Društvo Energetičara Belišće

Izvješće o radu u 2016. godini
Uvod

Društvo energetičara djeluje kao udruga građana energetske struke
zainteresiranih za razvoj, unapređenje, optimalizaciju i štednju svih vidova energije
kao i unapređenje energetske tehnike, tehnologije i tehničke kulture.Broj članova : 50
uz dodatnih 20 - tak umirovljenika koji redovito sudjeluju u aktivnostima društva

SIJEČANJ
* sudjelovanje predstavnika DE Belišće kao tehničke podrške ispred grada Belišća na
završnim radovima Solarne elektrane na poduzetničkom inkubatoru Belišće,
izvoditelja radova tvrtka Energija iz prirode d.o.o. a nadzor izvođenja povjeren je tvrtki
TEO d.o.o. Belišće
* prijava za Natječaj za financiranje udruga u 2016 iz proračuna grada Belišća

VELJAČA
* Godišnja pretplata na časopis EGE za 2016 (ENERGETIKA MARKETING )
* sudjelovanje predstavnika društva DE Belišće u svojstvu gosta na izbornu
skupštinu u organizaciji DE Požega ( krčma Zlatni lug )
* prijava na Natječaj za financiranje aktivnosti udruga od interesa za Osječkobaranjsku županiju, prijavljen projekt pod nazivom „Budi i ti energetske učinkovit“

*Započeo tečaj za energetska zvanja
Predavanja u organizaciji Društva energetičara Belišće, započela su u
vatrogasnom domu Grada Belišća

U organizaciji Društva energetičara Belišće i Saveza energetičara Slavonije i Baranje
iz Osijeka - Sekcije za izobrazbu energetičara, krajem veljače započeo je pripremni
tečaj za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja u Belišću,Temeljem Pravilnika
o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim
postrojenjima,.
Polaznike tečaja čine ukupno 26 radnika
Predavanja se održavaju za slijedeća zanimanja: Uklopničara u EES-u ( tvrtka DS
Smith Belišće Croatia d.o.o.), Rukovatelje pripreme vode (tvrtka DS Smith i Hidrobel
d.o.o.) , Rukovatelja industrijskih peći ( tvrtka Fochista d.o.o. Belišće), Rukovatelja
motora s unutarnjim izgaranjem ( Sense- esco Belišće) i Ložač centralnog grijanja (
OŠ Magadenovac).
Pripremni tečaj za polaganje ispita za navedena zvanja planiran je u ukupnom
trajanju od 70 do 100 školskih sati, ovisno o vrsti zanimanja.
TRAVANJ
23.04. – sudjelovanje članova društva u akciji „Volim Belišće , ali čisto“ u sklopu
globalnog pokreta “ Let“s do it !“ i svjetske akcije „World Cleanup 2016“
Grad Belišće – ugovor o financijskoj potpori projekta “Budi i ti energetski
učinkovit”

SVIBANJ

Piknik energetičara
Danas 14. svibnja , subota na prostoru gradskog bazena Belišće odražani su 15.
Susreti energetičara Slavonije i baranje.

Dobar odaziv na ovo druženje dokaz je dobre suradnje i međusobnog uvažavanja
svih društava članova Saveza energetičara slavonije i baranje.
Kako vremenski uvjeti nisu dozvolili održavanje predviđenih sportskih aktivnosti,
domaćini su vrijeme proveli u druženju i prisjećanjima na događaje sa proteklih
susreta.
Okupljeni energetičari susreta obišli su novo izgrađenu solarnu elektranu smještenu
u Poduzetničkom inkubatora „Polet“ u Belišću. Ova solarna elektrana predstavlja pilot
projekt na ovom području, a ideja je proizišla iz zajedničke suradnje predstavnika
grada Belišća i nekolicine članova Društva energetičara Belišće.
Na okupljanju su sudjelovali članovi društva energetičara iz HEP-a i Šećerane Osijek,
Požege te Slavonskog broda. Po prvi puta je svojim dolaskom susrete počastio
predsjednik Saveza energtičara Hrvatske i gosti predstavnici Društva energetičara
grada Siska.
Kao uvijek susreti nisu prošli bez nazoćnosti predstavnika grada, tako se
dogradonačelnik Domagoj Varžić u kratkom druženju mogao upoznati s
problematikom i planovima energetičara.

Na druženje smo pozvali i umirovljenike što smo činili i dosad, te goste odnosno ljude
s kojima tijekom godine uspješno surađujemo.
Na kraju zahvaljujemo poglavarstvu grada Belišća na osiguranju prostora, te svim
ostalima koji su svojim doprinosom omogućili održavanje tradicionalnih susreta
energetičara Belišće 2016.

LIPANJ
11.06. – sudjelovanje predstavnika Društva energetičara na DANIMA TEHNIKE u
organizaciji ZTK Valpovo - Belišće u gradu Belišću
Ugovor o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju/sufinanciranju
projekta/programa DRUŠTVA ENERGETIČARA BELIŠĆE

SRPANJ

Stručna ekskurzija
U suradnji i pod pokroviteljstvom Saveza energetičara Slavonije i baranje
organizirana je stručna ekskurzija
1 - 3.07. – Stručno putovanje Termo elektrana Tuzla & Sarajevo

RUJAN
16.09. – sudjelovanje predstavnika Društva energetičara na „ 2. DRŽAVNOM
NATJECANJU U KUHANJU ČOBANCA

STUDENI

Posjeta industrijskim postrojenjima Energetike tvrtke DS Smith
Croatia Belišće

Tehnička škola Požega - učenici 2.a (računalni tehničari za strojarstvo ) i 2.e
(elektrotehničari), sa svojim razrednicima i pratiteljima Mirjanom Pavlović , Tamarom
Pavlović-Žilić i Željkom Krpanom , posjetili su tvornicu, DS Smith u Belišću koja se
bavi proizvodnjom papira za ambalažu i proizvodnjom ambalažnih artikala. Vrlo
zanimljiv je bio i obilazak cijelog postrojenja, pripreme tehnološke vode koju uzimaju
iz Drave, te konačno i obrada otpadnih voda i njeno vraćanje u Dravu.

Nakon toga prošetali su i razgledali kulturne znamenitosti grada Belišća, te nastavili
dalje prema vlastitom programu.

Najvažnije aktivnosti koje moramo naglasiti su vezane uz provedbu
projekta/ programa planiranog u vremenu od siječnja do prosinca
2016 godine
Projekt „Budi i ti energetski učinkovit“ jest projekt od strane članova Udruge
Društva energetičara Belišće koji ima za cilj informirati, educirati i promovirati
energetsku učinkovitost i mogućnosti za uštedu ostvarenu kroz smanjenje
potrošnje energije.
Održana su predavanja na slijedeće teme:
1. Prezentacija o korištenju fondova za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
2. Dijeljenje promotivnih materijala ( privjesci, šalice, majice, olovke )
3. Analiza proizvodnje SE Polet i procjena potrošnje poduzetničkog
inkubatora POLET – Belišće
Projektom smo nastojali potaknuti svijest građana o mogućnostima energetske
uštede i mogućnosti ušteda za njihov kućni proračuni, poticati razmjenu znanja
između članova i prijateljskih organizacija u struci kao i usavršavanje vlastitih
članova na polju energetike.

Ostale aktivnosti
Sudjelovanje zastupnika društva u radnim tijelima tehničkih udruga : Saveza
energetičara slavonije i baranje, Zajednice tehničke kulture Valpovo – Belišće te
Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
Održan tradicionalni domjenak povodom božićno novogodišnjih blagdana članova
Društva energetičara Belišće u Ribičkom domu preko Drave kao uvijek na kraju
druženja svim članovima uručeni su simbolićni pokloni .

Zadovoljni smo provedenim aktivnostima, osobito uspješnim smatramo aktivnije
uključivanje i sudjelovanje mladih članove društva u provođenje planiranog
programa rada.

Predsjednik D.E. Belišće
Safkin Zlatko v.r.

