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замјеник главног уредника

Правовремена и поуздана информација немјерљиво је
вриједна!
Неурушив је темељ успјешног провођења сваке намјераване
активности, најпоузданији механизам обезбјеђења подршке за
сваку промјену, ма колико сложена, дубока, чак и болна била.
Додатно је и значајна и вриједна у времену у којем није успостављен и не функционише механизам одговорности за јавно
изнесену неаргументовану и нетачну информацију коју је, након
што је објављена, тешко оповргнути.
Ново руководство компаније је ријешено ухватити корак с
временом, интензивирати започете процесе који су поодавно
преузета, још увијек нереализована обавеза. При томе се мисли
на процесе реорганизације компаније, прије свега у дијелу неодгодивог раздвајања дјелатности дистрибуције и снабдијевања
купаца електричном енергијом, на усклађивање цијена електричне енергије за купце у систему резервног снабдијевања, на
подизање погонске спремности расположивих производних постројења, као и на додатни импулс инвестирању у пројекте чија
је реализација заговарана или већ покренута.
Ријеч је о значајним одлукама и иницијативама, захтјевним
промјенама, дубоким резовима и великим изазовима којима се
мора одговорити.
Стога не изненађује, али обавезује чињеница да је часопис
“Електропривреда“ препознат као неоправдано запостављен,
значајан комуникациони канал између органа управљања МХ
ЕРС-а и сваког заинтересованог и одговорног појединца у систему.
Писати текст за часопис престаје бити пуко задовољавање
форме, његове странице престају бити мјесто на којем ће се и
рутинско извршавање редовних пословних активности проглашавати хвале вриједним успјесима.
Са страница часописа потребно је говорити о одлукама које
се доносе, о промјенама које оне са собом носе, потребно је говорити о спремности да се одговори изазовима, али и о слабостима које морамо превазилазити. Потребно је пробудити
успавани осјећај обавезе и одговорности сваког појединца да
својим ангажовањем допринесе заједничком циљу, укључујући
преузимање улоге вјеродостојног тумача дешавања у систему,
како би се разбила слика о Електропривреди као успаваном диву
који незаслужено живи од продаје електричне енергије крајњем
купцу, при чему купац производна постројења не види као фабрике, а електричну енергију као производ у њима произведен.
Очекивања руководства компаније које је новом уређивачком одбору часописа указало повјерење, обавезујућа су.
Тридесети, јубиларни број часописа који је пред Вама, наш
је одговор!

ЕРС АКТУЕЛНО
Интервју: г. Лука Петровић, в.д. генерални директор МХ “Електропривреда РС“

Вријеме је анализе пословања компаније током прошле године. Како,
према првим показатељима, цјењујете
остварене пословне резултате ЕРС-а за
2018. годину? Узимајући 2018. годину
као референтну, какви су планови за
2019. годину? Који су најзначајнији циљеви који произилазе из планова пословања за ову годину?

"Електропривреда РС" ће финансијску
2018. годину завршити са позитивним резултатом, јер су сва предузећа унутар система, изузев “РиТЕ Угљевик“, пословала
позитивно. Иако се ради о добити од 16,5
милиона конвертибилних марака, мјеста
задовољству оствареним резултатима
нема.
Кажу да су резултати онолико велики
колико су велики циљеви које поставите
пред себе. Имајући то у виду, дали смо
себи задатак да, из године у годину,
увећавамо добит и постижемо резултате
који ће бити сразмјерни могућностима
"Електропривреде Републике Српске".
Када то кажем, јасно је због чега нема
мјеста хвали и задовољству резултатима
оствареним у прошлој години.
С једне стране можемо констатовати
да је годишњи план производње, у сваком производном предузећу појединачно, а тиме и на нивоу система,
остварен у највећем проценту, уз повољну хидрологију током године. Али, истовремено, знамо да имамо велике
губитке, да негдје има и нерационалног
трошења новца, као и да имамо застарјелу опрему и да нисмо довољно улагали у неке објекте и њихову
ревитализацију.
При томе, прије свега, мислим на
двије термоелектране које су и највећи
произвођачи у систему МХ “ЕРС-а“. ТЕ Угљевик и ТЕ Гацко су инсталисане снаге од
по 300 мегавата, а сада имамо производњу у Угљевику 240 до 250 мегавата,
на прагу електране. У ТЕ Гацко имамо још
лошију ситуацију, само 190 до 220 мегавата. Иако су примјењене мјере у вези са
рационализацијом трошкова приходи су
смањени. Да имамо могућност искориштења свих инсталисаних 300 мегавата у
овим електранама, онда би термоелектране данас имале значајно веће приходе. То би за те системе значило
стабилно пословање, јер се трошкови
крећу, увијек, плус-минус у 10 процената.
Поставља се питање шта је потребно
урадити да се ова ситуација промјени ?!
Сигурно је да је неопходна модернизација
постојећих или изградња нових термо
блокова. “ЕРС“ и Влада Републике Српске
су се опредијелиле за изградњу нових
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термоблокова, те ушле у процес дефинисања оптималног модела реализације
веома захтјевних пројеката, прије свега са
аспекта обезбјеђења потребних финансијских средстава. Оптимална је варијанта
“кључ у руке“, са најповољнијим грејс периодом који је могуће обезбиједити. На
тај начин бисмо могли рачунати на поуздану производњу из новоизграђених
постројења током 40 година, након њиховог уласка у погон. Овакво опредјељење
никако не значи да ћемо престати инсистирати на већој одговорности по питању
планских и непланских застоја, бољег планирања инвестирања, те транспарентнијем и одговорнијем споровођењу
инвестиција, као и јавних набавки у постројењима која су у погону.
Када је у питању хидро потенцијал,
потребно је рећи да је много прилика у
претходном периоду пропуштено. Стратешко опредјељење Управе МХ “ЕРС“
јесте покретање снажног инвестицоног
циклуса, јер без инвестиција нема ни развоја.
Важно је истаћи да су значајна улагања планирана и у дистрибутивну мрежу,
с циљем подизања нивоа поузданости напајања купаца и смањења дистрибутивних губитака. Неопходно је губитке свести
на технички прихватљив ниво. Колико се
може урадити, када су губици у питању,
најбољи примјер је “Електро-Добој“, који
је у прошлој години имао губитак електричне енергије свега 5% у односу на количину преузету са преносне мреже, што
је хвале вриједан резултат. Такве позитивне резултате треба јавно истаћи, уз ис-

товремену поруку осталим истрибуцијама
да слиједе овакве примјере.
Већа пажња биће посвећена Истраживачко развојном центру (ИРЦЕ) у Источном Сарајеву, који у наредном периоду
намјеравамо адекватно позиционирати у
“Електропривреди РС“.
До сада нисмо имали развијен сектор
за трговину електричном енергијом, иако
“ЕРС“ око 30% вишкова електричне енергије пласира на тржиште, те ће његово успостављање и оснаживање бити један од
приоритета како би се остварили додатни
приходи.
Све ово подразумијева стабилизацију
система, чвршће повезивање зависних
предузећа с Матичним у управљачком
смислу, реорганизацију система гдје год
је она неопходна, како би се одговорило
захтјевима пословања у условима отвореног тржишта електричне енергије. Ријеч је
о много посла, али ако будемо вриједно и
одговорно радили, пословни резултати ће
бити бољи, те ћемо тада, с правом, моћи
рећи да смо задовољни оствареним финансијским ефектом.
Кључним у свему што сте побројали
препознајемо инсистирање на до сада
запостављаној развојној компоненти
пословања. Развој подразумијева значајне инвестиције. У које пројекте су
планирана улагања у наредном периоду?

Стратешко опредјељење Управе “ЕРС“
јесте покретање снажног инвестиционог
циклуса чија се реализација планира у
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више фаза. При томе мислим на “одговорно инвестирање“, што значи да ће улагања у постојеће, или нове објекте,
морати имати елаборат оправданости,
који треба да укаже на могућности остварења планских вриједности, као и на начине реализације сваког од пројеката
појединачно.
Када су у питању нове инвестиције, на
том пољу су велики планови, од којих су
неки у фази реализације, а други у динамичном плану иду ка реализацији. Само
реализацијом планираних електроенергетских објеката “Електропривреде РС“ у
овој и наредних година, подручје Херцеговине и подриња постаће највећи центар
енергетике у региону. Приоритетно ће
бити настављена градња ХЕ "Дабар" у
склопу "Горњих хоризоната" на подручју
источне Херцеговине. Укупна инсталисана
снага електране је 160 мегавата, а укупна
процијењена вриједност износи 488 милиона марака. До сада су завршени сви
припремни радови, укључујући приступне
путеве, оптику, водовод, далековод за напајање градилишта и тунел Дабар - Невесиње, који се у овом моменту гради из
четири нападне тачке, а пробијено је око
шест километара и то је објекат чија
градња траје знатно дуже од преосталих
објеката - бране, машинске зграде и канала кроз Дабарско поље.
Уколико међународни тендер за финансирање и изградњу свих објеката, који
омогућују да електрана буде пуштена у
рад, буде успјешан и не буде административних препрека, ХЕ "Дабар" ће бити на
мрежи 2022. године. С обзиром на то да
је то објекат који нема обавезу снабдијевања домаћих купаца, финансијски
ефекти по "Електропривреду РС" биће
знатно већи, јер ће сва енергија бити пласирана на слободно тржиште. Истовремено финансијски ефекти ће се значајно
осјетити и у општинама Херцеговине, јер
ће се милионски приливи слити у буџете
локалних заједница.
Такође, врло је битно да се постигне
договор са Републиком Хрватском, односно њеном Електропривредом, о градњи
ХЕ "Дубровник 2", инсталисане снаге 304
мегавата, вриједности 168 милиона марака, који је могућ уз међусобне компромисе и уважавање ставова обје стране. Да
је то могуће потврђује примјер споразума
између “Електропривреде РС“, “Хидроелектране на Требишњици“ и Електропривреде ХЗХБ, по којем се постројење у
Чапљини ангажује и за потребе ЕРС-а, што
ће имати позитиван ефекат на производњу ХЕТ-а који ће на мјесечном
нивоу имати додатна 24 гигават-часа
електричне енергије, и нове приходе, што
је посебно важно у ситуацији када се ХЕ

Дубровник налази ван погона.
Што се тиче улагања у енергетски сектор у горњем току ријеке Дрине, значајно
је нагласити сарадњу са Владом Србије, а
у вези са изградњом три хидроелектране
укупне снаге 200 мегавата и процјењене
вриједности инвестиције око 450 милиона евра. Првобитном договору за
заједничку изградњу хидроцентрала
“Фоча“ и “Паунци“ придодата је и “Бук
Бијела“. Ускоро се очекује формирање
заједничког предузећа и рјешавање свих
формално-правних питања. Влада Републике Српске је “Електропривреди РС“
додјелила концесију за изградњу и коришћење хидроелектрана “Фоча“ и “Паунци“ на ријеци Дрини, општина Фоча.
Док се за ова два пројекта раде припреме
и главни пројекат, за “Бук Бијелу“ је сва
потребна документација већ спремна,

говори о њиховим штетним утицајима,
уводе се озбиљне мјере заштите животне
средине и инсистира на њиховом провођењу, што је свакако обавезујуће и за нас
у погледу модернизације наших термоенергетских капацитета. У “ТЕ Угљевик“ је
реализација изградње постројења за одсумпоравање у завршној фази и овдје се
ради о значајној инвестицији. Циљ инвестирања у постојеће термоенергетске
објекте искључиво се односи на подизање снаге, односно више произведених
киловатсати на прагу електрана, те ће у
том смислу бити модернизовани погони
и набављена нова механизација. Предмет
озбиљних разматрања су и могућност у
вези са градњом нових блокова који би
користили најсавременије технологије, о
чему ће у наредном периоду сигурно бити
много ријечи.

Колегиј директора МХ ЕРС
имовинско-правни односи су ријешени. О
пројекту “Бук Бијела“ се прича више од 50
година, и сигуран сам да ће, у сарадњи са
Владом Србије, бити реализован у склопу
заједничких активности на горњем току
ријеке Дрине изградњом све три наведене хидроелектране.
На сливу Врбаса је крајем прошле године пуштена у рад ХЕ “Бочац 2“, тако да
је ово производно предузеће и формално
оправдало назив “Хидроелектране на
Врбасу“.
Улагања у наведене електроенергетске објекте значајно ће ојачати потенцијал Републике Српске. Сва електрична
енергија, произведена у ХЕ Дабру, БукБијелој, Паунцима, Фочи, па и Дубровнику
намијењена је продаји на велепродајном
тржишту. Велепродајне цијене су значајно више од цијена за домаћи конзум.
Када је ријеч о термоелектранама, чињеница је да се у земљама ЕУ све гласније

Најава интензивирања активности
на изградњи нових производних постројења намеће питање фокуса на
производњу електричне енергије из обновљивих извора. Поред пројекта за
улагања у изградњу хидроелектрана о
којима сте говорили, о којим пројектима је ријеч када су у питању улагања
у постројења за производњу из других
обновљивих извора електричне енергије?

"Електропривреда Републике Српске"
не смије занемарити потенцијале вјетра и
сунца, већ треба искористити прилику да
властитим средствима изгради соларне
електране и вјетропаркове, стављајући се
у функцију извршења циљева задатих
енергетским пакетима, а који се односе на
учешће енергије произведене из обновљивих извора у укупној потрошњи.
ЕРС // јануар - март 2019.
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ЕРС АКТУЕЛНО
Пројекат вјетропарка “Хргуд“ у источној Херцеговини, на подручју општине
Берковићи, је у поодмаклој фази. Вриједност пројекта је 64,5 милиона евра, од
чега су 4,5 милиона евра властита средства, а преостали дио је обезбјеђен путем
кредита “Њемачког развојног фонда“
(“KfW“). На основу резулатата мјерења и
препорука које су дале студије, “ЕРС“ се
опредијелила за Хргуд као једну од
најперспективнијих локација. Студијом
изводљивости је планирана изградња 16
вјетрогенератора инсталисане снаге по 3
MW, за које је процијењена нето годишња
производња од 126 GWh. С обзиром да
“Електропривреда Републике Српске“
први пут гради вјетропарк, и за њу ће ово
бити интересантно и драгоцјено искуство.
Осим обавезе за изградњу вјетропарка
коју смо преузели у складу са Акционим
планом Републике Српске и Концесионим
уговором који нам је додијељен, сматрамо да ће он дати директне и индиректне користи за Републику Српску, а
посебно за локалну заједницу којој припада пројекат.
Ове године, “ЕРС“ ће расписати тендер за изградњу соларне електране на
подручју Требиња, чија ће снага бити 100
мегавата, а вриједност 150 милиона евра,
без оптерећења на рачунима грађана.
Требиње је изабрано као најбоља зона по
броју сунчаних часова и, као такво, је
најисплативије за градњу ове врсте електроенергетског постројења. За ову електрану потребно нам је 150 хектара
земљишта. Са градском управом ћемо
сагледати где је најбоља локација да је изградимо. Финансијера има више и ускоро
ћемо дефинисати коначан модел.
Свјесни смо да ће доћи тренутак када
ћемо и ми имати обавезу плаћања емисије CO2, али и могућности продаје зелених
сертификата
од
изграђених
енергетских објеката на бази обновљивих
извора. У том смислу, потребно је пажљиво планирати развој и инвестиције, а
за сваку од њих пресудна ће бити студија
оправданости.
Енергетска постојења на бази обновљивих извора у Српској већ граде приватни инвеститори, али ће убудуће ЕРС
водити рачуна да концепт чисте енергије
развија на начин који ће грађане ослободити обавезе субвенционисања. Вјерујем
да је ово посљедња година у којој ће се
потрошачима електричне енергије у Републици Српској повећавати накнада за
обновљиве изворе енергије.
Свједоци смо да је тражење усклађивања цијене енергије за купце у систему
резервног
снабдијевања
изазвало бурне реакције крајњих купаца. О коликом повећању цијена је
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ријеч и какве ефекте ће ово повећање
имати када је у питању пословање
компаније?

Морам овдје истаћи да се у медијима
и већем дијелу јавности створила слика
да се ради о неком поскупљењу које ће
захватити велики број купаца електричне
енергије, те да ће животни стандард грађана додатно бити оптерећен. Истине
ради, овим поскупљењем, мада је усклађивање прихватљивији израз, ће бити

Никада није превише одговорности. Желим
да подигнем ниво одговорности на виши степен и будите увјерени да ћемо у
томе успјети. Ми једноставно немамо право на
оправдавања и неуспјех.
Ослањаћемо се на оне
који хоће да иду напријед, да
раде и стварају. Посла ће
бити. И огромног простора
за напредовање сваког запосленог у систему.

обухваћено свега 1.100 купаца у цијелој
Републици Српској. Ради се о купцима из
категорије “индустријских купаца“, чије
пословање ни на који начин неће бити
угрожено, а неће се одразити ни на стандард грађана.
Као што је јавност упозната Влада Републике Српске и Управа “Електропривреде РС“ су усагласиле да поскупљење
електричне енергије за велике купце буде
минимално и у више корака. Оно ће сада
износити просјечно 4,9 одсто, тако да ће
ЕРС у врло значајној мјери и даље, најнижом цијеном у региону, субвенционисати
привреду у Српској. Ово повећање од
4,9%, када су у питању цијене електричне

енергије за привреду, је резултат хтијења
Управе “ЕРС“ да подржи развој привреде,
противно пословним интересима Компаније, јер је реално повећање просјечне
цијене тражених 14 одсто, чиме би струја
у РС и даље била најјефтинија на Балкану.
За разлику од свих осталих производа
(вода, телекомуникационе услуге, гориво...) једино се електрична енергија не
третира као тржишна вриједност. На корекцију цијене за индустријске купце
(прикључене на 10 kV, 35 kV и 110 kV
нивоу) смо се одлучили због потребе за
либерализацијом (отварањем тржишта),
како би “Електропривреди РС“ обезбиједили додатан приход, а и даље би
остали једина електропривреда у окружењу која на овакав начин (испоручујемо
електричну енергију испод тржишне
вриједности) даје субвенцију индустријским купцима.
Због јавности је важно нагласити, још
једном, да "Електропривреда Републике
Српске" неће тражити од Регулаторне комисије за енергетику повећање цијене
електричне енергије за грађане Српске,
иако би тај захтјев био оправдан с економског становишта, јер су цијене струје
на слободном тржишту знатно веће.
Тржиште електричне енергије је,
формално, у потпуности отворено. Колико је Електропривреда РС спремна за
пословање у измијењеним околностима? Какве промјене је, у организационом смислу, неопходно извршити
како би се одговорило обавезама које
произилазе из Трећег енергетског пакета?

Свјесни смо тренутка и задатака који
стоје пред нама. На ту тему сам недавно
разговарао са г. Јанезом Копачем, директором Секретаријата Енергетске заједнице Југоисточне Европе, са сједиштем у
Бечу, који је посјетио МХ “Електропривреду РС“. Морам истаћи да је ово био

Јанез Копач у МХ ЕРС

ЕРС АКТУЕЛНО
први званичан разговор између менаџмента “ЕРС“ и директора Секретаријата.
Том приликом је истакнуто да је предуслов за успјешно провођење процеса реструктурирања у компанији у цјелини,
посебно процес раздвајања дјелатности
дистрибуције и снабдијевања које су до
сада биле у надлежности и одговорност
електродистрибутивних
предузећа,
усвајање новог Закона о електричној
енергији, те доношење подзаконских
аката којима ће се уредити начин обављања ове двије дјелатности. Интерес
“ЕРС“ је да се овај закон што прије донесе.
“Електропривреда РС“ се налази у
другој, од три фазе провођења реорганизације, која се односи на одвајање дистрибуције од снабдијевања. Како је
процес раздвајања сам по себи неупитан
и неминован, у компанији се интензивно
разаматрају модели будућег организовања с намјером препознавања и одабира оптималног рјешења у погледу
обезбјеђења предуслова за ефикасно
обављање дјелатности дистрибуције као
природне монополске дјелатности са потпуно регулисаном цијеном услуге.
Истовремено, разматрају се и модели
успостављања организационе цјелине
која ће обављати функцију снабдијевања,
уз онемогућавање било каквог интересног утицаја који би довео до преферирања у односу на све друге снабдјеваче,
равноправне учеснике на тржишту електричне енергије. Из реченог је јасно да је
ријеч о дјелатности у којој цијену доминантно диктира тржиште, при чему је потребно указати на чињеницу да ће цијена
јавног снабдијевања и даље остати регулисана, одређена на бази проведеног тарифног поступка, за мале индустријске
купце и купце из категорије домаћинства.
С друге стране, цијена резервног снабдијевања ће бити усклађивана под условима и на начин прописан важећим
подзаконским актима.
Купци који користе услугу резервног
снабдијевања, приликом разговора о потреби усклађивања цијене, готово по правилу немају у виду чињеницу да је и
“Електропривреда РС“ привредни субјект
који, као они сами, ради у истом законодавно-правном и друштвеном окружењу,
са једнаким обавезама какве су и њихове.
Пред нама је испуњавање обавеза
Трећег енергетског пакета које ће омогућити да “Електропривреда РС“ послује
комерцијално, као и остала енергетска
предузећа у региону, а истовремено ће
отворити приступ инвестиционим фондовима, што је значајно са аспекта намјераваног интензивирања инвестиционих
активности, посебно ако се има у виду да
је ријеч о неповратним средствима.

Све о чему говорите недвосмислено
указује да је ријеч о значајним
промјенама које ће неминовно довести
и до промјена у систематизацији послова и радних задатака запослених.
Каква је сарадња руководства компаније и синдикалне организације? Донесена је одлука о забрани запошљавања.
Постоји ли могућност изузећа од ове
одлуке, када је ријеч о запосленима који
имају квалификације и компетенције за
послове чији обим захтијева већи број
запослених у односу на број који је мо-

за рад система у цјелини. Новом систематизацијом радних мјеста мора бити стимулисан рад, морамо цијенити сваког
нашег искусног и стручног багеристу, механичара на откопним машинама, монтера, инжињера, програмера и све оне на
којима систем почива.
Задржаћемо људе који су компетентни и који знају свој посао, а спремност
да савјетодавно и стручно помогну показали су и некадашњи радници "Електропривреде Републике Српске" који су
учествовали у градњи и покретању великих објеката и њихове упуте биће нам од

Новогодишњи пријем за пензионере ЕРС-а

гуће обезбиједити интерним прерасподјелама?

Ново руководство “ЕРС“ ријешено је
ухватити корак с временом, интензивирати започете процесе, о којима смо разговарали, а које морају пратити и
промјене у систематизацији послова и
радних задатака запослених. Позната је
чињеница да је "Електропривреда Републике Српске" оптерећена вишком радника и да је у Холдингу запослено преко
9.500 људи. С друге стране, квалитетног и
стручног кадра недостаје.
Један од првих потеза нове управе
Матичног предузећа био је забрана даљег
запошљавања у систему. Морамо прије
свега, искористити расположиве људске
ресурсе. Зато планирамо да извршимо
преквалификације, доквалификације и
максимално искористимо постојећи
кадар. Ни систем Електропривреде није
заобишао проблем одласка квалитетних
школованих људи, и "мајстора свог заната" у иностранство, те размишљања да
компаније иду у правцу стварања амбијента који ће обезбједити останак кључних људи чије су способности од значаја

велике користи, кроз подржавање идеје
за формирање форума пензионисаних руководних радника из области енергетике.
Значајан је број запослених који су
пред пензијом, планира се и могућност
узимања стимулативних отпремнина за
пријевремени излазак из система, што
упућује на континуиран процес смањења
броја запослених, тако да отпуштања
неће бити.
Познато вам је да смо донијели мјеру
о забрани запошљавања у “Електропривреду Републике Српске“ и сматрамо да
постоје кадрови унутар ЕРС-а који се могу
искористити боље или више. То је наш
принцип, да промијенимо свијест, да
свако ко улази у ЕРС зарађује плату. Наш
циљ је да подигнемо радну енергију у
свим предузећима, има људи који су примали плату, а нису је зарађивали.
То не можемо промијенити за четири
мјесеца, али постепеним увођењем мјера
заједно са директорима и управама зависних предузећа покушавамо консолидовати стање. Да
искористимо
расположиве ресурсе, али и да онима
који не буду заинтересовани да одговоре
на позив за преквалификацију, доквалиЕРС // јануар - март 2019.
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фикацију, стручно усавршавање или прерасподјелу на ново радно мјесто, у складу
са квалификацијама и способностима које
имају, укажемо на могућност да остану
без запослења. О начинима провођења
активности о којима је ријеч ће се још
много разговарати.
Са сигурношћу могу рећи да су Управа
Матичног предузећа и Синдикат радника
Мјешовитог Холдинга на истом задатку. То
подразумијева да “ЕРС“ учинимо што
ефикаснијим, уз подизање производње и
погонске спремности система, са адекватним успостављањем вредновања рада.
За све запослене у компанији, покренути процеси “означавају излазак из зоне

потенцијале и експлоатише руде. Само на
име накнаде за кориштење природних
богатстава, сваке године локалним заједницама уплати се око 20 милиона марака.
Реализацијом најављених и потпуно
извјесних инвестиција, тај износ ће бити
знатно већи. Кроз наше развојне пројекте
и инвестиције у инфраструктуру локалних
заједница, циљ нам је да у свакој од њих
допринесемо подизању квалитета живота.
"Електропривреда Републике Српске"
запошљава значајан број радника у
цијелој Српској, што омогућава њиховим
породицама егзистенцију, истовремено
"пунећи“ републички буџет кроз порезе,

се радницима пружају потребне информације. Информисан радник је најбољи
“маркетинг“ предузећа у јавности. Истовремено, много више него што је то до
сада био случај, потребно је да ми причамо о себи, не чекајући да нас “прозову“
или нам поставе питања на која, стиче се
утисак из искуства, готово по правилу
имају спремне одговоре. Вријеме пред
нама ће потврдити да смо и на овом пољу
направили заокрет и да се планским, континуираним радом може "Електропривреда Републике Српске" поставити на
мјесто које заслужује. Када то постигнемо
њена друштвено одговорна улога ће бити
видљивија и сваки ће грађанин Републике
Српске бити свјестан улоге и значаја
"Електропривреде РС“.
Покренули сте истовремено много
процеса, најављујући промјене које ће
оснажити лидерску позицију компаније
када је развој Републике Српске у питању. Колико запослени у систему знају
о свему о чему сте говорили? Шта им
можете поручити?

Посјета копу РиТЕ Угљевик

комфора“, уз обавезу подизања нивоа
компетенција и прерасподјеле послова у
складу с њима и са захтјевима нове организације.

Висок степен социјалне осјетљивости годинама је значајна карактеристика пословања Електропривреде РС.
Колико се о улози друштвено одговорне
компаније уопште зна, колико је овај
аспект дјеловања промовисан и вреднован? Какав је имиџ предузећа, каква сарадња са медијима?

Све до сада речено потврђује да је
"Електропривреда Републике Српске"
друштвено одговорна и социјално осјетљива компанија. То, прије свега, показује
однос према грађанима кроз саму цијену
електричне енергије, која је убједљиво
најнижа у региону, а тако ће и остати. Причали смо и о цијени за “индустријске
купце“ гдје је економски интерес компаније подређен подршци снажнијем развоју привреде.
"Електропривреда Републике Српске"
значајно утиче и на буџете општина и градова на чијој територији користи хидро-
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доприносе, накнаде и друге обавезе. На
тај начин значајно учествује у стварању
основа за измиривање обавеза из буџета
по основу давања за запослене чије се зараде исплаћују из буџета, за пензионере,
борце и све друге кориснике који остварују права на бази исплата из буџета.
Из остварене добити, "ЕРС" издваја 10
одсто средстава на име донација за спорт,
културу и социјалну помоћ. Сва та средства се по утврђеним критеријима
додјељују разним клубовима, културним,
образовним, социјалним институцијама и
установама.
Нажалост, у претходном периоду није
довољно рађено на промоцији и представљању значаја “ЕРС“ у друштву.
Имиџ доброг и успјешног предузећа
почиње у њему самом. Интерно комуницирање је посебно важно, а поновно покретање овог часописа је један од видова
те комуникације унутар система. Ниво мотивације запослених је сталан процес на
који се може утицати, успостављеним каналима комуникације са запосленима,
преношењем важних порука и усмјеравањем ка постизању пословних циљева. Гласине и дезинформације губе смисао ако

Имамо јасне и чврсте планове да постанемо центар енергетике на Балкану, па
и у Европи. На малом простору ћемо
имати највише инсталисаних капацитета,
највише радних мјеста у енергетици и око
ње. Сасвим сам сигуран да имамо будућност, само треба радити. Ово су озбиљне
ствари и за успјешно провођење нам је
потребан стручан и образован кадар. Ми
ћемо већ у априлу расписати конкурс за
пријем људи који су завршили факултете
са високим просјеком (преко “9“), а потребни су енергетском сектору, при чему
ћемо преферирати државне високошколске установе. Морамо водити рачуна
о будућности, јер неко треба да настави и
послије нас да одржава, развија и експлоатише овај систем. Памети и знања
неће никада бити превише, па још једном
истичем спремност генерација које су
стварале и водиле овај систем да помогну
и своја знања и искуства ставе ЕРС-у на
располагање.
Никада није превише одговорности.
Желим да подигнем ниво одговорности
на виши степен и будите увјерени да ћемо
у томе успјети. Ми једноставно немамо
право на оправдавања и неуспјех.
Ослањаћемо се на оне који хоће да
иду напријед, да раде и стварају. Посла ће
бити. И огромног простора за напредовање сваког запосленог у систему.
Предраг Шкоро, главни уредник
шеф Службе за информисање
МХ “ЕРС“, МП а.д. Требиње
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ИНВЕСТИЦИЈЕ ВРИЈЕДНЕ 242,4 МИЛИОНА КМ
Инвестициона улагања - МХ “ЕРС“

Изградња пројекта одсумпоравања

Инвестициона улагања Мјешовитог Холдинга “Електропривреде РС“ у 2018. години износе 242,4 милиона КМ.
Када су у питању производна предузећа Мјешовитог Холдинга “ЕРС“ у 2018. години инвестициона улагања су вршена у
циљу остварења електроенергетског биланса, оптималног рада
електро-енергетског система и даљег развоја МХ “Електропривреде РС“.
Улагања у термоенергетским постројењима односе се на реконструкцију постојећих објеката у правцу даљег јачања економске ефикасности система, уз подизање техничке стабилности и
поузданости његовог рада на већи ниво, као и рјешавање еколошких проблема.
Најзначајнија инвестициона улагања термоенергетских
објеката у 2018. години су: наставак реализације пројекта одсумпоравања димних гасова у циљу смањења емисија SO2 и честица на ниво прихватљив нашом законском регулативом и
Директивама ЕУ код “РиТЕ Угљевик“, инвестициона откривка код
“РиТЕ Гацко“.
У хидроенергетским постројењима инвестиционо улагање
везано је за сигурност брана и повећање степена поузданости
рада постројења као и за изградњу нових хидроенергетских
објеката ХЕ Дабар, МХЕ “Бочац 2“ и ХЕ “Богатићи Нова“. Најзначајнија улагања у 2018. години односила су се на реализацију
пројекта изградње канала кроз Фатничко поље – Фатнички
канал, радови на бетонској облози тунела Фатничко поље – Акумулација Билећа, изградња тунела одводњавања Билећког поља
код “ХЕ на Требишњици“.
Укупно реализована инвестициона улагања производних
предузећа МХ “ЕРС“ у 2018. години износе 171,77 мил. КМ и односе се на:
1. Реконструкцију и модернизацију постојећих
oбјеката .............................................................. 15,99 мил. KM
2. Изградњу нових производних објеката и набавку
рударске механизације за отварање нових

површинских копова ........................................ 146,57 мил. KM
3. Израда техничке dокументације ..................... 1,47 мил. KM
4. Остало ................................................................... 7,74 мил. KM

Инвестиционо улагање електродистрибутивних предузећа
МХ ЕРС у 2018. години износило је око 69,13 милиона КМ и односило се на изградњу и санацију електродистрибутивне мреже
са циљем побољшања у квалитету и сигурности снадбијевања
купаца електричном енергијом, као и смањење техничких и комерцијалних губитака на електродистрибутивној мрежи. Изграђено је и обновљено 902 km нисконапонске и средњенапонске
мреже и 285 трафостанице.
Нинковић Горан, сарадник
Драгана Гачић, сарадник
Служба за инвестиције у постојеће објекте
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д.Требиње
ЕРС // јануар - март 2019.
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УСПЈЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
ПОТВРДА СНАГЕ СИСТЕМА
ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

“Хидроелектране на Требишњици“ су у протеклој 2018. години оствариле добре производне и пословне резултате и тиме
наставиле својe успјешно пословање. Упркос чињеници да jе
2018. години претходио дуготрајан сушни период (децембар
2016. године - новембар 2017. године), незабиљежен од када се
врше хидролошка мјерења на сливу, са изузетно лошом хидрологијом и ниским производњама, “Хидроелектране на Требишњици“
су остале, већ доказано, важан ослонац
електроенергетског система Републике Српске.
Укупно остварена производња електричне енергије система
ХЕТ у 2018. години износи 1.290,60 GWh. На ХЕ Требиње 1 произведено је 526,72 GWh електричне енергије, производња ХЕ
Требиње 2 је 7,75 GWh, а производња ХЕ Дубровник (Г2) износила је 756,12 GWh. Агрегат Г1 у ХЕ Дубровник, за Хрватску електропривреду произвео је 766,63 GWh електричне енергије.
План производње по ЕЕ билансу МХ “ЕРС“ за 2018. годину
износио је 1062,14 GWh и премашен је за 21,51%. Веће остварење производње и хидрологије у првих шест мјесеци 2018. године од Билансом планираних, условило је потребу за израдом
ребаланса електроенергетског биланса система ХЕТ. У оквиру израде Ребаланса електроенергетског биланса МХ “ЕРС“ за 2018.
годину урађен је Ребаланс електроенергетског биланса система
“ХЕТ“ на принципу изједначења плана са остварењем хидроенергетских величина за период 01.01. – 30.06.2018. и планова
за период 01.07. – 31.12.2018. године. Ребалансом планирана
производња система “ХЕТ“ за 2018. годину износи 1.326,96 GWh
и већа је за 264,82 GWh односно за 24,93% у односу на Биланс
за 2018. годину. Ребалансирани план производње у 2018. години
испуњен је са 97,26%. У поређењу са оствареном производњом
у 2017. години, као екстремно сушном годином, производња у
2018. години је већа за 107,38%.
Хидролошке прилике су и током 2018. године одступале од
билансираних. Након изузетно дугог сушног периода, повољна
хидрологија са повећаним дотоцима у акумулације је почев децембра 2017. године настављена и у прва четири мјесеца 2018.
године. Неповољне хидролошке прилике забиљежене током
љетних мјесеци, настављене су и током мјесеца септембра и октобра 2018. године, док је у новембру и децембру забиљежена
добра хидрологија и дотоци у акумулације. Просјечни годишњи
остварени дотоци воде у акумулације Билећа и Требиње износе
71,36 m3/s и 22,55 m3/s, док су планирани по 70% вјероватноћи
појаве дотока 58,79 m3/s и 9,84 m3/s респективно. Остварена
кота акумулације Билећа на крају 2018. године износи 377,18
mn.m. и већа је од ребалансиране планске коте за 0,18 m.
Током 2018. године, “ХЕТ“ је учествовао као пружалац помоћних услуга у оквиру “ЕРС“ као балансно одговорнe стране, за потребе ЕЕС БиХ. Помоћне услуге секундарне и тецијарне
регулације обављају се са сва три агрегата на ХЕ Требиње 1 и
агрегатом 2 у ХЕ Дубровник. Током 2018. године испоручено је
10.084,81 MWh електричне енергије у секундарној и 790,83
MWh у терцијарној регулацији.
На објектима и постројењима “Хидроелектрана на Требишњици“, у оквиру редовног годишњег ремонта у 2018. години, радови су обављени по планираној динамици. Ремонт на ХЕ
Требиње 1 обављен је у периоду од 17.09. до 24.10.2018. године.
Првих 12 дана остварено је безнапонско стање система и извршени ремонти 220kV и 14,4kV постројења, а потом су услиједили ремонти сва три агрегата у трајању од 10 дана по
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агрегату. Ремонт на агрегату 2 у ХЕ Дубровник обављен је у периоду од 17.09. до 08.10.2018. године, док су радови на ХЕ Требиње 2 извршени у периоду 04.06. до 15.06.2018. године.
“Хидроелектране на Требишњици“ су у 2018. години пословале позитивно и оствариле добит од 5.531.004 КМ. Укупни приходи од електричне енергије остварени у 2018. години износили
су 66.386.717 КМ (укупни приходи предузећа износили су
69.875.729 КМ). Укупни расходи износили су 61.803.927 КМ. Одложени порески расходи периода износили су 2.540.798 КМ.
На основу претходно наведене производње и прихода остварена је просјечна производна цијена од 5,14 pf/kWh (приход од
електричне енергије/укупна производња).
У 2018. години инвестирано је 20.300.817 KM. Од наведеног
износа на улагања из властитих средстава односи се 16.716.188
КМ, док је из ино кредита уложено 3.584.629 КМ.
Изнесени подаци о пословању и производњи у претходној
години упућују на закључак да је уз оптимално искориштење
хидроресурса и добро управљање и организацијa посла, и у отежаним условима пословања, што због природних услова на које
смо упућени и од којих директно зависи производња, што због
општег неповољног привредног амбијента у којем послујемо,
могуће остварити добре резултате и бити успјешан сегмент електроенергетског система Републике Српске. На тај начин задржава се стечени рејтинг у вишедеценијском пословању - као
поуздан, добро организован и погонски спреман хидроенергетски систем којим управљају и који опслужују људи који су својим
комплетним стручним и људским потенцијалом посвећени овом
послу. Зато позитивни резултати јесу ту, али уз опште настојање
свих да убудуће буду још респектабилнији.
Мр Тамара Бојић, дописник,
шеф Службе за обрачун електричне енергије
ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

ЕРС АКТУЕЛНО
“ХЕ на Врбасу “ а.д. Мркоњић Град

ХЕ “БОЧАЦ 2“
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Почетне идеје о искоришћењу енергетског капацитета
компензационог базена
Још од времена када је изграђена и пуштена у рад ХЕ „Бочац“
у њеном саставу се налази компензациони базен у кањонском
дијелу тока ријеке Врбас, око 7,3 км низводно од постројења ХЕ
„Бочац“. Основна намјена компензационог базена је регулисање
испуштања воде у низводно подручје на начин који спречава нежељене посљедице, према граду Бања Луци и даље до ушћа у
ријеку Саву.
У циљу заокружења техничко-економске цјелине ХЕ “Бочац“
разматрање првог техничког рјешења енергетског искориштења
акумулације компензационог базена обухваћено је “Студијом
енергетског искориштења компензационог базена ХЕ „Бочац““
из 1982. године. Студије представљају прекретницу и тренутак
од којег почиње да егзистира конкретизација идеје о изградњи
будуће ХЕ “Бочац 2“.
У периоду након 1982. године није дошло до реализације изградње хидроелектране на компензационом базену, како
дијелом због тадашњих друштвених прилика, тако и због ратних
дешавања током деведесетих година прошлог вијека.
Управа ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,
2010. године покреће активности на конкретизацији ове идеје.
Израђена је “Студија о могућности изградње хидроелектрана у
дијелу слива ријеке Врбас у Републици Српској“, са посебним
освртом на иновирано техничко рјешење енергетског искориштења хидроенергетског потенцијала компензационог базена изградњом ХЕ “Бочац 2“. Студијом су идентификоване могуће
локације за изградњу хидроенергетских објеката на средњем
току ријеке Врбас и упоредном анализом техничких рјешења за
изградњу хидроенергетских објеката од Бања Луке до ХЕ
“Бочац“, оцjењено је да је пројекат ХЕ “Бочац 2“ појединачно
најисплативија и најизводљивија инвестиција тако да је препоручена њена што бржа реализација.
Техничким рјешењем изградње ХЕ “Бочац 2“ предвиђено је
да се на постојећој бетонској гравитационој брани компензацио-

ног базена, лоциранoj у стјешњеном, клисурском дијелу долине,
изгради прибранска електрана. Машинска зграда са 2 агрегата
инсталисаног протока од 2x55 m3/s је лоцирана у лијевом боку
профила. Према предложеном рјешењу електрана има средњу
годишњу производњу енергије од 41,603 GWh при средњој
снази 2x4,746 МW.
Њена изградња не изазива никаве промјене околине и не
угрожава постојеће инфраструктурне објекте.
Ово хидроенергетско постројење и јесте атрактивно зато што
се складно уклапа у постојеће водопривредне и еколошке
захтјеве, а доприноси повећаном обиму производње електричне енергије у систему.

Период од прве иницијативе предузећа ХЕВ до
добијања грађевинске дозволе
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је 2006.
године самоиницијативном понудом покренуло активности за
додјелу концесије, те се у више наврата обратило надлежним
министарствима у Влади Републике Српске у циљу добијања
концесије за изградњу и кориштење ХЕ “Бочац 2“.
Влада Републике Српске је на сједници одржаној 28. 3. 2013.
године донијела Рјешење о додјели концесије за изградњу и кориштење ХЕ “Бочац 2“. Уговор о концесији потписан је 28.5.2014.
године. Потписници уговора били су министар индустрије, енергетике и рударства др Жељко Ковачевић и директор ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град мр Недељко Кесић.
Процедура добијања грађевинске дозволе спроведена је у
складу са важећом законском регулативом. Будући да је ријеч о
сложеном, објекту било је неопходно прибавити обиман сет документације, дозвола и сагласности као предуслов за добијање
грађевинске дозволе.
Урбанистичко-технички услови израђени су у 2013. години и
на основу њих су добијене сагласности и потврде на локацију.
Сагласности и потврде на локацију, заједно са урбанистичко-техничким условима са стручним мишљењем и уговором о концеЕРС // јануар - март 2019.
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сији, сукцесивно су достављене Министарству за просторно уре- Кесић, док је потписник испред извођача “Интеграл Инжењеђење, грађевинарство и екологију чиме је комплетирана доку- ринг“ а.д. директор мр Слободан Станковић. Потписивању су
ментација и на основу чега је Министарство издало и доставило присуствовали и представници Надзор/Пројектанта, на челу са
локацијске услове дана 17.9.2014. године.
директором, др Дејаном Дивцем.
У складу са важећом законском регулативом спроведена је
Изградња објекта трајала је од 20. јула 2015. године до њеног
процедура процјене утицаја на животну средину која је обухва- пуштања у пробни рад 20. августа 2018. године. У том периоду
тала претходну процјену утицаја на животну средину, израду и су инвеститор, ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић
ревизију Студије утицаја на животну средину,
Град, извођач грађевинских радова, “Интеграл
јавну расправу и јавни увид у Нацрт студије и
Инжењеринг“ из Лакташа, испоручилац елекконачно одобрење Студије утицаја на житромашинске и хидромеханичке опреме и
Хидроелеквотну средину од стране Министарства за
извођач радова, “Елнос БЛ“ из Бањалуке и
просторно уређење, грађевинарство и екопројектант, консултант и надзор у току изтране, као капилогију РС.
градње свих објеката, Институт за водопритални објекти, се
Обзиром да МХЕ “Бочац 2“ спада у
вреду “Јарослав Черни“ из Београда,
објекте за које је неопходно прибављање
уложили огромну радну енергију, као и вене граде често.
еколошке дозволе, процедура прибављања
лико знање техничког и административног
Ријетке су генераје спроведена у складу са одредбама Закона
кадра да би овај сложени пројекат успјешно
о заштити животне средине.
довели до завршетка.
ције
градитеља
Након што је израђен и ревидован
Уграђено је преко 15.000 m3 бетона,
које су имале срећу више од 1.100 t арматурног челика и искоГлавни пројекат за МХЕ “Бочац 2“ било је потребно прикупити сагласности на пројектну
пано преко 40.000 m3 стијенског материјала.
да учествују на
документацију, што је био предуслов за подВелико искуство грађевинског техничког
ношење захтјева за грађевинску дозволу.
пројектима сличне кадра и исказана одговорност били су преДана 7.7.2014. године, по окончању свих засудни у рjешавању свих непредвиђених сикомплексности.
конских процедура, предузећу ЗП “Хидротуација које је овај посао носио са собом.
електране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Посебну димензију овом подухвату даје
додјељена је грађевинска дозвола за изчињеница да су се радови изводили у услоградњу ХЕ “Бочац 2“.
вима сталне производње енергије на хидроелектрани “Бочац“,
што је значило свакодневне осцилације у протоку и нивоу воде
Концепт организације изградње ХЕ “Бочац 2“
са обје стране бране и да је извођач грађевинских радова веома
Концепт изградње ХЕ “Бочац 2“ заснивао се на подјели по- мали број дана захтијевао посебан режим рада који би доносио
слова између учесника, који су дефинисани у складу са Уговором губитке у производњи електричне енергије, а ток Врбаса никад
регулисаним надлежностима и одговорностима.
није био прекидан и сачувани су квалитет и чистоћа воде у изУ складу са концесионим уговором склопљеним са Владом ворном стању. Такође је важно напоменути и да се саобраћај маРС инвеститорске послове на изградњи ХЕ “Бочац 2“ обављало гистралним путем током извођења радова несметано одвијао.
је ЗП “Хидроелектране на Врбасу“, зависно предузеће у оквиру
ХЕ “Бочац 2“ је изграђена тако да задовољава савремене
МХ “Електропривреда Републике Српске“. Испред инвеститора трендове и технолошка достигнућа која се примијењују на страименован је Мр Горан Милановић на функцију директора ним тржиштима. Уграђена је опрема реномираних произвођача,
пројекта изградње ХЕ “Бочац 2“. Консултантске, пројектантске и која испуњава европске и свјетске стандарде, како у дијелу ефиистраживачке послове, као и послове стручног надзора у току касности, тако и дијелу заштите на раду и заштите животне среизградње обављао је Институт за водопривреду “Јарослав дине. Тако су, примјера ради, у ХЕ “Бочац 2“ уграђена два
Черни“ а.д. из Београда. Испоручилац опреме је био конзор- капсулна агрегата, сваки од њих тежак 55 тона и снаге 5 МW, који
цијум који чине предузећа “Елнос БЛ“ д.о.о. из Бањалуке, “Елнос су данас међу првим агрегатима овог типа уграђеним на подБЛ“ д.о.о. из Београда и “Andritz Hydro“ S.A.S. i Fontaine Cedex ручју бивше Југославије.
(Француска). Извођач грађевинских радова био је “Интеграл ИнХидроелектране, као капитални објекти, се не граде често.
жењеринг“ а.д. Лакташи.
Ријетке су генерације градитеља које су имале срећу да учествују
Први уговор везан за испоруку опреме и извођење радова на пројектима сличне комплексности. Из тог разлога после овако
на изградњи МХЕ “Бочац 2” је инвеститор, ЗП “Хидроелектране успјешно обављеног посла сви могу да буду поносни на свој дона Врбасу” а.д. Мркоњић Град, потписао 26.6.2014. године са из- принос изградњи овако сложеног објекта.
вођачем, лидером конзорцијума Елнос БЛ д.о.о. Бања Лука . УгоНајважнији аспект овог пројекта је да су грађани Републике
вором су обухваћени сљедећи послови: испорука техничке Српске добили један потпуно еколошки извор електричне енердокументације за уградњу, израда и допрема опреме (укљу- гије, који утиче на квалитет рада читавог енергетског система, с
чујући и резервне дијелове), уградња опреме на локацији МХЕ, обзиром да у овом дијелу државе постоји одређен дефицит у
испорука техничке документације за експлоатацију, обука производњи електричне енергије. Стога је потпуно оправдано
особља, пуштање у рад и примопредајна испитивања.
размишљати о даљем развоју енергетског система градњом
Институт за водопривреду “Јарослав Черни“ а.д. из Београда нових постројења на бази чисте и обновљиве енергије.
је, према уговору склопљеним са инвеститором 26. јануара 2015.
На крају, треба навести да новоизграђена хидроелектрана
године, вршио консултантске, пројектантске, истраживачке и по- “Бочац 2“ по својим специфичним карактеристикама предслове стручног надзора у току изградње ХЕ “Бочац 2“.
ставља јединствен објекат у оквиру система “Електропривреде
Изградња ХЕ “Бочац 2“ започета је средином мјесеца јула Републике Српске“.
2015. године, даном потписивања уговора између инвеститора
- ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град и извођача
Горан Џевер, дописник
“Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи. Уговор је потписан у проСектор за инвестиције и развој
сторијама ХЕ “Бочац“ 15.7.2015. Испред Инвеститора уговор је
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
потписао директор ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ мр Недељко

10 ЕРС // јануар - март 2019.

ЕРС АКТУЕЛНО
ЗП “Електро-Добој“ а.д. Добој

РАЗВОЈ ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА У ОПШТИНИ ТЕСЛИЋ

Општина Теслић, једна je од највећих општина у Републици
Српској. Простире се на 846 km2 богатих природним туристичким ресурсима са разноликом топографијом и очуваним природним богатством. Смјештена је у сјеверном дијелу Босне и
Херцеговине, југозападно од Добоја. Већ дуго времена општина
Теслић представља препознатљиву туристичку дестинацију бањског, вјерског, планинског, конгресног или неког другог облика
туризма. Поједини дијелови општине Теслић се налазе на надморској висини изнад 1.000m, са висоравнима које омогућавају
стварање планинских ријека, што је погодовало развоју и изградњи малих хидроелектрана. На дистрибутивном подручју ТС
35/10kV Блатница је изграђено и пуштено у погон осам малих
електрана, укупне инсталисане снаге 4,35MVA. Поред старе индустријске зоне Жарковина, од 2015. године у Теслићу је у току
и градња нове индустријске зоне са све израженијим трендом
повећања капацитета за напајање електричном енергијом.
Оваква топографија створила је разуђеност центара потрошње и производње електричне енергије, па је раније развијени концепт планирања и развоја дистрибутивне мреже са
разлогом фаворизовао 35kV напонски ниво, који се показао
веома успјешним, јер је могао одговорити на трендове повећања потрошње електричне енергије у удаљенијим дијеловима општине. Овај концепт планирања и развоја
дистрибутивне мреже је из тог разлога постројењима 35kV напонског нивоа дао приоритет, како у погледу инсталисане снаге
трансформатора 110/35/10kV, тако и у великом броју резервних
ћелија 35kV.
Међутим, до повећања потрошње у разуђеним центрима
није дошло, чак се појавила нова производња електричне енергије, која дистрибутивно предузеће ЗП “Електро Добој“ а.д.
Добој ставља у нови положај. Мијењају се токови енергија на
35kV напонском нивоу и у случају ТС Блатница долази до
измјене тока енергије од Блатнице према Теслићу. Са друге
стране, због развоја индустријских зона, повећања потрошње у
бањском центру стварају се уска грла у напајању самог Теслића,
тако да је дошло до недостатка довољног броја СН излаза на
10kV напону. У периоду повећања потрошње електричне енергије, комплетан град Теслић је напајан са само пет СН излаза на
10kV напону. Реализацију нових планова развоја дистрибутивне
мреже је реметио и застој у функционисању преносне компаније, који је, на несрећу, кулминирао у периоду ових измјена режима рада електроенергетске мреже на подручју општине
Теслић.
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој је, поред израде нових развојних планова, предузимало и мјере реконфигурације СН расплета изградњом нових траса кабловских водова, инсталирањем

аутоматских реклозера и СН расклопница са даљинским управљањем, повећање капацитета кондензаторских батерија, како
би се поједине дионице водова растеретиле и оствариле већу
пропусну моћ. Међутим, и даље на напојној ТС 110/35/10kV није
било довољног броја излазних ћелија на 10kV напону.
У овако створеној ситуацији, гдје напајање града постаје непоуздано, крајем 2014. године новоизграђени излаз “ТеслићГрад 1“ је спојен у вањском кругу ТС 110/35/10kV претварањем
објекта вањског постројења компензације 10kV у расклопницу,
чиме су добијени услови за привремено спајање овог излаза, уз
истовремени рад и компензације 10kV, чиме је привремено формиран шести излаз за напајање самог града.
Захваљујући дугогодишњем заједничком планирању са преносном компанијом, почињу се реализовати и инвестиције у
објекат ТС 110/35/10kV “Теслић“, те се добија дуго очекивано
проширење капацитета у напајању електричном енергијом,
чиме се стварају основни предуслови за реализацију планова
развоја дистрибутивне мреже у Теслићу:
- развој градске СН мреже по принципу “n-1“
- повећање снаге енергетског трансформатора на 10kV
страни са 20 на 40MVA
- повећање броја СН излаза 10kV са пет на дванаест
- повећање броја кондензаторских батерија у вањском постројењу компензације 10kV
- изградња аутоматских расклопних постројења са даљинским надзором и управљањем
Тренутно, у току је опремање и спајање свих дванаест СН

10kV излаза у новом 10kV постројењу, као и испорука новог
трансформатора ТС 110/35/10kV, гдје се завршетак свих радова
очекује у мају 2019. године. Овај примјер развоја дистрибутивне
мреже представља класичан примјер пословања дистрибутивних предузећа у свјетлу развоја дистрибуиране производње, отварања тржишта електричне енергије уз обезбјеђење услова за
сигуран, ефикасан и квалитетан рад дистрибутивног система.
Горан Савановић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
ЕРС // јануар - март 2019.
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ЕРС ДОГАЂАЈИ
ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМ
МХ “ЕРС“ ПРИЛАГОЂАВА СЕ
НОВОНАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ

Реализација планова производње електричне енергије зависи од расположивости производних објеката, њихове погонске
спремности и хидрологије.
Хаварија која се десила у ХЕ Дубровник, узроковала је нерасположивост агрегата од 10.01.2019. године, а њихов повратак на
мрежу је још увијек неизвјестан. Ово истовремено значи и обустављање производње на агрегатима ХЕ Требиње 1, јер је њихово самостално ангажовање неисплативо. У таквим условима,
потписан је уговор са ЕПХЗХБ о заједничком кориштењу ПХЕ Чапљина, чиме ће МХ “ЕРС“ и ХЕТ дјелимично компензовати нерасположивост агрегата Г2 у ХЕД. Испуштање воде према ПХЕ
Чапљина, поред обезбјеђивања дијела производње из ПХЕ Чапљина за МХ“ЕРС“, односно ХЕТ, омогућиће истовремено рад
агрегата ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2, као и евакуацију воде.
С обзиром на то да је удио расположиве снаге једног нашег
термоблока у укупној снази производног система МХ “ ЕРС“
преко 20%, а у ситуацији нерасположивости Г2 ХЕД и већи то је
врло битно добро планирање термина за извођење ремоната.
Производни систем МХ “ЕРС“ се прилагођава новонасталој
ситуацији на начин да се уради нови распоред ремоната термоелектрана. Почетак ремонта ТЕ Гацко ће се помјерити са термина
планираног ЕЕ биласном МХ “ЕРС“ за 2019. годину (20.03.2019.)
на термин 01.04.2019. године, а ремонт ТЕ Угљевик ће са термина 22.06.-31.07. 2019. бити пребачен за јесен, односно период
16.09.-04.11.2019. године.
Тиме ће се обезбиједити потребне количине електричне
енергије за снабдијевање домаћег конзума, без додатне набавке
енергије на тржишту или уз минималне набавке. Након повратка
ТЕ Гацко на мрежу и до почетка ремонта ТЕ Угљевик, у току јула,
августа и дијела септембра, МХ “ЕРС“ ће имати вишак електричне енергије, који се може пласирати на тржиште када су
обично цијене највише.
Љиљана Пендо, члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу
МХ “ЕРС“, МП а.д. Требиње

ЧЛАНСТВОМ У ЕПФ ДО
ДОДАТНЕ ПЕНЗИЈЕ

Представници Еврпског добровољног пензијског фонда
(ЕПФ) из Бањалуке одржали су 7. марта у Дирекцији “Електрокрајине“ презентацију бенефита учлањења у тај фонд из
такозваног трећег пензијског стуба.
Здравко Зечевић, правник у ЕПФ, је у презентацији истакао да постоје могућности колективног чланства предузећа
које би издвајало средства за запослене, као и индивидуалног плаћања заинтересованих радника.
“Радници би акумулирана средства увећана за премију
користили као додатну пензију уз стандардну пензију из
Фонда ПИО РС. Повластице чланства у ЕПФ-у се огледају у ослобађању од доприноса и умањењу пореских давања за
мјесечне уплате до 100 КМ, односно до 1.200 КМ на годишњем нивоу“, нагласио је Зечевић.

Презентацији су присуствовали Гордана Дробњак, извршни директор ЕПФ, Ђуро Бероња, координатор у Кабинету
генералног директора “Електропривреде РС“, те Родољуб
Топић, извршни директор за економска питања “Електрокрајине“, заједно са представницима свих пословних сектора
и Синдиката тог предузећа. Презентације се врше у свим
предузећима из састава МХ ”ЕРС”.
Предраг Клинцов, дописник
шеф Кабинета управе
ЗП ”Електрокрајина” а.д. Бањалука

ЗП ”Електрокрајина” а.д. Бањалука

ДРАГАН ЧАВИЋ, В.Д. ДИРЕКТОР
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Надзорни одбор ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је 21.
фебруара именовао дипломираног економисту Драгана Чавића
из Бање Луке за вршиоца дужности директора предузећа до
окончања конкурсне процедуре.
Именовање је услиједило након што је директорица “Електрокрајине“ мр Сека Кузмановић са навршених 65 година испунила услове за одлазак у пензију.
Драган Чавић је рођен 10. марта 1958. године у Зеници.
Дипломирао је на Економском факултету у Бањој Луци 1980. године. Као дипл. економиста радио је послове у струци у државном и приватном сектору.
Био је учесник Одбрамбено-отаџбинског рата од 1991. до
1994. године као резервни официр ВРС.
У политичкој каријери обављао је више дужности међу
којима предсједника РС (2002. – 2006. година) и потпредсједника РС (2000. – 2002. година). Тренутно је посланик у Народној
скупштини РС у свом четвртом мандату.
Предраг Клинцов, дописник
шеф Кабинета управе
ЗП ”Електрокрајина” а.д. Бањалука

ЕРС ДОГАЂАЈИ
ОБИЉЕЖЕНА КРСНА
СЛАВА
ХЕ “ВИШЕГРАД“

Руководство и радници Зависног Предузећа “Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 27. јануара 2019. године, уз
традиционално ломљење славског колача и свечани ручак,
обиљежили су своју крсну славу – Светог Саву.
Обред ломљења славског колача обављен је у Управној
згради Предузећа у Андрићграду, уз присуство великог броја

свештенства Српске православне црквене општине Вишеград, након чега је уприличен свечани ручак у хотелу “Вилина
Влас“.
Директор Предузећа Недељко Перишић, честитајући запосленима крсну славу, захвалио се свим присутним гостима
што овај свечани дан дијеле са радницима предузећа, те
додао да ХЕ “Вишеград“ на овај начин настоји да сачува традиционалне вриједности и обичаје.
“Година која је иза нас била је јако повољна за ХЕ “Вишеград“ и успјели смо да остваримо један од најбољих производних резултата од 1.152,88 GWh електричне енергије.
Ове године, уз сарадњу са “Електропривредом РС“, наставићемо са реализацијом започетих пројеката, а акценат ће

свакако бити на улагањима у нове инвестиционе објекте на
ријеци Дрини“, закључио је Перишић.
Славској свечаности, поред руководства и радника ХЕ “Вишеград“, присуствовали су представници ЕРС-а, те бројне истакнуте личности друштвено-политичког, културног и јавног
живота Вишеграда и регије.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Нова монографија Слободана Марковића

СИНДИКАТ У РУДНИКУ И
ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ УГЉЕВИК

Крајем прошле године уочи Дана рудара из штампе је
изашла нова књига нашег колеге Слободана Марковића – “Синдикат у Руднику и термоелектрани Угљевик“. Повод да напише
ову занимљиву монографију су предстојећи јубилеји - 120 година рудника у Угљевику и 40 година површинског копа Богутово
Село.
На промоцији књиге која је одржана у Центру за културу у Угљевику Слободан Марковић је рекао да су поред кратке историје
синдиката прво у Руднику угља Угљевик, а потом у Руднику и термоелектрани Угљевик, у књизи испричане чињенице о настанку
радничког синдикализма у свијету и на простору бивше Југославије. Он је истакао да синдикализам на ове просторе долази са
индустријализацијом, чији је први вјесник у нашим крајевима
било управо отварање рудника у Угљевику. Ова књига је покушај
да се неке ствари отргну од заборава, те да остану као свједочанство о синдикату за будућа покољења.
Радници који су радили и раде у Руднику су покретачи развоја комплетне општине и регије, али и борци за социјална
права радника, нагласио је Марковић. Марковић је истакао да
је Синдикат РиТЕ "Угљевик" један од најорганизованијих у оквиру Синдиката “Електропривреде Републике Српске“, али и
цјелокупног Синдиката Републике Српске и да је управо он понос
Угљевика.

Он је додао да је књига мукотрпно спремана, без великих
материјала и грађе и да је више базирана на сјећањима и разговору са старијим радницима и члановима синдиката, јер сва
документација из прошлости једноставно не постоји, загубљена
је и није је могуће пронаћи. Књига је подијељена у три нивоа –
развој рудника, затим утицај рудника на околину и на крају развој синдиката.
Осим аутора на промоцији је говорио Зоран Мићановић,
предсједник Синдиката “РиТЕ Угљевик“, уједно и предсједник
Синдиката “Електропривреде Републике Српске“. Мићановић је
поздравио настанак једне овакве монографије, уз велику захвалност самом аутору на дјелу које свједочи о синдикализму угљевичких рудара. Искористио је прилику да укаже на долазак
времена либерализације тржишта, које може да доведе до отежаног пословања “РиТЕ Угљевик“. Позвао је запослене да у
складу с тим треба да се баве својим правом на рад.
Аутор овог, интересантног, дјела Слободан Марковић је на
крају истакао да се рудник након падова поново дизао и постајао
већи и снажнији. Он је изразио наду да ће будуће генерације наставити традицију бављења рударством у Угљевику.
Светлана Симанић, дописник
референт за односе с јавношћу
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик
ЕРС // јануар - март 2019.
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ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ПОВРШИНСКОГ
КОПА “БОГУТОВО СЕЛО“ – УГЉЕВИК
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

Почетни радови на ПК Богутово Село

Крајем прошле године навршило се четрдесет година рада
на површинском копу “Богутово Село“ – Угљевик. Значај рудника
за развој Угљевика и цијеле регије готово да је немјерљив. Мало
је мјеста чија је судбина толико одређена наким привредним ресурсом као што је судбина Угљевика зависила од његовог рудника. Већ само отварање рудника далеке 1899. године (ове
године нас очекује обиљежавање стодвадесете годишњице рударења у Угљевику) у једној до тада изразито руралној средини,
унијело је озбиљне промјене у живот мјештана Угљевика и околних села. У историји развоја угљевичког рудника експлоатација
је вршена у неколико рударских објеката: “Стара јама“, јама
“Исток“, “Површински коп“, у Мезграји јама “Слатина“, површински коп “Млини“, јама “Млини“, површинки коп “Јасиковац“ и
ПК “Луке“.Почетком седамдесетих година, иако је производња
у угљевичким рудницима из године у годину расла, било је јасно
да без изградње термоенергетског објекта нема развоја општине јер је угаљ једини значајан ресурс. Наиме у 1978. години
престаје да ради откривка на површинском копу “Луке“ у Мезграји, а сва механизација за откривку пребацује се на површински
коп “Богутово Село“ и са механизацијом инвеститора врши прву
инвестициону откривку која је износила 1.303.191 m3 .
Прије изградње термоелектране “Угљевик 1“, отпочело се са
детаљним геолошким истраживањима, пројектовањем и изградњом ПК “Богутово Село“ – Угљевик.
За рад Термоелектране “Угљевик 1“, снаге 300 MW, неопходно је било обезбиједити довољне количине угља одговарајућег квалитета, које су износиле 1,75 милиона тона на
годишњем нивоу.
Главни рударски пројекат Површинског копа “Богутово Село“
– Угљевик је урађен 1980. године. Поред Главног пројекта урађена је и остала техничка и друга документација која је била
услов за инвестициона улагања за отварање и развој ПК “Богутово Село“.
На ПК “Богутово Село“ примјењен је дискотинуални систем
експлоатације који подразумијева:
- Копање и утовар откривке и угља багерима кашикарима (запремине кашике од 4,6 – 14 m3 );
- Транспорт откривке и угља дамперима (носивости од 75 –
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110 тона);
- Одлагање откривке булдозерима на Велико западно одлагалиште и Сјеверно одлагалиште. (Снаге od 154 – 300 kW).
Транспорт угља од рудника до депоа термоелектране се
врши транспортером са гуменом траком, ширине 1.200 mm. Од
1985. године производња угља прелази количине од милион
тона, а у каснијим фазама рада достиже пројектовани капацитет
од 1,75 милиона тона угља на годишњем нивоу.
У вријеме рата на простору БиХ од 1992. – 1995. године рад
на ПК “Богутово Село“ одвијао се смањеним капацитетом, односно угаљ се вадио само за широку потрошњу, јер је у том периоду термоелектрана “Угљевик 1“ била ван погона.
Након поновног уласка у погон термоелектране 24.11.1995.
године повећава се и производња угља на ПК“Богутово Село“.
Припрема и отпрема угља за потребе термоелектране се врши
на примарној и секундарној дробилани, а за потребе широке потрошње производња се одвија у постројењима: Парнаби и класирници.
Период од 1997. – 2001. године су обиљежила и клизишта у
зони Источне завршне косине, Јужне и Југозападне косине
Сјеверног ревира као и Сјеверне косине Сјеверног ревира и
Јужне и Југозападне косине Јужног ревира. Због тога је вршено
препројектовање ПК “Богутово Село“ и ублажавање наведених
косина копа, а извршена су и додатна детаљна геолошка истраживања на лежишту “Богутово Село“. Од 1978. – 2000. године
откопано је око 143 милиона m3 čm откривке и око 21 милион
тона угља.
Поред значајних инвестиционих улагања у ПК “Богутово
Село“ у периоду од 1977. – 1991. године (набавка рударске механизације, изградња примарне и секундарне дробилане изградња инфраструктурних објеката и Главног сервисног објекта
и др.), у РЈ “Рудник“ се у нови циклус инвестиционих улагања
кренуло од 2002. године и она траје све до данас.
Наводимо само оне најзначајније инвестиције: Пројектна документација за ПК “Богутово Село“ и ПК “Угљевик Исток 1“, багери запремине кашике 14 – 16 m3(5 ком.), багери запремине
кашике 5,2 – 7,5 m3 (3 ком.), дампери носивости 90 – 120 тона
(40 ком.), булдозери снаге 231 – 300 kW (14 ком), утоваривачи,
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грејдери, турнодозери (8 ком.), дизел станица (1 ком), комбиновани транспорт угља (1 комплет), реконструкција Парнаби постројења, остала пратећа опрема, инфраструктурни објекти,
еколошки објекти, експропријација.
У години у којој обиљежавамо четрдесет година рада на ПК
“Богутово Село“ – Угљевик и 119 година рада Рудника у току су
следеће инвестиције: изградња сервисног објекта, набавка полумобилне секундарне дробилице за угаљ, набавка транспортера са гуменом траком, набавка багера Е=7-9 m3, набавка
грејдера, изградња преливног канала и брзотока, изграња касета
за комерцијални угаљ и експропријација.
Од 2011. године рударски радови на ПК “Богутово Село“ се
изводе по Допунском рударском пројекту ПК “Богутово село“ (заРуководиоци и технички руководиоци Радне јединице
Рудник од 1985. до 2018. године били су:
1978.-1981. Јово Пантић, Томислав Николић, дипл.инж.рударства,
1981.–1991. Мустафа Хаџимешић, дипл.инж.рударства,
Пантелић Анђелко, дипл.инж.рудрства,
1991.-1997. мр Божидар Бабић, дипл.инж.машинства,
Цвјетко Јовановић, дипл.инж.рударства,
1997.–2001. Радивоје Керовић, дипл.инж.рударства,
Цвјетко Јовановић, дипл.инж.рударства,
2001.–2006.Томислав Николић, дипл.инж.рударства, мр
Димшо Милошевић, дипл.инж.рударства,
2006.–2008. Реља Драгић, дипл.инж.рударства, Недељко
Абаџић, дипл.инж.рударства, 2008.–2013. Реља Драгић,
дипл.инж.рударства, мр Димшо Милошевић, дипл.инж.рударства,
2013.–2014.Бранислав Наћић, дипл.инж.рударства, мр
Димшо Милошевић, дипл.инж.рударства,
2014.–2016. Реља Драгић, дипл.инж.рударства, мр
Димшо Милошевић, дипл.инж.рударства,
2016. до данас Раде Косановић, дипл.инж.рударства и др
Димшо Милошевић, дипл.инж.рударства.

тварање копа) гдје су количине откривке од 87,2 милиона m3чм
и угља 19,4 милиона тона. Преостале количине откривке и угља
до краја експлоатације на ПК “Богутово село“ су 26 милиона m3
чм откривке и 7 милиона тона угља (стање 31.10.2018), што
обезбјеђује рад, односно снабдијевање термоелектране угљем
са овог копа до 2022. године.
На ПК “Богутово Село“ од почетка рада 1978. године до новембра 2018. године откопано је 284 милиона m3чм откривке и
50,5 милиона тона угља.

У периоду од 2011. – 2018. године откопано је око 74 милиона m3чм откривке и око 15,4 милиона тона угља (просјечна
производња угља износи 1.930.000 тона/год у овом периоду). У
2011. години је остварена рекордна производња угља од
2.085.641 тона и већа је за 335.641 тона од пројектоване.
Све ово је обезбиједило сигурност рада ТЕ Угљевик до сада.
Такође се континуирано радило на рекултивацији деградираних
површина. Површине од око 226 хектара су уређене и приведене
култури пошумљавањем и до сада је на том простору засађено
око 700.000 садница разног дрвећа.
Крајем 2013. године добијена је концесија на експлоатацију
угља на лежиштима “Богутово Село“ и “Угљевик Исток 1“ на количине од 47,6 милиона тона угља, за рад ТЕ “Угљевик 1“ до
2039. године (26 година). С тим у вези РЈ “Рудник“ је поред рада
на ПК “Богутово Село“, наставила са истраживањем лежишта “Угљевик Исток 1“ У складу са Уговором о концесији, приступило се
изради Главног рударског пројекта ПК “Угљевик Исток 1“
(пројектна рјешења) и пројеката по периодима и фазама рада
површинског копа.
У јулу 2015. године извршена је ревизија Главног рударског
пројекта ПК “Угљевик Исток 1“ (пројектна рјешења).
Овим пројектом су дефинисане сљедеће количине:
- откривке ...........................
око 169 милиона m3 čm
- угља .................................
око 25,5 милиона тона.
- Ове количине обезбјеђују рад ТЕ “Угљевик 1“ од 2021. до
2036. године.
Међутим, већ је сада извјесно да ће се захватити веће количине угља са ПК“Богутово Село“ у односу на пројекат из 2011.
године. С тим у вези се продужава и вијек рада ПК “Богутово
Село“, а самим тим и рад ПК “Угљевик Исток 1“ у складу са Уговором о концесији. Захваљујући инвестицијама у протеклим годинама ПК “Богутово Село“ је, што се техничке опремљености
тиче, данас један модеран рудник са моћном механизацијом и
опремом за које можемо слободно рећи да представљају посљедњу ријеч технике за овакве типове рудника. Све то, уз изузетно стручну радну снагу разних квалификација и нивоа
образовања, гарантује поуздану производњу у наредним годинама. У РЈ “Рудник“ тренутно је запослено око 900 радника.
“РиТЕ Угљевик“ је један од најзначајнијих енергетских ресурса у РС, те у привредном погледу има огроман значај за Републику Српску.
Др Димшо Милошевић, сарадник
главни технички руководилац РЈ рудник
Светлана Симанић, дописник
реф. за односе с јавношћу РиТЕ Угљевик
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

ПК Богутово Село данас
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КОНТРОЛЕ И МЈЕРЕЊА ДАЈУ ВЕЛИКЕ ЕФЕКТЕ
ЗЕДП “Електро-Бијељина“а.д. Бијељина - Служба мјерења

Милан Лукић

У саставу ЗЕДП “Електро-Бијељина“,
као организационе јединице, постоје сектори и службе и они својим постојањем и
функционалношћу, представљају срж
овог система. Једна од њих је Служба
мјерења, која се налази у оквиру Техничког сектора „Електро-Бијељине“.
У оквиру Службе послују три
одјељења и то: Одјељење баждарнице,
Одјељење за погонска мјерења и
Одјељење за обрачунска мјерења и АММ.
Послови који се обављају у Служби
мјерења су послови сервиса и баждарења
бројила, рад на лоцирању подземних и
надземних кварова на СН и НН мрежи,
снимање квалитета напона, увођење
АММ система, контрола крајњих купаца и
друге активности. У посљедњих неколико
година, Служба мјерења је остварила
видан напредак у свом раду.
“Сви наведени послови које обавља
Служба имају изузетан значај за добро пословање предузећа, почевши од
обезбјеђивања напајања крајњих купаца,
преко квалитетног снабдијевања истих,
смањења дистрибутивних губитака, до
контрола мјерења код крајњих купаца.
Овај последњи сегмент рада Службе је у

последње вријеме значајно унапријеђен,
како по квантитету (броју контрола), тако
и по квалитету извршених контрола.
Треба напоменути да се контроле
мјерења не врше само због откривања
неовлаштене потрошње код крајњих купаца, него се контролама мјерења откривају и случајеви када је грешка у мјерењу
била на штету крајњег купца и у таквим
случајевима се врше корекције рачуна у
корист крајњег купца“, каже Милан
Лукић, руководилац Службе за мјерења.
Он истиче да је према Општим условима
за испоруку и снабдијевање електричном
енергијом, обавеза дистрибутера да врши
контролу мјерења код минимално 10%
крајњих купаца из категорије домаћинства и код 50% крајњих купаца из категорије остала потрошња.
“Електро-Бијељина“ је контроле
мјерења ставила у приоритетне послове,
како због заштите купаца, тако и због заштите интереса предузећа, па је број контрола крајњих купаца значајно већи од
обавезног. У ранијем периоду је откривен
велики број неовлаштених потрошњи
електричне енергије код крајњих купаца
и тиме је значајно унапређено пословање
предузећа. Захваљујући овим активностима, заштићени су и купци који редовно
измирују рачуне за исправно регистровану потрошњу електричне енергије, јер
су они били у неравноправном положају
у односу на крајње купце који су неовлаштено трошили електричну енергију. Резултат тих активности је и смањење
дистрибутивних губитака на 7,79% у претходној години, што су најмањи дистрибутивни губици од када се електрична
енергија дистрибуира крајњим купцима
на овом подручју! Само за поређење, дистрибутивни губици су у 2006. години
били 19,19%“, напомиње Лукић.
У посљедњих неколико година, ЗЕДП
“Електро-Бијељина“ је постала препознат-

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ СВИЈЕТА ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕНТ – ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ОДСУМПОРАВАЊЕ

У термоелектрани „Никола Тесла А“ у Обреновцу почела je
изградња постројења за одсумпоравање димних гасова,
вриједног више од 167 милиона евра. Постављању камена темељца присуствовали су Александар Антић, министар рударства и енергетике, Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана у
Србији, Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде
Србије“, Такема Сакамото, директор Јапанске агенције за међународну сарадњу за Европу и Блиски исток и Таканори Накамото, потпредседник компаније „Мицубиши Хитачи пауер
систем“.
Систем за одсумпоравање димних гасова ће се радити за
четири блока ТЕНТ-а А - А3, А4, А5 и А6, снаге по 350 MW, a омогућиће наставак рада термоелектране за најмање 20 година.
Везано за заштиту животне средине, поред овог постројења
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љива по активностима на сузбијању неовлаштене потрошње електричне енергије.
“Проблем неовлаштене потрошње не
постоји од јуче. Ње је одувијек било, али
се квалитентним радом контролора на терену може свести у прихватљиве оквире.
Наш задатак је да квалитетно обучимо
контролоре за откривање неовлаштене
потрошње и да их опремимо свом потребном опремом и алатима. Сваки дан
се јављају нови начини како се утиче на
мјерење утрошене електричне енергије,
али и електро-дистрибутивна предузећа
набављају нову софистицирану опрему за
откривање свих врста неовлаштене потрошње и обучавају кадрове за нове изазове које носи овај посао“, рекао је
руководилац Милан Лукић.
Служба за мјерења има визију даљег
осавремењавања, све са циљем да се задржи достигнут ниво квалитета, али и да
се побољшају одређени сегменти. У наредном периоду биће набављена значајна количина стубова, каблова и друге
опреме, па ће се замјеном старих и дотрајалих елемената мреже смањити технички губици. Такође, набавком преко
30.000 нових паметних бројила и њиховим укључивањем у АММ систем, преузета електрична енергија ће се тачније
мјерити и биће онемогућена неовлаштена потрошња на трафо подручјима која
буду уведена у АММ систем. Након реализације овог великог пројекта у наредне
3 године, треба очекивати да ће “ЕлектроБијељина“ постати респектабилно дистрибутивно предузеће, које ће се, својим
техничким показатељима моћи равноправно поредити са сличним предузећима из ЕУ.
Слободан Ђаламић, дописник
портпарол у Кабинету управе
ЗЕДП “Електро-Бијељина“а.д.
Бијељина

раде се и електрофилтери на свим блоковима, као и системи за смањење азотних оксида. Рок за изградњу постројења
за одсумпоравње је 42 мјесеца, а након тога следи гарантни
период и пробни рад постројења од 12 месеци.
- Јапан се некада суочавао са проблемом загађења ваздуха,
али је успио да га ријеши. Било би ми задовољство да српски
народ искористи наше знање и технологију, које смо стекли из
тих искустава – рекао је Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана у
Србији.
Пројекат се реализује у оквиру споразума влада Србије и
Јапана, на основу којег је 2011. године потписан споразум о
зајму за његово финансирање између ЈП ЕПС и ЈИЦА. Уговор о
изградњи постројења између ЕПС-а и конзорцијума фирми
који предводи компанија МХПС потписан је 8. септембра 2017.
године.
Љиљана Пендо, члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу
МХ “ЕРС“, МП а.д. Требиње

ЕРС ТЕХНОЛОГИЈА

ИЗГРАДЊА СИСТЕМСКОГ
РЕЗЕРВОАРА “ВРЕЛО ОКО 2“
ЗП “ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње

“Хидроелектране на Требишњици“ тренутно финансирају
бројне капиталне инфраструктурне пројекте на подручју града
Требиња, а један од њих је изградња новог резервоара питке
воде "Врело Око 2", чиме ће се значајно побољшати систем водоснабдијевања града. Капацитет новог резервоара је 2x2.500
m3 воде.
Поред изградње новог резервоара, биће изграђен потисни
цјевовод ка резервоару, као и извршена потпуна реконструкција
хидромеханичке опреме пумпне станице, укључујући и уградњу
пумпе капацитета 185 l/s. Планирана је и изградња новог хлоринатора за хлорисање воде и потпуна аутоматизација објекта, што
ће додатно обезбиједити сигурност у раду.
Изградњом новог резервоара значајно ће се смањити трошкови пумпања воде у водоводни систем, јер пумпе више неће
радити у 24-часовном режиму.
Овај системски резервоар ће имати улогу у одређеној мјери
и примарног таложника воде, чиме ће се поправити и сам квалитет воде у вријеме значајнијих падавина и замућења изворишта.
Радове у потпуности финансирају “Хидроелектране на Требишњици“. Уговорена вриједност радова је 2.750.000 KM без
ПДВ-а. Радови су започели у посљедњем кварталу прошле године и рок за њихов завршетак је 455 дана.
Извођењем радова биће извршене водопривредне обавезе
по овом питању, а које су преузете изградњом хидроенергетског
система на Требишњици.

Постојеће стање водоводног система Требиња
Град Требиње се питком водом снабдијева из водоводног система Требиње. Становништво изван зоне наведеног водовода,
снабдијева се водом из чатрња, карстних врела и малих сеоских
водовода.
Водоводни систем у граду Требињу се развијао у дужем временском периоду и прилично је заостао за развојем града. Развијан је у складу са краткорочним потребама и финансијским
могућностима, без сагледавања система као цјелине.
Прва испитивања на изради пројекта водовода у Требињу су
обављена 1898. године, а већ наредне године је каптирано
врело "Око" (налази се 7 km источно од градског центра) које је
према мјерењима имало издашност у љетњем периоду 800 l/s,
са сталном температуром воде 9 C. Године 1902. је почела изградња водовода, а водовод је пуштен у рад 18. новембра 1903.
године. Изграђена је црпна станица са агрегатима за црпљење
и потискивање воде који су имали погон на угаљ.
У току прошлог вијека урађено (извршено) је неколико реконструкција на водоводу.
Данас водоводни систем Требиње са околним насељима има
мрежу дужине око 120 km (водови већи од 2“), која је изграђена

од различитих врста материјала: жељезо, азбест-цемент, ПВЦ,
ПЕ и друго. Мрежа покрива град Требиње и неколико приградских насеља.
Тренутно су у току или су већ завршени бројни пројекти изградње, реконструкције и осавремењавања водоводног система
у Требињу, чији су носиоци град Требиње и Ј.П. Водовод а.д. Требиње, а најзначајнији су:
•
изградња водоводног система на десној обали ријеке
Требишњице (Хрупјела, Подгљивље, Виногради),
•
изградња водоводног система на лијевој обали ријеке
Требишњице (Брана Горица, Полице) и
•
изградња водоводног система ка Драженској Гори и
Граду Сунца.

Постојећи објекат “Врело Око”
Фото: ХерцегТВ
Након изградње ХЕ Требиње II и формирања акумулације
Требиње, пумпна станица “Врело Око“ је измјештена изнад
самог изворишта. У склопу изворишта поштоји шест бушотина
које су у директној вези са извориштем. У бушотине је постављено пет пумпи (карактеристике пумпи приказане су у табели)
на дубини од око 42 m од нивоа терена.
У склопу пумпне станице је командни простор за руковање
и рад пумпи. Систем је увезан телеметријом - рад пумпи и резервоар. У резервоару је мјерач нивоа који даје информацију за
укључење, односно гашење пумпи.
У склопу комплекса је и резервоар на удаљености cca 250 m
и капацитета 400 m3. Резервоар је направљен 1908. године. Резервоарски простор је у лошем стању, а пошто је стално у функцији тешко је утврдити да ли је вододржив. Исто тако, и
хидромашинска опрема тражи репарацију или замјену неких
дијелова, а поготово арматуре.
Из пумпне станице излази један цјевовод Ø600 mm који се
рачва на три цјевовода. Један је Ø300 mm и два Ø500 mm од
којих је један након 30 m блиндиран, тако да два цјевовода воде
до резервоара. На излазном цјевоводу је и тлачна посуда за заштиту од хидрауличког удара.
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Између резервоара и пумпне станице је смјештена хлорна
станица. Хлорисање се врши гасним хлором аутоматски, односно у спрези са протицајем. Мјерач протока је смјештен на излазу из пумпне станице. Хлорисање није квалитетно
распоређено, јер је један мјерач протицаја на излазном цјевоводу, а вода иде кроз два цјевовода до резервоара. Хлорисана
вода се тек квалитетно измијеша у поменутом резервоару.
Транспортни цјевовод из старог резервоара (“Врело Oko 1“)
је Ø600 mm и у раздјелном окну испред резервоара, а ван ограде
се спаја на постојећи транспортни цјевовод Ø600 mm који води
до резервоара и пумпне станице Крш и дистрибутивни цјевовод
Ø300 mm који снабдијева успутне потрошаче и на крају се такође
спаја на резервоар и пумпну станицу Крш.
Новопројектовано стање водоводног система Требиња

Новопројектовано стање представља реконструкцију постојећег система на пумпној станици Врело Око, потисни цјевовод , стари резервоар “Врело Око 1“, односно збирни шахт
испред, те изградњу новог резервоара “Врело Око 2“ запремине
2x2500 m3.
Нови резервоар (“Врело Око 2“) је лоциран cca 20 m јужно у
односу на стари резервоар (“Врело Око 1“). На овај начин се
избјегавају могући проблеми сигурности и стабилности старог и
дотрајалог резервоара. Резервоаром “Врело Око 2“ је практично
повећан резервоарски простор на овој локацији, иако се ради о
два раздвојена објекта.
Постојећи начин захватања воде са изворишта је промијењен и урађено је техничко рјешење са два одвојена пумпна
система. По новом техничком рјешању пумпе бр. 3, 4 и 5 чине
један систем и оне ће снабдијевати резервоар “Врело Око 1“ чија
је запремина 400 m3. Те пумпе би пумпале системом 2+1 (двије
радне пумпе + једна резервна) на коту 333,61 m n.m. Пумпе бр.
1 и 2 "великог капацитета" (такође 2+1) би снабдијевале резервоар “Врело Око 2“, чија ће запремина бити 2x2500 m3 и кота
прелива 338,20 m n.m.

торни погон.
Резервоари ће бити опремљени и адекватним тлачним посудама (заштита система од хидрауличког удара), као и другом
хидромеханичком опремом (компресори, дизалице, мјерачи
протока, затварачи и друго).
Постојећи систем је имао једну тлачну посуду, а раздвајањем
система на два појавила се потреба за још једном тлачном посудом. Капацитет тлачне посуде везано за резервоар “Врело Око
1“ је 500 l са улазом/излазом Ø100 mm, а за резервоар “Врело
Око 2“ је 2500 l са улазом/излазом Ø200 mm.
У пумпној станици ће се замијенити скоро сви фазонски комади и арматуре (потпуна реконструкција), као и извршити
уградња аутоматике, тако да овај објекат у управљачком смислу
чини цјелину (ПС, резервоар “Врело Око 1“, резервоар “Врело
Око 2“).
Планира се и изградња нове хлорне станице и аутоматско
хлорисање оба цјевовода понаособ у зависности о протицају гдје
би се вршила и контрола мјешавине хлора и воде.
По завршетку резервоара урадиће се и потисни, гравитациони и муљни цјевоводи од резервоара “Врело Око 1“ до резервоара “Врело Око 2“. Овим пројектом је планирано да се
постојећи потисни цјевоводи замијене цјевоводима од нодуларног лива "ductil". Дужина потисног цјевовода за резервоар Око
1 је 224 m DN 500 mm NP 10 bara, са одговарајућим фазонским
комадима. Дужина потисног цјевовода за резервоар “Врело Око
2“ је 273 m DN 500 mm NP 10 bara са одговарајућим фазонским
комадима. Из резервоара “Врело Око 2“ иде дистрибутивни
цјевовод DN 600 mm у дужини од 60 m, до збирног (раздјелног)
шахта.
Од збирног шахта, вода ће бити гравитационо дистрибуирана ка граду Требињу, претходно описаним раздвојеним транспортним и дистрибутивним цјевоводима.
Остали радови укључени у извођење обухватају реконструкцију електро напајања (од ТС до РЗ и ПС), вањско уређење, заштитну ограду, измјештање пута и друго.

Радови на ископу материјала за резервоар “Врело Око 2“

Ситуациони план резервоара “Врело Око 2“

Предвиђено је да се у склопу пумпне станице "великих"
пумпи постави још једна пумпа у постојећу бунарску колону. Капацитет нове пумпе је Qp = 185 l/s, а висина дизања H = 80,59 m.
Постојеће пумпе већег капацитета неће изгубити планирани капацитет денивелацијом коте прелива у резервоару “Врело Око
2“. Такође се планира да се на сваком излазном цјевоводу
умјесто постојећих затварача уграде затварачи на електромо-
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Предвиђено је да резервоар буде грађен у двије фазе. У
првој фази ће бити изграђена једна водна комора и затварачница са цјелокупном хидромеханичком опремом, хлорна станица, реконструкција хидромеханичке опреме пумпне станице
(електро инсталације и аутоматика) и замјена постојећег цјевовода. У току су радови на ископу материјала за резервоар.
Др Тамара Гвозденовић, дописник,
Служба надзора
Мр Вeдрaн Фуртулa, сарадник,
шеф Службе надзора
ЗП “ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње

ЕРС ТЕХНОЛОГИЈА
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКО
УПРАВЉАЊЕ БРОЈИЛИМА

Пратећи европске прописе, ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
дограђује сопствени телекомуникациони систем, системом за
даљинско очитање и управљање бројилима, као резултат
заједничких напора и сарадње инжењерских тимова. Даљинско очитање је већ омогућено за 52.000 бројила па је развој
преусмјерен ка развоју и реализацији даљинског управљања
бројилима. Реализација овог пројекта, осим прецизнијег
мјерења потрошње, омогућава даљинско укључивање и искључивање са мреже, откривање неовлаштених радњи, профилирање оптерећења, детекцију покушаја ометања мјерења,
детекцију присуства магнетног поља, детекцију скидање
пломбе, мјерење квалитета испоручене електричне енергије
(варијације напона, прекиде у напајању) што доноси значајне
уштеде и побољшања у пословању на задовољство свих учесника и корисника.
У августу 2018. године формиран је и диспечерски центар
за управљање НН межом. Тренутно управља са око 9.000 оваквих бројила. Истичу да се до сада најзначајнијом показала
примјена лимитатора на бројилима која омогућава исправно
подешавање и уговарање закупљене снаге. Бројило реагује на
свако прекорачење и сигнализира потребу измјене електроенергетске сагласности и докуп снаге. Уколико купац с одређеном прикључном снагом, у одређеном краћем временском
раздобљу, ангажује снагу већу од закупљеног нивоа због кориштења јачих потрошача, из диспечерског центра га обавјештавају о прекорачењу и захтијевају докуп снаге. Прецизније
мјерење снаге неминовно води до тачнијег очитања, јер ра-

Измјештено мјерно мјесто код потрошача са системом даљинског очитања и даљинског управљања бројилом

Чвориште ТК мреже за систем даљинског очитања и даљинског управљања бројилом на трафо станици

нија бројила нису регистровала пробијање лимита па се кориштење вишка киловата није наплаћивало.
Користи имају све категорије потрошње купаца, а као
најзначајнија корист често се наводе рачуни креирани на бази
стварне потрошње, тако да се број рекламација рачуна своди
на минимум, као и могућност активног учешћа у контроли сопствене потрошње. Путем дијаграма профила оптерећења који
је могуће креирати на основу података из паметних бројила,
омогућена је сарадња између ЗП “Електро Добој” и крајњих
корисника у заједничком откривању прекомјерне нежељене
потрошње. Корисник се у сваком тренутку може обратити
услужном центру и поднијети захтјев за израду профила оптерећења како би стекао увид у потрошњу по сатима и данима
и лакше лоцирао “критичне моменте” потрошње.
Оцјењујући ову инвестицију и пројекат од изузетног значаја за уштеде у пословању и праћење европских прописа,
Електро Добој је на последњем састанку тима инжењера и сарадника који раде на пројекту планирао да се до краја 2019.
године успостави даљинско управљање над 20.000 постојећих
бројила што представља око 21% укупног броја купаца ЗП
“Електро Добој“ а.д. Добој.
Милош Ристић, сарадник
Драгана Ковачевић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
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ЕРС ТЕХНОЛОГИЈА

ЕЛЕКТРО МРЕЖА КАО ТЕМЕЉ ПОСЛОВАЊА
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

Континуиране активности на побољшању техничких претпоставки које годинама проводи ЗЕДП “Електро-Бијељина“, дају
значајне резултате, нарочито у погледу смањења дистрибутивних губитака, смањењу застоја на мрежи и ревитализацији електро-енергетских
објеката.
Прошлогодишњи
ниво
дистрибутивних губитака од 7,79 одсто је најбоља потврда квалитетног рада, али и залог да стање на мрежи мора да буде
приоритет и водиља ка новим перспективним пројектима.

“Половина тих средстава је предвиђена за реконструкцију
електро-дистрибутивне мреже свих нивоа, уз повећање пресјека
водова који преносе електричну енергију на тим напонским нивоима, а такође, и уз изградњу стубних мјеста, поправљање статичке стабилости саме мреже што ће допринијети поузданијем
снабдијевању купаца, мањем броју застоја, као и смањењу дистрибутивних губитака. Друга половина тих новчаних средства
из кредитног аранжмана и властитих средстава, је планирана за
уређење мјерних мјеста и увођење АММ система и система даљинског очитања и управљања мјерним мјестима, што ће нам
омогућити квалитетније односе са купцима електричне енергије,
прецизнија мјерења и смањење могућности неовлаштене потрошње на самим мјерним мјестима. Све ово ће омогућити да
лакше и јефтиније послујемо, јер нећемо морати да идемо до
сваког купца ради очитавања, већ ће мјерна мјеста бити даљински очитавана, а тиме ћемо пратити сваког купца до детаља“,
каже извршни директор Драган Перић.

Најнижи губици као плод
вишегодишњих активности

Драган Перић

“Само великим улагањима у електро-енергетске објекте се
може даље снижавати ниво губитака, као и побољшати квалитет
испоруке електричне енергије, како по питању дужине трајања
застоја и самог броја, тако и по питању напонских прилика и довољних капацитета за испоруку електричне енергије“, рекао је
Драган Перић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове ЗЕДП “Електро-Бијељина“ и подсјетио на конкретне потезе које ће ово предузеће повући у сарадњи са
“Електропреносом БиХ“.
“Ускоро нас очекују велики послови на реконструкцији ТС
110/x kV “Бијељина 1“ и ТС 110/35 kV “Зворник“ и ти објекти су
кључни за допрему електричне енергије на подручју два града
која покривамо. Вриједност радова је преко 10 милиона марака
и завршетком тих пројекта, обезбиједићемо довољно електричне енергије за Бијељину и Зворник за наредних тридесетак
година. У периоду поменутих радова, купци ће имати одређених
застоја, али се надам да ћемо их свести на минимум. Планирано
је да радови буду завршени до краја августа ове године. Поред
тога, “Електро-Бијељина“ је кандидовала “Електропреносу БиХ“и
реконструкцију ТС 110/x kV “Власеница“, из разлога што је застарјела и дотрајала опрема која често проузрокује честе испаде
на мрежи, као и дуго трајање застоја на том подручју.
Такође, тражили смо изградњу ТС 110/x kV “Хан Пијесак“ са
110 kV далеководом “Власеница-Хан Пијесак-Соколац“, као и изградњу 110 kV везе између ТС 110 “Сребреница 2“ и “Љубовија
2“ у Србији, чиме би се у том граничном појасу повезале на преносном нивоу електро-енергетске мреже Србије и Републике
Српске“, истиче Перић.
Осим ових послова, ЗЕДП “Електро-Бијељина“ је планирала
реконструкцију своје мреже и у том циљу је недавно потписан
кредитни аранжман са ЕБРД-ом у износу од 15 милиона евра, а
планирано је и улагање око 20 милиона марака властитих средстава, кроз радну снагу и одређени материјал.
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У прошлој години, “Електро-Бијељина“ је остварила
најнижи ниво дистибутивних губитака од свега 7,79 одсто,
што је најбољи резултат од постојања предузећа. “Више разлога је допринијело да се ниво губитака из године у годину
смањује, а треба истаћи борбу против неовлаштене потрошње, појачане контроле на терену, квалитет мреже и одговорност самих радника“, рекао је др Васо Арсеновић,
вршилац душности директора ЗЕДП “Електро-Бијељина“. Он
истиче да ће смањење губитака и даље бити приоритет у
дјеловању предузећа и најављује даље активности на модернизацији саме мреже.

Васо Арсеновић

У плану су и инвестиције из властитих средстава од око 5 милиона марака годишње за даљу изградњу трафо станица 10/0,4
kV, што ће допринијети квалитетнијем снабдијевању купаца
електричном енергијом и бољим напонским приликама.
Слободан Ђаламић, дописник
портпарол у Кабинету управе
ЗЕДП “Електро-Бијељина“

ЕРС ТЕХНОЛОГИЈА
ЗП “ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. ТРЕБИЊЕ

СЕРТИФИКАТ БОНИТЕТНЕ ИЗВРСНОСТИ
ПОТВРДА УСПЈЕШНЕ ПОЛИТИКЕ ПОСЛОВАЊА

ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је једно од зависних
предузећа у систему МП “Електропривреда РС“ које из године у
годину остварује све боље резултате у свим сегментима пословања. То се постиже инвестирањем у основну дјелатност, остваривањем уштеда на свим нивоима, али и вођењем исправне
пословне политике која доприноси добрим резултатима. У прилог томе иде и чињеница да је ЗП “Електро-Херцеговини“ а.д.
Требиње на манифестацији Bisnode4Excellence, одржаној у Сарајеву 19. децембра 2018. године додијељен сертификат бонитетне изврсности. Овај сертификат додјељује Bisnode,
аналитичка кућа која дјелује на међународном нивоу.
Bisnode је основана 1989. године, али коријени ове аналитичке куће датирају још из 1859. године. Сједиште се налази у
Штокхолму (Шведска), а дјелокруг активности покрива 19 европских држава међу којима је и Босна и Херцеговина. Ова компанија својим клијентима обезбјеђује такозване „паметне“ податке
и на тај начин им омогућава да избјегну ризике у пословању, те
да своје пословне партнере бирају у складу са информацијама
о ликвидности и поузданости истих, а чију доступност им
обезбјеђује управо Bisnode. Услуге ове компаније су доступне
како на локалном тако и глобалном нивоу, што компанији омогућава флексибилност, брзо реаговање и доступност на свим нивоима.
На основу анализе резултата пословања, Bisnode уручује сертификат бонитетне изврсности предузећима која имају изузетне
резултате пословања у свим сегментима, а при томе имају и одличну пројекцију пословања за будући период. Аналитичка кућа
Bisnode, на транспарентан начин, спороводи анализу резултата
пословања за последње три године, узимајући у обзир све позитивне аспекте пословања, али и оне који су негативно утицали
на одређене сегменте. Резултат оваквог приступа је идентификација оних предузећа која представљају пожељне партнере за
сарадњу у будућем периоду.
Сертификат бонитетне изврсности је у име ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње на поменутој манифестацији преузео
Славко Дангубић, извршни директор за економске послове. Он
је истакао да је овај сертификат резултат рада Управе предузећа,
али и свих запослених, те представља само још једну потврду да
су мјере и активности које ово предузеће предузима исправне
и да дају жељене ефекте. Додао је да је у протеклом периоду
предузето низ мјера којима се постижу уштеде на свим нивоима

и у свим аспектима пословања, унапређује наплата потраживања у свим категоријама потрошача и осигурава ликвидно и
континуирано пословање предузећа.
“Поред овога, на бонитетну изврсност у протеклом периоду
утицало је и перманентно и континуирано смањење губитака на
дистрибутивној мрежи, што је допринијело мањем ангажовању
новчаних средстава за преузету електричну енергију. Треба напоменути да је овај успјех у сталној ликвидности предузећа
остварен властитим средствима без кредитног задуживања“, истакао је Дангубић.

Славко Дангубић на додјели Сертификата

Обавезе према радницима, које су предвиђене Колективним
уговором, измирују се уредно и благовремено. Исто важи и за
обавезе према добављачима, које су измириване на вријеме, а
при томе ништа није ишло науштрб инвестиционог и текућег
одржавања дистрибутивне мреже, те је и снабдијевање купаца
електричном енергијом било уредно. ““Електро-Херцеговина“
је поносна на ово признање и, како се види, оно је резултат професионалног и стручног ангажовања свих људских ресурса нашег
предузећа“, закључио је Дангубић.
Далиборка Ратковић, дописник
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
ЕРС // јануар - март 2019.
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ЕРС ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука примјењује систем заштите животне средине

ТОНЕ ПАПИРА УМЈЕСТО НА СМЕЋЕ ИДУ У РЕЦИКЛАЖУ
Велика пажња се посвећује отпадним уљима, која се на посебан начин складиште и чувају до
крајњег преузимања од овлаштеног предузећа.

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је прошле године извршила припрему и прелазак на међународни стандард ISO
14001:2015 чиме је предузеће исказало спремност за испуњавање захтјева везаних за заштиту животне средине.
Стандард 14001:2015 тежи управљању и одговорностима за
животну средину на систематичан начин, који доприноси одрживости животне средине.
У Служби квалитета и заштите у Дирекцији “Електрокрајине“
кажу да предузеће примјеном стандарда жели да оствари предвиђене исходе свог система менаџмента животном средином,
који обезбјеђује вриједност за животну средину, саму организацију и заинтересоване стране.
“Успјех система менаџмента животном средином зависи од
посвећености на свим нивоима и функцијама организације.
Предузеће је примјеном стандарда спремно да искористи прилике да спријечи или ублажи штетне утицаје на животну средину, посебно оне са стратешким посљедицама и посљедицама
по конкурентност“, истакао је Обренко Славнић, дипломирани

Обука за раднике

Да би се цијели процес заштите животне средине, који је
уско повезан и са заштитом на раду и заштитом од пожара, одвијао по прописаним процедурама неопходна је адекватна
обука радника о чему се у “Електрокрајини“ итекако води
рачуна.
“У прошлој години су извршене показне вјежбе реаговања
у инцидентним ситуацијама и то у случају цурења опасних материја, те показна вјежба активирања противпожарног апарата у случају пожара. Обуке радника и показне вјежбе су
вршене по унапријед припремљеном плану и програму и то у
свим радним јединицама“, казао је Славнић.

еколог у Служби квалитета и заштите.Један од експлицитних
захтјева стандарда ISO 14001:2015 је, наводи он, правилно манипулисање отпадом и адекватно збрињавање опасног отпада.
Имајући у виду да се велике количине папира и картона свакодневно одлажу и завршавају као комунални отпад, “Електрокрајина“ је у 2018. години спровела процедуру избор
најповољнијег предузећа за пројекат организованог сакупљања,
од-

ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

ДРАГОЦЈЕНА ТЕЧНОСТ
ВРИЈЕДНИХ ЕЛЕКТРИЧАРА

Актив ДДК Електро-Херцеговине у склопу прве годишње
акције дана 24.01.2019. године даровао је 42 дозе крви. За акцију је било пријављено 49 добровољних давалаца крви, од
чега јe 42 успјешно дало драгоцјену течност. Актив ДДК Електро-Херцеговине из године у годину задржава константно
висок ниво по питању броја дарованих јединица крви.
Радници овог дистрибутивног предузећа своју хуманост и
друштвену одговорност потврђују, како оваквим добровољним акцијама, тако и обављањем редовних радних задатака.
Наиме, често у тешким временским условима не штедећи
себе, успостављају редовно снадбијевање становника Источне
Херцеговине, доносећи у њихове домове “свјетлост“. Поред
свјетлости, из године у годину даривају драгоцјену течност,
која као и електрична енергија значи “живот“.
Далиборка Ратковић, дописник
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
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воза и откупа папира и картона.
“У скоро свим радним јединицама “Електрокрајине“ су постављени контејнери за сакупљање папира и картона, а у административним просторијама картонске кутије за одлагање. За
првих девет мјесеци ефективног рада уз истовремени посао постављања додатних контејнера прикупљено је 10.740 килограма
папира и 800 килограма картона, при чему је остварена и одређена финансијска добит за предузеће“, истакао је Славнић додајући да се ове године могу се очекивати још бољи резултати и
већи приход.
Поред испоруке папира за рециклажу, “Електрокрајина“ је,
као корисник опасних материја, законски обавезна да се, до потпуног збрињавања, брине о опасном отпаду. Велика пажња се
посвећује отпадним уљима, која се на посебан начин складиште
и чувају до крајњег преузимања од овлаштеног предузећа.
Славнић указује да предузеће, такође, има уговор са сертификованом фирмом за одвоз и збрињавање осталог опасног отпада (зауљене материје, пуцвала, крпе, зауљени замјенски
ауто-дјелови) који се по потреби одвозе и збрињавају, док се секундарне сировине (жељезо, лимови, племенити метали, стубови, пластика), сакупљају у посебно направљене и ограђене
просторе док их не отпреми овлаштено предузеће.
Предраг Клинцов, дописник
шеф Кабинета управе
ЗП ”Електрокрајина” а.д. Бањалука

ЕРС ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

ПРОБЛЕМ ПЛУТАЈУЋЕГ ОТПАДА НА РИЈЕЦИ ДРИНИ
У ЗОНИ ПРЕГРАДНОГ ПРОФИЛА ХЕ ВИШЕГРАД

пада које су извађене из ријеке Дрине уназад неколико година
су сљедеће: у току 2013. године извађено је 1.390 m3, 2014. године 725 m3 , 2015. године 4.845 m3, 2016. године 5.888 m3 , у
току 2017. године 4.755 m3, а 2018. године количина извађеног
плутајућег отпада је била 7.120 m3.

Извлачење плутајућег отпада на ХЕ Вишеград

У циљу очувања ријеке Дрине, обавеза ХЕ Вишеград је чишћење плутајућег отпада који, осим што угрожава животну средину, негативно утиче на процес производње. Највећа сметња
коју ствара отпад је запрљаност решетки на доводу воде на турбину што ограничава проток кроз турбину, а самим тим утиче и
на смањење производње. Само чишћење решетки захтијева
стајање агрегата у трајању од неколико сати зависно од запрљаности. Приликом великих вода јављају се и највеће количине отпада. Током протеклих година, посебно након издавања водне
и еколошке дозволе, као и увођења ИСО стандарда, ХЕ Вишеград
је проблем плутајућег отпада рјешавала властитим снагама. ХЕ
Вишеград је за потребе чишћења отпада из ријеке обучила и
опремила своје раднике за тај посао. У току 2013. године, ХЕ Вишеград је додатно поставила још једну ланчаницу узводно од
бране која спречава наношење плутајућег отпада на саму брану,
а уједно олакшава скупљање отпада и чишћење ријеке. Како би
се што ефикасније радило на отклањању отпада у току 2014. године купљено је и мутлтифункционално возило чија је основна
функција скупљање и чишћење отпада. Количине плутајућег от-

Наведене количине указују на чињеницу да је ријеч о озбиљном проблему. У љето 2018. године у то се увјерио и познати новинар Јован Мемедовић снимајући емисију о ријеци Дрини и
отпаду који овдје долази.
Проблем плутајућег отпада који долази у језеро ХЕ Вишеград
из три државе (Црна Гора, Србија и БиХ) треба рјешавати одлагањем отпада на депоније у узводним општинама, а не у ријеку.
Са проблемима дивљих депонија сусреће се скоро свака општина, а разлози настанка таквих сметљишта су непостојање заокруженог система управљања отпадом, недовољан број
санитарних депонија, избјегавање несавјесних компанија и грађана да свој отпад одлажу на регуларне депоније како би
избјегли плаћање накнада, као и изостанак свијести код грађана
о значају заштите животне средине. Рјешење треба тражити и у
отварању рециклаже дрвета и пластике како би што мање смећа
ишло на депоније. Бројне акције које подразумијевају чишћење
терена од амбалажног и другог отпада, покренуте су на нивоу
Републике Српске и БиХ. Уз многобројне позитивне ефекте, такве
акције ипак показују како је и поред подизања јавне свијести и
спорадичних акција чишћења, неопходно системски управљати
отпадом.
ХЕ Вишеград се свакодневно бави овим проблемом, а да то
није њено субјективно виђење потврдио је и реномирани независни оцјењивач СГС д.о.о Београд/Сарајево у току прве и друге
надзорне провјере, те након друге ресертификационе провјере
функционалности ИМС (ИСО 9001 и ИСО 14001). Такође, све еколошке инспекције у претходном периоду констатовале су да се
приликом чишћења отпада поступа у складу са Еколошком дозволом и другим подзаконским актима.
Једнако озбиљан и одговоран приступ свих локалних заједница узводно од бране, учинио би да овај проблем буде стављен
под надзор, те негативне посљедице непрописног одлагања отпада минимизиране, на чему је у наредном периоду потребно
озбиљно радити.
Јелена Переула, дописник
руководилац Службе маш.одржавања
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград
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ЕРС ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

ПОШТОВАЊЕМ ПРОПИСАНИХ
МЈЕРА ДО БЕЗБЈЕДНИЈЕГ РАДА

Разговор са руководиоцем Службе заштите на раду и противпожарне заштите – Владимиром Брадоњићем

Служба заштите на раду и противпожарне заштите у саставу
је Сектора за производњу и одржавање ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д.
Вишеград. Чињеница да се ради о најмањој служби у предузећу
не умањује њен значај и велику одговорност према свим запосленима. Управо о тој одговорности и о томе да ли је тешко обезбиједити сигуран и здрав рад запослених, разговарали смо са
руководиоцем поменуте службе Владимиром Брадоњићем.

Господине Брадоњићу, реците нам како функционише систем Заштите на раду и противпожарне заштите у нашем
предузећу?
Када је ријеч о заштити на раду, доношењем закона о заштити на раду 2008. године и комплетне подзаконске регулативе
која је ишла уз тај закон, комплетирана је та процедура, а на
нама је остало да се примјењује у пуном капацитету. Може се
рећи да се ради о једној јако сложеној законској регулативи, јер
смо обавезни да пратимо неколико десетина закона и око 50, 60
подзаконских аката. Један од главних докумената о самој заштити на раду свакако је Акт о процјени ризика, који је 2010. године усвојен од стране Управе, након чега је почела и његова
примјена. Законом је, такође, предвиђено и да се све вријеме
врши допуна и измјена Акта о процјени ризика, ако је то потребно (нпр. уколико би дошло до промјене технолошког процеса, или до промјене систематизације, или евенутално тешких
повреда на раду). У Акту о процјени ризика, ми смо вршили одређене допуне, а законска регулатива налаже ревизију истог на
сваке три године, зависно од потребе. Задњу ревизију вршили
смо крајем 2018. године, када су обухваћена сва радна мјеста 200 радних мјеста, а од тога њих 52 са повећаним ризиком. Што
се тиче противпожарне заштите, треба истаћи да ми спадамо у
трећу категорију када је ријеч о заштити од пожара. Посједујемо
велики број противпожарних апарата који се испитују сваке године и добија се извјештај од надлежне ватрогасне јединице.
Врши се и испитивање хидрантске мреже, не само на објекту,
него и у Управној згради и инжењерском насељу “Вилина Влас“,
гдје морају да се задовоље одређени параметри, односно, притисак мреже. Располажемо и стабилним системом за заштиту генератора од пожара, као и стабилним системом за гашење
пожара трансформатора.
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Шта је све потребно предузети у сврху здравог и безбједног рада, које су то мјере и процедуре које би требало
примјењивати?
Постоји читав низ мјера које је потребно припремити и имплементирати, а све у сврху здравог и безбједног рада. Већ смо
поменули да постоје 52 радна мјеста са повећаним ризиком и
за та радна мјеста морамо у потпуности испунити одређене
мјере, а неке од њих се односе на: опис технолошког процеса,
обуку радника за здрав и безбједан рад и обавезан периодични
систематски преглед. У те мјере се још убрајају и: испитивање
средстава за рад и добијање тзв. употребних дозвола, као и испитивање средстава личне заштите, а то се односи на изолационе чизме, рукавице, индикаторе напона, електроизолационе
простирке. Такође, ту је и испитивање услова радне средине,
један јако битан документ на коме је базиран и сам Акт о
процјени ризика, а односи се на буку, вибрацију, електромагнетна зрачења, освјетљење итд. Повећањем старосне границе
долази и до појаве професионалних обољења, али ту се углавном ради о радницима који раде на висини и обезбјеђењу, гдје
су отежани услови рада. Сваке године имамо одређени број радника који више нису у могућности да обављају те послове, па смо
у складу са Законом дужни да пронађемо адекватно радно
мјесто за њих. Од ове године, Управа предузећа прихватила је
приједлог и донијела одлуку да и колегинице сваке године обављају љекарски преглед, што је сигурно један добар потез, а
уједно и вид превентиве. Периодичне љекарске прегледе врши
Завод за медицину рада РС, у сарадњи са Домом Здравља Вишеград.

Колика је Ваша одговорност као руководиоца Службе и колико можете да утичете на свијест код запослених о поштовању поменутих прописа и мјера, те ношењу ХТЗ
опреме?
Одговорност радника за заштиту на раду прописана је како
Законом о заштити на раду, тако и Правилником у предузећу, а
огледа се у праћењу комплетне законске регулативе, припреми
и усвајању планова за текућу годину, као и свакодневном
праћењу рада и примјене заштите на раду. Одговоран сам за сва
поменута документа да се усвоје на нивоу предузећа и да се
примјењују. Такође, свакодневно се трудимо да промијенимо
свијест код запослених и тиме унаприједимо и допринесемо квалитету заштите на раду, али и здрављу самих радника. Уз поштовање прописаних мјера и ношење заштитне опреме, сигурно
ћемо допринијети безбједнијем раду и уједно избјећи неке нежељене и непредвиђене ситуације. С тим у вези, врши се и редовно оспособљавање радника које је у складу са програмом за
оспособљавање радника и у складу са Актом о процјени ризика.
То се посебно односи на нове раднике, који пролазе кроз један
вид обуке, како теоријске, тако и практичне. Уједно и на полагању приправничких испита, увијек је присутан један члан Комисије из заштите на раду и противпожарне заштите.
Све наведено говори да заиста велики значај придајемо заштити на раду и противпожарној заштити и самој имплементацији прописаних мјера.
Хвала Вам на овом разговору.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

ЕРС ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ЕЛЕКТРИЧАРИ – КЉУЧНИ РЕСУРС
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЗП “ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. ТРЕБИЊЕ

У вријеме када млади људи све више улазе у свијет дигитализације и модерних технологија, почињу да се заборављају и
неадекватно вреднују бројна занатска занимања. Међутим, велики број ових занимања је нужно неопходан за свакодневно
функционисање цјелокупног система и свих институција, почев
од домаћинства као најмањег сегмента све до школа, болница,
општина, градских администрација, фабрика, итд.
Управо је таква улога електричара, занимања које представља основу сваког предузећа за дистрибуцију електричне
енергије. И заиста, мало ко ће истаћи колико је важна њихова
улога, а ипак ће свако одмах осјетити и реаговати негодовањем
уколико дође до прекида у напајању електричном енергијом.
Занимање електричара са собом носи бројне изазове и често
околина није ни свјесна колико опасности овај позив у себи
крије. Као и код осталих занимања, адекватно и добро образовање је од суштинског значаја и представља основу за даљи рад
и напредовање у послу. У данашње вријеме све мање младих
људи се опредјељује за овај позив, тако да велики изазов послодавцима представља идентификација и задржавање стручних и
компетентних електричара. Електричари се ангажују кроз свакодневне, редовне послове који се односе на одржавање дистрибутивне мреже, отклањање ситних и крупнијих кварова на
електродистрибутивној мрежи и бројне друге активности које
изискују ангажовање овог кадра.
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, као једно од зависних дистрибутивних предузећа у систему МХ ЕРС, запошљава одређени број електричара, који својим свакодневним радом и
залагањем омогућавају редовно и беспрекидно снабдијевање
потрошача електричном енергијом. Највећи број њих ради већ
дуги низ година на пословима електричара и има богато искуство. Ипак, и поред тог искуства, увијек су свјесни опасности које
вребају и велика пажња се посвећује заштити на раду и предузимању одговарајућих мјера у циљу спрјечавања незгода, које
у овом послу могу бити фаталне. Ови људи су не само искусни
стручњаци у свом послу већ имају и изражену хуману страну,
што се може видјети и кроз њихово учешће у акцијама које спроводи Актив ДДК Електро-Херцеговине. Велики број радника ове
струке редовно учествује у активностима које спроводи овај
Актив.
Оно што је специфично за ову професију је чињеница да
њихов значај постаје реално видљив тек када се догоде ситуације које доводе до великих кварова или чак хаварија на дистрибутивној мрежи односно када потрошачи остану без уредног
снабдијевања електричном енергијом. Њихови задаци често почињу у току највећих временских непогода, када су температуре
најниже и када су падавине најснажније. Ипак, године искуства
у “Електро-Херцеговини“ показују да су ови људи у сваком тренутку спремни да изађу на терен и раде на санацији кварова,
упркос немилости природе.
Електричари из “Електро-Херцеговине“ су поносни Херцеговци који ће засукати рукаве и прискочити у помоћ гдје год да
се догоди људска несрећа. Тако је било и 2014. године када су
велики дио Републике Српске погодиле поплаве великих
размјера и када је свака помоћ била неопходна и добро дошла
као кап воде и кора хљеба. Радослав Нинковић и дванаест електричара Електро-Херцеговине су се без оклијевања организовали и кренули у најугроженија подручја. Херцеговачка екипа је
била распоређена на подручју Шамца, гдје су поплаве најтеже

погодиле становништво и инфраструктуру. “Један дио је био распоређен на оспособљавању пумпи за одвођење подземних
вода, што је било од приоритетног значаја. Друга група је била
ангажована на оспособљавању приградских насеља и пружању
помоћи локалном становништву“, истакао је Нинковић. Он је
додао да су услови били ужасни, змије и комарци су представљали велики проблем, али несрећа која је погодила становнике
овог дијела Републике Српске је била стални мотив који им није
дозвољавао да посустану.
Слична ситуација се догодила и ове године, тачније прије
свега неколико недјеља када је подручје Херцеговине погодило
олујно невријеме какво ни најстарији грађани ове регије нису
упамтили. Невријеме је у току само једне ноћи нанијело огромну
штету на бројним објектима чија ће санација засигурно изискивати дуг временски период. Удари вјетра су достизали брзину до
92 километра на час. Ни електродистрибутивна мрежа није била
поштеђена, тако да су кварови евидентирани у свим општинама
које покрива ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње. Захваљујући несебичном ангажману теренских екипа, кварови на територији Требиња су санирани током дана. У оваквим
ситуацијама електричари Електро-Херцеговине не постављају
питања који је дан, да ли је можда празник или викенд, већ се
без размишљања одазивају и упућују у угрожена подручја. Често

Наставак на 26. стр.
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ЕРС ПРОЗОР
Наставак са 25. стр.

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ
СВИЈЕТА ЕНЕРГЕТИКЕ
ВЈЕТРОЕНЕРГИЈА У ЕУ

Компанија WindEurope је недавно објавила статистичке
податке за 2018. годину, везано за искориштење енергије
вјетра. Удио електричне енергије добијене из вјетроелектрана у ЕУ у 2018. години је износио 14%, док је у 2017. години био 12%. Данска је прошле године имала највећи удио
вјетрoенергије у укупној производњи (41%), а слиједе Ирска
(28%), Португал (24%), Њемачка (21%).

су то подручја која су веома неприступачна и изузетно опасна.
Екипе су биле три дана ангажоване у погођеним дијеловима,
електричари су радили у смјенама које су трајале и до четрнаест
сати. “Помажемо свуда гдје можемо и гдје је помоћ неопходна.
Санирали смо кварове на дистрибутивној мрежи и обезбиједили
напајање потрошача електричном енергијом на подручју Требиња. Помажемо и другим градским службама било путем механизације или људства. Са бројних кућа су скинути кровови,
порушено је дрвеће, а ватрогасне и друге службе не могу прићи
без одговарајуће механизације. Захвалност људи којима је указана помоћ представља додатни покретач за све ово што радимо“, казао је Нинковић.
Највећа штета је причињена у општини Невесиње, гдје је за
санирање штете и поновно успостављање снабдијевања електричном енергијом било потребно више дана, јер се радило о
веома тешком терену. Осим тога, обзиром да су девастирана два
стуба која се налазе на далеководној траси Мостар-Невесиње и

Капацитет вјетроелектрана порастао је у Европи за 11,3
GW у 2018: 8,6 GW на копну (onshore) и 2,65 GW на мору
(oﬀshore). Од 2,65 GW капацитета на мору, 85% је инсталирано у Великој Британији и Њемачкој. Највећа вјетрофарма
капацитета 659 МW пуштена је у рад прошле године у Ирском мору.
Европа сада има 189 GW снаге вјетра: 171 GW на копну
и 18 GW на мору.

СПАЈАЊЕ ТРЖИШТА СРБИЈЕ, ХРВАТСКЕ И БУГАРСКЕ
(Balkan Green Energy News)

Почетни састанак за иницирање трилатералног пројекта
повезивања тржишта за електричну енергију између Хрватске, Србије и Бугарске успјешно је одржан 13. фебруара у
Београду. Састанку су присуствовали сви главни актери –
оператори преносног система HOPS, EMS i ESO, берзе
CROPEX, SEEPEX i IBEX, као и национална регулаторна тијела
HERA, AERS i KEVR.

која су у власништву Електропреноса БиХ, било је неопходно чекати долазак и процјену колега из овог Предузећа о периоду који
ће бити потребан за отклањање овог квара. У међувремену су
електричари РЈ “Електро-Невесиње“ предузели све мјере које су
биле у њиховој надлежности како би олакшали ионако тешку ситуацију за становништво ове општине.
Напајање свих подручја која се налазе у надлежности Електро-Херцеговине је у међувремену нормализовано, али ова временска непогода је још једном показала значај професије
електричара, и то не само у смислу њиховог стручног ангажмана
већ и хуману страну ових храбрих људи који представљају драгоцјен ресурс сваког електродистрибутивног предузећа.
Далиборка Ратковић, дописник
Миљан Шиник, дипл.ел.инж.
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
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Потврђена је заједничка обавеза да се обезбиједе сви
потребни напори и ресурси како би се осигурала изводљивост пројекта и његова правовремена имплементација.
Крајњи циљ овог пројекта је да се имплементира трилатерално повезивање тржишта у оквиру мултирегионалног
повезивања тржишта, за које се очекује да ће пружити дугорочну корист за учеснике на тржишту и потрошаче.
Љиљана Пендо, члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу
МХ “ЕРС“, МП а.д. Требиње

ЕРС ТЕЛЕСКОП

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ
СЕКТОРА - ПРОМЈЕНЕ И КАКО ИХ ПРОВОДИТИ
Лични став:
Јагода Лажетић, замјеник главног уредника

зауставио тренд раста накнаде за обновљиве изворе настао као
“Реструктурирање је обавеза преузета потписима на
резултат нарастања количина произведене електричне енергије
међународним уговорима.“...
у систему гарантованог откупа.
“Реструктурирање је захтјев који произилази из дирекИстовремено, постројења термоелектрана морају, не само
тива ЕУ.“...
“Реструктурирање је наметнуто потребом прилагођа- подићи ниво погонске спремности, него и значајно порадити на
елиминисању негативних утицаја на животну средину, који их
вања пословању у тржишним условима.“...
Често смо, годинама уназад, у прилици слушати оваква об- тренутно сврставају у ред највећих загађивача у земљама Западразложења потребе за реорганизацијом електроенергетског сек- ног Балкана.
Снажан заокрет видљив је и у погледу цјеновне политике.
тора, а да при томе ријетко када имамо прилику чути шта је
урађено, шта и како се ради, шта, зашто и како ће се се радити... Наиме, по први пут након 01.01.2015. године од када је форУсвајање Закона о преносу, регулатору и оператору система, мално потпуно отворено тржиште електричне енергије у БиХ, иссада већ поодавно прошле 2002. године означило је први кон- кориштено је право на усклађивање цијене електричне енергије
кретан корак ка реорганизацији електроенергетског сектора у за индустријске купце који су у систему резервног снабдијевања.
Ријеч је о усаглашеном повећању од просјечних 4,9%, одбрањеБиХ.
Услиједило је формирање компаније Електропренос БиХ, Не- ном чињеницом да и сама “Електропривреда РС“ у цјелини, позависног оператора система БиХ (НОС) и Државне регулаторне слује у једнаким условима у којима послују и сви остали
комисије за енергетику (ДЕРК), усвојени ентитетски закони о привредни субјекти у Републици Српској, измирује све своје обаелектричној енергији, успостављене Регулаторна комисија за везе у складу са законском регулативом, истовремено кроз
електричну енергију РС и Регулаторна комисија за енергију у цијену електричне енергије значајно нижу од тржишне, преузимајући на своја плећа терет субвенциониФБиХ.
рања дијела припадајућег трошка
Закључење Уговора о успостављању
Новоименована
привредних субјеката у Републици Српској.
енергетске заједнице Југоисточне Европе
Управа је, судећи према
У завршној фази су израде двије студије
2006. године (Атински меморандум) је означији
је предмет функционално организочило преузимање обавеза дефинисаних дивећ покренутим процевање дјелатности дистрибуције и снабрективама Европске Уније које се односе на
сима, одлучна не само
дијевања електричном енергијом чије је
сектор енергетике.
Електрична енергија се проглашава
иницирати, него и прове- раздвајање неодгодива обавеза. Ријеч је о
врло захтјевним процесима који дубоко заробом која, као и свака друга роба, постаје
сти нужне промјене, како диру у организациону структуру компаније.
предмет трговања на, у већој или мањој
Студије ће дати одговор на питање момјери, отвореном тржишту.
би “Електропривреду РС“
дела организовања. На бази до сада урађеОтварање тржишта електричне енеручинила тржишним лиде- ног, може се рећи да ће издвајање
гије, значајније него било који други процес,
дистрибутивне дјелатности захтијевати да
наметнуло је потребу за промјенама у функром у региону.
сва дистрибутивна предузећа буду функцији прилагођавања новим условима послоционално организована, једнако структуривања.
Заоштравају се захтјеви у вези са квалитетом услуге, енер- рана, при чему су разлике допуштене само у броју извршилаца
гетском ефикасношћу и нарочито захтјеви за заштитом животне једнообразно описаних послова, одговорности и надлежности.
С друге стране, потреба за стабилном тржишном позицијом
средине.
Производња електричне енергије из обновљивих извора и у у односу на друге снабдјеваче, намеће потребу да се препозна
ефикасној когенерацији, захваљујући систему подстицаја, до- оптимално рјешење за организацију функције снабдијевања при
чему је посебно важно имати у виду кадрове као најзначајнији
живљава експанзију.
Све наведено, неминовно мора бити праћено организацио- ресурс који гарантује успјешност.
Промјене које слиједе нужно захтијевају квалификационо
ним промјенама које зовемо реструктурирањем.
Организационе промјене су изазов пред којим се, у правилу, усклађивање структуре запослених. Заговарано “струковно
управљање“ дјелатностима дистрибуције и снабдијевања отузмицало уз прећутно чекање неких “погоднијих времена“.
Новоименована Управа је, судећи према већ покренутим вара питање и квалификованости и компетентности запослених,
процесима, одлучна не само иницирати, него и провести нужне те ће засигурно бити потребе за прерасподјелама, преквалифипромјене, како би “Електропривреду РС“ учинила тржишним ли- кацијама, дошколовавањима, па и пријемом нових радника.
Стога синдикална организација мора бити максимално укључена
дером у региону.
Нова енергија препознаје се у офанзивном наступу у вези са у све покренуте процесе промјена.
О свему реченом потребно је говорити...потребно је сваку
градњом нових производних постројења, како оних већ започетих, тако и оних о чијој се градњи годинама прича и даље од ини- позитивну промјену промовисати, на тај начин мијењајући имиџ
цијатива се није далеко одмакло. Оно што радује јесте рјешеност компаније у јавности. Стога није без значаја подршка активнода се лидерству инвестирања приватног капитала у производњу стима Службе за информисање при Кабинету Генералног дирекелектричне енергије из обновљивих извора одговори инвести- тора и уређивачком одбору часописа “Електропривреда“.
Вријеме је да “Електропривреда РС“ буде и схваћена и прицијама у неколико нових хидро постројења поред већ започете
ХЕ Дабар, али и у вјетроелектрану и соларно постројење велике хваћена као окосница развоја коју је потребно, не само сачувати,
снаге. На тај начин би се одговорило захтјевима из директива него интензивирати њен раст, знајући да ће се све уложено виЕвропске Уније у вези са достизањем нивоа учешћа енергије шеструко вратити▪
произведене из обновљивих извора у укупној потрошњи, али и
ЕРС // јануар - март 2019.
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УЛАГАЊЕ У НОВУ ЕНЕРГИЈУ
Лични став:
Милорад Живковић, директор Дирекције ПИУ МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Живимо у времену у којем покушавајући ухватити корак са
савременим кретањима у области енергетике, свједочимо интензивирању градње објеката за производњу електричне енергије. Чињеница јесте да БиХ, односно Република Српска
располаже значајним потенцијалима за изградњу нових електрана, но разматрање могућности њиховог искориштења
праћено је изазовима међу којима су кључни: техничка изводљивост пројекта, финансијска исплативост и обезбјеђење финансијских средстава (кредит), а посебно је значајна анализа са
аспекта прихватљивости утицаја на животну средину. Концепција пројекта и његова техничка изводљивост не задају толико
главобоље колико остала два аспекта, иако је ријеч о сложеним
питањима везаним за различите праксе градње код електрана
веће снаге, те специфичностима сваког таквог техничког
рјешења.
Оцјена финансијске исплативости се прије свега базира на
процјени будућег прихода, односно процјени тржишних цијена
у периоду који је предвиђен концесионим уговором. Један од
елемената у тој калкулацији је могућа производња и она може
варирати, али не у толикој мјери колико може варирати цијена
електричне енергије која директно зависи од будућих тржишних
услова. Овакве процјене захтијевају разумијевање времена и
простора у којем живимо, и то не само државе у којој живимо,
већ шире заједнице која у овом случају подразумијева простор
Енергетске заједнице Европске уније. Цијена електричне енергије је у директној спрези са односом производње и потрошње
електричне енергије, на који опет утиче низ будућих дешавања
која су у спрези са политикама Енергетске заједнице и дешавањима у свим земљама њеним чланицама.
Тренутно стање у БиХ по питању производње електричне
енергије је такво да укупна годишња производња износи око 17
TWh, при чему ЕП ФБиХ произведе око 7 TWh, Електропривреда
Републике Српске око 5,8 TWh, ЕП ХЗ ХБ око 1,5 TWh, ТЕ Станари
око 2 TWh и томе треба још додати 0,5 TWh колика је производња из обновљивих извора који нису у саставу електропривредних компанија. Наравно ове исказане величине су
промјенљиве и зависе од хидролошке ситуације и погонске
спремности производних објеката. Годишња потрошња електричне енергије у БиХ износи око 12,5 TWh, гдје је годишњи
пласман преко ЕП БиХ око 5 TWh, преко Електропривреде РС око
4 TWh, преко ЕП ХЗ ХБ око 2,9 TWh, потрошња Дистрикта Брчко
износи око 0,3 TWh, те испорука преко осталих снабдјевача у БиХ
износи око 0,32 TWh. Резиме оваквог односа производње и потрошње електричне енергије је да БиХ има суфицит електричне
енерије од око 5 TWh електричне енергије на годишњем нивоу,
која се пласира на тржиште земаља које припадају Енергетској
заједници Југоисточне Европе. Ово је можда и један од основних
разлога и мотива због којег је БиХ потписала Споразум о придруживању Енергетској заједници Европске уније (“Trity“ споразум) који је ступио на снагу током 2006. године.
Као члан Енергетске заједнице, обавезни смо слиједити циљеве које је задала Европска унија, којима су одређене вриједности параметара које је потребно достићи до 2020 године:
смањити емисије гаса за 20%, обезбиједити минимално учешће
од 20% електричне енергије из обновљивих извора (у потрошњи
електричне енергије) и остварити уштеде електричне енергије
од 20%. Ови параметри нису коначни, јер у циљевима до 2030.
године се планира повећање задатих параметара, гдје се смањење емисија гаса планира чак на 40%, повећање удјела електричне енергије из обновљивих извора на 27% и повећање у
уштеди електричне енергије треба да достигне 30%. Овакви циљеви имају највећи утицај на судбину постојећих термоенергет-
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ских објеката, јер их ове мјере буквално гуше. Сви власници старијих термоенергетских објеката морају радити озбиљне анализе везане за трошкове реконструкција које ће обезбједити
редукцију емисија у дозвољене границе и тиме омогућити
њихов будући рад. Поред тога и на редуковане (дозвољене) емисије CO2 које износе око 0,9 тона по произведеном МWh, потребно је обезбједити адекватну количину зелених сертификата
чија тренутна тржишна вриједност износи више од 20 ЕУР-а по
тони.
Европска заједница такође инсистира на успостављању отвореног тржишта електричне енергије у свим земљама Енергетске
заједнице, развоју спот тржишта (тржишта у реалном времену
гдје се планирање и куповина електричне енергије врши на сатном нивоу), увезивању свих берзи у једно виртуелно европско
тржиште електричне енергије, на регионалној алокацији преносних капацитета, те на прекограничној алокацији балансних
услуга. Све побројане стране доприносе далеко већој рационализацији у кориштењу свих капацитета који су у функцији
обезбјеђења крајњих потрошача електричном енергијом. Ово
са једне стране резултира смањењем обима услуга или сервиса,
а са друге стране директно утиче на смањење цијене електричне
енергије код крајњег купца. Претпоставке су да се реализацијом
наведених мјера могу постићи уштеде до 11 TWh потреба за
новом енергијом.
Осим наведених дешавања која имају директан утицај на
тржишну цијену електричне енергије, приоритетно је потребно
држати се принципа и приједлога енергетске политике за коју се
опредијелила Влада Републике Српске у свом документу Енергетска стратегија до 2035. године. Свака држава жели бити енергетски самостална, те у складу са својом економском политиком
развоја, планира потребе за енергентима, гдје се осим електричне енергије планирају и усаглашавају потребе за другим
врстама енергената. Тако је потреба за електричном енергијом
у директној спрези са потребама за другим енергентима. У циљу
остварења економског плана и програма, логично је да држава
својом политиком, односно законским актима усмјерава потенцијалне инвеститоре, ино и домаће, да своје планове прилагоде
усвојеној стратегији.
Мало је земаља које могу обезбједити властита финансијска
средства за изградњу нових енергетских објеката, те су сви већи
објекти изграђени из кредита које су обезбједиле водеће међународне финансијске институције као што су Свјетска банка и
друге. Сваки објекат, било да је инвеститор држава или приватни
сектор, финансиран је из кредитних средстава. Управо због тога,
финансијске институције су филтер који одлучује хоће ли неки
од кандидованих електроенергетских објеката бити финансиран,
те због своје улоге у овако значајном процесу, оне на глобалном
нивоу проводе анализе с циљем утврђивања потребе за градњом нових енергетских објеката. Конкретан примјер је иницијатива Свјетске банке која је наручила израду ГИС студије
“Generation investment study“ за подручје Југоисточне Европе.
Студија је први пут презентована 2004. године, а онда је ажурирана са новим актуелнијим претпоставкама и поново презентована 2007. године. Студија се бавила снимањем постојећих
капацитета за производњу електричне енергије, анализом перспективних потенцијала за изградњу нових електрана, анализом
реконструкције постојећих термоелектрана у смислу постизања
граничних норми за емисије, као и прогнозом потрошње електричне енергије. На бази те анализе дате су оцјене о перспективности сваког новог потенцијалног производног објекта.
Треба још рећи да није само електрична енергија била предмет
разматрања, већ и друге врсте енергената које могу замијенити
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електричну енергију. Чињеница је да земље чланице Енергетске добро избалансиран, а исто тако је довољан за покриће потреба
заједнице нису у позицији да саме могу сагледати потребе за Републике Српске. Удио енергије из термоелектрана даје стабилновом недостајућом енергијом, те и поред најбоље воље да ност билансу производње и чини га одрживим у условима када
граде нове објекте, суд о томе морају препустити финан- закаже хидрологија, а са друге стране, постојеће хидроелектране
сијерима. Потребно је нагласити да финансијске институције ин- имају ниске трошкове производње и немају трошкове враћања
систирају на остварењу баланса између производње и кредита. Овакав микс укупно произведене енергије може бити
потрошње, јер много већа могућност производње од потреба за цјеновно конкурентан и одржив на ширем тржишту као што је
потрошњом доводи до обарања производних цијена, што је Европско. У односу на постојеће стање, треба задржати однос
добро за потрошаче, али не и за банке које су кредитирале њи- произведене хидро и термо енергије, што ће рећи да постојећим
хову изградњу, јер тиме директно угрожавају поврат свог уло- термоелектранама треба дугорочно продужити њихов животни
женог капитала. Све наведено води ка закључку да сваки вијек, било тоталном реконструкцијом или замјеном са новим
инвеститор треба доносити коначну одлуку о градњи свог термо блоковима. Изградња нових термо блокова инсталисане
објекта тек након што буде сигуран да може обезбједити услове снаге много веће од постојећих термо блокова, промјенила би
однос произведене хидро и термо енергије, а то би опет резулза његово финансирање.
Осим финансирања, значајан аспекат је еколошка прихват- тирало повећањем просјечне производне цијене, за коју се у
љивост објекта, како од стране локалне заједнице у којој се пла- овом момену не може рећи хоће ли бити конкурентна на
нира градити, тако и од стране сусједних земаља ако његова тржишту и хоће ли покривати враћање кредита за њихову изградња има прекогранични утицај. Често се пројекти оспоравају градњу. Изградња нових хидроелектрана које ће бити у систему
због екологије и када имају обезбјеђено финансирање, а МХ “Електроприреда РС“ је свакако перспективније од инвестипримјер таквог објекта је Омбла у Хрватској, гдје је од ЕБРД-а рања у нове термо блокове. У сваком случају, ако се жели наобезбјеђен кредит, али је локална заједница оспорила градњу правити одрживост свих постојећих електрана у систему, мора
због негативног еколошког утицаја. У задње вријеме, финан- се јединствено наступати на тржишту, а за нове значајне елексијске институције су постале јако обазриве по овом питању, те тране које се планирају градити, МХ ЕРС треба урадити процјену
због тога своје одлуке о финансирању доносе тек када студија финансијских могућности која ће показати у којем обиму и у
утицаја на животну средину покаже да постоји еколошка при- којем периоду је то могуће урадити.
По питању обновљивих извора енерхватљивост пројекта. Истини за вољу,
гије,
треба имати на уму да се њихова
што је већи пројекат то је већи његов
Република Српска има
производња подстиче директно из џеутицај на околину и не постоји објекат
доста значајних енергетских
пова наших грађана, те је потребно да
који нема никаквог утицаја, те је
Влада Републике Српске кроз своје попроцјена утицаја ствар компромиса
потенцијала, те без обзира
литике и мјере утиче на одабир
који треба постићи у ужој и широј заједшто у условима глобалног
објеката који користе изворе “са јефтиници. Када је у питању екологија термонијом енергијом“. Ово се постиже стиелектрана, она никако не иде на руку
отвореног енергетског
мулисањем
кориштења
оних
нити постојећим нити новим термотржишта не може водити са- природних ресурса који имају ниже
електранама. Границе дозвољених емитрошкове за производњу енергије или
сија, које се морају постићи и код
мосталну енергетску полијавног надметања код
старих и код нових објеката подижу
тику, исправном стратегијом увођењем
додјеле концесија за њихову градњу.
цијену трошка производње једног КWh
и законском регулативом може Друго, имајући у виду напријед речено,
електричне енергије, што директно
потребно је грађанима у својству фиутиче на конкурентност тих објеката на
допринијети бољем коришзичких лица омогућити подстицај за изтржишту електричне енергије. Већ је
тењу својих ресурса и стваградњу мањих јединица које би
обзнањено да, нити Свјетска банка,
користиле обновљиве изворе, те да са
нити ЕБРД, нити ЕИБ желе финансирати
рању додатних бенефита за
том енергијом покривају дио својих понове термоелектране, а исто тако Сексвоје грађане.
треба или да је пласирају у дистрибуретаријат Енергетске заједнице скреће
тивну мрежу. Планирање буџета за
пажњу свим земљама које имају озњихов подстицај би се требало вршити у
биљну намјеру градити нове термоелектране, да морају задовољити строге еколошке стандарде и да оквиру фонда у који се прикупљају сва средства за подстицај
њихове државе не могу давати гаранције за кредит, што је свих обновљивих извора енергије. Већ постоји значајан интерес
приватних лица за кориштење “сунчеве“ и “топлинске“ енергије
речено и тзв. Косову и Федерацији БиХ за блок Тузла 7.
Када је у питању градња нових електрана од стране “Елек- у подручјима код којих се подземне воде налазе на малим дутропривреде РС“, која је предузеће у већинском државном влас- бинама. До сада није уопште разматрана, нити у подстицај уврништву, у овом моменту се перспективном оцјењује градња штена топлинска енергија, са којом се могу направити значајне
нових хидроелектрана, па чак и у случају када студија економске уштеде у потрошњи електричне енергије. Имајући у виду да
оправданости показује да поврат уложеног капитала није могућ имамо значајну концентрацију домаћинстава у подручјима која
у периоду првих десет година њеног рада. Дугорочно гледано, имају довољан број сунчаних сати, као и домаћинстава која
хидроелектране ће показати своју оправданост градње било за имају на дохват подземне воде, потребно је што прије направити
15 или 20 година. Оно што је важно је да се нађе модел како процјену обима могућег кориштења “сунчеве“ енергије код довраћати кредит у периоду док приходи од производње не по- маћинстава, као и уштеде у потрошњи електричне енергије која
кривају оперативне трошкове и ануитете кредита. Један од на- би се могла постићи кориштењем топлинске енергије. Можда је
чина је да дио тог терета носе постојеће електране које немају овај корак требало реализовати и прије утврђивања Акционог
терет ранијих кредита, или да то ради држава због стратешких плана Републике Српске за кориштење обновљивих извора
циљева као што то ради и за аутопутеве. Повећањем удјела енергије.
Република Српска има доста значајних енергетских потененергије из обновљивих извора, повећава се потреба за услугама терцијалне и секундарне регулације, те свака хидроелек- цијала, те без обзира што у условима глобалног отвореног енертрана која има могућности давања помоћних услуга, доноси гетског тржишта не може водити самосталну енергетску
политику, исправном стратегијом и законском регулативом
нове бенефите који можда нису видљиви “на први поглед“.
Какава је судбина Мјешовитог холдинга “Електропривреда може допринијети бољем кориштењу својих ресурса и стварању
Републике Српске“ у односу на све што је претходно речено? додатних бенефита за своје грађане▪
Прво, тренутни однос произведене хидро и термо енергије је
ЕРС // јануар - март 2019.
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Фактори геолошко-економске оцјене ресурса
угља у Републици Српској у функцији националне и комерцијалне исплативости
Пише:
др Бошко Вуковић, помоћник руководиоца РЈ Рудник Гацко, ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

Геолошко-економска оцјена лежишта угља у Републици
Српској обухвата два начина вредновања лежишта: вредновање
лежишта угља без узимања временског фактора у обзир (анализа параметри статичких метода оцјене: економичност и стопа
добити) и вредновање три највећа лежишта угља (Гацко, Угљевик и Станари) са узимањем временског фактора у обзир,
оцјењивањем економске исплативости (комерцијалне и националне).
За оцјену комерцијалне исплативости примијењују се сљедеће динамичке методе: Нето садашње вриједности, интерна
стопа приноса и метода дисконтовања новчаног тока за одређивање периода повратка инвестиционих улагања. Анализа економских ефеката инвестиционог пројекта (оцјењиваног
лежишта) врши се примјеном “cost-beneﬁt“ анализе. Ова анализа је изведена кориштењем сљедећих метода: НПВ, ИРР и
ДЦФРОИ. У оквиру економске анализе обрађује се анализа
услова неизвјесности тј. анализа осјетљивости лежишта угља и
то: статичка анализа осјетљивости (одређивање преломне тачке
рентабилитета и критичне цијене јединице минералне сировине) и динамичка анализа осјетљивости којом су сагледани резултати промјене параметара (приходи,
трошкови, инвестиције и законске обавезе) на
промјену израчунате интерне стопе приноса.
За оцјену националне исплативости примијењује се основни критеријум националне
исплативости, нето додатна вриједност-НВА.
Поред директних утицаја производње угља у
Републици Српској, на националну економију
(финансијски приходи и расходи) анализирани
су и додатни критеријуми: ефекти на запосленост, девизни прилив и међународна конкуретност, односно примјеном “cost-beneﬁt“
анализе, врши се анализа и индиректних утицаја (ефеката) производње угља на националну економију Републике Српске.
МЕТОЛОГИЈА ГЕОЛОШКО-ЕКОНОМСКЕ ОЦЈЕНЕ
РЕСУРСА УГЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Геолошко-економска оцјена ресурса угља обухвата:
a) комплексну анализу свих фактора;
b) уопштено изражавање фактора оцјене преко једног или
више синтетских вриједносних показатеља, са или без узимања
у обзир временског фактора, и
c) упоређивање синтетских вриједносних показатеља са
појединим вриједносним и натуралним показатељима у циљу
установљавања одређених односа, који су карактеристични за
оцјењивано лежиште.
Геолошко-економска оцјена се ослања на низ фактора и показатеља, који заједнички третирани представљају цјелину. Фактори и показатељи оцјене се користе у свим фазама
геолошко-економске оцјене, при чему у фази претходног истраживања доминирају натурални показатељи изведени из одговарајућих фактора, док у фази детаљних истраживања припреме
и експлоатације лежишта све већи значај имају вриједносни показатељи и фактори који су са њима везани.
Фактори геолошко-економске оцјене
Методологија геолошко-економске оцјене ресурса угља у Републици Српској обухвата анализу следећих фактора оцјене: минерагенетски, геолошки, законодавно правни, техничкоексплоатациони, технолошки, регионални, тржишни, геоеколошки и социјално-политичко-економско-стратегијски.
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Минерагенетски фактори
Оцјена потенцијалности одређеног простора, који се карактерише специфичним минерагенетским обиљежјима, врши се
ради издвајања најповољнијих дијелова терена у погледу могућности да се пронађу нова лежишта угља. Оцјена потенцијалности у појединим лежиштима угља, у Републици Српској,
извршена је на бази резултата одређене етапе и врсте геолошких
истраживања.
Геолошки фактори
Са аспекта геолошко-економске ојцене лежишта угља Републике Српске, геолошки фактори који имају натурални карактер,
могу се исказати, преко економског типа сировине, економског
типа лежишта, морфолошких карактеристика и степена концетрисаности резерви.
Угаљ се као примарна енергетска сировина у Републици
Српској према економском типу сировине може подијелити на:
a) Економски тип сировине лигнитског угља Гацка и Станара;
b) Економски тип сировине мрког угља Угљевика и Миљевине.
Лежишта угља у Републици Српској према економском типу
могу се подијелити у три групе:
a) Лежишта примарног економског типа:
Гацко, Угљевик и Станари;
b) Лежишта секундарног економског типа,
Миљевина и
c) Лежишта терцијерног економског типа:
Мајевичко, Теслићко, Љешљанско, Бањалучко,
Месићко, Буковачко, Шиповско, Омарско и Которварошко.
Лешишта угља у Републици Српској су
слојевита, једноставне (Станари) до сложене
(Гацко, Угљевик и Миљевина) структурне
грађе.

Законодавно-правни фактори
Без одређене законске регулативе није могуће оптимално
управљати енергетским ресурсима угља. Геолошко-економска
оцјена лежишта угља Републике Српске са аспекта законодавсва,
обухвата анализу:
- Законодавно-правни фактор и истраживање лежишта угља;
- Законодавно-правни фактор и експлоатација лежишта угља
- Законодавно-правни фактор у производњи и потрошњи
термо-електричне енергије у Републици Српској.
Техничко-експлоатациони фактори
Техничко-експлоатациони фактори геолошко-економске
оцјене лежишта угља Републике Српске обухватају анализу:
- Рудника угља са аспекта услова експлоатације, система експлоатације, производње угља и откопавање откривке, губитака
и разблажења при експлоатацији угља;
- Коришћења пратећих минералних сировина/ресурса комплексним искориштењем лежишта угља у Републици Српској.
Код разматрања рудника угља у Републици Српској, разликују се двије групе лежишта као објеката експлоатације угља:
- Лежишта на којима се већ врши или је вршена експлоатација угља (Гацко, Угљевик, Станари, Миљевина, Котор Варош,
Љешљани и Рамићи) и
- лежишта гђе је могуће отварање нових рудника (Мајевица,
Теслић, Месићи, Буковица).
Полазећи од чињенице да су лежишта угља необновљиви
енергетски ресурси ограниченог вијека и да су до 2013. године
на рудницима угља са површинском експлоатацијом (Гацко)
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углавном експлоатисани угљени слојеви са мањом раслојеношћу, а у последње вријеме је спровођењем експлоатационе и детаљне фазе геолошких истраживања резерви угља
веће раслојености, извршено проширење минерално-сировинске базе постојећег рудника и повећан њиегов вијек експлоатације.
Технолошки фактори
За оцјену квалитета сировине (угаљ) највећи значај има његова топлотна вриједност. Употреба сировог лигнита у комадном
облику у широкој и општој потрошњи и индустрији оправдана је
само у оквиру економског радијуса транспорта, јер је његова топлотна вриједност ниска. То значи да би се продајом претходно
сортираног сировог лигнита као горива у мањим урбаним насељима (ближа околина рудника), остварили позитивни економски ефекти. Највећи дио произведеног сировог лигнита у
Републици Српској, међутим, користи се у термоелектранама за
производњу електричне енергије. Технолошки фактори ресурса
угља дефинишу:
- Технолошки тип сировине;
- Технолошки процес припреме, прераде и коришћења сировине и
- Боље термичко искориштење угљева Републике Српске.
Регионални фактори
При геолошко-економској оцени лежишта угља Републике
Српске значајно мјесто имају регионални фактори. Они у многим
случајевима битно утичу на економске показатеље лежишта које
се оцјењује. Најбитнији регионални фактори су: транспортни
услови, енергетски извори, климатски услови, услови водоснабдијевања, и насељеност.
Тржишни фактори
Тржиште минералних сировина је по многим карактеристикама специфично у односу на тржиште других индустријских
производа. Тржишни фактори имају изванредан утицај на геолошко-економску оцјену лежишта угља Републике Српске и постигнуте економске ефекте, као резултате оцјењивања лежишта.
На лежиштима угља у Републици Стрпској експлоатација се врши
у различитим, углавном тешким условима, при чему рудници, са
садашњим продајним цијенама, послују на граници рентабилитета. Иако нису остварена планска предвиђања у погледу повећања производње, може се констатовати да се интензивно
развија површинска експлоатација, која у садашњим условима
обезбјеђује знатно конкурент¬ни¬ји угаљ за тржиште. То је
последица инвестиционих улагања, набавке савремене опреме
и избора повољнијих лежишта за овакву експлоатацију, односно
отварање нових површи¬нс¬ких копова. Од рудника угља који
су у геолошко-економском смислу интересантни за буду¬ћа термоенергетска планирања, даје се предност лежиштима лигнита,
због чистоће, мањег загађења околине, малог садржаја сумпора, а и због знатно већих геолошких резерви. Локације рудника опредијељене су положајем самих лежишта.
Геоеколошки фактори
Економском валоризацијом ресурса угља (истраживање, експлоатација, прерада, постексплоатациони период) настају негативне последице по животну средину. Испољавају се у свим

сферама: земљи, води и ваздуху. За проблематику ресурса угља
Републике Српске посебно су значајни геоеколошки фактори:
геоеколошки тип руде и лежишта, промјене стања геолошке средине под утицајем геолошких истраживања, експлоатације и
припреме минералне сировине, утицај геолошких истраживања,
експлоатације, припреме минералне сировине и пратећих процеса на промјену стања ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског свијета, мјере рекултивације и ревитализације
геолошке средине, геоеколошко стање јаловишта, могућност коришћења електрофилтерског пепела као техногене сировине,
мониторинг геолошке средине непосредне околине активних
рудника угља, геоеколошка конзервација лежишта угља, геоетечки фактори и њихов утицај на оцену лежишта угља, утицај
инфраструктурних објеката на геолошку средину непосредне
околине рудника угља, одрживо коришћење и индикатори одрживог коришћења ресурса угља, постексплоатационо коришћење површинских копова, мјере превенције загађења у разним
процесно-радним фазама и еколошки трошкови и њихов утицај
на профитабилност производње угља.
Социјално-политичко-економско-стратегијски фактори
Енергетика је ђелатност која има значајан утицај на друштвено-економски развој и околину. Стога је она прва област која
би требало да се у Републици Српској успостави на основама
одрживог развоја. Основ је увођење таквих економских подстицаја од стране државе, које ће и произвођаче и потрошаче електричне енергије орјентисати ка повећању енергетске
ефикасности примјеном не само техничких него и организационих мјера. Задатак државе је увођење мјера повећања енергетске ефикасности, омогући подузетницима да им трошкови
кориштења енергије не расту. Држава треба да прати да ли је то
и остварено, мјерећи сваке године:
- енергетску доходовност (мјера повећања економске добити у односу на повећање потрошње енергије),
- коефицијент цјеновне еластичности (мјера смањења потрошње енергената узрокована повећаним цијена енергената а
подржана економским подстицајем државе) и
- годишња емисија у атмосферу кључних полутаната
(праћење приближавања обавезама из међународних уговора
заштите животне средине).
До сада доказане резерве угља, његов квалитет, постојећи
капацитети рудника и термоелектрана Гацко и Угљевик, као и капацитети рудника Станари и Миљевина, имају велики значај не
само за Републику Српску већ и за околне регије. Постоје услови
да се прошире капацитети и рудника и термоелектрана, што би
омогућило дугогодишње уредно снабдијевање привреде и становништва електричном енергијом на ширем простору.
Показатељи геолошко-економске оцјене енергетских ресурса угља, као и методологија вредновања лежишта, биће
обрађена у сљедећем броју часописа јер фактори и показатељи геолошко-економске оцјене, предствављају јединствену цјелину за вредновање лежишта са аспекта
националне и комерцијалне исплативости.
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ДИСТРИБУЦИЈА РОЂЕНА СА
РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ
ЕЛЕКТРО ПАЛЕ – НАСТАЛЕ У РАТУ

ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале која послује у саставу
Мјешовитог Холдинга “Електропривреда РС“ је најмлађе дистрибутивно предузеће у Републици Српској, које је формирано
из нужде ратне 1992. године.
Управо те 1992. године, одлуком Владе Републике Српске,
успостављен је правни оквир за конституисање Електропривреде Републике Српске, а 19. oктобра исте године формирано
је електропривредно предузеће Дистрибуција Пале у оквиру јавног предузећа “Електропривреда РС“. У надлежности Предузећа
била су подручја сарајевско-романијске и дринске регије. У
вријеме његовог формирања цијела је територија била “у
мраку“, неки њени дијелови и физички неприступачни (Вишеград, Чајниче, Копачи, Фоча, Калиновик, Трново). Сви преносни
110 kV водови били су у прекиду, а ХЕ Вишеград ван погона. За
њено покретање било је потребно обезбиједити условни технички минимум потражње од 68 МW, што је било много више
него што су биле тадашње потребе потрошача Дистрибуције
Пале. Педесетак запослених у предузећу, без икакве техничке
документације о електроенергетским објектима, без довољно
опреме, алата, и потребне механизације, учинили су подвиг изградњом 110 kV далековода Пале-Лукавица, стављањем у функцију 110 kV далековода према Вогошћи и Илиџи, те
реконструкцијом 35 kV далековода Челебићи-Фоча, као и пуштањем 110 kV далековода Пљевља-Горажде под 35 kV, подизањем и пуштањем у погон 220 kV далековода Мратиње-Лукавица.
На тај начин, већ у марту 1993. године обезбијеђено је напајање
електричном енергијом за све потрошаче на територији у надлежности предузећа.
Основне дјелатности предузећа су дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом. ЗП “Електродистрибуција“
Пале се бави и производњом електричне енергије. У власништву
предузећа су два производна погона: МХЕ “Месићи Нова“ и МХЕ
“Богатићи Нова“, при чему је потребно нагласити да је ријеч о
новоизграђеним производним постројењима чија је изградња
заслужено „пензионисала“ производне погоне МХЕ Месићи и
МХЕ Богатићи, након истека њиховог животног вијека.
Иако производња електричне енергије није примарна
дјелатност предузећа, поменута два производна погона заслужују да се о њима каже ријеч више.

МХЕ “Богатићи“
Хидроелектрана “Бориша Ковачевић“ пуштена је у рад 1947.
године и прва је хидроелектрана у Босни и Херцеговини изграђена послије Другог свјетског рата. Тих година је заједно са термоелектраном “Владимир Перић“ снабдијевала Сарајево
електричном енергијом, а у вечерњим часовима, када би се
градска потрошња знатно смањила, и “Жељезару“ у Зеници. Постројење деривационог типа изграђено је на ријеци Жељезници.
Инсталисани проток је око 6,5 m3/s, а максимални бруто пад 165
m. Инсталисана снага МХЕ је 8,2 MW. Просјечна годишња производња електричне енергије је 32 GWh. MХЕ “Богатићи“ је проточна хидроелектрана, док је брана бетонска гравитациона.
Запремина акумулације је 50 000 m3. Интересантан је податак
да је опрема за управљање и надзор њемачке и аустријске производње. Датира из 1942. године и представља својеврсну музејску вриједност. Трансформатори су произведени у тадашњој
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Електрана МХЕ Богатићи Нова

Чехословачкој 1943. године. У јуну 2010. године, послије великих
киша, дошло је до појаве клизишта у зони акумулације МХЕ “Богатићи“. Због заштите и безбједности радника и објеката на
брани, 22.10.2010. године обустављен је рад МХЕ “Богатићи“.
Специфичност у вези са власништвом над МХЕ “Богатићи“, која
је подијељена између Електропривреде Босне и Херцеговине и
Електропривреде Републике Српске, при чему је акумулационо
језеро с браном и улазном грађевином у посједу ЈП “Електропривреда“ БиХ, а тунел са водостаном, челичним надземним
цјевоводом и објекат стројаре МХЕ “Богатићи“ у посједу МХ
“Електропривреде РС“, довела је до стања у којем се експлоатација и рад МХЕ “Богатићи“, одржавање и друге дјелатности
којима се обезбјеђује успјешно функционисање система, одвија
у складу с принципом да је свако одговоран за свој објекат,
опрему и постројење. То је подразумијевало потребу да све активности на испитивању и санацији клизишта буду усаглашене,
па се након договора, половином 2011. године, приступило испитивању клизишта. На основу података геолошких испитивања
урађен је пројекат хитних санационих мјера и одмах се приступило њиховом извођењу. Клизиште је стабилизовано и уз сагласност водне агенције 25.04.2012. године извршено је пуњење
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акумулације и поновно пуштање постројења у рад.
У међувремену су урађене анализе и елаборати који су показали да се ради о хидроенергетском постројењу које је веома
ниско инсталисано и које располаже амортизованом и превазиђеном електромашинском опремом, тако да је замјена и модернизација опреме неопходна и оправдана. Повећање
инсталисаног протицаја омогућава се изградњом новог цјевовода под притиском и уградњом потпуно нове машинске и електро опреме. Изграђена је и нова машинска зграда на истом
потезу гдје је била стара, али са опремом високе ефикасности.
Вриједност укупне инвестиције износи око 18,5 милиона КМ.
Како оваква електрана има потпуно нове техничке и енергетске
перформансе названа је МХЕ “Богатићи Нова“. План је да се са
овом инвестицијом оствари годишња производња електричне
енергије од око 46,26 GWh. Пројектована инсталисана снага постројења је 9,96 MW. Електрана је свечано пуштена у рад 4. септембра 2018. године.
МХЕ “Месићи“
Локација на којој је изграђена МХЕ “Месићи“ није случајно
одабрана. Она поред природних ресурса плаховите ријеке
Праче, има и традицију, јер је прије и у току Другог свјетског рата,

Изградња бране МХЕ “Месићи” 1948.

у Месићима радила термоелектрана, која је снабдијевала електричном енергијом Рогатицу, Горажде и рудник Кукавице. Постројење МХЕ “Месићи“ пуштено је у рад 27.07.1950. године, као
први објекат ове врсте у тадашњој Југославији. Инсталисана
снага МХЕ је 3,08 MW. Од тада до данас постројење је ван погона
било једино у вријеме ратних дејстава у периоду од 21.05.1992.
до 01.10.1994. године. За вријеме застоја постројења током Одбрамбено-отаџбинског рата није дошло до било каквих оштећења
виталних дијелова. Након поновног пуштања у погон уложена су
значајна средства и извршени потребни радови у функцији подизања погонске спремности објекта.
У 2014. и 2015. години урађена је модернизација и проширење МХЕ “Месићи“. Изграђена је МХЕ “Месићи Нова“, објекат

Мала хидроелектрана “Месићи Нова”

који представља једну од савременијих хидроелектрана проточно-деривацијског типа у регији. Користи највећи дио постројења постојеће електране и преливну воду Праче која се на
профилу бране због мале пропусне моћи деривационог система
и турбина није могла хидроенергетски искористити па је отицала
природним коритом ријеке. Анализом се дошло до закључка да
је преливне воде технички могуће и економски оправдано искористити реконструкцијом и проширењем постојећег доводног
тунела и изградњом нове машинске зграде са два нова агрегата.
Инсталисана снага нове МХЕ је 4,9 MW a годишња производња
електричне енергије је повећана за 35 %.

ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНАС
Данас је ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале предузеће регионалног типа, које дјелатност из своје надлежности обавља на
територији тринаест општина укупне површине 5.064 km2, а за
потребе 61.720 крајњих купаца. У функцији напајања објеката
крајњих купаца електричном енергијом на дистрибутивном подручју у надлежности предузећа у погону је: 18 трафостаница напонског нивоа 35/10 (20) kV, 15 трафостаница 35/0,4 kV и 1.035
дистрибутивних трафостаница напонског нивоа 10(20)/0,4 kV.
Сваки kWh електричне енергије преузет за потребе снабдијевања купаца, до крајњег корисника “пропутује“ неким од
водова, од којих је: 238 km 35 kV напонског нивоа, 1.679 km напонског нивоа 10(20;6) kV и 4.780 km нисконапонских водова 0,4

ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале
kV.

Организационо, предузеће дјелује путем Дирекције предузећа са сједиштем у Палама, те радних јединица и пословница:
Радна јединица Источно Ново Сарајево, Радна јединица Пале са
пословницом Источни Стари Град, Радна јединица Соколац,
Радна јединица Рогатица са пословницом Ново Горажде, Радна
јединица Вишеград са пословницом Рудо, Радна јединица Фоча
са пословницом Чајниче и Радна јединица Трново са пословницом Калиновик.
Све ово је урађено захваљујући људима који су руководили
Предузећем и подигли га буквално “са ледине“ до нивоа
успјешне и препознатљиве фирме, инжењерима који су осмишљавали и пројектовали, економистима који су водили рачуна о
економији и финансијама, правницима који су уобличавали уговоре, као и многим техничарима, монтерима и радницима готово свих струка који су нацрте и пројектна рјешења са папира
преносили на терен, обнављали старе и градили нове значајне
објекте.
Богато искуство стварања стечено током претходних година
представља непроцјењиво вриједан ресурс који ће бити незаобилазан фактор развоја и убудуће.
Неђо Ћебеџија, члан Уређивачког одбора
Стручни сарадник за информисање
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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