт.
ЗЖС - защтита живптне средине.
Индустриjски oтпaд - Птпaд из билo кoje индустриje или сa лoкaциje нa кojoj сe нaлaзи
индустриja, oсим jaлoвинe и прaтeћих минeрaлних сирoвинa из рудникa и кaмeнoлoмa.
Интeрна кпнтрпла и мeрeоe - кпнтрпла стаоа на лпкацијама и мeрeоа кoje спрoвoди JП EMС
кoрищћeоeм сoпствeних рeсурсa.
Инeртни oтпaд - Птпaд кojи ниje пoдлoжaн билo кojим физишким, хeмиjским или биoлoщким
прoмeнaмa; нe рaствaрa сe, нe сaгoрeвa или нa други нaшин физишки или хeмиjски рeaгуje,
ниje биoлoщки рaзгрaдив или нe утишe нeпoвoљнo нa другe мaтeриje сa кojимa дoлaзи у
кoнтaкт нa нaшин кojи мoжe дa дoвeдe дo зaгaђeоa живoтнe срeдинe или угрoзи здрaвљe
људи; укупнo излушивaоe и сaдржaj зaгaђуjућих мaтeриja у oтпaду и eкoтoксишнoст излушeних
мaтeриja мoрajу бити у дoзвoљeним грaницaмa, a пoсeбнo нe смejу дa угрoжaвajу квaлитeт
пoврщинских и/или пoдзeмних вoдa.
Интегрисани систем меначмента (ИМС) - Интегрисани систем меначмента кпји пбухвата
системе меначмента квалитетпм у складу са ISO 9001, защтитпм живптне средине у складу са
ISO 14001 и безбеднпщћу и здрављем на раду у складу са ПHSAS 18001.
ЕМС АД - Јавнп предузеће Електрпмрежа Србије Бепград.
Кoмeрциjaлни oтпaд - Птпaд кojи нaстaje у прeдузeћимa, устaнoвaмa и другим институциjaмa
кoje сe у цeлини или дeлимишнo бaвe тргoвинoм, услугaмa, кaнцeлaриjским пoслoвимa,
спoртoм, рeкрeaциjoм или зaбaвoм, oсим oтпaдa из дoмaћинствa и индустриjскoг oтпaдa.
Кoмунaлни oтпaд - Птпaд из дoмaћинстaвa (кућни oтпaд), кao и други oтпaд кojи je збoг свoje
прирoдe или сaстaвa слишaн oтпaду из дoмaћинствa.
Нeoпaсaн oтпaд - Птпaд кojи нeмa кaрaктeристикe oпaснoг, ни инертнпг oтпaдa.
Oтпaд - Свaкa мaтeриja или прeдмeт кojи влaсник oдбaцуje, нaмeрaвa или мoрa дa oдбaци, у
склaду сa зaкoнoм.
Oпaсaн oтпaд - Птпaд кojи пo свoм пoрeклу, сaстaву или кoнцeнтрaциjи oпaсних мaтeриja
мoжe прoузрoкoвaти oпaснoст пo живoтну срeдину и здрaвљe људи и имa нajмaоe jeдну oд
oпaсних кaрaктeристикa утврђeних пoсeбним прoписимa, укљушуjући и aмбaлaжу у кojу je
oпaсaн oтпaд биo или jeстe упaкoвaн.
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Прганизатпр екстерне кпнтрпле и мереоа - Лица пдгпвпрна за прганизацију и реализацију
Прпграма кпнтрпле стаоа и мереоа: инжеоери специјалисти за ЗЖС, пперативни инжеоери
за ЗЖС.
Прaћeоe - Пoсмaтрaоe и нaдзoр у плaнирaним интeрвaлимa у циљу запажаоа,
инфпрмисаоа и упрaвљaоa.
Прeдстaвник рукoвoдствa - Прeдстaвник рукoвoдствa зa защтиту живптне средине и защтиту
здравља и безбеднпст на раду.
Прпизвпђаш (генератпр) птпада - Правнп лице или предузетник, шијпм активнпщћу настаје
птпад, или шијпм активнпщћу претхпднпг третмана, мещаоа, или другим ппступцима дплази
дп прпмене састава или прирпде птпада.
Радни тим - Радни тим за пцену аспеката ЗЖС фпрмиран пд стране Представника рукпвпдства
за ИМС. У Радни тим укљушена су струшна и кпмпетентна лица из предузећа, а пп пптреби и
екстерни струшоаци. Задатак Раднпг тима је, између псталпг, да верификује регистар ппасних
материја.
Радни тим - Радни тим за идентификацију аспеката защтите живптне средине, фпрмиран пд
стране Представника рукпвпдства за защтиту живптне средине и защтиту здравља и
безбеднпсти на раду. У Радни тим укљушена су струшна и кпмпетентна лица из предузећа, а пп
пптреби и екстерни струшоаци.
Утицај на живптну средину - Свака прпмена живптне средине, ппгпрщаое или ппбпљщаое,
кпја је пптпунп или делимишнп резултат активнпсти, прпизвпда или услуга неке прганизације.
Удес - Непшекиван, непредвиђен или непланиран дпгађај, у неким слушајевима ппследица
птказа при спрпвпђеоу пшекиваних или захтеваних мера, кпји резултује утицајем на живптну
средину.
Бепград,

Рукпвпдилац Сектпра за ЗЖС

Jul 2017

_________________________________
Милища Јпванпвић, дипл.инж.ел
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