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ИЗАЗОВИ И
ОДГОВОРИ!
Јагода Лажетић,
замјеник главног уредника

У времену смо изазова.
Изазовом се могу и назвати и окарактерисати значајни процеси покренути у
функцији нужног реструктурирања компаније у цјелини, који нису ништа друго до
одговори на изазове које носи пословање
у измијењеним, тржишним условима.
Намјеравамо ли задржати лидерску
позицију када је ријеч, како о производњи
електричне енергије, тако и у улози
тржишног снабдјевача, при чему је предност монополске позиције прошлост, неопходно је извршити “престројавања“ у
ходу.
Императив је подићи степен погонске
поузданости производних постројења, истовремено оптимизујући управљање производњом.
Императив је “стати на црту“ приватним инвеститорима интензивирањем
сопствених улагања у обновљиве изворе
електричне енергије.
Императив је одговорити на све оштрије захтјеве за заштитом животне средине.
Нужност је раздвојити дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном
енергијом, при чему је императив задржати купце електричне енергије након
преузимања улоге и одговoрности
тржишног снабдјевача.
Одговорити изазовима захтијева одлучност, посвећеност, квалификованост и
компетентност, а надасве одговорност
сваког запосленог.
Нужност је задржати висок степен
друштвене одговорности и максимално
могућ и допуштен степен социјалне осјетљивости.
Обавеза је, али и изазов правовремено и на прави начин о свим изазовима
и одговорима на њих информисати прије
свега сваког запосленог, а потом и сваког
заинтересованог.
У овом броју говоримо о изазовима и
одговорима на њих!
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Интервју: мр Дарко Милуновић, в.д. извршни директор за економско финансијске послове

Kако оцјењујете финансијски резултат у 2018. години, када је у питању пословање ЕРС? Када су у
питању ЗП из састава ЕРС, како
оцјењујете њихово пословње?
У 2018. години остварена је производња електричне енергије на прагу
електрана “ЕРС“-а од 6.035,67 GWh,
што је у нивоу ребалансиране производње за 2018. годину, а у односу на
2017. годину остварена производња је
већа за 34,28%. У току 2018. године
уредно и редовно је вршено
снабдјевање потрошача у Републици
Српској, као и значајан извоз електричне енергије.
Остварени укупни приходи (консо-

СТАБИЛНЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА
НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС
Дарко Милуновић

лидовани) у 2018. години износе
734,98 мил. КМ, што је за 15% више од
остварених прихода претходне године,
док су остварени расходи у нивоу од
остварених у 2017. години.
МХ “Електропривреда Републике
Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње за годину која се завршава на
дан 31. децембра 2018. године остварило је нето добитак у пословању у
износу од 16,86 мил. КМ. У току је ре-

резултат (неревидовани) изузев ЗП
“РиТЕ Угљевик“ која је исказала негативан (неревидован) финансијски резултат.
Током 2018. године у оквиру МХ
“ЕРС“ реализовано је 242,39 мил. КМ
инвестиција. Од укупно реализованих
инвестиција властитим средствима финансирало се 109,95 мил. КМ или
45,36%, ино кредитима 130,46 мил. КМ
или 53,82%, од чега се највећи дио од-

визија финансијских извјештаја свих
предузећа у оквиру МХ “ЕРС“ од
стране независног ревизора, а Извјештај о пословању заједно са Извјештајем
независног
ревизора
финансијског извјештаја за 2018. годину, биће предмет разматрања и
усвајања на органима Предузећа и
Владе Републике Српске.
Сва производна и дистрибутивна
предузећа као и “ИРЦЕ“ Сарајево
остварили су позитиван финансијски

носи на кориштена средства Јапaнске
владе за изградњу постројења одсумпоравања ЗП “РиТЕ Угљевик“.
Остарени дистрибутивни губици
биљеже тренд сталног пада и износе
10,31%, што је око 1% мање него у
2017. години.

Концесиона накнада за коришћење енергетских објеката уплаћује се на рачун
буџета Републике Српске у потпуности, након чега се дијели између буџета РС
и буџета локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона
дјелатност у сразмјери 5% : 95%. По овом основу производна предузећа МХ
“ЕРС“ за 2018. годину су издвојила 25,11 мил. КМ у буџет РС, од чега 10,87 мил.
КМ се односи на термо-енергетске објекте, а 14,25 мил. КМ на хидро-енергетске објекте. Поред поменуте накнаде производна предузећа која у свом саставу имају руднике су у обавези да по истом Закону плаћају наканаду за угаљ
који се експлоатише и продаје трећим лицима. Укупна накнада по основу прихода оствареног продајом угља за 2018. годину износи 0,167 мил. КМ. Поменуте накнаде се исплаћују за 16 општина и градова у Републици Српској и у
појединим општинама чине око 50% њиховог буџета.
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У ком обиму је ЕРС извозила
електричну енергију у 2018. години
и како се извоз одразио на укупне
пословне резултате?
Укупна слободна продаја ван БиХ

(извоз) у 2018. години остварена је у
количини од 934,21 GWh, што чини
15% укупне призводње и за ову продају по просјечној цијени од 8,85
pf/kWh остварен је приход од 82,68
мил. КМ.
МХ “ЕРС“ је лидер у извозу електричне енергије у региону, те стога
остварени приходи по основу извоза
електричне енергије увелико граде пословне приходе МХ “ЕРС“ и резултат
пословања у цијелини.

Колико је ЕРС спреман за пословање у измјењеним околностима,
када имамо на уму да је тржиште
електричне енергије, формално, у
потпуности
отворено.
Какве
промјене то изискује у организационом смислу?
Измјењене околности пословања,
гдје поред отвореног малопродајног
тржишта електричне енергије, такође
треба имати у виду динамичност велепродајног тржишта, повећање присуства дистрибутивних извора и потреба
за флексибилношћу у енергетском систему, неминовно изискују усклађивање организације и недлежности
субјеката унутар МХ “ЕРС-а“. Тренутно
су у току активности на успостављању
организационе цјелине за снабдијевање унутар Матичног предузећа
која треба да преузме снабдјевање индустријских купаца од 01.09.2019. године. Такође, од јуна 2019. године
отпочиње пројекат реорганизације дистрибутивних предузећа, који имају за
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Дарко Милуновић, представник Електропривреде РС, представља тренутне
и будуће инвестиционе пројекте са нагласком на могућу подршку од стране банака

циљ усклађивање организације са савременим
моделима
који
се
примјењују у Европи.

Електропривреда РС је значајна
институција када је у питању пуњење буџета како на републичком,
тако и на локалним нивоима. Јавност о томе често нема јасну слику,
па нам објасните шта то све подразумјева и о коликим износима се
може говорити?
У 2018. години МХ “ЕРС“ је платило
на име директних и индиректних пореза 190,00 мил. КМ, од чега се на директне порезе односи 135,19 мил. КМ,
док је на име индиректних пореза
плаћено 54,82 мил. КМ.
Законом о концесијама регулисано
је право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара,
природних богатстава и других добара
од општег интереса. С тим у вези, термоелектране, хидроелектране и соларне електране плаћају концесиону
накнаду за коришћење енергетских
објеката по произведеном киловат
сату. Концесиона накнада за коришћење енергетских објеката уплаћује се
на рачун буџета Републике Српске у
потпуности, након чега се дијели између буџета РС и буџета локалне самоуправе на чијој територији се
обавља концесиона дјелатност у
сразмјери 5% : 95%. По овом основу
производна предузећа МХ “ЕРС“ за
2018. годину су издвојила 25,11 мил.
КМ у буџет РС, од чега 10,87 мил. КМ
се односи на термо-енергетске
објекте, а 14,25 мил. КМ на хидроенергетске објекте. Поред поменуте
накнаде производна предузећа која у
свом саставу имају руднике су у обавези да по истом Закону плаћају наканаду за угаљ који се експлоатише и
продаје трећим лицима. Укупна на-

кнада по основу прихода оствареног
продајом угља за 2018. годину износи
0,167 мил. КМ. Поменуте накнаде се
исплаћују за 16 општина и градова у
Републици Српској и у појединим општинама чине око 50% њиховог буџета.

Имате прилику да путујете по
свијету и успостављате контакте са
разним финансијским институцијама. Тако сте недавно боравили
у САД, и са представницима Свјетске банке разговарали о покретању
нових инвестиција и изградњи
енергетских објектата, те систему
одбране од поплава у РС. Колико
разумјевања има за наше пројекте
и да ли се могу очекивати конкретни ефекти?
Свјетска банка финансира припрему одређених пројеката који су у
функцији одбране од поплава, а поред
тога паралелно разматра перспективу
изградње нових енергетских објеката
за производњу електричне енергије.
Тако су на иницијативу Свјетске банке

оформљене међудржавне радне групе,
гдје се једна од њих бави питањима везаним за слив ријеке Дрине и у њој
поред БиХ и Републике Српске, учестује Србија и Црна Гора. Везано за рад
ове групе, већ су дефинисана два
пројектна задатка, а један од њих се
односи на утврђивање водних ресурса,
а други на утврђивање хидролошког
модела у сливу ријеке Дрине. Овај
пројекат отвара могућност да се ефикасније рјешавају питања на ширем
регионалном подручју, те резултати
тих активности у великој мјери зависе
и од самих учесника.
Налазимо се при крају другог
квартала текуће године. Какви су
финансијски показатељи пословања
ЕРС до сада и шта се може очекивати до краја 2019. године?
МХ “ЕРС“ је за период јануар-март
2019. године остварило производњу
од 1.303,03 GWh електричне енергије,
која је мања за 12% у односу на планирану производњу због проблема са
агрегатом ХЕ Дубровник и неостварења производње ХЕ Требишњица.

Колегиј директора МХ ЕРС
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усклађен је са утврђеним приоритетима за несметано функционисање
електро-енергетског система. Укупна
планирана инвестиоциона улагања за
2019. годину износе 488,03 мил. КМ,
при чему је планирано да се издвоји
214,61 мил. КМ из властитих средстава
за ове намјене, 269,77 мил. КМ кредитних средстава и 3,644 мил. КМ су донирана средства и средства других
субјеката.

Делегација Републике Српске у Вашингтону у посјети “State Department“

Остварени укупни приходи за периоду
јануар-март 2019. године износе
342,38 мил. КМ, док су расходи остварени у износу од 334,08 мил. КМ. За
период јануар-март 2019. године
остварена је консолидована добит од
пословања у износу од 8,30 мил. КМ.
У другом и трећем кварталу текуће
године планирани су редовни и капитални ремонти производних енергетских постројења, што ће свакако
неповољно утицати на остварене резултате пословања, због смањењена
производње електричне енергије у наведеним периодима. Поред тога и
даље је присутан проблем нерада
агрегата ХЕ Дубровник што утиче на
призводњу ХЕ Требишњица и њене
финансијске резултате.
Планом пословања за 2019. годину
планирана је производња електричне
енергије у количини од 5.410,47 GWh,
од чега се 3.869,12 GWh односи на за-
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довољење свих потреба снабдјевањем
потрошача електричном енергијом, а
преосталих 1.541,35 GWh се пласира
као билансни вишак електричне енерПосебно ме чини срећним то што
смо новим аутоматским пражњењем
рачуна омогућили рјешавање нагомиланих проблема са произвођачима из обновљивих извора. Од
трећег квартала 2018. године смо,
као Управа, радили на проналаску
рјешења и данас имамо ситуацију да
уредно измирујемо обавезе према
свим произвођачима из обновљивих
извора. Само прије годину дана кумулативни дуг према свим произвођачима је био око 20 мил. КМ.

гије. Укупни планирани приходи су од
676,16 мил. КМ, док су укупни расходи
планирани у износу од 675,28 мил КМ.
План инвестиција за 2019. годину

На крају, на шта сте посебно поносни што сте као Управа урадили
за систем ЕРС у претходном периоду?
Прије свега, радује финансијски
добра 2018. година, гдје је остварен
финансијски резултат неупоредиво
бољи од претходне, 2017. године.
Осим тога, ова Управа је пред највећим инвестиционим циклусом од оснивања ЕРС и требало је храбрости за
овако важне кораке, али и стрпљења
да се све то у наредним годинама реализује.
Ипак, ствар која ме посебно чини
срећним је то што смо новим аутоматским пражњењем рачуна омогућили
рјешавање нагомиланих проблема са
произвођачима из обновљивих извора. Од трећег квартала 2018. године
смо, као Управа, радили на проналаску
рјешења и данас имамо ситуацију да
уредно измирујемо обавезе према
свим произвођачима из обновљивих
извора. Само прије годину дана кумулативни дуг према свим произвођачима је био око 20 мил. КМ.
Предраг Шкоро, главни уредник
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Делегација Републике Српске у посјети Свјетској банци
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“НЕУСПЈЕХ НИЈЕ ОПЦИЈА“
Реструктурирање дистрибутивне дјелатности у систему МХ “ЕРС“

Састанак са PwC

PricewaterhouseCoopers, водећа свјетска савјетодавна
компанија која послује у 158 земаља и глобално запошљава
преко 250.000 стручњака из различитих области, ангажована је као консултантска кућа на изради Студије реструктурирања дистрибутивне дјелатности и снабдијевања.
Тим ангажован на изради Студије, дио је PwC тима у
југоисточној Европи, специјализованог за савјетовање у
електроенергетском сектору. Чланови тима су радили, неки
још увијек раде како на стратешким, тако на оперативним
пројектима за водеће енергетске компаније у Хрватској,
Словенији, Србији, Бугарској, Румунији и осталим земљама
региона. Од велике важности, у вези са реализацијом
пројекта у МХ “Електропривреда РС“, јесте сарадња са PwC
DSO центром компетенција у Њемачкој за специјалистичка
питања у домену електродистрибуција.
До ангажовања PwC на изради Студије дошло је на бази
реализације пројекта подршке реформама у БиХ од стране
Владе Велике Британије чијим средствима се финансира
рад на Студији.
Окончање прве фазе рада на Студији реструктурирања
оператора дистрибутивног система и снабдјевача било је
поводом разговора са члановима PwC тима.
Упитани да у најкраћем изнесу оцјене постојећег стања
до које су дошли на бази проведених анализа, чланови
Тима су нагласили сљедеће:
“Анализу постојећег стања електродистрибуција у систему ЕРС-а провели смо кроз 4 кључна подручја: стратешки преглед, финансијски и регулаторни преглед,
технички преглед, те преглед оперативног модела у склопу
којег је направљен и “benchmark“ пословних процеса.
Из стратешког аспекта, кључни закључак је да МХ “ЕРС“
нема јединствену стратегију за своје електродистрибуције,
које ће у будућности бити суочене са све већом регулаторном и тржишном комплексношћу, с којом се тешко носити
без значајних стратешких промјена.
Финансијска и регулаторна анализа показала је како је
поврат на регулисану имовину, кључни показатељ успјешн-

ности пословања дистрибутивних предузећа, за 2017. годину износио 1,16% што је знатно ниже од европског индустријског просјека који износи око 6%. Потребно је унутар
дјелатности дистрибуције развити компетенције управљања
регулативом, како би се на адекватан начин почело управљати тренутним и будућим регулаторним изазовима.
Што се тиче техничког стања електродистрибуција, примарно подручје за значајнији напредак у будућности је смањење дистрибутивних губитака, који данас у просјеку
износе 11%, само у Електрокрајини преко 14%, што је
знатно више од регионалног просјека који се креће око 7%.
Коначно, анализом оперативног модела и “benchmarkom“ процеса идентификовали смо значајан потенцијал
за повећање оперативне ефикасности.
Важно је напоменути да су током прве фазе проведене
теренске посјете на неколико електродистрибуција, радних
јединица и пословница, на којима су проведени интервјуи
и разговори с руководиоцима, али и радницима, како би се
добио увид у право стање на терену, те повезало право
стање с бројкама и проведеним анализама. Као идући
корак, потребно је провести трансформацију оперативног
модела те увести процесну и организацијску стандардизацију на свим нивоима, што ће у коначности довести до
омогућавања развоја кључних компетенција, те веће продуктивности и квалитета рада“.
Резултат проведених анализа је и неколико предложених модела будућег организовања дистрибутивне дјелатности, од којих је најприхватљивији одабран у комуникацији
са надлежним органима управљања МХ “ЕРС“. Стога смо
затражили и одговор на питање које су основне карактеристике одабраног модела?!
“У сарадњи са Управом МХ “ЕРС“ и члановима Пројектног тима, дизајнирали смо циљани оперативни модел који
ће омогућити значајан искорак у квалитету управљања
дјелатношћу дистрибуције. Међутим, битно је напоменути
како је одабрани циљани модел благог до средњег нивоа
интензитета промјене, што значи да ће и након његовог
ЕРС // април - јун 2019.
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увођења постојати даљи простор за унапређење.
Кључни значај циљане организације је увођење функ-

Презентација 2. фазе пројекта

ционалног модела управљања, што за циљ има максимизацију управљања струке. У начелу, то значи увођење
темељних функција карактеристичних за модерне дистрибутере, те одмицање од данашњег доминантно географског
система управљања. Такође, нова организација доноси значајно смањење комплексности и броја организационих
јединица, што ће додатно утицати на ефикасност и агилност
пословања. Већина електродистрибуција у западној, па и
централној и источној Европи већ је давно направила овај
искорак. Овим пројектом, већина електродистрибуција МХ
ЕРС се заправо тек приближава средњоевропској пракси уз
изузетак неколико дистрибуција, које су већ направиле тај
искорак.
Прелазак са данашњег доминантно географског на
функционални модел управљања, може се означити кључном промјеном. То значи да ће најбољи и најстручнији људи
из свих електродистрибуција на свим организационим нивоима (дирекције, радне јединице, пословнице), бити задужени за провођење кључних задатака унутар темељних
функција, те ће морати сарађивати и комуницирати на
дневном или седмичном нивоу, иако можда не сједе на
истој географској локацији.
Такође, нови модел има за циљ да данашње радне јединице, пословнице и реони буду посматране под заједничким називом “теренске јединице“, те да се у њима значајно
појача фокус на темељно пословање и струку, а максимално
их се растерети свих административних послова. Теренске
јединице бит ће кључни носиоци пословања електродистрибуција на терену.
Нови модел, такође, подразумијева стандардизацију ор-
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ганизације сједишта свих електродистрибуција, стандардизацију послова на терену, те подизање процеса и одговорности потпорних функција на виши ниво организације“.
Средином јуна мјесеца, у пословним просторијама МХ
“ЕРС“, Матично предузеће а.д Требиње, одржана је прва
“kick off“ радионица, којом је означен улазак у другу фазу
пројекта, током које ће се радити на имплементацији одабраног модела.
У раду су, поред чланова PwC тима и чланова Управе МХ
“ЕРС“ Матичног предузећа, учествовали и представници
свих дистрибутивних предузећа у систему ЕРС-а.
Још једном је и овом приликом господин Лука Петровић, в.д. генерални директор МХ “ЕРС“, нагласио да је покренут незаустављив процес током којег ће пет
електродистрибутивних предузећа прерасти у пет оператора дистрибутивних система организованих на функционалном принципу. Рекао је своју личну и подршку Управе
МХ “ЕРС“, Матично предузеће Пројектном тиму који ће радити на реализацији Фазе 2 пројекта, при чему је указао и
на чињеницу да је ријеч о захтјевном и комплексном
пројекту, те да је очекивано да ће током његове реализације бити суочавања са споростима, отпорима, можда и опструкцијама, које нам је заједничким ангажовањем
превазилазити.
“Први корак у наредних 10 мјесеци бит ће дефинирање
коначне организацијске структуре, процеса, модела управљања, улога и одговорности, те димензионирања будуће
организације. Паралелно ћемо радити на циљаном моделу
издвајања и дизајну организације јавног снабдијевања. У
наведеном периоду, интензивно ћемо сурађивати са члановима Пројектног тима из холдинга и свих електродистрибуција, али и проводити доста времена на терену са
члановима свих разина организације и свих географских
подручја, како бисмо остварили свеобухватно разумијевање потреба на терену, те сукладно томе дефинирали
детаљни модел управљања који ће свима бити јасан.
Након тога, у новембру је планиран почетак имплементацијске фазе, чији је први корак успостава ПМО уреда и
разрада детаљног плана имплементације, након чега
слиједи имплементација по дистрибуцијама. Детаљан
модел имплементације бит ће дефиниран накнадно, у сурадњи са пројектним тимом. Завршетак те фазе планиран
је за крај марта 2020. године“, речено је између осталог
током презентације динамичког плана реализације Фазе 2
Пројекта.
Према ријечима Пројект менаџера, господина Далибора Муратовића, након прве фазе током које је сагледано
стање у дистрибутивној дјелатности, креће се у другу фазу
која је веома захтјевна и током које ће бити потребна посвећеност и ангажовање сваког запосленог. Са сигурношћу
се може рећи да је ријеч о пројекту који је један од најсложенијих који се реализује у систему МХ “ЕРС“, потешкоће
током реализације су и могуће и очекиване, али “неуспјех
није опција“ што су консултанти више пута наглашавали, те
је потребно извршити мобилизацију свих расположивих
људских капацитета и знања и кренути у конкретне активности према предложеној динамици.
Јагода Лажетић, замјеник главног уредника
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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Разговор с поводом, Велибор Шиповац, директор Дирекције за снабдијевање електричном енергијом МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС ПРЕУЗИМА
УЛОГУ ТРЖИШНОГ СНАБДЈЕВАЧА

Велибор Шиповац

Тржишно снабдијевање купаца
електричном енергијом, још један је
од изазова са којим се суочава Електропривреда Републике Српске испуњавајући
обавезу
усклађивања
пословања са измијењеним околностима, посебно када је у питању пословање у условима отвореног тржишта
електричном енергијом.
Поред обавезе јавног снабдијевања малих купаца и купаца електричне енергије из категорије
домаћинства, у складу са одредбама
Закона о електричној енергији, Електропривреда Републике Српске је
дужна извршавати и обавезу резервног снабдијевања у случајевима када
тржишни снабдијевач са којим је
крајњи купац закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом, није
у могућности испунити уговором преузете обавезе.
У складу са Правилником о снабдијевању квалификованих купаца
електричном енергијом, донијетим од
стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, сви купци
који се снабдијевају код резервног
снабдјевача имају право на резервно
снабдијевање најдуже до 1. септембра
2019. године, до када су дужни да иза-

беру снабдјевача квалификованих купаца на тржишту.
Иако отворено, тржиште електричном енергијом још увијек није заживјело у пуном капацитету, прије
свега због цијене електричне енергије
по којој купце у Републици Српској
снабдијева Електропривреда РС, која
је значајно нижа од тржишне.
Наведена промјена Правилника о
снабдијевању квалификованих купаца,
може се означити подстицајном
мјером за развој тржишта електричне
енергије.
Гледано из угла Електропривреде
РС, ријеч је о захтјеву који пред Електропривреду ставља задатак организационог
прилагођавања
и
оспособљавања за преузимање улоге
тржишног снабдјевача. При томе је неопходно водити рачуна да је ријеч о
снабдјевачу који је тржишни учесник у
свему
равноправан
са
свим
снабдјевачима који су дозволу за
обављање дјелатности добили од Регулаторне комисије Републике Српске.
Први предузети конкретан корак у
правцу и са циљем организационог
прилагођавања новој улози јесте, одлуком органа управљања МХ ЕРС-а успостављена
Дирекција
за

снабдијевање, за чијег је директора
именован гдин Велибор Шиповац.
Упитан за разлоге формирања
Дирекције за снабдијевање, господин Шиповац нам је појаснио:
“ Е л е к т р од и с т р од и т р и б у т и в н а
предузећа према важећем Закону о
електричној
енергији
Републике
Српске немају дозволу за обављање
дјелатности трговине електричном
енергијом. Матично предузеће једини
је субјекат унутар Mјешовитог
Xолдинга “Електропривреда Републике
Српске“ који посједује Дозволу за трговину и снабдијевање електричном
енергијом, на основу које има право
да слободно уговара услове снабдијевања са крајњим купцима по
тржишним принципима.
Да би преузело функцију тржишног
снабдјевача у пракси, Матично предузеће је донијело одлуку о формирању
Дирекције за снабдијевање“.
Који су купци у обавези потребне количине електричне енергије набављати на тржишту? Да ли
се то односи на све потрошаче електричне енергије у Републици
Српској?
Шиповац: Не. У овом моменту, тачније од 01. септембра ове године, МХ
ЕРС Матично предузеће, преузима
снабдијевање великих индустријских
купаца на напонским нивоима 110, 35
и 10 kV. Ријеч је о нешто више од 1.000
купаца. Сви остали купци остају у систему јавног снабдијевања.
Шта купци могу да очекују у погледу цијена и услова које ће понудити ЕРС као тржишни снабдјевач?
Шиповац: У наредном периоду
ћемо се обратити свим индустријским
купцима са позивом за закључење
Уговора за потпуно снабдијевање
електричном енергијом. Циљ нам је
да ЕРС остане најзначајнији снабдјевач
електричном енергијом у Републици
Српској, при чему ћемо и даље у границама у којима је то могуће и кроз
цјеновну политику водити рачуна о
интересима наших крајњих купаца.
Предраг Шкоро, главни уредник
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
ЕРС // април - јун 2019.
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УТИЦАЈ ХЕ ДУБРОВНИК НА ПОСЛОВАЊЕ
ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ТРЕБИШЊИЦИ

Систем Хидроелектрана на Требишњици “напунио“ је
већ 50 година. Прошле године прослављен је јубилеј рада
Хидроелектране Требиње 1, а погон ХЕ Дубровник је 3 године старији. Систем чине 4 погона, на различитим државним и ентитетским територијама, те је сложен, не само у
техничком, већ и у власничком смислу.

У првој етапи прве фазе градње, реализовани су објекти
и постројења који имају наглашен хидроенергетски значај:
ХЕ Дубровник, која је пуштена у рад 1965. године и ХЕ Требиње I која је пуштена у рад 1968. године. Поред производних објеката изграђено је и разводно постројење Требиње
лоцирано у Мокром пољу са напонским нивоима 35 kV, 110
kV и 220 kV, са трансформацијама 110/35 kV и 220/110 kV.
ХЕ Требиње 1 је прибранска хидроелектрана која користи воде акумулационог базена “Билећа“, укупне запремине
1277,6×106 m3. Акумулација “Билећа“ омогућава годишње
изравнавање протицаја ријеке Требишњице. Брана Гранчарево се налази на 18 km низводно од извора ријеке, а 17
km узводно од Требиња. У овој фази су изграђена два агрегата по 56 MW, док је трећи агрегат снаге 63 MW изграђен
у другој етапи. Трећи агрегат је пуштен 1975. године, када је
извршено и повећање коте успора акумулације Билећа за
2 m, чиме се енергетска вриједност акумулације повећала
за 60 милиона кWh.
Хидроелектрана Дубровник је изграђена као дерива-

ционо високотлачно постројење, лоцирано уз саму морску
обалу код мјеста Плат, а користи воде Требишњице са узводне електране ХЕ Требиње 1 и њене акумулације „Билећа“. Доња вода ХЕ Требиње 1 је уједно горња вода ове
хидроелектране, односно њеног компензационог базена
„Горица“, који је настао изградњом бране Горица на преградном мјесту 13,5 km низводно од ХЕ Требиње I. Компензациони базен Горица укупне запремине 15,74×106 m3,
омогућује дневно изравнавање воде ХЕ Требиње 1 и притоке Сушице. Бетонска гравитациона брана Горица је висине 33,5 m и дужине 185 m.
Главни објекти хидроелектране Дубровник су: брана Горица, улазна грађевина, доводни тунел са армирано – бетонским цјевоводом пречника 6 m и дужине 16,5 km,
водостан са два вертикална тлачна цјевовода, подземна машинска хала, одводни тунел и лукобран. Инсталисана снага
електране је 2x126 MW. Пошто се хидроелектрана налази
на територији Републике Хрватске врши се расподјела произведене електричне енергије између електропривреда
Хрватске и Републике Српске. Расподјела на основу удјела
у градњи је 78:22% прве фазе ХЕТ у корист Републике
Српске, али је од 1994. године расподјела нарушена прикључењем једног агрегата на ЕЕ систем Републике Хрватске.
Тренутна расподјела је 50:50%, односно ХЕТ-у припада производња агрегата Г2 ХЕД.
У оквиру друге етапе прве фазе изграђена је ПХЕ Чапљина, инсталисане снаге 420 МW. Поред тога ријешен је низ
водопривредних, пољопривредних и осталих привредних
проблема овог подручја. Изграђена је и ХЕ Требиње II, инсталисане снаге 8 МW. У РП Требиње је уведен напонски
ниво од 400 kV у склопу тадашњег југословенског система
“Никола Тесла”, трансформација 400/220 kV и изграђен дио
потребног простора за подручни диспечерски центар
управљања.
Хидроелектрана Требиње 2 је лоцирана непосредно
испод бране Горица, а на овом објекту је предвиђена оптимизација искоришћења расположвих вода. Акумулација
“Горица“ користи воде Требишњице са узводне електране
ХЕ Требиње 1 и њене акумулације Билећа.
ПХЕ Чапљина је реверзибилна пумпно-акумулациона
хидроелектрана са властитим природним дотоком у горњи
компензациони базен Хутово. Електрана користи воде властитог сливног подручја низводно од бране Горица до горњег компензационог базена Хутово и преливне воде
међудотока између бране Гранчарево и бране Горица, као
и испуштене воде из акумулације “Билећа“. Осим властите
производње у турбинском раду, ПХЕ Чапљина може да
обавља и друге функције важне за електроенергетски систем. Електрана је пуштена у погон 1979. године.
До 1992. године ПХЕ Чапљина је радила у систему Хироелектрана на Требишњици, а од 1992. године електрана
је у систему Електропривреде ХЗХБ Мостар.
КАКО ПРОИЗВОДИ ХЕТ И ГДЈЕ СМО ДАНАС
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Годишња производња система Хидроелектрана на Требишњици планира се око 1.050 GWh електричне енергије,
на основу расположиве снаге припадајућих електрана на
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сливу и појаве дотока на профилима хидроелектрана, по
верификованом хидролошком низу. Од ове билансиране
количине ХЕ Требиње 1 производи 390 GWh, а агрегат Г2 у
ХЕ Дубровнику 660 GWh. Последњих година уговор са ЕП
ХЗХБ о заједничкој производњи ПХЕ Чапљина није постојао. У зимским мјесецима када су велики дотоци, планира се и рад ХЕ Требиње 2 (око 5 GWh годишње). У
Електроенергетском систему ЕРС-а, ХЕТ је једина акумулаХапшења због трагедије у Дубровнику: Полиција
објавила детаље

"Полицијски службеници Службе криминалистичке полиције Полицијске управе дубровачко-неретванске довршили су вишемјесечно, опсежно криминалистичко
истраживање које је услиједило након пожара у Хидроелектрани Дубровник, 10. јануара ове године, када је
живот изгубило троје радника Хидроелектране, њих седам
је задобило озлиједе, а Друштву ХЕП причињена директна
и индиректна материјална штета великих размјера", стоји
у саопштењу полиције.
"Криминалистичким истраживањем је утврђена основана
сумња да је укупно осам хрватских држављана починило
казнено дјело из чл. 222. ст. 2. Казненог закона „Тешка казнена дјела против опште сигурности“ у вези с казненим
дјелом из чл. 221. ст. 1. Казненог закона „Опасно извођење
грађевинских радова“ и сви они су испитани у својству
осумњиченика на подручју Загреба, Сплита и Дубровника", саопштава полиција.
Од 10. јануара, када се десио пожар, па до данас хидроелектрана не ради, а још траје чишћење просторија у
којима се догодио пожар. Због свих околности се ни људи
који раде у ХЕ Дубровник не желе враћати на радна
мјеста. Осјећају се несигурно, посебно након што је низ
питања о сигурносним пропустима остао без одговора. С
друге стране, губици због нерада ХЕ Плат процјењују се на
око два милиона куна дневно.
Izvor: Index.hr

циона електрана, те је значајна не само као велики произвођач електричне енергије, већ и као објекат са огромним могућностима у погледу обезбјеђења системских
резерви снаге и енергије, аутоматске секундарне регулације
фреквенције, па чак и напонске регулације.
Oд 10.01.2019. године, хидроелектрана Дубровник је нерасположива што врло негативно утиче на Електроенергетски систем ЕРС-а у цјелини.
У случају нерасположивости ХЕ Дубровник, поред тога
што ХЕТ нема производњу из овог објекта, додатно настаје
проблем евакуације вода из акумулације Билећа, а тиме и
рада ХЕ Требиње 1. Да би се ситуација са нерасположивошћу ХЕ Дубровник бар дјелимично компензовала, потписан је Уговор о сарадњи, између ЈПЕП ХЗХБ и МХ“ЕРС“/ХЕТ,
по ком се врши производња електричне енергије у ПХЕ
Чапљина од регулисаних вода испуштених на профилу Горица. Произведена електрична енергија се дијели 50%:50%
између потписница уговора, а исти се примјењује од
17.02.2019. године.
Од планираних 453,49 GWh, које је ХЕТ требао да има за
првих пет мјесеци 2019. године, произведено је 178,49 GWh

ЕРС // април - јун 2019.

9

ЕРС АКТУЕЛНО

или 39,36%. Дио из ПХЕ Чапљина износи 70,08 GWh , а
остало је поризведено у ХЕ Требиње 1, ХЕ Требиње 2 и на
агрегату Г2 у ХЕ Дубровник прије хаварије. У овом периоду,
проценат остварења дотока у акумулацију “Билећа“ је 85%.
Преглед остварене прoизводње по мјесецима изгледа
овако:
ЗАСТОЈ У ХЕ ДУБРОВНИК И ЊЕГОВЕ ПОСЉЕДИЦЕ

Прошло је већ више од пет мјесеци од када се десила
несрећа у ХЕ Дубровник, а агрегати заустављени и ван погона. Извјештај о узроцима несреће у којој су страдала три
радника још увијек није објелодањен. Не зна се ни обим
оштећења опреме у хидроелектрани нити потребно
вријеме за санацију оштећења, а тиме ни тачан датум повратка у погон заустављених агрегата. Имајући у виду да су
у претходном периоду извршени значајни радови на ревитализацији електране: уградња нове опреме, главног и помоћног погона, као и електричне заштите, за очекивати је
да анализа узрока хаварије неће бити једноставна, као и да
се санација не може урадити за кратко вријеме. Међутим,
до данас нема нових информација од оних почетних, па се
може закључити да истрага још није ни завршена, или јесте,
али се резултати из неких разлога не објављују у јавности.
Према неслужбеним информацијама (из хрватских медија) пожар је избио на мјесту на којем су прикључени каблови који служе за видеонадзор, клима уређаје и слично, а
ватра се проширила великом брзином преко плафона машинске сале. Према тим информацијама главни дијелови
електране су ипак остали у функцији. Нејасно је и да ли су
до сада осигурани безбједни радни услови за раднике који
би требало да раде на санацији, како је то најављивано из
ХЕП-а, што је и био предуслов да би се започело са израдом
плана санације. Према новинским извјештајима, у ХЕП-у су
почетком маја потврдили како су тек започели радове на
чишћењу унутрашњости електране и да не знају када ће
електрана поновно бити у функцији.
Некада једна од најспремнијих електрана у бившој
држави, са изузетном погонском спремношћу, изгубила је
ту репутацију посљедњих година. Наиме, ово је већ трећи
инцидент који се догодио у хидроелектрани Дубровник у
посљедњих 13 година; 2006. године дошло је до пробоја
воде у машинску салу, док су 2016. припадници Горске
службе спашавања извлачили раднике који су изводећи радове запели у педесет метара дубокој доводној цијеви
електране. Нажалост, овај пут десила се тешка хаварија са
смртним посљедицама. Људски животи не могу се надокнадити, одговорност је велика и са једне стране разумљива је
опрезност ХЕП-а у обраћању јавности. Међутим, много питања је отворено са несрећом у ХЕ Дубровник, а на нека се
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морало одговорити до сада. Прије свега који су узроци хаварије и колико времена ће бити потребно да се санирају
посљедице и електрана врати у погонско стање. Партнерски однос подразумијева не само права него и обавезе
према другој страни. Правовремена размјена информација
предуслов је да се кроз координацију и оптимизацију на
сливу обезбиједе максимално могући ефекти за све оне
који користе хидро-енергетски потенцијал ријеке Требишњице. Управљање системом ХЕ на Требишњици као јединственом технолошком цјелином је комплексан посао и
обухвата, поред производње електричне енергије, и друге
аспекте као што су водопривредна, пољопривредна, еколошка и комунална дјелатност.
Због повољне хидрологије у претходном периоду и ус-

лијед застоја ХЕ Дубровник кота на акумулацији Билећа је
изнад очекиване вриједности за ово доба године. Међутим,
губици се увећавају свакодневно, и до сада производња система ХЕТ-а је мања за око 300 GWh електричне енергије у
односу на планирану производњу. Финансијски губици
према тржишним цијенама електричне енергије износе
више од 30 милиона КМ. Мања производња ће се негативно одразити и на пуњење буџета општина у источној
Херцеговини које примају накнаде по основу произведеног
кWh електричне енергије из система ХЕТ-а.
Остаје на ХЕП-у да што прије поврати погонску спремност у ХЕ Дубровник, унаприједи одржавање и вођење погона тако да обје стране могу остварити највећу могућу
производњу енергије, а тиме и економску корист. Када ће
агрегати у ХЕ Дубровник поново почети да раде још се не
зна тачно. Према неким информацијама, то би могло да се
деси тек првог септембра, али ни то није сигурно.
Љиљана Пендо, секретар Уређивачког одбора
Жељко Брковић, члан Уређивачког одбора
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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ЗАВРШЕН КАПИТАЛНИ РЕМОНТ
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ ГАЦКО

У предузећима из области енергетике, какво је и РиТЕ Гацко, најважније
активности, поред производње електричне енергије, представљају ремонти. Ремонтом постројења се
обезбјеђује стабилан рад и продужетак животног вијека електране. Редован ремонт се по правилу врши сваке
године, а отприлике сваке четврте или
пете године капитали ремонт, који је
по обиму радова, времену трајања, количини утрошених средстава и радне
снаге знатно већи, комплекснији и те-

мељнији од редовног годишњег ремонта, па је самим тим од огромне
важности за даљи стабилан рад и континуирану производњу електричне
енергије.
Крајем мјесеца јуна успјешно су
приведени крају тромјесечни радови
на капиталном ремонту ТЕ Гацко, а да
бисмо били упућени у цјелокупни процес, обавили смо интервју са главном
особом задуженом за ремонт, господином Драганом Пушаром, техничким
руководиоцем радне јединице ТЕ.
Какве су потребе термоелектране за ремонтима?
Пушара: Ремонт турбоблокова се
врши периодично, на основу инструкције о одржавању произвођача
опреме. Обим ремонтних радова се,
осим прописаних инструкцијом, по
потреби проширује, сходно затеченом
стању опреме након обављене дефектаже.
Како је изгледала припрема за
овогодишњи капитални ремонт?
Пушара: Капитални ремонт блока
ТЕ Гацко пролонгиран је двије године,
тако да је период рада између претходног капиталног ремонта и овог актуелног
износио
49.000
сати.
Препорука призвођача опреме, ЛМЗ
Санкт Петербург, је да се капитални
ремонти раде на 30.000 до 32.000 сати
рада турбоблока. Иако је озбиљно
премашена препорука о фонду сати
рада, до увођења у ремонт, блок је
радио без техничких и технолошких
проблема.
Коначно је почетком ове године
реализован административни процес

дефинисања обима и припреме ремонта, кроз израду и усвајање Електроенергетског биланса, усвајање
Планова ремонта, Планова инвестиција, процедуре јавних набавки и
друго.
Капитални ремонт је почео
01.04.2019. године и према плану
треба да траје 90 дана.
Како су текли радови на најбитнијим постројењима, какво стање
сте затекли након 49.000 сати рада
од претходног капиталног ремонта?
Је ли било изненађења? Како сте се
организовали по питању радне
снаге, времена рада и које су значајније инвестиције које треба поменути?

Драган Пушара

Пушара: Ремонт је организован на
начин да је властита радна снага ангажована у максималном капацитету, а
за недостајуће и специјалистичке
услуге су ангажовани екстерни извођачи у неопходном обиму. Радови на
капиталном ремонту су се углавном
одвијали планираном динамиком, захваљујући свакодневном праћењу динамике радова и благовременом
планирању наредних корака од стране
чланова ремонтног тима.
Велики допринос, како квалитету
ремонтних радова, тако и захтјеваној
ЕРС // април - јун 2019.
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динамици, дала је Централна машинска радионица, која је квалитетно и
ефикасно одговарала свим техничким
захтјевима за израду резервних
дијелова и машинску обраду позиција
по радним налозима. Ради се о јако
сложеним захватима, нарочито на обради лопатица турбине, лопатичног
апарата, лежајева турбине, лежајева
вентилатора димних гасова, турбинских заптивача и слично.
Затечено стање турбоагрегата, с
обзиром на број сати рада од претходног капиталног ремонта, је у домену
очекиваног, а карактерише га повећан
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обим поправки на роторима турбине,
на елементима проточног дијела и
самим кућиштима као и генератору.
Карактер дефекта и поправки је био
такав да је санација углавном организована на лицу мјеста, изузев пар ситних детаља. Слична ситуација је и на
котловском постројењу.
Инвестициони план капиталног ремонта је сведен у оквир реалних финансијских могућности и обухватио је
само најнужније. Најзначајније инвестиције су биле:
- замјена горионика котла и потисних канала вентилационих млинова са
припадајућим клапнама и
- замјена кондензаторских цијеви
на излазним коморама кондензатора.
Захваљујући квалитетној припреми
ремонта, ангажовању свих кадровских
ресурса у предузећу, као и квалитету и
ангажовању екстерних извођача, створене су могућности да се ремонт заврши прије планираног рока.
Када очекујете завршетак радова, пробе и излазак на мрежу?
Пушара: Хладна проба цијевног система котла је извршена 14.06.2019. године и била је успјешна. Старт блока се
очекује у задњој седмици јуна.
Шта можемо очекивати након
ремонта, да ли ће електрана радити
већом снагом, као што је предвиђено Електроенергетским билансом, и може ли се очекивати
стабилан рад до краја године?
Пушара: На основу обављених ремонтних радова, а посебно након
уградње нових горионика и ревитализације кондензационог уређаја, може
се очекивати повећање снаге блока.

Наравно, предуслов за то је адекватан
квалитет угља, који се допрема на депонију ТЕ. На бази наведеног, у наредном периоду се може очекивати
стабилан рад блока термоелектране
Гацко.
Прије закључења часописа, ТЕ
Гацко је успјешно изашла на мрежу,
синхронизација
је
извршена
25.06.2019. године у 15:09 часова.
Никола Зиројевић, дописник
ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко
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ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕНОСТИ
ПРОЈЕКТА 92,89%
Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова у термоелектрану Угљевик

У Термоелектрани Угљевик изградња постројења за одсумпоравање
димних гасова улази у завршну фазу.

Златко Маловић

Ова термоелектрана пуштена је у
рад 1985. године и веома је важан
снабдјевач електричном енергијом у
Републици Српској и регији. Због карактеристика угља, угљевичка термоелектрана је највећи емитер и
загађивач ваздуха у региону по питању
емитовања сумпора и његових једињења у атмосферу. Просјечна емисија
SO2 износи око 16.000 mg/Nm3 што је
80 пута више него што је прописима
Европске Уније дозвољено (према IED
2010 та граница је 200 mg/Nm3).
Обзиром на то, а везано за пооштрене прописе и међународне конвенције за рад оваквих објеката као
великих загађивача, са становишта
очувања заштите животне средине,
као неопходна се наметнула изградња
система одсумпоравања димних гасова (ОДГ).
У задњих десет година интензивно
је рађено на рјешавању овог проблема, а предуслови за његову реализацију су створени 2009. године.
“Влада Републике Српске је
02.07.2009. године, а Народна скупштина РС 15.07.2009. године су својим
одлукама потврдили прихватање
одобреног кредита за одсумпоравање
димних гасова у термоелектрани Угљевик у износу од 12.633 милиона JPY
(101.731.022.4 EUR на дан 06.05.2019.),
на основу чега је 20.октобра 2009. го-

дине БиХ потписала уговор са JICA
(Јапанска агенција за међудржавну сарадњу) за кредитирање пројекта са
ODA кредитом. Додатни степен одговорности, не само РиТЕ Угљевик, већ и
Електропривреде РС и Владе Републике Српске преко својих министарстава, показале су Република Српска и
БиХ усвајањем NERP (Национални
план смањења емисија), у којем као
дио укупног оперативног плана, ОДГ
Угљевик представља главну ставку и
нажалост за сада једину коју читава
државна заједница испуњава у овом
тренутку,” истиче Златко Маловић,
пројект менаџер за изградњу ОДГ ТЕ
Угљевик.
Након тога је изабран је консултант
“Hamon Enviroserv“ (Њемачка), који је
активан учесник свих фаза реализације пројекта. Процедура избора
најповољнијег извођача извршена је
према строгим правилима и процеду-

Према садашњој динамици активности, узимајући у обзир
пролонгирање почетка ремонта блока ТЕ Угљевик на
16. септембар, технички
пријем ОДГ постројења ће
бити помјерен са 19. децембра 2019. године, на половину марта 2020. године.

рама Јапанске агенције за међудржавну
сарадњу,
на
основу
међународног тендера.
Као најповољнији понуђач изабран
је Конзорцијум “MHPS-MHPSE-RUDIS“.
Тренутна вриједност Уговора је око 80
милиона еура. Након потписивања
Уговора о изградњи постројења за одсумпоравање димних гасова за термоелектрану Угљевик са Конзорцијумом
“Mitsubishi Hitachi Power Systems“ 11.
јула 2016. године, усвојени су Идејни и
Главни пројекат, добијена грађевинска
дозвола, обезбјеђена велика лиценца
за надзор од Владе РС и од 07. априла
2017. теку радови на фази изградње
ОДГ постројења. Извођач је дужан све
радове завршити у уговорном року и
постројење за одсумпоравање димних

гасова предати на пуно кориштење.
“За припремне и грађевинске радове те монтажу технолошке опреме
Извођач је, уважавајући начелан став
Рудника и термоелектране Угљевик, а
сагласно интересима локалне заједнице и Републике Српске, ангажовао
локалне фирме, у мјери и на начин
који се не коси са строгим правилима
јапанских ODA кредита, која не препознају било који облик фаворизовања неког пословног субјекта.
Реализацијом Пројекта изградње
система одсумпоравања димних гасова у Термоелектрани Угљевик, испуњавају се емисиони захтјеви граничне
вриједности емисије SO2 од 200
mg/Nm3 проистекли из LPCD i IED директива, а са садашњим вриједностима NOX (и његовим планираним
смањењем до 2027. године), као и реализованом реконструкцијом електрофилтера 2017. године, нестају сви
разлози који су пријетили престанку
рада Термоелектране, како због обавеза из Уговора о енергетској заједници, тако и због обавеза проистеклих
из важећих закона Републике Српске.
Реализација пројекта се завршава
након пробног рада постројења за
ОДГ и његовог техничког пријема.
Према садашњој динамици активности, узимајући у обзир пролонгирање почетка ремонта блока на 16.
септембар ове године, технички
пријем ОДГ постројења ће бити
помјерен са 19. децембра 2019. године, на половину марта 2020. године.
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Постројење за одсумпоравање
димних гасова термоелектране
Угљевик у изградњи

“Остварен је висок проценат реализације фазе изградње, готово идентичан
уговором дефинисаном проценту напретка пројекта. На дан 31. мај 2019.
године
проценат
завршености
пројекта је 92,89%“, каже Маловић.

Еколошки пројекти доносе корист
широј друштвеној заједници, али коштају, не само у изградњи него и у свом
даљем раду. Трошкови рада се рачунају према основним пројектним подацима
дефинисаним
Главним
“Процјена је да ће трошкови рада система за одсумпоравање, на годишњем нивоу повећати производну
цијену електричне енергије за минимално 10%. Уважавајући напријед
наведено, у наредном периоду је потребно стално инсистирање на горе
наведеним чињеницама у циљу признавања истих од стране надлежних
институција, и омогућавања равноправније позиције термоелектране
Угљевик на тржишту електричне
енергије БиХ“.

пројектом постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Угљевик, званично усвојеним 10. марта 2017.
године, на основу ког је издата Грађевинска дозвола и на основу ког се реализује изградња постројења. Укупни
трошкови рада система за одсумпоравање базирани су на: потрошњи елек-
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тричне енергије, потрошњи апсорбента – кречњака, потрошњи процесне воде, производњи додатног CO2
из реакције кречњака са SO2 (опционо
у овом тренутку, због врло изгледних
обавеза по питању ограничења емисије стакленичких гасова у блиској будућности), трошкови одржавања,
трошкови радне снаге.
“Веома реална процјена је да ће
трошкови рада система за одсумпоравање, радне снаге и одржавања на годишњем нивоу, са укљученом
повећаном амортизацијом по основу
активирања ове инвестиције, повећати
производну цијену електричне енергије за минимално 10%. Само потрошња електричне енергије за рад
постројења ОДГ износи 10.485 kW/h,
или преко 4% нето снаге постојећег
блока термоелектране. Уважавајући
напријед наведено, у наредном периоду је потребно стално инсистирање на горе наведеним чињеницама
у циљу признавања истих од стране
надлежних институција, и омогућавања равноправније позиције термоелектране Угљевик на тржишту
електричне енергије БиХ,“ закључује
Златко Маловић, пројект менаџер за
изградњу ОДГ ТЕ Угљевик.
Сагласно чињеници да реализација
пројекта ОДГ термоелектране Угљевик
улази у завршну фазу, додатно истичемо уговорне обавезе у насту-

пајућем периоду. РЈ Термоелектрана
мора, благовремено, обезбиједити материјално-техничке ресурсе за: несметано пуштање у рад, пробни рад,
испитивања функционалних гаранција
ОДГ постројења, те обуку особља за
рад и одржавање. Стручни тим РиТЕ
Угљевик је у досадашњем периоду
провео све потребне активности и кораке који су омогућили да се реализација пројекта одвија према важећим
законима Републике Српске, као и
неометано добијање потребних докумената у наредном периоду, неопходних за рад ОДГ постројења.
Када буде пуштено у рад постројење за одсумпоравање димних
гасова термоелектрана Угљевик ће,
што се тиче емисије сумпор диоксида
и чврстих честица, бити најчистија термоелектрана не само у БиХ него и у
региону.
На крају истичемо чињеницу, да је
позитивна оцјена Енергетске заједнице
југоисточне Европе испуњења оперативног плана БиХ обавеза из Уговора
о енергетској заједници, у овом тренутку у потпуности заснована на активностима које предузима РиТЕ
Угљевик.
Слободан Марковић, портпарол
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик
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ПРОБЛЕМ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА У
НЕВЕСИЊУ ИЗАЗВАН ЕКСТРЕМНИМ
ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА
ЗП “ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. ТРЕБИЊЕ

Један од основних циљева електродистрибутивних
предузећа је обезбјеђење уредног и беспрекидног напајања потрошача електричном енергијом. Међутим, постоје ситуације када то није могуће усљед дјеловања више
силе или других разлога на које се не може утицати. Са таквом ситуацијом се суочила и “Електро-Херцеговина“ више
пута, а последњи је био у фебруару ове године када је
олујно невријеме праћено јаким ударима вјетра, који су достизали брзину и до стотину километара на час, изазвало
огромну штету на бројним објектима у Херцеговини остављајући за собом праву пустош. Невријеме није заобишло
ни електродистрибутивну и електропреносну мрежу. Поузданост напајања потрошача на подручју Херцеговине директно зависи од мреже, која је у власништву
''Електропреноса'' БиХ. Кварови настали на електропреносној мрежи усљед олујног вјетра, имали су директан утицај
на прекид напајања већине херцеговачких општина.
Велики проблем изазвао је испад напојног 110 kV далековода Разводно постројење – ТС 110/35/10 kV Требиње 1,
што је за посљедицу имало прекид напајања електричном
енергијом половине потрошача са територије Требиња, али
и свих потрошача у општинама Билећа, Гацко и Берковићи,
јер се поменути далековод простире све до Гацка. Током вишечасовног прекида у напајању, јаки удари вјетра нису престајали, али радници ''Електропреноса'' БиХ су били на
висини задатка и успјели су отклонити квар. Резервно напајање из Црне Горе је, по ко зна који пут, заказало, због
кварова и лошег одржавања и на њега се није могло рачу-

нати.
Много већи и компликованији проблем је задесио општину Невесиње, гдје је за санирање штете и поновно успостављање снабдијевања електричном енергијом, било
потребно више дана. Напојни 110 kV далековод Мостар 2 –
Невесиње је, такође, у власништву ''Електропреноса'' БиХ.
Изласком њихових екипа на терен и обиласком трасе, установљено је да су оборена два челично-решеткаста стуба у
низу, да су оштећени фазни проводници око затезних и носних стезаљки, прекинуто заштитно уже у распону 21-22 и
22-23, полимерни изолатори су уништени, а спојна опрема
дјелимично уништена.
Како су темељи остали неоштећени, било је потребно
извршити демонтажу оборених стубова, али и искористити
здраве дијелове конструкције истих. Имајући у виду каменит и стрм терен до локације наведених стубова, предложено је да се направи приступни пут до затезног стуба, који
је од најближе саобраћајнице удаљен ваздушном линијом
око 500 метара, што је изискивало одређени временски период.
Јасно је било да ће санација далековода потрајати бар
неколико дана, па се морало потражити привремено алтернативно рјешење за напајање бар дијела потрошача у Невесињу. У првом реду на располагању је био 10 kV
далековод из правца Берковића, који служи за напајање радилишта на изградњи тунела ХЕ Дабар. Због ограничења у
снази енергетског трансформатора у ТС 35/10 kV Берковићи, дужине и пресјека проводника 10 kV далековода,

Хаварисани челично – решеткасти стубови на 110 kV далеководу Мостар 2 – Невесиње,
у рејону Комића, изнад Драчевица код Мостара
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Спојно мјесто 110 kV далековода Мостар 2 – Невесиње и 10 kV далековода Бусак у рејону Пријека Грма

ПОСЉЕДЊА ВИЈЕСТ

ПУШТЕН У ПРОБНИ РАД
ДАЛЕКОВОД НЕВЕСИЊЕ - ГАЦКО

Послије више деценија од прве најаве, завршен је и
пуштен у пробни рад далековод Гацко - Невсиње. Тиме су,
коначно, створени услови да подручја те двије општине
не остају без струје по неколико дана.
Нестанци струје, поготово зими, годинама су загорчавали живот Невесињцима и Гачанима. Посљедње, петодневно безнапонско стање у Невесињу, које струју добија
из Мостара, десило се у фебруару, усљед пада далеководних стубова. Подручје Гацка струјом се напаја из правца
Билеће.
- Сада се успоставља прстен између Гацка и Невесиња,
тако да ће и Невесиње и Гацко имати двострано напајање,
а и трафостаница Билећа ће имати напајање из Мостара истакао је Весо Милићевић руководилац теренске јединице Електропреноса БиХ из Требиња.
За Невесињце, ово је међу најзначајнијим инвестицијама у протеклих неколико деценија.
- То ће значити за становништво, али и за привреду,
који су кубурили приликом ранијих нестанака, паљењем
агрегата, принудним годишњим одморима. Овоме ће се
обрадовати и привредници и становништво Невесиња рекао је Миленко Авдаловић начелник Општине Невесиње.
Изградњом далековода, дужине 40 километара, поузданост напајања струјом биће много већа. Из Електропреноса су поручили да су ријетки случајеви да два
далековода нису у функцији.
За изградњу далековода од Гацка до Невесиња, за
нешто више од годину дана, подигнуто је 166 високонапонских стубова. На ову инвеситицију чека се више деценија. Укупно је коштала 8,5 милиона марака.
Новац је обезбиједио Електропренос БиХ. Због тренутне блокаде инвеситиција, изградња нових далековода
је пролонгирана.
- У плану су далеководи Требиње-Комолац, ТребињеХерцег Нови, Билећа -Никшић и измјештање далековода
кроз Билећу - додао је Милићевић.
Употребна дозвола за нови далековод, који ће бити у
функцији од зиме, требало би да стигне до краја мјесеца.
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максимална снага која се могла пренијети овим водом је 1,4
MW, што је било довољно за трећину дистрибутивног конзума општине Невесиње. Како напонске прилике у оваквом
режиму нису биле задовољавајуће и како је незадовољство
потрошача расло из дана у дан, морало се приступити изналажењу додатног напајања, које је реализовано преспајањем 10 kV далековода Благај – Бусак на здрави дио 110
kV далековода Мостар 2 – Невесиње, на укрштајном распону, у реону Пријека Грма.
На овај начин, увело се додатних 1,3 MW снаге на дистрибутивну мрежу Невесиња, тачније градски 10 kV извод
Град 3, који је био стално под напоном до дана успостављања нормалног напајања. Остатак потрошача напајао се
преко 10 kV далековода Берковићи – Невесиње, према
плану редукције који је израдила РЈ “Електро-Невесиње“.
Предвиђени рок санације стубова на 110 kV далеководу
Мостар 2 – Невесиње је премашен због нестабилних временских услова и неприступачног терена. Тек осмог дана од
дана прекида нормалног снабдијевања електричном енергијом завршена је санација и успостављено нормално
стање.
Ово није први пут да се у општини Невесиње дешавају
овакви прекиди у напајању електричном енергијом у времену отежаних или екстремних временских услова. Управа
''Електро-Херцеговине'' је и раније апеловала и давала
примједбе на концепт електропреносне мреже у Херцеговини, којим су напајања готово свих херцеговачких општина изведена радијално. Драган Савић, директор
“Електро-Херцеговине“, је истакао да рјешење за ове проблеме треба тражити у изградњи ТС 110/10 kV Требиње 3,
110 kV далековода Гацко – Невесиње, 110 kV далековода Величани – Љубиње, те у квалитетнијем одржавању постојећег 110 kV далековода Никшић – Билећа. “У току је
изградња далековода Гацко – Невесиње, гдје се завршетак
радова очекује до краја љета 2019. године, чиме би било
обезбијеђено уредно снабдијевање потрошача у општини
Невесиње“, додао је Савић. Док се остали горе наведени
пројекти не реализују, вишедневни прекиди у напајању
електричном енергијом остају као бојазан и потенцијални
проблем и у будућем периоду.
Далиборка Ратковић, дописник
Миљан Шиник, дипл.ел.инж.
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
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ЦВЈЕТКО ЖЕПИНИЋ, ИЗВРШНИ
ДИРЕКТОР ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ
СИСТЕМА “ЕЛЕКТРОПРЕНОС“ БИХ
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

своје планове као приоритет ставио изградњу ДВ 110 kV Невесиње – Гацко, како
би се обезбjедило двострано напајање,
не само Невесиња, него и Општине Гацко.
Без обзира што се у Гацку налази производни објекат такве снаге, блок од 300
MW, Општина Гацко се напаја једнострано
из ТС 110/35/10 kV Билећа, јер приликом
изградње постројења уз ТЕ Гацко, није уграђена трансформација 400/110 kV, чиме
би се обезбjедило двострано напајање
Општине Гацко. Радови на изградњи ДВ
110 kV Невесиње – Гацко се приводе крају,
рачунамо да ће бити завршени сигурно
током овог љета, далековод ће бити пуштен у погон и тиме рјешено сигурно напајање овог дијела Херцеговине, односно

Цвјетко Жепинић
Проблем безнапонског стања у Невесињу изазваног екстремним временским
условима, из свог угла је кроз текст обрадила Електрохерцеговина. Основно начело објективности јесте дати прилику
свим заинтересованим странама, јер нам
је цјеловита, објективна и истинита информација и интерес и приоритет. Због
тога се уредништво часописа одлучило на
овај разговор с поводом.
Усљед рушења жељезно решеткастих
стубова у траси далековода, Невесиње је
и ове зиме остало без електричне енергије. Квар је саниран у објективно могућем временском року, при чему је
проблем привременог напајања ријешен
уз међусобно разумијевање и договор
Ваше компаније, ЈП "Електропривреда
БиХ" и МХ "ЕРС" ЗП "Електрохерцеговина" а.д. Требиње. Какви су планови
Ваше компаније када је у питању успостављање сигурнијег напајања овог подручја електричном енергијом?
ЖЕПИНИЋ: Општина Невесиње је
остала без напајања усљед пада два стуба
на далеководу 110 kV Невесиње – Мостар
2 (Опине), а што је проузроковао вјетар
орканске јачине, скоро непознат на овом
подручју. Познато је да је Невесиње радијално (једнострано) напојено из Мостара, од саме изградње ТС 110/x kV
Невесиње пуних 40 година. Да би напајање Општине Невесиње било сигурније, односно био испуњен критеријум
сигурности (н-1), Електропренос БиХ је у

двострано напајање Општина Невесиње
и Гацко. Напоменућу, да је у овај пројекат,
Електропренос БиХ уложио 6.5 милиона
КМ.
Показатељи о потребама за електричном енергијом на одређеном подручју условљени потребама привреде
као и купаца из категорије домаћинства,
основни су улазни параметри када се
разматрају питања развоја мреже. Колико је сложено усагласити реалне параметре у појединим подручјима и
потребе за обезбјеђењем потребног
нивоа сигурности напајања, са аспекта
оправданости инвестирања у реконструкцију или изградњу нових далековода или електроенергетских објеката?
ЖЕПИНИЋ: Питање усаглашавања потреба за изградњу нових преносних
објеката, веома је комплексно. То су
објекти који се морају планирати дугорочно, због просторно планских докумената, имовинских односа, исходовања
дозвола, сама изградња далеко најкраће
траје. Да би се у тако дугом временском
периоду могао планирати неки преносни
објекат, морају се реално сагледати потребе развоја конзума на датом простору
или бити извјестан неки производни
објекат. И једно и друго није тако једноставно. Инвестицију у производни објекат
прате бројне непознанице. Сваке године
прави се 10-то годишњи индикативни
план развоја производње од стране Независног оператора система (НОС), а одоб-

рава од стране Државне регулаторне комисије (ДЕРК), али смо свједоци да је то
више списак жеља него реалних сагледавања. Када је у питању раст потрошње
(конзума), такође је тешко предвидјети.
Депопулација, раст дистрибуиране производње, енергетска ефикасност у зградарству, свакако утичу на смањење
потрошње електричне енергије са преносне мреже, па је и са тог аспекта врло
често тешко оправдати неку инвестицију
у преносну мрежу. Оно што је сигурно,
критеријум сигурности (н-1) никада није
упитан па је инвестиција која испуњава
овај критеријум увијек оправдана, односно сигуност напајања никада неће доћи
у питање.

Колико сте задовољни оперативном
сарадњом са дистрибутивним предузећима, да ли је, како и на којим питањима исту могуће унаприједити у
обостраном интересу подизања квалитета услуге испоруке електричне енергије?
ЖЕПИНИЋ: Сарадња са дистрибутивним предузећима је задовољавајућа. Нарочито када се односи на оперативан рад.
И преносна и дистрибутивна мрежа су
природни монополи, у техничком смислу
то је јединствена мрежа. То што је граница
између преноса и дистрибуције постављена овако, је законско рјешење, могло
је бити и другачије. Обавеза и једних и
других је сигурно и поуздано снабдијевање потрошача, са задовољавајућим
квалитетом испоручене електричне енергије. Сарадњу је могуће унаприједити у
смислу ефикаснијег управљања СН излаза
у трафостаницама 110 kV Електропреноса.
Надлежност управљања овим излазима је
на дистрибуцији. Даљинском командом
из дистрибутивних диспечерских центара
би се обезбједило ефикасније управљање, у смислу краћих застоја у напајању
потрошача. Надамо се да ће ово бити што
скорије успостављено, јер колико нам је
познато у току је имплементација
пројекта SCADA система у свим дистрибутивним предузећима у оквиру ЕРС-а и
тиме створене претпоставке да се то реализује.
Предраг Шкоро, главни уредник
Јагода Лажетић, замјеник главног уредника
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
ЕРС // април - јун 2019.
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ЕРС АКТУЕЛНО

ДОСЉЕДНЕ МЈЕРЕ УВЕЋАЛЕ НАПЛАТУ ЗА 15%
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука инсистира на примјени прописа

Нулта толеранција је према онима који касне са плаћањем рата или не плаћају текућу потрошњу, било да је ријеч о правним или физичким лицима. Ако једну рату не
уплате – искључујемо, изричит је Драган Чавић, в.д.директора.

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је 20. маја започела
са досљедном наплатом испоручене електричне енергије
уз примјену “нулте толеранције“ према дужницима код
којих су, упркос добијеним погодностима плаћања дуга у
ратама, евидентиране нове доспјеле обавезе.
У Управи предузећа указују да се мјере искључења са
мреже првенствено примјењују према несавјесним купцима који не извршавају обавезе по основу закључених репрограма и нагодби путем медијације, те купцима против
којих постоје извршне судске пресуде или који не поштују
склопљена судска и вансудска поравнања.
“Електрокрајина“ је закључно са крајем прошле године
имала 3.727 активних споразума о нагодби путем медијације на укупан износ потраживања од 49,2 милиона КМ
укључујући и камате.
Укупна потраживања по основу доспјелих ануитета и неплаћања текуће потрошње достигла су 6,4 милиона КМ, од
чега су 573 субјекта каснила са уплатом три и више рата те
имала дуг текуће потрошње у збирном износу од 3,7 милиона КМ.
“Нулта толеранција је према онима који касне са плаћањем рата или не плаћају текућу потрошњу, било да је ријеч
о правним или физичким лицима. Инсистирам да се у таквим случајевима они приоритетно искључују са мреже док
не измире преузете обавезе. Ако једну рату не уплате - искључујемо“, изричит је Драган Чавић, вршилац дужности
директора “Електрокрајине“.
Он напомиње да споразум о нагодби има снагу извршне
исправе тако да у случају да дужник не извршава своје обавезе, Предузеће може путем суда затражити принудно извршење на преостали износ главног дуга са свим каматама
и трошковима медијације.
“Електрокрајина“ је са привредним субјектима који
имају значајан обим производње или велики број запослених у мају постигла договор да одмах уплате дио дуга за
утрошену електричну енергију, уз остављени примјерени
рок да измире преостале доспјеле обавезе.
“На овај начин смо изашли у сусрет великим привредним субјектима цјенећи потенцијалну висину штете за
њихов производни процес у случају моменталног ис-
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кључења са мреже“, казао је Чавић.
Нови приступ је већ донио видљиве ефекте у виду значајног повећања прихода по основу наплате електричне
енергије. Према подацима Службе финансија, наплата је за
непуних мјесец дана системске примјене законских мјера
повећана за 15 одсто, односно за 2,75 милиона КМ у односу
на исти период прошле године.
Чавић наглашава да у предузећу само инситирају на
томе да се поштују законски прописи и интерна акта, али
да сигурно неће “тренирати строгоћу“ на социјалним случајевима.

За пет мјесеци 4.000 искључења дужника

“Електрокрајина“ је у првих пет мјесеци ове године извршила 3.991 искључење купаца са мреже због неплаћања утрошене електричне енергије.
Убједљиво најактивнији по том питању били су радници “Електродистрибуције“ Бања Лука који су извршили
скоро двије трећине од укупног броја искључења. Иза
највеће радне јединице по броју рестриктивних мјера
према дужницима слиједе Приједор, Челинац, Градишка
и Лакташи док на преосталих шест радних јединица отпада тек 10 одсто искључења.

“Руководиоцима радних јединица смо издали налог да
мјере искључења не примјењују према корисницима центара за социјални рад, односно купцима са изразито тешким социјалним и здравственим проблемима. Радне
јединице су дужне да у сарадњи са центрима за социјални
рад евидентирају сваки такав случај и информишу Управу“,
казао је Чавић.
У руководству предузећа оцјењују да проблем неплаћања социјално угрожене популације превазилази капацитете и надлежности “Електрокрајине“, па и
“Електропривреде Републике Српске“, те да се мора изнаћи
системско рјешење у које би били укључени центри за социјални рад, локалне заједнице и Влада Републике Српске.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

ЕРС ДОГАЂАЈИ

СТРУКОВНИ
ДОГАЂАЈ
ГОДИНЕ

ПЕТИ ЕНЕРГЕТСКИ САМИТ НЕУМ 2019.

Пети енергетски самит БиХ, организован у Неуму у периоду 16-18. априла 2019. године, с разлогом и пуним правом се може назвати струковним догађајем године!
Реформе система подстицаја производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, потенцијал биомасе, тржиште електричне енергије и
изазови које носи његово потпуно отварање, енергетска
ефикасност, само су неке од тема које су својом актуелношћу окупиле близу 600 учесника, међу којима су били
и представници институција власти, међународних организација, експерти, као и потенцијални инвеститори.

Самит је протекао у знаку опште сагласности да транзиција енергетског сектора нема алтернативу, да је транзиција
енергетског сектора једнако и социјално и економско и политичко питање, те да је неопходна посвећеност и мобилизација свих расположивих људских ресурса и знања како би
се нужно убрзали сви процеси који су у вези и предуслов
су за успјешно провођење овог неодгодивог и незаустављивог процеса који је изазов и за много развијеније земље
од БиХ.
Панел дискусије су биле прилика да се чују различита
мишљења, суоче аргументи, усагласе ставови, препознају
рјешења и трасирају будуће активности. Знања и искуства
су се размјењивала на сваком кораку: у конференцијској
сали, за столовима на терасама и у лоби-бару хотела, за
вријеме заједничких вечера.
Током овогодишњег самита, значајније него претходних
година, наглашен је значај и улога медија и јавности у остваривању успјешне транзиције енергетског сектора.
Све честитке упућујемо на адресу организатора: USAIDпројекат Инвестирање у сектор енергије (EIA), Њемачко
друштво за међународну сарадњу (GIZ) и Британској амбасади у Сарајеву, те покровитеља: Министарства трговине и
економских односа БиХ, Државне регулаторне комисије за
електричну енергију, Регулаторне комисије за енергетику
Републике Српске и Регулаторне комисије за енергију у
ФБиХ.
Јагода Лажетић, замјеник главног уредника
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

ОДРЖАНО 34. САВЈЕТОВАЊЕ ЦИГРЕ СРБИЈА

ЦИГРЕ Србија је професионална друштвена асоцијација која се од 1951. године када је основана под
именом ЈУКО ЦИГРЕ, бави развијањем техничких знања
и размјеном информација и искустава из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије.
Под генералним покровитељством Министарства рударства и енергетике Републике Србије, ЈП Електропривреда Србије, Мјешовитог Холдинга Електропривреда
Републике Српске и Електромрежа Србије, у периоду од
02. до 06. јуна 2019. године, у Врњачкој Бањи је одржано
34. савјетовање ЦИГРЕ Србија. Савјетовање је окупило
више од хиљаду еминентних зналаца из области електроенергетике, како из Србије и Републике Српске, тако
и из земаља региона, који су кроз 175 стручних радова
презентовали респектабилна техничка знања и искуства,
показујући спремност и компетентност да се одговори
обавезујућим захтјевима Трећег енергетског пакета ЕУ,
као и изазовима које ће пред електроенергетски сектор
поставити Четврти енергетски пакет.
“Електроенергетски сектор, суочен са бројним изазовима, од неопходности ревитализације постојећих производних објеката и потребе за изградњом нових
капацитета, либерализације тржишта, те експанзије дистрибуираних извора који у потпуности мијењају парадигму управљања електроенергетским системом у
цјелини, не може опстати без квалитетних, едукованих и
компетентних кадрова. Додамо ли томе огроман ризик
од одлива најквалитетнијих кадрова, јасно је какав је значај савјетовања какво је ово“, нагласио је гдин Дарко Милуновић, извршни директор за економско-финансијске
послове МХ ЕРС, у поздравној ријечи упућеној учесницима Савјетовања у име МХ Електропривреда Републике
Српске на свечаној церемонији отварања.
У оквиру Савјетовања организована је Техничка изложба EXPO 2019., на којој су произвођачи опреме, консултантске и пројектантске куће, те научно-истраживачке
организације, представили најновија техничка достигнућа заснована на примјени нових технологија и материјала, као и услуге које могу и пружају
електроенергетском сектору у функцији правовременог
прилагођавања промјенама које захтијева пословање у
измијењеном окружењу и под тржишним условима.
Још једном је ЦИГРЕ Србија, организацијом 34.
Савјетовања која заслужује високу оцјену, одговорила
свом задатку. Указала је на значај нових знања, на потребу за размјеном искустава из домаће и свјетске праксе
у области електроенергетике, те трасирала пут активностима на организовању наредних струковних сусретања.
Милан Зељковић, дипл.ел.инг.
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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ЕРС ДОГАЂАЈИ
Електропривреда РС на Јахорина Економском форуму

ПОВЕЋАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЗА 1.000 MW

Дводневни “Јахорина економски форум” под називом
“Економија новог доба – иновације, дигитализација и комуникационе технологије као база економског развоја”, одржан је 23. и 24. априла 2019. године у хотелу “Термаг” на
Јахорини.

Учесници панела који су говорили о трендовима који
нас очекују у енергетском сектору били су: Лука Петровић,
в.д. генералног директора Електропривреде Републике
Српске; Петар Ђокић, министар енергетике и рударства у
Влади Републике Српске; Борко Торбица, предсједник
Управе “IEE Corporation“ и Мирко Илић, партнер “Deloitte“
д.о.о. Бања Лука.
“Република Српска има огроман инвестициони потенцијал када је у питању производња електричне енергије из
обновљивих извора, те се с тога компанија Акционим планом опредијелила да у наредних десет година повећа производњу из ОИЕ за 1.000 мегавата“, рекао је Лука Петровић,
в.д. генералног директора ЕРС, у оквиру овог панела.
У том смислу Електропривреда РС је покренула бројне
инвестиције изградње нових објеката ХЕ Дабар, ХЕ Бук

Бијела, ХЕ Цијевна III, соларна електрана Требиње, ВЕ Хргуд.
Вриједност ових инвестиција износи око 2,5 милијарди КМ,
а све озбиљне финансијске институције очекују да учешће
МХ “ЕРС” буде 15 одсто, односно око 375 милиона КМ, истакао је Петровић.
Реализацијом ових пројеката ЕРС би директно допринио повећању БДП – а за око 2,5 одсто, а индиректна корист
била би огромна, у смислу нових радних мјеста, конкурентнијег и стабилнијег енергетског тржишта, а самим тим и
економског амбијента.

Три кључна изазова ЕРС

Три кључна изазова која су пред Електропривредом Републике Српске су енергетска ефикасност, смањење емисије штетних гасова и повећање производње електричне
енергије из обновљивих извора, рекао је на Јахорина Економском форуму генерални дирeктор ЕРС, Лука Петровић.

Петровић је нагласио, да поред акцента на зелену енергију, компанија пажљиво приступа и моделима ревитализације термоелектрана, а овом проблематиком баве се
најеминентније институције из Србије. “Инсталацијом система за одсумпоравање значајно је смањена емисија штетних гасова ТЕ Угљевик, а у зависности од екпертских
процјена одлучићемо да ли да се ради ревитализација постојећих погона или да се граде нови блокови” закључио је
Петровић.
Предраг Шкоро, главни уредник
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Влада РС гарантоваће за кредите Електропривреде РС
за 7 енергетских пројеката 600.000.000 КМ

Влада Република Српска гарантоваће ове године за
кредите од 600 милиона марака које ће узети Електропривреда Републике Српске /ЕРС/ за реализацију седам важних енергетских пројеката који ће значајно допринијети
већој производњи електричне енергије и стабилности
овог система.
У питању су изградње објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора (у износу око 300
милиона КМ за извођење радова на изградњи ХЕ Би-
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стрица, ХЕ Јањина и ХЕ Бук Бијела), те изградње објеката
за производњу електричне енергије из необновљивих извора (у износу око 100 милиона КМ за потребе ремонта и
модернизације термоелектрана) и финансирање осталих
инвестиција у складу са Планом инвестиција Електропривреде РС за 2019. годину (у износу око 200 милиона КМ
за потребе изградње соларних електрана и Вјетропарка
Трусина).

ЕРС ДОГАЂАЈИ

УЗБУДЉИВИ ДУЕЛИ, ИГРА
И ПЈЕСМА ОКИТИЛИ ЈУБИЛЕЈ
Одржани 20. Сусрети радника “Електропривреде Републике Српске“

Јубиларне 20. Сусрете радника
“Електропривреде Републике Српске“,
који су одржани од 21. до 23. јуна у
комплексу “Бање Врућице“ код Теслића, обиљежили су до сада најнеизвјеснија надметања за титулу
шампиона, незаборавна дружења, те
пјесма и игра до касних ноћних сати.
Одмах на почетку радничких игара
дало се наслутити да ће ова манифестација бити једна од највеселијих, јер
се послије свечаног дефилеа 11 екипа
учесница, на терену за мали фудбал
развило велико радничко коло ношено тактовима традиционалних мелодија које је засвирао популарни
Оркестар хармоника “Алекса Шантић“
из Угљевика.

Оркестар хармоника увеселио
званичну церемонију отварања

публике Српске и подизање заставе
Сусрета радника ЕРС-а, након којих је
услиједила минута ћутње у помен на
све погинуле и преминуле запосленике нашег колектива.
Сусрете радника је свечано отворио Дарко Милуновић, в.д. извршни
директор ЕРС-а за економско-финансијска питања, који је као изасланик
в.д. генералног директора Луке Петровића пожелио свим учесницима пуно
среће у фер надметању и дружењу.
“Радничке игре су увијек прилика
за склапање нових пријатељстава уз
стварање нове енергије за предстојеће

радне подухвате. Сви овдје присутни
увијек требамо имати на уму поносну
чињеницу да радимо у највећем привредном систему и носиоцу развоја
Републике Српске“, нагласио је Милуновић.
Он је напоменуо да “Електропривреда“ профитабилно послује и да се
налази пред највећим инвестиционим
циклусом од њеног оснивања, истичући да то не би било могуће остварити без ентузијазма и радног
залагања запослених.
Зоран Мићановић, предсједник
Одбора Синдиката ЕРС, је у уводном

Дарко Милуновић отвара
20. јубиларне Сусрете

Тродневно спортско надметање је
окупило рекордна 672 такмичара који
су укрстили копља у 14 спортских дисциплина, међу којима су најатрактивнији окршаји у надвлачењу конопца,
гдје традиционално доминирају радници рудника и термолектрана, те такмичење у пењању на стуб који је
специјалност хитрих електромонтера
дистрибутивних предузећа.
Манифестација је, као и сваке године, почела уз интонирање химне Ре-

Представници три првопласиране екипе Сусрета
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РИТЕ УГЉЕВИК “КРОЗ ИГЛЕНЕ УШИ“ НА ТРОН

Овогодишњи Сусрети радника ЕРС-а су без икакве сумње биле такмичарски
најузбудљивији до сада јер су, на крају, само два бода дјелила три најбоље пласиране екипе.

Када се након надметања подвукла црта било је јасно да су тимови РиТЕ Угљевика и Електрокрајине освојиле идентичан број бодова у генералном пласману. На шампионски трон су, ипак, због више освојених првих мјеста у
појединачним дисциплинама, засјели Угљевичани што је код њих испраћено
са посебним одушевљењем, с обзиром да то предузеће ове године обиљежава
јубиларних 120 година постојања. Треће мјесто заузели су такмичари РиТЕ Гацка
који су имали само два бода мање од прве двије екипе.

говору поздравио све присутне те им
пожелио добродошлицу на јубиларне
Сусрете радника ЕРС-а.
“Када се осврнемо у прошлост, у
сада већ далеку 1998. годину када смо
започели са одржавањем радничких
игара, тек онда схватимо да 20 година
није мали јубилеј“, оцијенио је Мићановић.
Захваљујући се колегама и сарадницима који су дали највећи допринос
организацији радничких игара, Мићановић је посебно поменуо др Драгана
Богданића, директора ЗТЦ “Бања

22 ЕРС // април - јун 2019.

Врућица“, наводећи да ће уз његову
подршку јубилеј бити обиљежен на
још вишем организационом нивоу.
Такмичења су одржана као и увијек
у беспоштедној борби, али надасве
пријатељској асмосфери и уз пуно уважавање спортских ривала. Ове године
наше колегинице су по први пут
одмјериле снаге у скоку у даљ и одбојци на пјеску и показале да су нове
дисциплине оправдано уврштене у
такмичарски програм. Високе температуре нису утицале на квалитет
спортских представа, док је публика
срчано, не штедећи гласнице и дланове, навијала за своје миљенике.
Послије мечева су услиједила честитања бољима, да би послије сви
заједно потражили освјежење како на
базенима “Бање Вућице“, тако и у хладовини високих стабала, на клупама
околних шеталишта, док су понеки напросто мало одморили у тишини соба.
Пјесме и игре није фалило. За разлику
од претходних манифестација, ове године су сви вечерњи оброци и забаве
организовани под великим свечаним
шаторима гдје су се радници уз музику
уживо забављали и плесали до касних
ноћних, а најиздржљивији и до раних
јутарњих часова.
На крају, када се подвуче црта,
може се слободно рећи да су и ови Су-

ХЕРОИНА НИКОЛИНА

Такмичарски дио игара обиловао
је жестоким дуелима, борбом за
сваку лопту и поен... Иако је у таквим
околностима незахвално истицати
појединце, Николина Бојбаша из
Требиња, је својим примјером пожртвованости то заслужила.
Ова врсна такмичарка Матичног
предузећа, гдје ради као пословни
секретар у Кабинету техничког директора, је успркос нимало наивним
здравственим проблемима одлучила
да се, на сопствену одговорност, надмеће у пријављеној дисциплини. У
скоку у даљ је дала свој максимум и
доскочила на прво мјесто, да би
убрзо након тога, недовољно опорављена, истрчала трку на 400 метара уз завидан резултат. Глава је
жељела преко свих граница, али је
тијело посустало па је након трке колабрирала и срушила на траву. На
срећу, колеге су брзо дотрчале и
пружиле јој прву помоћ, тако да се за
ову храбру Херцеговку све завршило
срећно и позитивно.

Николина је рођена у Метковићу
прије 31. годину. Како каже, у слободно вријеме воли да чита, шета и
прати спорт. Као дјевојчица се бавила атлетиком од своје 10. до 15. године, што памти као изразито лијеп
и успјешан период живота.
“Сусрети радника ЕРС су једно
дивно дружење и искуство те се
надам и радујем сљедећим“, казала
је Николина.

срети радника ЕРС-а и више него
оправдали очекивања. Спортски поздрав и довиђења до сљедеће “Електријаде“!
Предраг Клинцов, дописник
стр. сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

ЕРС ДОГАЂАЈИ

УСПЈЕШНО ЗАВРШЕНА ДВА ДУГОГОДИШЊА
СУДСКА СПОРА ВРИЈЕДНА ПРЕКО 60 МИЛИОНА
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

Послије одлука редовних судова и
Врховног суда Републике Српске и
Уставни суд БиХ оцијенио је да кроз
одлуке редовних судова није дошло до
повреде права која гарантује Устав
БиХ, па је тако и овај суд одбио као неосновану апелацију предузећа “Руднап
Гроуп-Минел котлоградања“ из Београда поднесену 2007. године.
Како је Жико Крунић, извршни директор за корпоративне послове РиТЕ
Угљевик појаснио, против РиТЕ Угљевик води се више спорова који се односе на неиспуњавање одређених
обавеза из уговора који су настали у
пријератном периоду, а чије извршење су прекинуле ратне околности. Спор са Минел-котлоградњом
везан је за испоруку опреме за млин-

ско постројење, а тужилац је у предметном поступку захтијевао накнаду у
износу од 8,3 милиона КМ. Правни тим
РиТЕ Угљевик је доказао да одговорност за штетне догађаје није само на
РиТЕ, односно да ни апелант није испунио своје уговорне обавезе и да
није имао право на једнострани раскид уговора, а тиме ни на накнаду
штете.
Одлуком Уставног суда стављен је
печат на овај правни процес.
Друга важна пресуда Уставног суда
БиХ донесена у корист РиТЕ Угљевик
односи се на судски процес који су покренули инвестициони фондови у вези
са поступком приватизације “ДП инжењеринга ИИ“ , чиме је такође стављена
тачка на потраживање малих акцио-

нара чији је тужбени захтјев износио
чак 52 милиона конвертибилних марака.
Предузеће је кроз ова два судска
поступка ослобођено спорова значајних вриједности. До сада је предузеће било оптерећено поступцима
вриједности од око 67 милиона КМ, а
са успјехом у ова два спора остало је
учесник у поступцима гдје је вриједност тужбених захтјева око три милиона марака. Предузеће је тужена
страна у двадесет судских спорова, а
тужилац је у девет спорова у којима
потражује износ од око четири милиона марака.
Жико Крунић је изразио наду да
Одлука Уставног суда садржи неке
битне закључке који могу бити корисни у арбитражним поступцима који
се воде против РиТЕ Угљевик.
“То су поступци који су настали у
вези са самоуправним споразумима из
1981. и 1989. године, а оружани сукоб
је правна чињеница и надамо се да ће
тако бити и пред арбитражним судовима. Очекујемо позитиван исход за
БиХ и РиТЕ Угљевик који се воде пред
арбитражним судовима у вези са тужбеним захтјевом Електрогосподарства
Словеније“, рекао је Крунић.
Светлана Симанић, дописник
референт за односе с јавношћу
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

НОВА ПОСЛОВНА ЗГРАДА У БРОДУ
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој

Радници ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој у Броду ускоро
добијају нову пословну зграду изграђену у складу са најновијим технолошким рјешењима у области енергетске ефикасности у погледу пројектовања и изградње. Трошкови
одржавања, вентилације и климатизације сведени су на
минимум будући да су кориштена најсавременија рјешења
и топлотно-изолациони материјали. Гријање и климатизација базирани су на систему топлотне пумпе по систему
вода-вода. Електроинсталације су припремљене за постављање постоља пуњача електричних аутомобила.
Репрезентативан објекат, функционално пројектован и
потпуно прилагођен ефикасном обављању електродистрибутивнe дјелатности биће усељен у најскорије вријеме
одмах по добијању употребне дозволе.

Нова пословна зграда ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој у Броду

Драгана Ковачевић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
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КВАЛИТЕТНИЈА МРЕЖА ЗА
ДЕСЕТИНЕ ХИЉАДА КУПАЦА
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

“Електрокрајина“ је 17. маја закључила уговоре са извођачима радова на пројекту реконструкције средњенапонске и
нисконапонске мреже у вриједности од 8,16 милиона евра
(15,95 милиона КМ).
Уговоре су потписали Драган Чавић, в.д. директора “Електрокрајине“, Момчило Гњатовић, представник домаћег конзорцијума “Electric Power“, и Бранко Торбица, генерални директор

предузећа “Елнос БЛ“ из Бање Луке.
Извођачи радова су изабрани као најповољнији на тендеру
који је обављен по правилима и под надзором Европске банке
за обнову и развој (EBRD) која кредитно финансира овај пројекат.
Уговорена реконструкција мреже биће реализована у наредне три године и обухватиће више десетина хиљада купаца
на подручју свих радних јединица “Електрокрајине“ - Бања Лука,
Приједор, Нови Град, Козарска Дубица, Градишка, Србац, Прњавор, Лакташи, Челинац, Мркоњић Град и Шипово.
Драган Чавић је казао да потписивање уговора представља
увод у прву фазу модернизације дистрибутивне мреже напомињући да ће се у другој фази приступити измјештању мјерних
мјеста и инсталацији паметних бројила са даљинским очитавањем потрошње електричне енергије.
“Циљ пројекта је обезбјеђење квалитетније испоруке електричне енергије за наше купце, затим, повећање ефикасности
обрачуна и наплате електричне енергије, те значајно смањење
дистрибутивних губитака предузећа“, истакао је Чавић.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

РАДОВИ “ЕЛЕКТРОПРЕНОСА“ И
УТИЦАЈ НА СНАБДИЈЕВАЊЕ КУПАЦА
“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

У току су обимни радови “Електропреноса БиХ“ у ТС 110/x
kV “Бијељина 1“, што је у директној вези и са фунционисањем
система “Електро-Бијељине“. С обзиром да су завршени грађевински радови на објекту “Електропреноса“ и да је у току инсталирање опреме, чија ће прва фаза трајати два мјесеца,
радници "Електро-Бијељине" ће купце који се снабдијевају са
припадајућих далековода на поменутој трафо станици, снабдијевати из алтернативних праваца.
“Због поменутих радова, ми смо прилагодили план годишњих ремонта на објектима који су у директној вези са ТС
“Бијељина 1“, тако да нисмо правили додатне застоје“, изјавио
је Ђоко Трифковић, руководилац Техничког сектора ЗЕДП “Електро-Бијељина“.

РЕМОНТИ ИДУ ПО ПЛАНУ

При крају су, на подручју ЗЕДП “Електро-Бијељина“, плански ремонти ЧТС 35/10 kV и до краја јуна биће завршен
највећи дио, а урађени су и ремонти у двије МХЕ “Власеница“
и “Тишча“. Годишњи ремонти су завршени у 19 ТС 35/10 kV, а
радови на преосталих седам су предвиђени за септембар.
Тиме су створене све неопходне претпоставке за сигурност постројења предузећа и квалитетно снабдијевање купаца електричном енергијом.

Значајних радова има и у Зворнику, гдје “Електропренос
БиХ“ модернизује опрему у ТС 110x/35 kV “Зворник“. “Ови радови су изузетно битни за систем “Електро-Бијељине“ и наше
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купце, јер ће након инсталирања нове опреме и два нова трансформатора од по 20 MWA, наш конзум бити много квалитетније
снабдијевен електричном енергијом. Након завршетка радова
“Електропреноса“, ми ћемо у потпуности моћи енергију да преузимамо из Електропривреде РС и нећемо морати више да се
ослањамо на ЕПС, тако да ћемо за око 25 хиљада купаца имати
поузданије снабдијевање“, рекао је Славко Савчић, технички
руководилац у РЈ “Електродистрибуција Зворник“.
Због поменутх радова у Зворнику, који би требало да се заврше до краја љета, нема већих застоја у испоруци електричне
енергије на подручју Зворника и дијелова општина Милићи и
Осмаци.
Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

ЕРС ДОГАЂАЈИ

ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ 81 СТИПЕНДИЈА
“Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Зависно Предузеће “Хидроелектране
на Дрини“ а.д. Вишеград додијелиле су 81
стипендију у школској 2018./2019. години,
у износу од 100,00 КМ мјесечно, редовним студентима на високошколским установама, односно, факултетима техничког,

природног и друштвеног смјера, а са пребивалиштем у Републици Српској.
Директор Предузећа Недељко Перишић, након потписивања уговора са стипендистима, истакао је да ХЕ Вишеград
другу годину заредом додијељује стипен-

дије за редовне студенте у Републици
Српској. “Прошле године смогли смо
снаге да исплатимо 60 стипендија, а ове
године смо мало подигли љествицу и потписали смо уговоре са 81 студентом“,
изјавио је Перишић и додао да је добро
пословање Предузећа допринијело оваквим квалитетним друштвеним активностима.
Наташа Лучић, студент треће године
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву рекла је да јој ова стипендија представља мотивацију да подстигне
што бољи успјех током школовања, као и
приликом будућег запослења.
Студент прве године електротехнике
на Факултету техничких наука у Новом
Саду, Далибор Дикић, рекао је да ће му
ова стипендија значити као подстрек и
мотивација за даље студирање.
Ивана Јевтић, студент друге године
Академије пословних струковних студија
у Београду, захвалила се Управи Предузећа на указаном повјерењу и додала да
ће се потрудити да то повјерење оправда
у наставку школовања.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

СИНДИКАЛНИ ИЗЛЕТ У ГРЧКУ
“Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Познато је да дружење и добра комуникација доприносе бољој радној атмосфери и већој продуктивности запослених у било којем предузећу. То су још једном
потврдили и запослени у ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д.
Требиње који су у периоду од 04. до 07. априла 2019. године заједно ишли на предивно путовање у Грчку, а све у
организацији Синдикалног одбора.
Око 30 запослених овог предузећа упутило се на пут
како би обишли Метеоре и видјели незаборавну слику.
Саграђен на стијени, чини се, лебди између неба и земље.
Овом приликом су обишли и радионицу икона која се на-

лази у подножју Метеора. У наставку путовања, радници
овог предузећа су обишли Солун, а један дио времена су
искористили за дружење и размјену искустава и идеја.
Овим су запослени ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње још једном показали на који начин треба градити капацитете предузећа, кроз добре међуљудске односе који
представљају основу сваког успјешног предузећа.
Далиборка Ратковић, дописник
Миљан Шиник, дипл.ел.инж.
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
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ЗА ЈУБИЛЕЈ ДАРИВАЛИ ПРЕКО 100 ДОЗА КРВИ
Акција Актива ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Актив добровољних давалаца крви “Електрокрајине“ је 12.
априла у Бањој Луци, у јубиларној 20 години постојања, организовао традиционалну хуманитарну акцију даривања крви у
којој је прикупљено више од 100 доза ове драгоцјене течности.
У хуманитарној акцији су учествовали радици “Електрокрајине“, као и гости из Рудника и термоелектране Угљевик,
Хидроелектрана на Требишњици, Хидроелектрана на Дрини,
Матичног предузећа из Требиња, “Електропреноса БиХ“ и
“Електродистрибуције“ Крагујевац.
Душан Пероња из Радне јединице Нови Град, који је до сада
крв даривао 10 пута, каже да му овакве акције причињавају велико задовољство због чега је позвао и колеге који још нису постали добровољни даваоци да им се прикључе у овој хуманој
мисији.

Гости су, такође, изразили одушевљење организацијом акције, истичући да међусобна сарадња давалаца крви траје дуги
низ година.
“Радујемо се сваки пут када кренемо у Бања Луку, јер,
поред хуманости, уприличимо дружење са нашом браћом из
“Електрокрајине“ који, такође, учествују у нашим акцијама ове
врсте“, казала је Ивана Милосављевић из “Електродистрибуције“ Крагујевац.
Актив “Електрокрајине“ основан је 1999. године и броји
више од 430 чланова по чему је најмасовнији међу јавним
предузећима у РС.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

БЕСПЛАТАН СМЈЕШТАЈ ЗА СПОРТИСТЕ ИНВАЛИДЕ
Хумани гест “Електрокрајине“

“Електрокрајина“ је за најбољу спортисткињу инвалида
у Републици Српској Бојану Вукотић Барашин и њену породицу обезбједио смјештај за вријеме трајања рехабилитације у Специјалној болници “Мљечаница“ код Козарске
Дубице.

26 ЕРС // април - јун 2019.

Бојани, њеном супругу Саши Јовићу који је инвалид у
колицима, и деветомјесечној кћеркици, обезбјеђен је бесплатан смјештај у “синдикалној“ кући овог предузећа у близини болнице.
Она је захвалила “Електрокрајини“ и бањолучком Стонотениском клубу инвалида “Врбас“ у коме тренира заједно
са супругом, истакавши да ће им пуно значити боравак у
природи и рехабилитација у “Мљечаници“, у којој ће добити адекватну његу.
“Драго ми је да је неко препознао да се трудимо да будемо независни људи, имамо породицу, радимо и бавимо
се спортом“, казала је Вукотићева.
Родољуб Топић, извршни директор за економске послове “Електрокрајине“, изјавио је да на овај начин показују
да су друштвено одговорно предузеће.
“Срећан сам што смо на иницијативу колеге Јовице
Шормаза могли помоћи овим дивним младим људима који
се боре за будућност своје породице“, рекао је Топић.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
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КОМПЕТЕНТНИ ЉУДИ ЧУВАРИ СТРУКЕ

Технички савјет дистрибуција - савјетодавно тијело директора Дирекције за дистрибуцију МХ “ЕРС“

Технички савјет чине извршни директори за техничке послове по функцији, те најизраслији инжињери
које су за чланство у овом тијелу препоручили искључиво резултати њиховог ангажовања
Људи и знање најважнији су ресурси који, у вријеме неконтролисаног одлива кадрова, бивају све значајнији.
Основна карактеристика Техничког савјета дистрибуција, правно формално успостављеног као савјетодавно
тијело директора Дирекције за дистрибуцију, су управо
људи и знање.
У посљедњем десетљећу, Технички савјет дистрибуција
је усвојеним правилницима, техничким спецификацијама,
анализама, информацијама, одлукама и закључцима, донесеним након њиховог разматрања, постао линијом одбране
струке, механизам којим је превладан недостајући степен
надређености Дирекције за дистрибуцију над дистрибутивним предузећима у систему МХ “ЕРС“.
Правилник о прикључењу на нисконапонску електродистрибутивну мрежу, Правилник о одржавању дистрибутивне мреже, Правилник о прикључењу малих електрана
на дистрибутивну мрежу, Правилник о откривању, обрачуну
и фактурисању неовлашћене потрошње, Правилник о најму
надземне дистрибутивне мреже за потребе ТК оператера,
Норматив радова у електродистрибуцији, Упутство о
обрачуну дебаланса малих производних постројења, техничке спецификације мјерних уређаја који могу бити уграђивани на мјерним мјестима у РС, енергетских
трансформатора са сниженим губицима, техничке препоруке о уземљењу нулте тачке на 10 kV напону, само су дио
докумената чије је разматрање иницирано од стране Техничког савјета, те чија је јединствена примјена наложена
кроз процедуру одобравања на органима управљања МХ
“ЕРС“.
Доношење акционих планова, континуирано праћење
ефеката њихове реализације, учинили су да дистрибутивни
губици биљеже континуирани пад, а наплата текућих по-

траживања је континуирано на нивоу планираног степена
наплате.
И прије него што су утврђени гарантовани стандарди
квалитета испоруке електричне енергије чије је доношење
у надлежности РЕРС-а, уведена је обавеза праћења квалитета напона, броја и времена трајања прекида, те донесен
Програм за побољшање квалитета испоруке.
“Технички савјет, као тијело састављено од најизраслијих
стручњака из области основне дјелатности, сигурно
може предлагати оптимална рјешења и у организационом и у кадровском смислу која ће довести до рационализације пословања, квалитетнијег пружања услуге
дистрибуције електричне енергије и омогућавања неупоредиво већих инвестиционих захвата на мрежи и
опреми што ће ЕРС сврстати у ред успјешних електропривредних компанија“, рекао је Перић.

Увођење SCADA/OMS/DMS система, имплементација
АММ система, процес реструктурирања дистрибутивне
дјелатности, стратешки су пројекти од значаја за обављање
дјелатности дистрибуције електричне енергије у које је Технички савјет укључен у различитој форми. Ако не у функцији званичног надзора над реализацијом пројекта кроз
саму организацију пројекта, онда сигурно на начин да се
реализација пројеката континуирано прати, те на бази проведених анализа доносе мјере чије ће предузимање унаприједити остварене резултате.
Тешко да све активности могу стати у неколико редова
једног новинског чланка, али оно што мора бити написано
јесте да је Технички савјет дигао глас у функцији заштите интегритета струке, на начин да прати ефекте судских спорова
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Драган Перић
чијим се пристрасним рјешавањем наносе ненадокнадиве
штете дистрибутивним предузећима. Једна од активности
коју је Технички савјет покренуо на посљедњој сједници,
према Управи МХ “ЕРС“, и на којој ће истрајавати је подношење кривичних пријава против оних судских вјештака,
чијим тенденциозним вјештачењима је дистрибутивно
предузеће неупитан кривац. Наиме, ради се о поступцима
у којим је дистрибутивно предузеће страна тужена за настајање неријетко вишеструко прецијењених штета.
И ова је одлука Техничког савјета, кога чине извршни
директори за техничке послове по функцији, те најизраслији инжињери које су за чланство у овом тијелу препоручили искључиво резултати њиховог ангажовања као
једино мјерило вриједности, потврдила речени став да је
Технички савјет бастион струке коју је потребно заштити од
некомпетентних и самозваних експерата.
Руковођење радом Техничког савјета, у складу са Рјешењем генералног директора, на бази једногласног приједлога
чланова Техничког савјета, преузео је гдин Драган Перић,
извршни директор за техничке послове у ЗЕДП “Електро
Бијељина“.
Упитан како види рад Техничког савјета у наредном периоду, гдин Перић је нагласио:
“Здушно подржавајући започету активност менаџмента
МХ “ЕРС“ на реструктурирању дистрибутивне дјелатности и
дјелатности јавног снабдјевања, Технички савјет дистрибуције “ЕРС“ ће у наредном периоду пратити и јасно тражити
квалитетно и ефикасно функционисање ових дјелатности уз
апсолутно уважавање потреба струке и мисије која је електродистрибуцијама дефинисана законским рјешењима као
обављање обавезе јавне услуге од јавног интереса. Организација дјелатности мора бити утврђена на бази ефикасног обављања основних стручних процеса, ослобађања
довољних финансијских и кадровских ресурса за квалитетно одржавање, проширење и модернизацију дистрибутивне мреже, те ослобађања од непотребних
администрирања. Технички савјет, као тијело састављено од
најизраслијих стручњака из области основне дјелатности,
сигурно може предлагати оптимална рјешења и у организационом и у кадровском смислу која ће довести до рацио-
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нализације пословања, квалитетнијег пружања услуге дистрибуције електричне енергије и омогућавања неупоредиво већих инвестиционих захвата на мрежи и опреми што
ће ЕРС сврстати у ред успјешних електропривредних компанија.
Технички савјет ће наставити са активностима нормативног уређивања свих области у дистрибутивној дјелатности, а посебно дефинисању техничких и технолошких
карактеристика мреже, постројења и опреме. Такође, бавиће се и праћењем постојеће нормативе у циљу њеног
усклађивања са савременим техничким и технолошким
рјешењима. Посебна пажња ће бити посвећивана давању
могућих рјешења за све проблеме са којима се дистрибутери буду сусретали у раду и пословању. Све ово треба да
допринесе да наше електродистрибуције постану високо
стручне, савремене, модерне, ефикасне и ефективне компаније које ће моћи да уважавањем и правичним награђивањем задрже најквалитетнији кадар који ће бити окосница
даљег развоја комплетне друштвене заједнице!
Наставак провођења Јединственог оперативног плана
за смањење дистрибутивних губитака и повећање наплате
потраживања ће и у наредном периоду бити једна од кључних активности Техничког савјета дистрибуције и поред чињенице да су активности у претходним годинама по овим
питањима дале изванредне резултате! У најмању руку те резултате треба очувати!!! Већ је у припреми нови акциони
план који треба да обезбједи побољшање квалитета испоруке електричне енергије што ће ускоро додатним отварањем тржишта бити и те како важан сегмент пословања
оваквих компанија.
Увођење SCADA/OMS/DMS система, имплементација
АММ система, процес реструктурирања дистрибутивне
дјелатности, стратешки су пројекти од значаја за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у
које је Технички савјет укључен у различитој форми. Ако
не у функцији званичног надзора над реализацијом
пројекта кроз саму организацију пројекта, онда сигурно
на начин да се реализација пројеката континуирано
прати, те на бази проведених анализа доносе мјере чије
ће предузимање унаприједити остварене резултате.

Уважавајући спремност Управе МХ “ЕРС“ да обезбједи
предуслове за неупоредиво квалитетније пословање електродистрибутивне дјелатности, да рационализује трошкове
пословања и тиме ослободи значајна додатна средства за
интензивирање инвестиционог циклуса, као чињеницу да
веома брзо мора доћи до фактичког отварања тржишта
праћеног новим законским рјешењима, све то подкрепљено захтјевима јавности за што квалитетнијим и рационалнијим обављањем ове јавне услуге од општег интереса,
јасно је да ће улога Техничког савјета дистрибуције ЕРС, као
најстручнијег за ову дјелатност, бити и те како значајна у
наредном периоду. Многа рјешења ће требати добро
стручно одвагати како не би дошло до негативних посљедица које би погрешним стратешким рјешењима биле катастрофалне!!! Наравно, Технички савјет је само скуп
одређеног броја стручњака као представника много већег
стручно-техничког апарата на разним нивоима, а пун ефекат ће бити постигнут укључењем у све процесе свих експерата, сваког у својој експертској електроенергетској
области.“
Милан Зељковић, дипл.ел.инг.
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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ВИСОК НИВО ПОСВЕЋЕНОСТИ ПОСЛУ
И КВАЛИТЕТНА МРЕЖА
“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина – РЈ Братунац

У оквиру система ЗЕДП “Електро-Бијељина“, има пет
радних јединица, а по свим параметрима, једна од
најуспјешнијих је у Братунцу.
Радна јединица “Електродистрибуција“ Братунац се налази на подручју општина Братунац и Сребреница и заузима 820 квадратних километара. Мрежом покрива преко
1.000 километара, има 304 трафо станице и 11.525 купаца.
Ово подручје је специфично због велике разуђености те-

риторије и купаца, као и због изразито планинског рељефа
у највећем дијелу јединице. Пословање се одвија кроз Пословнице у Братунцу и Сребреници у оквиру које постоји и
Рејон у Скеланима.
Тренутно је у РЈ Братунац запослено 78 радника, који
свакодневно чине напоре, како би обезбиједили квалитетно снабдијевање и одржали изузетно висок ниво
повјерења који имају у својој средини.
“Свакодневно се суочавамо са новим изазовима и потребама и уз велике напоре, постижемо да успјешно одговоримо, што најбоље потврђују пословни резултати које
остварујемо“, каже Срђан Ранкић, руководилац РЈ “Електродистрибуција“ Братунац.
“Захваљујући одговорном раду и квалитетној мрежи, у
2018. години смо имали дистрибутивне губитке од свега
5,35 одсто, што је најбољи резултат у оквиру ЗЕДП “Електро-Бијељина“ и један од најбољих на нивоу Електропривреде Републике Српске. Такође, губици од 4,88 одсто у

Срђан Ранкић, руководилац - РЈ Братунац

првом кварталу ове године, говоре да имамо континуитет
и да ћемо истрајати у том процесу. Значајан напредак смо
постигли и по питању наплате потраживања и проценат од
преко 105 посто, најбоље илуструје ову чињеницу. Чинимо
све да смањимо број застоја на мрежи, побољшамо услове
снабдијевања и да у што краћем року ријешимо захтјеве
наших купаца по свим основама. Значајну подршку имамо
од Управе “Електро-Бијељине“ по свим питањима, а посебно ћу истаћи одобрење да потраживања наплатимо

МХЕ Млечва

путем медијације, рата и изјава, што је велики искорак у
реализацији наплате. Све речено је доказ да су нам купци
приоритет и да је сарадња са њима на изузетно високом
нивоу“, истиче Ранкић.

РЈ Братунац пословница
На подручју РЈ Братунац има пет ТС 35/10 kV, те велики
број трафо станица на ниском нивоу што је темељ квалитетне дистрибуције електричне енергије и снабдијевања у
овом дијелу сјеверо-истока Републике Српске.
“Једна од битних карактеристика за наш систем је прилично велика и много разуђена територија, што нам доста
отежава да квалитетно одржавамо мрежу, али то рјешавамо
добром организацијом, тако да нико не трпи посљедице.
Основ свега нам је висок степен посвећености послу и
веома квалитетна мрежа у коју је годинама улагано, а
највише из програма “Енергија 4“, као и из донаторских и
властитих средстава.
ЕРС // април - јун 2019.
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су искуства купаца из Скелана.
“Радници “Електродистрибуције“ су веома одговорни и
љубазни, тако да на вријеме изађу на терен и отклоне сваки
проблем, што нам пуно значи у редовном снабдијевању
електричном енергијом“, истиче Намка Мурсановић из Скелана, као и Драган Неђић, који напомиње да је на терену
успостављено велико разумијевање и повјерење, које је од
великог значаја за функционисање нормалног живота у
овој изразито руралној средини.

Пословница Сребреница

Проблем нам представља чињеница што се дио територије општине Сребреница напаја са подручја сусједне
Бајине Баште у Србији и те 23 трафо станице нису у систему
ЕРС, што је знатна баријера у остваривању оптималних
услова за квалитетно снабдијевање“, рекао је Александар
Стјепановић, технички руководилац у РЈ Братунац.
С обзиром на многе специфичности подручја Сребренице, почевши од велике територије, па до удаљености
крајњих купаца, у овој пословници се знатна пажња посвећује подизању квалитета и међусобног повјерења са купцима.

Услужни центар Сребреница

Да би РЈ “Електродистрибуција“ Братунац успјешно пословала и у наредном периоду, потребно је реализовати зацртане планове.
“Имајући у виду изградњу моста “Братољуб“ и стварање
перспективе за интензивнији привредни развој, потребно
је створити боље електро-енергетске прилике за проширење мреже и очекујем да ћемо кроз наше развојне про-

ТС Сребреница

“Радимо на географски великом подручју са малим
бројем извршилаца, који неретко дневно пређу и по стотину километара у правцу граничних општина Рогатица и
Хан Пијесак, нарочито у вријеме очитања бројила.
Примјетан је и један број пасивних купаца на руралним
подручјима и ту се углавном ради о повратничким домаћинствима.
Ипак, упркос свему, посао и купци не трпе, а ми се уз
озбиљан приступ и добар вољни моменат, сналазимо и одговорно реагујемо“, каже за наш часопис, Игор Симић, руководилац Пословнице у Сребреници.
Реон у Скеланима је од изузетног значаја за функционисање система у рубном дијелу општине Сребреница, који је
највећим дијелом уз ријеку Дрину и границу са Србијом.
“Имамо добру сарадњу са купцима и трудимо се да им
изађемо у сусрет колико нам могућности дозвољавају, било
да се ради о отклањању кварова или о примању документације“, говори нам још један од саговорника, Горан Митровић, руководилац Рејона у Скеланима и додаје да се
основне примједбе купаца односе на неблаговремено достављање рачуна за утрошену електричну енергију од
стране поштанских радника.
Најбоља потврда доброг рада наших колега на терену
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граме успјети да реализујемо на десетине елабората који су
дио пројекта кредитног аранжмана са Европском банком
за обнову и развој. Највећи и најзначајнији пројекат на
нашем подручју ће бити изградња нове ТС 35/10 kV “Скелани“, која би требало да буде финансирана заједничким
средствима “Електро-Бијељине“ и општине Сребреница,
што ће највише користити купцима у Скеланима, а допринијети ће и растерећењу 10 kV далековода који иду из ТС
35/10 kV „Братунац II”, рекао је руководилац Срђан Ранкић.
На подручју Братунца се налазе и двије Мини хидроелектране “Млечва“ и “Грабовица“, инсталисане снаге од по
250 киловата и оне су у систему Електропривреде РС, а у
плану је изградња соларне електране у Сребреници и МХЕ
у Зеленом Јадру, што ће све заједно, бити од изузетног значаја за енергетски сектор и купце на подручју Братунца и
Сребренице.
Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
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СВАКИ ТРЕЋИ ЗАПОСЛЕНИ
ДОБРОВОЉНИ ДАВАЛАЦ КРВИ
ДРУШТВО ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ХЕ “БОЧАЦ“

Друштво добровољних давалаца крви ХЕ “Бочац“ из Мркоњић-Града основано је 10.10.2013. године у оквиру Синдикалне
организације “ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић-Град и броји 49 чланова, што представља, негдје, око једне трећине од укупног
броја радника предузећа.
Рад ове организације финансира се средствима из чланарине чланова друштва запослених у ЗП “ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић-Град и донација од стране синдикалне организације као
оснивача.

Друштво добровољних давалаца крви ХЕ “Бочац“ и Општинска организација Црвеног крста Мркоњић Град, већ традиционално од оснивања, организују два пута годишње акције
добровољног давања крви и то у мају и децембру.
Овим акцијама се редовно одазивају даваоци са подручја општине, између осталог ученици и професори Гимназије и Машинске школе, Електродистрибуције, Комуналног предузећа,
Општинске Управе, Полицијске станице Мркоњић-Град, али и
добровољни даваоци из општина Језеро и Рибник, као и даваоци актива из система Електропривреде РС. Такође, организује
се одлазак наших чланова на сличне акције које организују друга
предузећа у систему ЕРС-а. Тако је у протеклом периоду организован одлазак у Угљевик, Требиње и Вишеград.
Акције добровољног давања крви обично се организују у
просторијама Синдикалне организације "Хидроелектране на
Врбасу" у Мркоњић Граду.
На посљедњe двије акције које су организоване крајем 2018.
године, тачније 14. децембра, и друга прољетна која је одржана
11.5.2019. прикупљено је 78 доза ове драгоцјене течности.
Добром атмосфером која влада у овом друштву, као и доброј
сарадњи са свим даваоцима из града, околине и система ЕРС-а
највише су задовољни предсједник удружења Друштва добро-

вољних давалаца крви ХЕ “Бочац“ Здравко Милић и предсједник
општинске организације Црвеног крста Мркоњић Град Петар
Митрић. О добром одзиву свједочи и чињеница да се за акцију
која је организована у децембру пријавило 70 добровољаца,
што је изненадило и медицинске раднике који су имали опрему
за узимање само 48 доза.
"Задовољни смо данашњим одзивом. Највише је било средњошколаца, а имали смо и госте из Вишеграда и Требиња",
рекао је том приликом Милић. Оно што посебно радује је велики
одзив средњошколаца, јер то показује да је код младих људи
присутна жеља да брину о онима, којима је њихова помоћ потребна и који својим хуманим гестима могу спасити нечији
живот.
Након завршетка акција организује се пригодно дружење и
закуска за све учеснике, са договором да се овакве и сличне акције и убудуће организују и подрже.
Добровољно давање крви није само хумани гест којим помажете другима. То је добар начин да помогнете и себи.

Наиме, медицина каже, да давање крви не штети здрављу
ако се проведу сви прописани поступци при одабиру дариваоца
крви. Свака здрава особа између 18 и 65 година старости може
без опасности за своје здравље даровати крв, 3 до 4 пута у току
једне године.
Даривање крви никако не угрожава здравље дариваоца.
Прије сваког даривања крви обавезно се провјерава здравствено стање дариваоца крви и вриједност хемоглобина у његовој крви. Здрав организам дариваоца крви врло брзо у
потпуности надокнађује количину и све саставне дијелове дароване крви. Даривање крви уједно је и један облик контроле
здравља дариваоца.
Друштва добровољних давалаца крви ХЕ “Бочац“ ће, и у наредном периоду, проводити акције даривања крви и како они
кажу настојати да се ова акција омасови и успјешно проведе и у
наредним годинама.
Костић Бошко, дописник
Руководилац информатичке службе
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњићград
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ТЕХНИЧКО ОСМАТРАЊЕ БРАНЕ ГРАНЧАРЕВО

УВОД
Брана Гранчарево је лучна брана двоструке закривљености са јаче израженом вертикалном закривљеношћу.
Изграђена је 18 km низводно од извора ријеке Требишњице и 17 km узводно од града Требиња и ствара акумулациони базен запремине 1.278,00 km3. Максимална
денивелација је 52 m.
Главни објекти постројења су:
- лучна брана двоструке закривљености са периметралном фугом
- прелив за евакуацију великих вода (2 поља ширине
15,0m, са сегментним затварчима, димензионисан на 10.000
- годишњу воду Q=874 m3/sec.)
- 3 цјевовода под притиском, пречника 4,0 m, дужине
58,0 m, инсталисани протицај 3*70 m3/sec.
- 2 темељна испуста, пречника 2,5 m, десни дужине 94,0
m и лијеви 100,0 m, пропусна моћ Q=132,0 m3/sec. и
Q=134,0 m3/sec.
- машинска сала са 3 агрегата 3*60 МW
- одводни канал
- обилазни тунел, за евакуацију великих вода Q=300,0 590,0 m3/sec.
На преградном мјесту Гранчарева изведено је 3.654 геолошких истражних бушотина.
Испод коте 320,00 m.n.m. на лијевој обали дошло је,
током градње објекта, до отварања пукотине дужине 50,0
m, услиједио је одрон због клизања брдске масе од 8.000
m3, који је замијењен бетоном, а дио падине изнад одрона
обезбијеђен је уградњом 90 преднапрегнутих анкера носивости по 200 тона.
Ињекционе радове у преградном профилу чине:
- непропусна ињекциона завјеса дужине 664 m, површине 60.000 m2.
- консолидационо ињектирање темеља
- везно ињектирање
- дренажна завјеса урађена због сигурности објекта и
контроле 20.000 m2 ињекционе завјесе, укупна дужина дренажних бушотина је 921,5 m.
Извршена је статичка анализа тијела бране, моделска
испитивања стабилности комплекса базен-брдо- лом бране
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настаје при оптерећењу које је 5 пута веће од хидростатичког, урађена су два просторна геотехничка модела и низ
других испитивања.
Пробно пуњење је почело 11.11.1967. год. до коте 370,00
m.n.m.
Основне техничке карактеристике бране су:
- грађевинска висина
123,00 m
- дебљина у врху
4,6 m
- дебљина у дну
26,9 m
- дужина у круни по екстродусу
439,3 m
- кота најдубљег дијела темеља
280,00 m.n.m.
- кота круне бране
403,00 m.n.m.
- запремина бране
377.000 m3
- број блокова
31
- број мјерних мјеста у брани 465
Брана Гранчарево због свог економског значаја код
производње електричне енергије, те због величине угроженог подручја у случају нестабилности објекта заслужује
велику пажњу у праћењу њене стабилности.
ТЕХНИЧКО ОСМАТРАЊЕ
Брана Гранчарево по својим карактеристикама, спада у
велике бране, осматрање такве бране је законска обавеза,
јер прије свега од њене сигурности зависе животи и привреда цијелог низводног подручја.
Служба за осматрања и анализу понашања брана
оформљена је на самом почеку изградње бране Гранчарево када су се уграђивали и оспособљавали за мјерења
разни инструменти за осматрање, који су у то вријеме били
најсавременији на свјетском тржишту.
Брана Гранчарево се непрекидно осматра свакодневно
у три смјене, на основу “Правилника о техничком осматрању брана”. Посао у Служби захтјева одговорност у раду
план и програм мјерења мора се испоштовати, а сви
измјерени подаци морају бити поуздани, јер се на основу
њих раде анализе и доноси мишљење о стабилности бране.
Осматрање бране је дуготрајан и континуалан процес,
па су због тога изабране одговарајуће методе осматрања и
инструменти који ће обезбиједити поуздане податке за
дужи период. Императив је да изабране методе и опрема

ЕРС ТЕХНОЛОГИЈА
исправно функционишу без обзира на
временске услове (влажност у брани,
киша и снијег на брани и око бране).

ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА
ОСКУЛТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
Од саме изградње хидроелектрана
на Требишњици, ЗП “ХЕТ“ је увијек поклањао изузетну важност систему за
осматрање и анализу понашања брана,
чиме је преузео и бригу и одговорност
за сигурност ових објеката, како по питању сигурности низводног подручја,
тако и самих објеката због производње
електричне енергије. Сходно томе, кроз
све протекле године, праћена су преко
стручних служби, свјетска достигнућа у
овој области и таква примјењивана на
објектима (кроз модернизацију постојеће опреме као и уградњом нове).
Све активности које се воде у
служби осматрања су у духу најсавременијих свјетских трендова у овој области, а њихов циљ је да се обезбиједи
квалитетно управљање објектима како
им вијек употребе неби био ограничен.
У сврху додатног осигурања лијеве
падине, 2014. године урађена је замјена
једног старог анкера и уградња 23 нова
геотехничка анкера са савременом
мјерном опремом, поштујући најновије
свјетске техничке стандарде из предметне области.
Реализацијом поменутог пројекта
осигурања анкерског поља лијевог
бока бране Гранчарево, крајем 2015.
године, наставља се одржавање пројектом предвиђеног напонског стања у
истом и значајно повећава степен сигурности објекта, те се самим тим и
ризик
од
евентуалне
појаве
клизишта/одрона своди на најмању
могућу мјеру.
Активности на санирању десне
обале почеле су у 2018. години, гдје се
планирају истражни радови и у наредном периоду санирање уочених појава
у темељној зони десног бока бране
Гранчарево.

АНАЛИЗА ПОДАТАКА
Обраду података и интерпретацију
резултата осматрања за претходни период раде техничари-референти и инжењери Службе за осматрање и
анализу понашања брана, а по потреби
се укључују и инжењери из других
сродних служби. Овлаштена стручна
кућа врши експертизу резултата осматрања и даје закључак да ни у једном
тренутку није била угрожена стабилност и функционалност бране Гранчарево.

Снежана Чучковић, дипл.инж.грађ.
Шеф Службе за осматрање и анализу
понашања брана
ЗП “ХE на Требишњици“ а.д. Требиње

ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Трећа ресертификација Интегрисаног
менаџмент система (ИСО 9001:2015
и ИСО 14001:2015)

Пројекат успостављања интегрисаног система управљања квалитетом и
заштитом животне средине у складу са
захтјевима међународних стандарда
ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004 у “ХЕ
на Дрини“ започео је у октобру 2008.
године. У току пројекта, Руководилац
службе за обезбјеђење и унапређење
квалитета и заштите животне средине,
имао је помоћ консултантске куће TQ
NET CONSULTING Требиње (мр Мара
Бокић, проф. др Вид Јовишевић и
Зоран Анђелић) као и подршку колега
из ХЕ. Сама имплементација поменутих стандарда подразумијевала је израду потребне документације у складу
са захтјевима међународних стандарда
за управљање квалитетом и заштитом
животне средине, али и обуку запослених у “ХЕ на Дрини“ како би могли
да учествују у примјени стандарда.
Након прве екстерне провјере у мају
2010. године, сертификацијска кућа
SGS д.о.о. Сарајево/Београд извршила
је сертификацију и додијелила серти-

фикат за ИСО 9001:2008 и ИСО
14001:2004. Руководилац службе за
обезбјеђење и унапређење квалитета
и заштите животне средине Дарко
Фргања, са својом службом, прати
примјену захтјева стандарда у Предузећу “ХЕ на Дрини“ па се тако сваке
године врше интерне провјере које
указују на могућа побољшања ИМС
(Интегрисаног менаџмент система) усвојених процедура. Такође, сваке године у мају сертификацијска кућа SGS
д.о.о. Сарајево/Београд врши надзорне провјере. У мају 2018. године
успјешно је реализован и прелаз на
нове норме ИСО 9001:2015 и ИСО
14001:2015.
Сами сертификати за стандарде
ИСО 9001 и ИСО 14001 морају се продужавати сваке три године уз услов редовних надзорних провјера. У „ХЕ на
Дрини“, прва ресертификација била у
мају 2013. године, друга ресертификација у мају 2016. године, а трећа ресертификација у мају 2019. године. Важно
је нагласити да су све досадашње ресертификације биле успјешне.
У наредном периоду може се планирати имплементација стандарда
који су компатибилни са ИСО
9001:2015 и ИСО 14001:2015, а у циљу
побољшања пословања и имиџа
Предузећа.
Јелена Переула, рук. Слу.маш.одрж.
Марија Нинковић, дописник
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград
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ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

МАЈСКЕ ПОПЛАВЕ 2019. ГОДИНЕ,
КАКО СМО ОДГОВОРИЛИ!?

При свему овом треба обратити пажњу на техничке параметре производних објеката предузећа ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ и стварну могућност значајнијег утицаја
на водостај ријеке Врбас низводно од производних објеката
предузећа. Акумулација ХЕ “Бочац“ има одређени потенцијал у ублажавању поплавног вала, док је акумулација ХЕ
“Бочац 2“ незнатна, ради се о проточној хидроелектрани и
њен утицај на ниво воде низводно у вријеме великих дотока је минималан.

Поплаве из 2014. године још су свјеже у сјећању многих
становника Републике Српске и страх од понављања сличних дешавања присутан је увијек када се појаве обилне падавине и дође до пораста водостаја ријека које се налазе у
окружењу.
Слична појава се десила у прољеће текуће 2019. године
када је од стране надлежних хидрометеоролошких служби
најављен велики број кишних дана, који ће за посљедицу
имати повећање дотока у ријекама и вјероватно поновно
излијевање воде из корита ријека.
Поучени искуством из 2014. године, Влада Републике
Српске и надлежне институције су, у оквиру расположивих
могућности, подузеле низ мјера, којима би се предуприједило евентуално излијевање ријека из корита и плављење околних насеља.
Предузеће ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град са својим производним објектима ХЕ “Бочац“ и ХЕ
“Бочац 2“, који су смјештени на ријеци Врбас узводно од,
највећег града Републике Српске Бања Луке, од самог почетка је укључено у активности које је подузимала Влада
Републике Српске и град Бања Лука у циљу спрјечавања
плављења града, приградских насеља као и осталих насељених подручја на сливу ријеке Врбас.
Формиран је Координациони тим Владе Републике
Српске, који је имао задатак да прати ситуацију у вези са
најављеним обилним падавинама и могућим поплавама.
Као чланови из ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. у раду
овог тима су учествовали в.д. директор предузећа Горан
Милановић и в.д извршни директор за производњу и одржавање Велибор Јарић.
Задатак нашег предузећа и његових представника у
Координационом тиму је био да се посредством акумулационих језера хидроелектрана “Бочац“ и “Бочац 2“ покуша
амортизовати долазак поплавног вала изнад брана у мјери
у којој је то могуће, а затим да се акумулирана вода испушта
низводно кроз радна кола агрегата и евентуално преливне
органе на најоптималнији начин и тако покуша спријечити
плављење приобалних насеља у сливу ријеке Врбас, а истовремено да се не угрози годишња производња електричне енергије спуштањем коте горње воде
акумулационог језера.
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Постројење ХЕ “Бочац“
Постројење хидроелектране “Бочац“ намијењено је
првенствено хидроенергетском коришћењу воде, али рад
овог постројења нужно мора бити усклађен са другим водопривредним интересима на подручју акумулације и низводно. Акумулација се користи према одговарајућим
плановима и потребама електроенергетског система ЕРС,
поштујући услове и ограничења која проистичу из водопривредне дозволе и пројектне документације. Осим законских обавеза, које налажу еколошка и водопривредна
дозвола, пред хидроелектрану се, често, постављају захтјеви
и од стране разних друштвених организација и институција
за посебним режимима управљања испуштања воде из ХЕ
“Бочац 2“, првобитно компензационог базена.
Један од најчешћих захтјева јавности, у периоду великих
дотока, је захтјев за претпражњењем акумулације у сврху
прихвата поплавног таласа. Карактеристике акумулације
хидроелектране “Бочац" нису доста познате широј јавности,
а медији често створе погрешно увјерење да би се ова акумулација могла искористити у сврху спрјечавања поплава.
Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања)
представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m
(до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама
што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватање поплавног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ
"Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може
се омогућити тек прихватање таласа са кратким повратним
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периодима.
Око питања улоге хидроелектране у условима дотока
великих вода шира јавност није довољно упозната. У тренуцима када долази до поплава низовдно од бране, у центар пажње јавности ставља се рад електране, а широко су
раширена погрешна мишљења да хидроелектрана није урадила довољно или ништа да спријечи излијевање воде. Ово
из разлога што су хидроелектране, као стратешки објекти,
дуго времена биле склоњене од очију јавности, а по природи свог положаја су у кањонима, далеко од насеља, тако
да је познавање природе рада хидроелектрана просјечног
становника врло слабо.
Ради упознавања са могућностима и ограничењима
хидроелектране и хидроакумулације, остварена је већа сарадња са новинским и телевизијским кућама, нарочито
оним који су локалног карактера. У току мјесеца септембра,
за вријеме ремонтних радова, организује се “Дан за медије"
гдје су по принципу “Дана отворених врата" позвани представници свих медијских кућа из Бања Луке, одјељења за
цивилну заштиту градова на сливу ријеке Врбас, ронилачких, рафтинг и кајак-кану клубова на ријеци Врбас, те туристичких и невладиних организација везаних за ријеку Врбас.
У нормалним условима рада, ХЕ "Бочац" никако не
може бити узрок поплавном таласу, а могућности за ублажавање таласа са кратким повратним периодима су врло
ограничене. За правовремене манипулације са погоном ХЕ
"Бочац" потребне су поуздане вишедневне прогнозе падавина и дотока у сливном подручју. За ту намјену, израђен је
Хидроинформациони систем слива ријеке Врбас.
Пошто је појава величине дотока воде у акумулацију
стохастичке природе, да би се направио план будуће производње потребно је користити теорију вјероватноће. Као
улазни подаци користе се мјерени дотоци прије изградње
електране, прерачунати у евентуалне производње, те реално измјерене остварене производње од како електрана
функционише. Сматра се да је статистички повољније да
постоји што дужи низ улазних података, да би план за будући период био реалнији.
На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле
и осматрања по датом програму. Систем осматрања и
обавјештавања је у надлежности општинских органа
управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрање бране
је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани
је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског
особља.

Велике воде у 2019. години
Координациони тим Владе Републике Српске, у коме су
били укључени и наши представници, велику пажњу је посветио начину рада хидроелектране “Бочац“ при чему је
дата максимална подршка предузећу у доношењу кључних
одлука којима би се могле ублажити поплаве. Са друге
стране предузеће ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ је организовало стално дежурство одговорних лица која су била
уз редовно смјенско особље, са циљем да се брзо реагује и
помогне смјенском особљу у доношењу исправних одлука.
Како се доток воде у акумулацију мијењао јако брзо и
одлуке су морале бити правовремене и брзе. Сагласно
најавама Републичког хидрометеролошког завода Републике Српске очекивао се повећан доток, па је у складу са
тим извршено превентивно пражњење акумулације и
језера до кота које се користе само у екстремним ситуацијама. Ово је неминовно имало за посљедицу слабије искориштење воде и њеног потенцијала, али хидроелектране
поред настојања да воду у производњи електричне енергије искористе на максималан начин, имају обавезу управљања водама и друштвено одговорног понашања према
заједници.
Уважавајући најаве Републичког хидрометеролошког
завода Републике Српске, директор Горан Милановић и извршни директор за производњу и одржавање Велибор
Јарић, заједно са смјенским особљем, су уз много ризика
доносили одважне одлуке које су, касније ће се показати,
биле правовремене те није дошло до великог плављења
приобалног подручја у сливу ријеке Врбас.
У првој половини мјесеца маја (8. – 12. мај) кота горње
воде акумулације ХЕ “Бочац“ је превентивно спуштена на
коту 271.94 mnm (12.05.) уз просјечан доток око 100-140

m3/s и процјена је била да ће она бити довољна за прихват
велике воде гдје је доток био око 350 - 400 m3/s (13. – 14.
мај). Захваљујући превентивном испуштању воде из акумулације ХЕ “Бочац“, ријека Врбас апсорбовала је доток ријеке
Врбање који је износио око 600-700 m3/s, набујале усљед
обилних падавина и отапања заосталог снијега са планине
Влашић, а при томе се из акумулације ХЕ “Бочац“ испуштало
око 250 m3/s воде како не би дошло до значајнијих проблема у Бања Луци и низводном подручју слива ријеке
Врбас. У поменутом периоду усљед великог дотока воде постепено се повећавала и кота горње воде до коте 281.66
mnm (кота нормалног успора 282.00 mnm) па су активирани
и евакуациони органи (бочни тунелски прелив и темељни
испуст) уз оптимално и контролисано испуштање воде.
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Захтјеви за посебним режимима рада
Могућности, макар и ограничене, за регулацију водотока низводно од ХЕ "Бочац" су препознате и ЗП “Хидроелектране на Врбасу" су често изложене молбама и
захтјевима за посебним режимима испуштања воде низводно у водоток. Карактеристика ових захтјева је да су унапријед планирани те диспечер има могућност
прилагођавања ангажовања агрегата захтјевима, али да су
битно другачији од протока који би био као посљедица
нормалног рада електране само у енергетску сврху.
Овакви захтјеви долазе од стране ронилачких клубова,
туристичких организација, рафтинг клубова, кајак-кану клубова, за потребе снимања телевизијских емисија, за потребе грађевинских предузећа које изводе радове у кориту
ријеке и осталих заинтересованих страна.
У љетњем периоду организован је директни контакт са
службом за спашавање на градским плажама у Бањалуци,
ради правовременог обавјештавања о режимима рада
електране. Обично се захтјеви односе на испуштање тачно
дефинисане количине воде у одређеном периоду за жељене активности на одређеној локацији.
У току изградње бране, моделована је пропагација по-

плавног таласа низводно у случају рушења брана, а на терену су обиљежене линије допирања максималног могућег
поплавног таласа насталог рушењем. Међутим, вријеме
пропагације позитивног и негативног воденог таласа није
анализирано. У том смислу је организовано снимање времена пропагације карактеристичних таласа на одређеним
профилима дуж низводног тока Врбаса, како би се добиле
прецизне информације о воденом таласу. Предузеће је урадило и систем узбуњивања становништва низводно од хидроелектрана и поставило станице са припадајућим
сиренама, које имају задатак да упозоре становништво о
доласку поплавног вала у случају пуцања бране.
Циљ предузећа је остваривање тијесне сарадње са медијима и цивилном заштитом. Ради квалитетније прогнозе
долазног таласа, развијен је хидроинформациони систем
ријеке Врбас. Дневни дотоци се редовно ажурирају на сајту
електране www.henavrbasu.com, а у периодима изузетно великих и у периодима изузетно малих вода, тренутни дотоци
се сатно саопштавају Одјељењу цивилне заштите у Бања
Луци.
Осим законских обавеза, поштујући друштвене, етичке
и еколошке норме, излази се у сусрет и захтјевима за посебним режимима испуштања воде, који одступају од уобичајених, а који се јављају у условима ванредних догађаја

или туристичких манифестација које се одвијају на ријеци.
Посебан вид ванредних прилика, представља ситуација
спашавања настрадалих у саобраћајним несрећама из корита ријеке низводно од ХЕ "Бочац".
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ као друштвено одговорно предузеће проводи низ активности којима испуњава
друштвене, етичке и еколошке обавезе према интересним
организацијама. Успјех предузећа се не мјери само у оствареним пословним резултатима, већ и по ономе што чини
за развој и очување шире локалне заједнице, а првенствено
Републике Српске.
Бошко Костић, дописник
Руководилац информатичке службе
Горан Џевер, дописник
Сектор за инвестиције и развој
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
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ОДГОВОРНИМ ПРИСТУПОМ ДО
МИНИМАЛНИХ ПОСЉЕДИЦА
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој – Одбрана од поплава у 2019. години

Поплава у Добоју, мај 2014. године

Пет година послије велике поплаве која је задесила градове Добој и Шамац, опет је завладао страх да би се катастрофа могла поновити. Најаве метеоролога и временске
прогнозе данима су упозоравале на опасност која пријети...
киша није престајала да пада... Најчешћа тема је водостај
ријека. Прате се подаци ХМЗ. Научили смо да је све могуће.
Поплава која је у мају 2014. године задесила комплетну
регију коју оперативно покрива предузеће ЗП “Електро
Добој“ а.д. Добој начинила је велику штету на имовини грађана и нашег предузећа. Послије ове поплаве ревидован је
и прилагођен постојећи документ Општег плана заштите и
спасавања од поплава. Наведеним планом утврђени су носиоци и организатори одбране од поплава, као и превентивне мјере и активности на спречавању посљедица. Циљ
плана је да се умање посљедице од могућих поплава и повећа ефикасност запослених у реакцији на рјешавању
кризне ситуације.
На основу временске прогнозе и најаве метеoролога да
би могло бити обилних падавина у мају 2019. године, узете
су у обзир и извршена је процјена угрожености од поплаве.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода
највиши водостај ријеке Босне измјерен је 14.05.2019. године у 06:00 часова и износио је 413,8 cm. Висина редовне
коте одбране од поплава у Добоју износи 300 cm, а ванредна 450 cm. Проглашењем редовне коте одбране од поплаве предузете су превентивне активности и мјере од
поплава. Стање редовне коте одбране од поплава подразумијева свакодневни обилазак одбрамбене линије и обилазак локације која је угрожена. Мјере редовне одбране од
поплава подразумијевале су и свакодневно дежурство у
радној јединици и предузећу.

Подручја и значајни објекти у власништву ЗП “Електро
Добој“ а.д. Добој опет су били угрожени, а највише централно складиште Усора, ТС 35/10 kV Усора, ТС 35/10 kV Жарковина и припадајуће ТС 10/0,4 kV на подручју РЈ Теслић.
Након примјећених опасности од могућег плављења и
проглашења редовне коте одбране од поплава, именовани
чланови тима у приправности предузели су превентивне
мјере у складишту Усора и ТС 35/10 kV Усора - припрема
пумпи за потребе испумпавања, припрема агрегата и чамаца. Руководиоци одјељења оперативе у радним јединицама пратили су стања акумулатора и агрегата и према
потреби вршили допуњавање, контролу модуларних преносних панелних зидова за заустављање бујичних вода и
друге прописане мјере. Складиштарима су достављени
спискови највредније опреме коју је потребно измјестити у
случају ванредне ситуације. Већ раније, поучени искуством
из 2014. године опрема за унутрашњу уградњу складиштена
је на горње полице, док опрема за вањску употребу на
доње полице.
Ове године поплава је задесила општину Теслић. Ријека
Усора је излила из корита и угрозила насеља и енергетске
објекте. Најкритичније је било у ТС 35/10 kV Жарковина.
Чланови тима из службе експлоатације заједно са припадницима РЈ Теслић су предузели превентивне активности на
довођење објекта у безнапонско стање. Након повлачења
воде отклоњени су недостаци и извршено чишћење и пуштање објекта у редован рад у веома кратком року. Иначе у
задње двије године, комплетна примарна и секундарна
опрема у ТС 35/10 kV Жарковина је подигнута за 80 cm од
пода како не би долазила у додир са набујалом водом у
објекту ТС.

Теслић под водом, мај 2019. године

Престанком редовне одбране од поплава настала
кризна ситуација је рјешена уз минималне посљедице по
људе и опрему, те инвентар објекта у складу са степеном
проглашења ситуације.
Горан Савановић, дописник
Драгана Ковачевић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
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Петогодишњица великих поплава у Рударском басену “Колубара“

КАКО ЈЕ МОЋ ВОДЕ ЗАУСТАВИЛА КОПОВЕ

Сачувани животи радника. Тамнавски копови били потпуно потопљени, поља у источном делу
басена делимично. Прве тоне угља пут Обреновца кренуле неколико дана касније

Вишедеценијска производња угља у “Колубари“ први
пут је у потпуности била заустављена средином маја 2014.
године, када су због обилних киша, изливања реке Колубаре и већине њених притока за неколико часова површински копови “Тамнава–Западно поље“ и “Велики
Црљени“ били потпуно поплављени, а Поље “Б“ и Поље “Д“
делимично. Тамо где се на тамнавским коповима вадио
угаљ, формирала су се два језера са више од 210 милиона
кубика воде. С обзиром на значај “Колубаре“, заустављање
свих производних система угрозило је функционисање
електроенергетског система Србије. На срећу, у “Колубари“
није било људских жртава.

Један од најтежих тренутака у историји “Колубаре“ био
је у ноћи између 14. и 15. маја. Због незапамћених падавина, набујала Колубара пробила је заштитне насипе на
више места и за само неколико сати у западном делу басена
потопила копове који дају две трећине колубарског лигнита.
Током борбе са воденом стихијом подигнут је насип на Колубари и заустављено одливање воде у тамнавске копове,
а истовремено су предузете све мере како би се обновила
производња на Пољу “Б“ и Пољу “Д“.
У “Тамнава–Западно поље“ улило се око 187 милиона
кубика воде. Најсавременији коп у овом делу Европе претворио се у језеро дубине и до 70 метара. Вода је заробила
девет багера, помоћну механизацију, трачне транспортере
и другу производну опрему. У млађи тамнавски коп улило
се око 26 милиона кубика који су потопили багере „глодар
2“ и “бандваген 1“ и пет трачних транспортера са станицама.
Такође, поплавом су били погођени и делови “Прераде“ и
“Метала“.
У источном делу басена ситуација је била знатно боља,
па су се по престанку падавина исушивање и санација одвијали убрзано. Производња је покренута 22. маја, када су
са најстаријег активног угљенокопа ка обреновачким термоелектранама кренуле прве тоне лигнита. Био је то почетак стабилизације електроенергетског система државе. И на
Пољу “Д“, које је убрзо преузело највећи терет производње,
откопавање лигнита почело је четири дана касније на једном угљеном систему. И друга угљена линија је оспособљена за рад од 5. јуна.
Иако су прве прогнозе биле песимистичке, снаге су консолидоване, а стратегија за опоравак припремљена. Испум-
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павање потопљеног копа “Велики Црљени“ завршено је пре
очекиваног рока. Санација опреме изведена је брзо и ефикасно, па су прве тоне лигнита отпремљене већ 6. августа.
Покретање копа остварено је у потпуности сопственим капацитетима. Дневно се производило око 20.000 тона лигнита. До покретања овог копа дневна производња у
“Колубари“ била је 45.000 тона.
Пошто су поплаве ових размера ретке и на светском
нивоу, било је тешко проценити динамику испумпавања.
Међутим, координиране акције “Колубаре“, ЕПС-а, Министарства рударства и енергетике и надлежних институција
извлачиле су максимум у безбедном, а хитном санирању
последица највеће елементарне непогоде на нашим просторима.
Испумпавање воде из “Западног поља“, посао који је на
тендеру добила фирма “Енерготехника Јужна Бачка“, почело
је у септембру 2014. године. Пре почетка испумпавања
oбављене су све анализе и припремни радови. Када је извођач почео да ради, већ је било испумпано око 20 милиона кубика воде, а ниво смањен за 2,6 метара, јер су
пумпе после “ослобађања“ мањег тамнавског копа пребачене на “Западно поље“. Пројекат од виталног значаја
кредитирала је Светска банка.
Изузетним залагањем свих запослених вода је испумпавана, а механизација oбнављана. Седам месeци после поплава покренута је производња на “Западном пољу“.
“Глодар 5“, нови роторни багер који је раније склопљен у
“Металу“, од краја децембра 2014. године обезбеђивао је
додатних 10.000 тона лигнита дневно.
Како се ниво воде спуштао, тако су и рударске машине
“израњале“. Стабилност механизације није била нарушена.
Прво је потпуно ослобођен “глодар 3“. Након санације и ревитализације овај багер је у априлу 2015. године укључен у
производни процес. Комплексан посао спровођен је уз поштовање регулатива у области заштите животне средине.
Враћање “Колубаре“ на капацитете и ниво производње пре
поплава трајало је 15 месеци. Са „Западног поља“ поново
је отпремано око 60 одсто дневне производње колубарског
угљеног басена. Стабилизација производње донела је стабилност и независност читавог електроенергетског сектора.
Процес испумпавања “Тамнава–Западног поља“ пратили су и представници Светске банке и других релевантних
институција. Сви који су долазили у обилазак и посету били
су фасцинирани успехом рудара “Колубаре“, који су успели
да остваре немогућу мисију и поврате производњу, што је
непосредно после поплава изгледало нереално.
Почаст онима који су успели да спасу српски енергетски
систем учинили су и представници Владе Србије, који су
крајем априла 2015. одржали јавну седницу Владе Србије
на копу “Тамнава–Западно поље“ и том приликом захвалили у име државе и становништва свима онима који су заслужни за овај успех.
Уз сву штету нанесену “Колубари“ и ЕПС-у, у ванредним
околностима потврђени су кадровски потенцијал, флексибилност читавог система, висока солидарност, огроман ентузијазам и велика енергија свих запослених.
Преузето ЕПС “Енергија“
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УЉA И OTПAДНE ВOДE ВИШE НИСУ ПРOБЛEM
ХЕ на Требишњици - КAКO JE ЗAГAЂИВAЊE СВEДEНO НA MИНИMУM?
Имa вишe сaвршeнствa у oбичнoj кaпљици вoдe,
нeгo у свим стрojeвимa, кoje су измислили људи!

Дирeктнo испуштaњe oтпaдних вoдa, нaстaлих у тoку
тeхнoлoшких прoцeсa, у пoвршинскe вoдe, прeдстaвљa
jeдaн oд гoрућих прoблeмa дaнaшњицe. Дoк у рaзвиjeним
зeмљaмa пoстojи читaв низ рaзличитих пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, у нaшoj зeмљи сe вeћинa oвих
вoдa, нaжaлoст, испуштa у вoдoтoкове бeз прeтхoднoг прeчишћaвaњa. Прoцjeњуje сe дa сe у вoдoтoкe нa пoдручjу
Бoснe и Хeрцeгoвинe, у jeднoj сeкунди, упусти oкo 30 кубних
мeтaрa oтпaдних вoдa.
Oснoвни прoблeм кojи сe jaвљao нa oбjeктимa Хидрoeлeктрaнa нa Tрeбишњици биo je у дирeктнoj вeзи сa испуштaњeм зaгaђуjућих мaтeриja нaстaлих нa oбjeктимa у
тoку рaдa пoстрojeњa. Дo зaгaђeњa je дoлaзилo испуштaњeм сaнитaрних вoдa сa oбjeкaтa у крajњи рeципиjeнт бeз
прeтхoднoг трeтмaнa, кao и мoгућeг случajнoг, нeсaвjeснoг
или aкцидeнтнoг исцуривaњa уљa кoja сe кoристe у турбинaмa, трaфoимa, хидрaулици и вoзилимa.
У циљу успoстaвљaњa интeгрaлнoг и свeoбухвaтнoг систeмa зaштитe живoтнe срeдинe, сa пoсeбним oсвртoм нa
дeфинисaњe приoритeтних мjeрa зaштитe вoдa, кoje су трeнутнo њeн нajoсjeтљивиjи диo, oдгoвoрни у Хидрoeлeктрaнaмa нa Tрeбишњици су приступили унaпрeђeњу систeмa
крoз прoвoђeњe aктивнoсти у циљу eлиминисaњa нeгaтивних утицaja и пoтeнциjaлних зaгaђeњa нaстaлих нa прeдмeтним пoстрojeњимa.
Рeгулисaњe систeмa прикупљaњa и прeчишћaвaњa
oтпaдних вoдa

Пoдручje, нa кoмe су смjeштeни oбjeкти ХET 1 и ХET 2,
ниje прикључeнo нa грaдску кaнaлизaциjу, чимe сe ризикуje
нaстaнaк зaгaђeњa пoвршинских и пoдзeмних тoкoвa
oтпaдним вoдaмa из oбjeкaтa. Oтпaднe вoдe кoje нaстajу нa
прeдмeтним oбjeктимa вoдe пoриjeклo из упрaвних згрaдa
(фeкaлнe вoдe и вoдe из рeстoрaнa), мaшинских и кoмaндних згрaдa (фeкaлнe вoдe). Сaмим тим, ствoрeнa je пoтрeбa
зa угрaдњoм систeмa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa
приje испуштaњa у крajњи рeципиjeнт.
Првa aктивнoст кoja je oбaвљeнa je прoрaчун
oптeрeћeњa Tрeбињскoг jeзeрa и риjeкe Tрeбишњицe сaнитaрним вoдaмa, a зaтим прeмa тeхничкoj извoдљивoсти
(имajући у виду рaспoрeд oбjeкaтa и брoj кoрисникa нa
oбjeктимa), устaнoвљeнo je кojи тип биoпрeчистaчa je нajбoљe угрaдити. Aкцeнaт je стaвљeн нa прикупљaњe свих
oтпaдних вoдa кoje нaстajу нa oбjeктимa, тaкo дa je у склaду
сa тeхничкoм дoкумeнтaциjoм нaпрaвљeн систeм кojи прикупљa oвe вoдe. Нa oбa oбjeктa угрaђeни су трoкoмoрни
урeђajи. Oни имajу кaпaцитeт кojи зaдoвoљaвa oптeрeћeњe
нaстaлo у тoку рaдa 50 кoрисникa. Tрeбa нaпoмeнути и дa
je 2009. гoдинe нa oбjeкту ХET 1 угрaђeн урeђaj AЧБ СБР-50,
a зaтим и 2011. гoдинe нa oбjeкту ХET 2 - биojaмa БJT-50.
У склaду сa Прaвилникoм o трeтмaну и oдвoдњи
oтпaдних вoдa зa пoдручja грaдoвa и нaсeљa гдje нeмa грaдскe кaнaлизaциje (Сл.Гл. РС, бр.68/01), Прaвилнику o услoвимa испуштaњa oтпaдних вoдa у пoвршинскe вoдe

Aлбeрт Aјнштајн

(Сл.Гл.РС бр. 44/01) и oбaвeзaмa прoписaним Eкoлoшкoм
дoзвoлoм зa прeдмeтнe oбjeктe успoстaвљeн je мoнитoринг
oтпaдних вoдa нa испусту у крajњи рeципиjeнт.
Moнитoринг oвих вoдa врши сe двa путa у тoку кaлeндaрскe гoдинe и oбaвљa сe у сaрaдњи сa JЗУ Институт зa
jaвнo здрaвствo Рeпубликe Српскe. Рeзултaти aнaлизa пoкaзуjу дa су измjeрeнe вриjeднoсти у грaницaмa вриjeднoсти
прeмa вaжeћoj зaкoнскoj рeгулaтиви.

Биoпрeчистaч нa ХET 1

Биoпрeчистaч нa ХET 2
Упрaвљaњe уљимa

Нa oбjeктимa ХET 1 и ХET 2 упoтрeбљaвajу сe трaнсфoрмaтoрскa и турбинскa уљa.
Кaкo пoстojи мoгућнoст исцуривaњa уљa из хидрoeнeргeтскe oпрeмe, кao и исцуривaњe уљa сa мaнипулaтивних
пoвршинa и плaтoa, стaвљeн je aкцeнaт нa дeфинисaњe
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мjeрa и прeдузимaњe aктивнoсти кojимa ћe сe сприjeчити
упуштaњe пoтeнциjaлнo зaуљeних вoдa у пoвршинскe и
пoдзeмнe вoдe.
Tрaнсфoрмaтoрскa уљa

Нa пoгoну ХET 1 смjeштeнa су чeтири трaнсфoрмaтoрa.
Испoд свaкoг oд њих пoстaвљeн je шљунaк и зa свaки трaнсфoрмaтoр изгрaђeнa je уљнa jaмa циjeвимa пoвeзaнa сa сaбирнoм уљнoм jaмoм кaпaцитeтa 36 t. Нa сaбирнoj уљнoj
jaми угрaђeн je сигурнoсни вeнтил кojи, у случajу хaвaриje,
сприjeчaвa oтицaњe уљa у пoвршинскe вoдe.
Tрaнсфoрмaтoри су дo 2012. гoдинe имaли кaпaцитeт 20
т и сaдржaвaлa су уљa зaгaђeнa пoлихлoрoвaним бифeнилимa (ПЦБ). Прojeктoм "Power 3 – Рeвитaлизaциja и мoдeрнизaциje ХE Tрeбињe 1, Фaзa 2, Лoт 2 – Зaмjeнa
трaнсфoрмaтoрa и кoмпoнeнaтa пoстрojeњa" (Consortium
Siemens, 2011.) прeдвиђeнa je кoмплeтнa зaмjeнa трaнсфoрмaтoрa кoнтaминирaних уљимa кoja сaдржe ПЦБ. Oд 2012.
дo 2013. гoдинe oвa oпрeмa je у пoтпунoсти oтклoњeнa сa
oбjeктa и зaмиjeњeнa трaнсфoрмaтoримa кaпaцитeтa 14 t
чиja уљa нe сaдржe ПЦБ. Приликoм зaмjeнe трaнсфoрмaтoрa, испoд свaкoг трaнсфoрмaтoрa зaмиjeњeн je и шљунaк
и урaђeнa кoмплeтнa хидрoизoлaциja сaбирнe уљнe jaмe.

Нa пoгoну ХET 2 инстaлирaн je jeдaн уљни трaнсфoрмaтoр кaпaцитeтa 20 t. Испoд трaнсфoрмaтoрa je пoстaвљeн
шљунaк и изгрaђeнa прихвaтнa уљнa jaмa, чиjи кaпaцитeт,
димeнзиjaмa, зaдoвoљaвa пoтрeбe дa прихвaти кoличину
уљa кoja сe нaлaзи у трaнсфoрмaтoру. Нa прихвaтнoj уљнoj
jaми угрaђeн je сигурнoсни вeнтил кojи, у случajу
aкцидeнтнe ситуaциje, сприjeчaвa изливaњe уљa у риjeку.
Tурбинскa уљa

Склaдиштeњe нoвих и oтпaдних уљa врши сe нa oбjeкту
ХET 1 у склaдишту изгрaђeнoм у склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм. Извoђaч рaдoвa je биo дужaн дa нaпрaви oбjeкaт
кojи умнoгoмe смaњуjу oпaснoст oд излиjeвaњa уљa у живoтну срeдину нa oснoву чeгa сe приступилo сљeдeћим
aктивнoстимa:
Изгрaдњe дрeнaжнoг систeмa сaчињeнoг oд сaбирних кaнaлa зa прикупљaњe пoтeнциjaлнo зaуљeних вoдa
и пoвeзaнoг сa сeпaрaтoрoм уљa и мaсти сa кoaлeсцeнтним
филтeрoм кaпaцитeтa 1.200 l и прoтoкa 2,2 l/s;
Изгрaдњe стaбилнe пoдлoгe oтпoрнe нa aгрeсивнe
мaтeриjaлe и нeпрoпуснe зa уљa и вoду;
Нaбaвци aпсoрбeнтa зa прикупљaњe прoсутoг уљa
сa мaнипулaтивних пoвршинa;
Сoртирaњу уљa нa пaлeтe чимe сe пoстиглa издиг˃̴̨̬̌4
˃̴̨̬̌ϭ
˃̴̨̬̌Ϯ
˃ ̬ ̌ ̴̨ 3
нутoст oд пoдлoгe бaр 15 cm кaкo би сe мoглo уoчити
eвeнтуaлнo изливaњe уљa и мoглo прaвoврeмeнo рeaгoвaти.
Прaћeњeм вaжeћe зaкoнскe лeгислaтивe и ИСO стaндaрдa, нa oбjeктимa Хидрoeлeктрaнa нa Tрeбишњици, усˌ̡̤̱̦̌
пoстaвљeн je систeм рaдa пoстрojeњa кojи функциoнишe у
склaду сa живoтнoм срeдинoм. Унaпрeђeњe систeмa и
oдгoвoрaн приступ зaпoслeних oмoгућићe дa сe дoбрa
ˁ̛̬̦̌̍̌
прaксa нaстaви и у будућeм рaду oвoг и тe кaкo кoмплeкснoг
̱̤̦̌
систeмa.
̠̥̌̌
Сaњa Чучкoвић, сарадник
ˁ̨̛̛̛̱̬̦̭̦̖̦̯̣̐̏
Реф. за заштиту животне средине
Мр Тамара Бојић, дописник
a̴̦̭o̬̥a̯ơ̬ ̦a ̪o̭̯̬ojȩ̱ ˈ
Tрaнсфoрмaтoри нa пoстрojeњу ХET 1
шеф Службе за обрачун електричне енергије
ʻa ̪o̐o̦̱ ˈET 2 ̛̦̭̯ạ̛̬a̦ je je̔a̦ ̛̱̤̦ ̯̬a̴̦̭o̬̥a̯o̬ ̡a̪a̶̛̯e̯a 20 t. ʰ̭̪oЗП
̔ “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
̯̬a̴̦̭o̬̥a̯o̬a je ̪o̭̯ȁ̤e̦ ̹̤̱̦a̡ ̛ ̛̬̐̚a͂e̦a ̵̛̪̬̏a̯̦a ̱̤̦a jḁa, ̸̛j̛ ̡a̪a̶̛̯e̯,
̛̥̔e̛̦̚jḁa, ̚a̔ȍo̤ȁa ̪o̯̬e̍e ̔a ̵̛̪̬̏a̛̯ ̡ợ̸̛̦̱ ̱̤a ̡oja ̭e ̦ạa̛̚ ̱
̯̬a̴̦̭o̬̥a̯o̬̱. ʻa ̵̛̪̬̏a̯̦oj ̱̤̦oj jḁ̛ ̱̬̐a͂e̦ je ̛̭̱̬̦̐ơ̭̦ ̏e̛̦̯̣ ̡oj̛, ̱ ̸̭̣̱aj̱
a̶̡̛̔e̦̯̦e ̛̭̯̱a̶̛je, ̛̭̪̬je̸ȁa ̛̛̣̏̚a̧e ̱̤a ̱ ̛̬je̡̱.
Ṯ̡̛̬̦̭̍a

a

ˁ̡̣a̛̹̯̔ȩe ̦ơ̵̏ ̛ o̯̪a̵̛̦̔ ̱̤a ̛̬̹̏ ̭e ̦a o̍je̡̯̱ ˈET 1 ̱ ̡̭̣a̛̹̯̱̔ ̛̬̐̚a͂e̦o̥ ̱
̡̭̣a̱̔ ̭a ̚a̡o̡̦̭o̥ ̬e̱̣̐ȁ̛̯o̥. ʰ̏̚o͂a̸ ̬a̔ȍa je ̛̍o ̱̙̔a̦ ̔a ̦a̪̬ȁ̛ o̍je̡a̯ ̡oj̛
̱̥̦o̐o̥e ̭̥a̧̱j̱ o̪a̭̦o̭̯ o̔ ̛̛̣̚jȅa̧a ̱̤a ̱ ̛̙̏o̯̦̱ ̭̬e̛̦̱̔ ̦a o̭̦ȍ̱ ̸e̐a ̭e
̛̛̪̬̭̯̱̪̣o ̭̤e̔e̛̥̓ ȁ̡̛̯̦ơ̭̯̥a:
- ʰ̬̐̚a̧̔e ̬̔e̦a̙̦o̐ ̛̭̭̯e̥a ̭a̸̧̛e̦o̐ o̔ ̭a̵̛̛̬̦̍ ̡a̦ạa ̚a ̡̛̪̬̱̪̤a̧e
̪o̯e̶̛̦jạ̦o ̚a̱̤e̵̛̦ ̏o̔a ̛ ̪ȍe̚a̦o̐ ̭a ̭e̪a̬a̯o̬o̥ ̱̤a ̛ ̥a̛̭̯ ̭a
̡oạḙ̶e̛̦̯̦̥ ̴̛̣̯e̬o̥ ̡a̪a̶̛̯e̯a 1.200 l ̛ ̪̬o̯o̡a 2,2 l/s;
- ʰ̬̐̚a̧̔e ̭̯ạ̛̦̍e ̪ọ̔o̐e o̯̪o̬̦e ̦a a̬̐ḙ̛̦̏e ̥a̯e̛̬jạe ̛ ̦e̪̬o̪̱̭̦e ̚a ̱̤a
̛ ̏o̱̔;
- ʻa̍ȁ̶̛ a̪̭o̬̍e̦̯a ̚a ̡̛̪̬̱̪̤a̧e ̪̬o̭̱̯o̐ ̱̤a ̭a ̥a̛̦̪̱̣ȁ̵̛̛̯̦ ̪ơ̬̹̦̏a;
- ˁơ̬̯̬a̧̱ ̱̤a ̦a ̪ạe̯e ̸̛̥e ̭e ̪ơ̭̯̣̐a ̛̛̦̱̯̔̐̚o̭̯ o̔ ̪ọ̔o̐e ̍a̬ 15 cm ̡a̡o
̛̍ ̭e ̥ọ̐o ̱ơ̸̛̯ ȅe̦̯̱ạ̦o ̛̛̣̏̚a̧e ̱̤a ̛ ̥ọ̐o ̪̬ȁȍ̬e̥e̦o ̬ea̐ȍa̛̯.
ʿ̬a̓ȩe̥ ̏a̙e̓e ̚a̡o̡̦̭e ̣ḙ̛̣̐ȁ̛̯e ̛ ʰˁO ̭̯a̦̔a̬̔a, ̦a o̍je̡̛̯̥a ˈ̛̬̔oẹe̡̯̬a̦a
̦a T̬ȩ̶̛̛̛̹̍, ̱̭̪o̭̯ȁ̤e̦ je ̛̭̭̯e̥ ̬a̔a ̪o̭̯̬ojȩa ̡oj̛ ̴̶̡̛̱̦ơ̦̹e ̱ ̡̭̣a̱̔ ̭a
̛̙̏o̯̦o̥ ̭̬e̛̦̔o̥. ˄̦a̪̬e͂ȩe ̛̭̭̯e̥a ̛ o̔̐ȍo̬a̦ ̛̪̬̭̯̱̪ ̚a̪o̭̣e̵̛̦ o̥ơ̱̐̓̓e ̔a
̭e ̔o̬̍a ̪̬a̡̭a ̦a̭̯ȁ̛ ̛ ̱ ̱̱̍̔̓e̥ ̬a̱̔ ȍo̐ ̛ ̯e ̡a̡o ̡o̥̪̣ḙ̡̦o̐ ̛̭̭̯e̥a.

Ријека Требишњица
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ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ДО ТРАЈНОГ РЈЕШЕЊА
“ХЕ на Врбасу“ а.д. Мргоњићград – Састанак о проблему отпада у Врбасу

Због обилних падавина које су у мају погодиле Бањалуку, велика количина отпада доспјела је у акумулационо
језеро хидроелектране “Бочац“ након пуцања заштитне
мреже Еко-центра “Бочац”. Сав плутајући отпад који је
мрежа задржавала вода је донијела до ХЕ ”Бочац” и ту је
заустављен.

Пукла мрежа Еко центра - сав
отпад завршио код хидроелектране
“Бочац“

“Ради се о око 9 хиљада метара кубних отпада. Ту су
стабла, пластика и други плутајући отпад који је раније задржавала заштитна мрежа Еко центра. Отпад не може
даље од бране, ХЕ ”Бочац” неће дозволити даљи пролаз
отпада и то ни на који начин не утиче на рад хидроелектране”, рекао је Горан Милановић, в.д. директора ЗП“Хидроелектране на Врбасу“. Највећи проблем биће,
обезбјеђивање новца за чишћење отпада, јер средства
која Хидроелектрана има у свом редовном годишњем
плану за ту намјену неће бити довољна, истакао је Милановић. Мрежа Еко центра Бочац годишње је скупљала око
10 хиљада метара кубних плутајућег отпада.

кренули процедуру јавне набавке извођења радова на чишћењу отпада, али шта вриједи када отпад неспрестано
стиже?! Прво морамо ријешити мрежу која прикупља
На ову тему је у просторијама предузећа “Хидроелектране на Врбасу“, 11. јуна, одржан састанак који су организовали ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ и Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске. Састанку су присуствовали стручњаци за питање
вода, екологију и инспекцијски органи.
Предузеће “Хидроелектране на Врбасу“ годинама ука-

Рјешавање приоритет, заједнички проблем оба ентитета

"Отпад долази у Бочац из Доњег Вакуфа и потребно је
изградити мрежу да се он прикупи. Када је ријеч о жутој
мрљи која се недавно појавила и узнемирила грађане,
анализе релеватних институција су утврдиле да је вода за
пиће у Бањалуци исправна", навела је министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка
Голић.

лања велики отпад који доспије до бране ХЕ ”Бочац“. Предузеће има новац за редовно укалањање отпада, али је
потребна помоћ у ванредним ситуацијама каква се десила
недавно кад је пукла мрежа Еко-центра Бочац. "Ми смо по-

отпад, па тек чинити остале кораке", рекао је Горан Милановић в.д. директора ЗП “Хидроелектране на Врбасу“.
Рјешавање проблема отежава чињеница да се већина
позваних из Федерације, није ни одазвала на састанак. Позитиван примјер су представник општине Јајце и главни федерални водни инспектор. Инспектор истиче да, ни поред
бројних пријава, не успијевају значајније да смање обим загађења.
Учесници састанка из Републике Српске инсистирају да
им колеге из Федерације помогну у санацији постојеће
мреже и куповини најмање још једне. Цијена једне мреже
је 80.000 КМ, а томе треба додати трошкове одржавања, механизације и безбједног депоновања.
Локалне заједнице горњег тока слива ријеке Врбас, надлежна министарства и фондови Републике Српске и Федерације БиХ, треба да помогну “Хидроелектрани Бочац“ да
уклони отпад који је Врбасом доспио до бране, закључак је
састанка одржаног у просторијама електране.
Бошко Костић, дописник
Руководилац информатичке службе
ЗП “ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
ЕРС // април - јун 2019.
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Састанак о рјешавању проблема плутајућег отпада на ријекама Лим и Дрина

СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

У Управној згради Зависног Предузећа “Хидроелектране
на Дрини“ а.д. Вишеград, 23.04.2019. године, одржан је састанак о рјешавању проблема плутајућег отпада на
ријекама Дрина и Лим. Састанку су присуствовали ресорни
министри Србије, Црне Горе и Републике Српске, начелници општина Рудо, Вишеград, Бајина Башта, Прибој,
Пријепоље, Беране, Андријевица и Бијело Поље, као и директори ХЕ Вишеград, ХЕ Бајина Башта и ХЕ Лимске хидроелектране.
Том приликом договорено је формирање стручних тимова који ће евидентирати депоније на овим ријекама, а
први видљиви резултати у рјешавању проблема плутајућег
отпада могу се очекивати крајем 2019. године.
Директор “ХЕ на Дрини“ Недељко Перишић истакао је
да је ХЕ Вишеград у највећој мјери рјешавала овај проблем,
и додао да су количине плутајућег отпада на годишњем
нивоу износиле од 6.000 до 8.000 м³, за шта је предузеће
издвајало између 200.000 и 300.000 КМ годишње.

ће закључци са овог састанка убрзо уродити плодом, како
ове призоре које данас видимо, више не бисмо гледали.

Ђуревић: Захвалност ресорним
министарствима Србије, Црне Горе и
Републике Српске

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић захвалио се ресорним министрима Србије, Црне Горе и Републике Српске што су показали велико интересовање за
рјешавање овог проблема, са којим се највише сусреће
општина Вишеград.

Након одржаног састанка, учесници су обишли објекат
ХЕ Вишеград и локацију на којој се скупља плутајући отпад.

Голић: Формирање два тима за
рјешавање проблема са отпадом

Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске Сребренка Голић истакла је
да ће Министарства Црне Горе и Републике Српске у року
од седам дана формирати тим који ће обићи ријеку Тару,
јер су највеће количине плутајућег отпада који долази до
ланчаница ХЕ Вишеград дрвни сортименти.
“Стручни тим ће уједно и предложити начин рјешавања и елиминисања тих количина дрвног сортимента из
ријеке Таре. Такође, биће формиран још један тим који ће
идентификовати све дивље депоније на овим ријекама, а
које су грађани сами направили. Потребно је да се
израчунају количине и врсте тог отпада, како бисмо обезбиједили средства за уклањање тих депонија“, закључила
је Голићева.

“Овај проблем неће бити лако ријешити јер га генеришу
и природа и човјек, а оно са чим се ми овдје сусрећемо је
директна посљедица човјековог негативног утицаја на природну средину“, додао је Перишић. Он је изразио наду да
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“Први кораци у рјешавању овог проблема су формирање тимова који ће да евидентирају све депоније на
ријекама Тара и Лим и надам се да ћемо крајем године
имати видљиве потезе и напокон уклоњено смеће које долази у нашу општину“, закључио је Ђуревић.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

ЕРС ЉУДСКИ РЕСУРСИ

“ЕЛЕКТРОКРАЈИНУ“ НАПУСТИЛО
100 РАДНИКА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ
Највеће дистрибутивно предузеће се суочава са одливом стручног кадра

Предузећу највише недостају електромонтери, инжењери и техничари електроенергетике, али и радници других струка

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука се посљедњих неколико година суочава са значајним одливом кадрова електроенергетске струке што захтјева предузимање хитних
противмјера како би се зауставио тај негативан тренд.
Према подацима Службе за кадровске послове, највеће
електродистрибутивно предузеће у Републици Српској је
само у протекле двије и по године по разним основама
остало без скоро 100 руководилаца и радника електро профила са високом, вишом и средњом стручном спремом.
“Електрокрајину“ је од почетка 2017. године до сада напустило 15 инжењера електротехнике од чега је деветоро
нашло боље плаћени посао у иностранству или домаћем
приватном сектору, док је шесторо инжењера отишло у
пензију.
У истом периоду је захтјев за споразумни прекид радног
односа затражило и добило 49 електротехничара, електричара, електромонтера и других сродних профила III и IV
степена стручне спреме. Истовремено је 24 радника
средње електро струке испунило услове за одлазак у пензију, док је осморо, на жалост, преминуло.
У руководству “Електрокрајине“ кажу да је дио упражњених радних мјеста неопходних за редовно обављање основне дјелатности у међувремену попуњен, али ни
приближно довољно да задовољи потребе, посебно у
свјетлу скорог раздвајања послова дистрибуције и снабдијевања, те изазова отвореног тржишта.
“Електродистрибуција“ Приједор, друга по величини и
значају радна јединица “Електрокрајине“, има веома изражене кадровске потребе.
Драшко Љубичић, руководилац Службе техничких послова у РЈ Приједор, каже да, поред њега, имају запослена
још само четири електроинжењера који се сви одреда налазе на руководећим позицијама својих служби и
одјељења, с тим да ће један од њих ове године отићи у пензију.
“Ово је премали број ако имамо у виду чињеницу да
управљамо средњенапонском и нисконапонском мрежом
у дужини од 3.900 км са 548 трафостаница, те снабдијевамо
близу 40.000 купаца, односно 100.000 становника“, истиче
Љубичић.
Мањак стручног кадра, према његовим ријечима, настоје превазићи добром организацијом уходаног тима, с
тим да је то дугорочно неодрживо, због чега су слали

захтјеве за попуну недостајућих радних мјеста. Он на врло
сликовит начин описује ситуацију у којој је принуђена на
терену радити служба на чијем је челу.
“Умјесто да одмах „чешљамо“ густим чешљем, ми смо
принуђени да прво користимо грабље, па онда ријетки
чешаљ, па тек на крају густи чешаљ, што људима одузима и
вријеме и енергију“, каже Љубичић.
Упркос свим потешкоћама, напомиње да имају добру
комуникацију са Градском управом тако да развојне потребе Приједора и даље не трпе посљедице.
Владимир Арнаут, савјетник директора “Електрокрајине“
за техничка питања, каже да предузећу тренутно највише
недостају кадрови као што су електромонтери (КВ и ВКВ
радници), инжењери и техничари електроенергетике, али и
радници других струка.
“Предузеће, такође, има потребу за возачима и руковаоцима тешких машина са дизалицама, аутомеханичарима
и аутоелектричарима, стручњацима за заштиту и здравље
на раду (VI и VII степен са стручним испитом), затим, геометрима, геодетама, као и неквалификованим физичким
радницима“, казао је Арнаут.
Предузеће је мањак електроинжењера, покушало донекле ублажити расписивањем конкурса за пријем шест
приправника, али да се на позив јавило само четворо инжењера који су одмах запослени.
Управа “Електрокрајине“ предузима и друге мјере из
своје надлежности за стимулацију стручног кадра, у шта
спада и усвојени Правилник о утврђивању изузетног доприноса радника који предвиђа годишњу новчану накнаду за
најистакнутије појединце.

Плате у иностранству вишеструко веће

Далеко веће плате у иностранству, али и код појединих
државних и приватних компанија у РС и БиХ, основни су
мотив за напуштање “Електрокрајине“. То не чуди с обзиром да се плате инжењера у овом предузећу крећу од
1.200 за референте до 1.800 КМ за руководице средњег
нивоа са дугогодишњим радним стажом.
Владимир Арнаут, савјетник директора “Електрокрајине“ за техничка питања, каже да се почетне плате инжењера електроенергетике са најмање пет година радног
искуства, у Њемачкој и Аустрији крећу између 2.000 и
2.500 евра, док у Норвешкој просјечна плата достиже и
3.500 евра. “Плате инжењера у “Електропреносу БиХ“ и
електродиструбуцијама у Федерацији БиХ износе од 2.200
КМ до 3.000 КМ за руководиоце. И јаче домаће приватне
компаније издвајају од 2.500 до 3.000 КМ за инжењере са
највише искуства и лиценцама“, указује Арнаут.

Свјесни су, међутим, да је то недовољно и да овај проблем превазилази могућности и границе предузећа због
чега сматрају потребним да се на вишим нивоима одлучивања предузму озбиљне системске мјере у циљу задржавања постојећег, али и запошљавања новог стручног кадра.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
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ЗАПОСЛЕНИ И ЗНАЊЕ
НАЈВРИЈЕДНИЈИ РЕСУРСИ
Лични став:
Јагода Лажетић, замјеник главног уредника

Радити у систему Електропривреде, још не тако давно,
био је изазов и шанса, била је прилика за усавршавање и
раст, био је престиж и привилегија!
Сада то више није.
Потврђује то чињеница да је посљедњих година, а посебно посљедњих мјесеци, евидентан одлив кадрова из
предузећа у саставу МХ “Електропривреда РС“, најчешће
инжињерског и монтерског кадра из дистрибутивних предузећа.
Најновији одласци, након континуираног одлива у посљедњих пар година, повод су за аларм!
Ови одласци са сигурношћу указују на чињеницу да ни
систем Електропривреде није имун на општеприсутан
тренд одласка за бољом зарадом, у компаније које компетентним кадровима који знају, могу и хоће, нуде боље
Измијењени услови пословања утемељени на тржишуслове за рад.
Када се говори о одласцима, иако се подразумијева, по- ном окружењу, недвосмислено указују на потребу за знатребно је гласно рећи да одлазе најбољи. Одлазе кадрови њима из правне и економске струке и кадровима који њима
који су током година рада у предузећима у систему Елек- владају.
Програми запошљавања, оспособљавања, стипендитропривреде РС “испекли занат”, доказали се и носили порања, сви базирани на објективно сагледаним потребама
слове у службама у којима су радили.
И не одлазе само инжињери. Одлазе и електромонтери. за квалификованим кадровима, реалан су основ за далеко
Масовно! Тржишта рада у Словенији, Аустрији, Њемачкој и квалитетнију и конкретну сарадњу и са образовним институцијама, утемељену на конкретним проиним земљама ЕУ прихватају их објеручке.
грамима пословно-техничке сарадње.
Покренути процеси реорганизације,
Нема мјеста равнодушности. Нема
а посебно реструктурирања дјелатности
Управљање
мјеста поређењима са лошијима. Управдистрибуције у правцу успостављања сиљудским ресурсима
љање људским ресурсима није измишстема “струковног управљања” којем није
љање радних мјеста и послова, него
могуће одговорити без квалификованог
није измишљање
потреба, обавеза и гаранција опстајања.
кадра који ће носити процесе, не оставрадних мјеста и по- Ни, Закон о раду, нити Колективни угољају мјеста нереаговању.
вор запослених у енергетском сектору
Преузимање
улоге
тржишног
слова, него потреба, не
оспоравају могућност да се, на бази
снабдјевача, те организационо издвајање дјелатности снабдјевања из
обавеза и гаранција оцјене о потребама компаније у
цјелини, изради стратегија обезбјеђења
електродистрибутивних предузећа, нису
опстајања.
потребне квалификоване радне снаге уз
ништа мање захтјеван процес од реутврђивања стимулативних услова под
структурирања дјелатности дистрибукојима ће бити ангажовани кадрови неције. Већ први начињен конкретан корак
у поступку формирања Дирекције за снабдијевање, суочио опходни за рад и раст предузећа. Како већ запослени, тако
нас је са свом сложеношћу захтјева за квалификованим и и они долазећи.
У овом тренутку може се говорити, не о раду и расту,
компетентним кадровима.
Производња електричне енергије као значајан сегмент него о опстајању.
Истовремено са интензивирањем активности на
успостављања енергетске независности, улагање у реконструкцију постројења у погону с циљем подизања њихове обезбјеђењу пријеко потребне квалификоване радне снаге,
погонске спремности као и инвестирање у нове про- потребно је водити рачуна о запосленима за чијим ће радизводне објекте, приоритетан је задатак. Потребно је при- ним ангажовањем, кроз процесе реструктурирања, предодати и обавезу препознавања перспективних ресурса за стајати потреба, те је у сарадњи са синдикатима неопходно
производњу електричне енерије из обновљивих извора у израђивати програме збрињавања технолошког вишка.
ефикасној когенерацији и конкретизовати активности на Има ли се у виду сложено социо-економско окружење,
њиховом кориштењу. Обавеза препознавања примјењивих јасно је да је ријеч о осјетљивом питању којем се мора
мјера енергетске ефикасности, уз све претходно наведено, прићи одговорно и без одлагања. Мјеста за неправовреупућује на потребу усвајања нових знања, на потребу за мена реаговања нема.
Сви процеси, већ покренути и они чије је покретање
континуираним улагањима у едукацију и оспособљавање
кадрова који ће иницирати и носити процесе који се могу обавеза у најскорије вријеме, указали су на неопходност
бриге о највриједнијим ресурсима компаније у цјелини - о
назвати развојним.
Није ријеч само о инжињерском и кадровима техничке запосленима и знању▪
струке.
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ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА ТРЖИШТЕМ
“Због једне ријечи човјека
често сматрају мудрим,
а због једне ријечи често га
сматрају глупим.
Уистину морамо добро пазити шта говоримо.”
Конфучије

Тржишне услове пословања привредних субјеката данас одређују
вртоглаве
и
брзе
технолошке
промјене, глобализација у свјетској
економији, транзиција у којој се налази
наша привреда и друштво, дерегулација и либерализација пословања,
улога међународних институција, повећање захтјева и моћи потрошаћа, те
недовољна развијеност и снага привреде. У таквим интерним и екстерним
друштвено-економским односима за
остварење и дугорочно очување
тржишне (конкурентске) позиције једног предузећа потребна је адекватна
пословна стратегија и вјештина у
управљачком процесу.
Оно што је најављено још 2014. године, а то је отварање тржишта електричне енергије у БиХ, треба да се
оствари у овој години. Оправдано се
поставља питање како наступати на
тржишту у новонасталим условима,
када купац електричне енергије може,
у потпуно конкурентски отвореним
односима да изврши избор добављача. Тржиште је одувијек било у одређеној мјери
регулатор односа
понуде и тражње, гдје су се испољавале жеље и потребе купаца које је
сектор понуде требао да антиципира и
реализује.
Морамо признати да је у овом сектору привредних односа до сада владао систем монопола.
Да би се обезбједила ефикасност и

ефективност тржишне орјентације
према тржишту или према одређеним
тржишним сегментима управа предузећа треба да у свој план активности
инволвира и маркетиншке активности.
Кључни момент управљања јесу флексибилност и интерно делегирање овлашћења
или
пуномоћи.
Флексибилност претпоставља спремност и одлучност за прихватање
промјена које се константо дешавају и

негирања или занемаривања његове
улоге, који треба да постане, не само
декларативна орјентација предузећа и
руководећих структура, већ филозофија сваког запосленог. Концерпција
маркетинга традиционално се заснива
на оптималној комбинацији елемената
маркетинг микса 4П (производу,
цијени, промоцији и дистрибуцији),
која је временом еволуирала у 7П
(4П+ људи, процеси, окружење).

прилагођавање тим промјенама. Делегирање пуномоћи укључује перманетно
снабдијевање
запослених
одговарајућим знањем, вјештинама,
умјећима, информацијама и давањем
слободе за спровођење стратегија које
су орјентисане на остварење сатисфакције потрошача у трансакцијским односима.
У овим процесима не може се,
нити се смије заобићи улога маркетинга, без обзира на нека досадашња

Стандардизације и техничке карактеристике електричне енергије као
производа, које су већ усвојене важиће и даље у наредном период и ту се
не очекују веће промјене. Цијена као
елеменат маркетинг микса јесте, поготову на нашем тржишту, незаобилазан
елеменат код приближавања купцу.
Остаје отворено и неизвјесно питање,
узимајући у обзир значај овог производа и у економском и у социјалном
погледу и досадашњу праксу, да ли ће

Сам задатак и мисија комуникације је да :
- информише јавност,
- објасни заинтересованим странама (стејкходерима) комплексност пословања предузећа за производњу и дистрибуцију
електричне енергије на једноставан и разумљив начин,
- усклади план комуникације са мисијом, визијом и циљевима пословања предузећа,
- јача интерне комуникације.
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добављачи електричне енергије моћи
сами да формирају цијену своје услуге
или ће у том погледу имати одређена
ограничења. Зато се превасходно
треба окренути промоцији или комуникацији, прилагођавању услужног
процеса и социјализацији запослених
и корисника чиме ће отворити могућност придобијања и задржавања купаца
што
треба
у
контексту
очекиваних промјена почети одмах
проводити.

никације?
Комуникацију
у
принципу
дијелимо на интерну и екстерну (вањску), односно на вербалну и невербалну. Процес вањске комуникације
одвија се на неколико нивоа и обухвата размјену информација са потрошачима, добављачима, посредницима,
конкурентима, финансисјким институцијама, владиним и невладиним организацијам, медијима и јавним мјењем
путем директног маркетинга, оглаша-

Комуникација представља размјену
идеја, информација, знакова, жеља,
емоција, ставова, увјерења вербалним
или невербалним средствима. Иманентан је чинилац свих људских активности које се проводе у привредним,
ванпривредним или личним активностима. Иако у принципу појам комуникације вежемо за људска бића, она је
својствена и огранизацијама па са правом можемо рећи да без комуникације не могу постојати нити пословати
организације. Она се одвија између
појединаца, пословних партнера, надређених, подређених, понуђача, купаца и понуђача, организација и
јавности и итд. Комуникација потиче
од латинске ријечи comminicare, што у
преводу значи комуницирати или учинити заједничким (подијелити са другима). У односима са тржиштем
комуникација има првенствено улогу
информисања, али она мора да
оствари и функцију убјеђивања и
подсјећања у продајној и постпродајној фази односа са купцем.
Све активности на одређени начин
представљају комуницирање, па и
само “некомуницирање” јесте одређени облик комуницирања. У процесу
комуницирања често долази до неразумјевања, грешака, конфликта, неуспјеха пословних пројеката, зато и
пословној и личној комуникацији, које
су у каузалном односу, треба посветити довољно пажње.
Процес комуникације треба да је
планирана активност и да одговори на
сљедећа питања:
Ко ће нешто да каже?
Шта ће да каже?
На који начин ће то да каже?
Коме ће да каже?
Какав резултат се очекује од кому-

вања, унапређења продаје, директне
продаје, односа са јавношћу, електроског маркетинга и мобилног маркетинга.
Да би вањска коминикација (екстерни маркетинг) била ефикасна требају бити претходно испуњена два
услова. Први је да се на нивоу предузећа развије интерна комуникција хоризонтално, вертикално и дијагонално.
Други услов је да запослени у предузећу проводе интерактивни маркетинг према купцима, како би се
избјегао “једносмјерни“ ток маркетинг
активности и “маркетиншко сљепило“.
Свакако да ће појединачне активности у комуникацији са тржиштем донијети одређене позитивне ефекте,
али њихово интегрисано дејство треба
да буде веће од збира појединачних
дејстава.
Основне функције комуникације у
оквиру предузећа су контролисање,
информисање, мотивисање и емпатија. Циљеви су преношење инструкција
линијом
командовања,
информисање запослених о новој по-

Комуникација потиче од латинске ријечи comminicare,
што у преводу значи комуницирати или учинити заједничким
(подијелити са другима). У односима са тржиштем комуникација има првенствено улогу информисања, али она мора да
оствари и функцију убјеђивања и подсјећања у продајној и
постпродајној фази односа са купцем.
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словној политици предузећа, развоју
производа и услуга, процедурама,
стварање пословне културе, едукација,
тражење и добијање информација од
запослених које ће помоћи у процесу
доношења одлука, охрабривање запослених да раде као дио тима, тренинзи и семинари. Ово треба да буде
подлога за остварење аксиома маркетинга “задовољан запослени задовољан купац“.
Унутрашњу комуникацију и формалну и неформалну треба усмјеравати ка задаовољству и запослених и
корисника услуга предузећа. Ово не
само да се односи на вербалну комуникацију већ је ту обавезно укључити
и прилагодити и све елементе невербалне комуникације.
У конкуретским односима код испоруке електричне енергије и отвореног тржишта сигурно је и да ће купци
повећати своје захтјеве и критеријуме
оцјењивања квалитета сектора понуде.
Купац, посматрано суштински не купује електричну енергију, већ задовољење својих потреба и остварење
својих циљева, па према томе и понуђач треба да је спреман да у животном
вијеку купца перманентно испоручује
супериорну вриједност која одговара
перцепцији квалитета услуге од стране
купца.
Ово пред добављаче електричне
енергије у формирању стратегије комуницирања са тржиштем доноси одређене изазове.
- Избор облика комуникације и поруке;
- Избор медијске стратегије за кориснике;
- Избор медијске стратегије за оне
који нису корисници;
- Надгледање и контрола стратегије
комуницирања;
- Управљање очекивањима и перцепцијом (обећај само што можеш испунити);
Слика 1.
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- Управљање неформалном комуникацијом;
- Управљање односима са јавношћу;
Управљање
комуникацијом
према запосленима;
- Начини и мјере рјешавања погрешно усмјерене комуникације;
- Усмена пропаганда;
- Избор циљног тржишта;
- Одређивање буџета;
- Управљање циљевима комуникације.

Резултати истраживања

У оквиру припрема за предавање
”Пословно комуницирање електродистрибутивног предузећа са тржиштем”
проведено је анкетирање купаца елек-

тричне енергије на општинама: Пале,
Источно Ново Сарајево, Источна
Илиџа, Власеница, Зворник, Соколац,
Рогатица,.... Циљ анкете је био прикупити мишљење купаца о услузи електродистрибуције коју користе.
Испитана су 437 корисника услуга
електродистрибуције, од тога 320 физичких лица и 117 правних лица.
- Већина анкетираних остварује комуникацију на сопствени захтјев, а не
на иницијативу и понуду електродистрибуције.
- ТВ и интернет су најчешћи извор
информација купаца електричне енергије о услугама електродистрибутивног
предузећа, с тим да 16% јавних предузећа и 25% физичких лица сматра да
нема довољно потребних информација о услугама које нуди електродистрибутивно предузеће.

- Услугу електродистрибуција, 54%
јавних предузећа оцјењује са оцјеном
“добро“, док 82% приватних предузећа
и 50% физичких лица, сматра да је та
услуга “просјечна“. Већина мисли да
услуга дистрибутера може бити боља
(Слика 1.).
- 38% приватних предузећа и 20%
физичких лица су подносили приговоре на услуге дистрибутера, које су се
односиле на превисоку цијену, погрешно очитање или нередовну испоруку електричне енергије (Слика 2.).
- Сви корисници услуга сматрају да
електродистрибуција може и треба
побољшати своју услугу у свим сегментима рада (Слика 3.).
Укратко презентовани резултати
анкете показују да комуникација електродистрибуције са купцима електричне енергије, до сада, није била на
завидном нивоу. Нису искориштена
сва средства и алати за комуникацију
са купцима. Комуникација дефинитивно није била тржишна и стога треба
одмах кренути у активности да се комуникација са купцима подигне на
много већи ниво, како би спремно одговорили
изазовима
отвореног
тржишта.
Проф. др Драган Војиновић
Економски факултет Пале
Кристинка Петковић, дописник
ЗП “Електродистрибуција“ а.д.
Пале

Слика 3.
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2. ДИО
ПОКАЗАТЕЉИ ГЕОЛОШКО-ЕКОНОМСКЕ ОЦJЕНЕ
РЕСУРСА УГЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ФУНЦИЈИ
НАЦИОНАЛНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ИСПЛАТИВОСТИ
Пише:
др Бошко Вуковић, помоћник руководиоца РЈ Рудник Гацко, ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

У најужој вези са факторима геолошко-економске оцјене јављају се и различити показатељи, који се могу груписати у натуралне, вриједносне и синтетске. Показатељи еколошкоекономске оцјене су основа за упоредну анализу и избор приоритетних лежишта за истраживање и производно активирање,
али користе се и код инвестирања у природна богаства, дугорочног планирања коришћења минералних ресурса, затим код утврђивања оптималних инвестиционих варијанти у минералној
економици. Пос¬ту¬пак геолошко-економске оцјене лежишта
угља може да пружи корисне податке и код конкретног изражавања економске, социјалне и социјално-политичке ефективности геолошких истражи¬вања, специфичних анализа садашњих
и будућих трошкова тих истраживања, односно за потпуније сагледавање и квантификацију сложених израза рудничке ренте.

Натурални показатељи
Имајући у виду специфичности материје која се обрађује, посебна пажња се посвећује сљедећим натуралним показатељима
геолошко-економске оцјене: резерве угља Републике Српске,
средњи квалитет резерви угља, укупни енергетски потенцијал
ресурса угља у Републици Српској, капацитет производње и
вијек експлоатације.
Резерве угља са просјечним квалитетом резерви по лежиштима се приказују са стањем 31.12. за годину у којој се врши геолошко-економско оцјењивање.
За прорачун енергетског потенцијала резерви угља Републике Српске, Е (10x Wh) користе се следећи параметри: m – маса
резерви (10xg), средња доња топлотна вриједност (kJ/kg), коефицијент превођења топлотне вриједности 1МЈ у енергетску
вриједност 1kWh. Прорачун енергетског потенцијала изводи се
по сљедећим формулама:
Е (МЈ)= m(10xkg) x DТЕ (МЈ/kg);
1МЈ = 1/3,6 (kWh) = 0,2778 (kWh);
Е (10x kWh) = Е (МЈ) x 0,2778 (kWh).
Вијек експлоатције на лежиштима угља (Гацко, Станари и Угљевик) посматра се у функцији количине експлоатационих резерви и планираног капацитета производње према захтјевима
тражње за енергетским горивом садашњих и планираних термоенергетских постројења. За остала лежишта угља у Републици
Српској вијек експлоатације зависи од тражње домаћинстава и
индустријске потрошње ( углавном топлане).
У Републици Српској тренутно се експлоатација угља (који је
намијењен као термоенергетско гориво) одвија на три активна
рудника: Гацко, Угљевик, и Станари. Капацитет експлоатације
угља треба пројектовати тако да обезбиједи довољне количине
угља за минимално 25 година рада (вијек трајања термоелектране) плус 15 година након ревитализације термоелектране
(највећи дио пласмана угља, произведеног у активним рудницима планира се за термоенергетске објекте). Пошто се вијек
експлоатације усклађује са вијеком трајања термоелектране, неопходно је амортизацију опреме на рудницима прилагодити
трајању рада термоелектране. Повећањем периода амортизације смањиће се амортизациона стопа, а самим тим и трошак
произведеног угља. Један од кључних елемената
финансијске/трошковне и инвестиционе процјене је изградња
нових термоелектрана, Гацко 2.
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Вриједносни показатељи
Анализа вриједносних показатеља као битних параметра
економске вриједности лежишта, врши се на основу финансијских ефеката остварених у рудницима угља Републике Српске
у претходној години, са пројекцијом на 2020., 2025. и 2030. годину. Такође, врши се и анализа производне и продајне цијене
1т угља у претходном периоду од најмање три године, са пројекцијом на период до 2030. године. Трошкови пословања се на основу одређених елемената (нормативи, радна снага,
одржавање, амортизација), планиранирају за период до 2030.
године.
Економска анализа активних рудника угља у Републици
Српској има задатак да обради информације о релевантним економским чињеницама. Анализа узима у обзир резултате пословања из претходног периода, и на основу њих се израђује план
пословања за наредни период. Анализом се не исправљају пословни пропусти у претходном периоду, али се стварају предуслови да се они избјегну у будућности. Ови економски
показатељи уз економску анализу рудника за претходни период
са пројекцијом на 2020., 2025. и 2030. годину, неопходни су за
прорачун NPV и IRR.

Синтетички показатељи
Синтетички показатељи су најсложенији показатељи геолошко-економске оцјене. Њихов основни циљ да се утврди економска (вриједносна) оцјена лежишта минералних сировина.
Економска (вриједносна) оцјена енергетских ресурса угља Републике Српске обухвата:
вредновање лежишта угља без узимања временског
фактора у обзир и
вредновање лежишта угља са узимањем временског
фактора у обзир.
За сваки инвестициони пројекат (лежиште) утврђивање готовинског прилива и готовинског одлива у свакој појединачној
години није једноставна операција. У минералној економији,
гдје је ефекат експлоатације у великој мјери завистан од природних услова, то утврђивање је још компликованије и носи релативно висок степен несигурности. Овоме треба додати и утицај
инфлације.
Вриједност лежишта и резерви без узимањем временског
фактора у обзир
У пракси се често оцјена одређеног лежишта или рудног
тијела изражава преко разлике између вриједности корисних
компоненти у лежишту (или оних компоненти које се могу из лежишта искористити), и трошкова који се морају поднијети за њихово добијање. Вриједност лежишта и резерви енергетских
ресурса угља Републике Српске, без узимања временског фактора у обзир која се ради у текућој години приказује се са стањем
31.12.претходне године.За израчунавање вриједности лежишта
угља у Републици Српској користи се сљедећа формула:
Vu = (Vi - Ti) x (R – G)
гдје је:
Vu - условна вриједност лежишта без узимања у обзир временског фактора у обзир (КМ),
Vi - вриједност корисних компоненти које лежиште садржи
(КМ/t),
Ti - трошкови потребни за добијање корисних компоненти
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(КМ/t),
R - резерве минералних сировина у лежишту (t),
G - стварни или пројектом предвиђени губици минералних
сировина (t).
Вриједност лежишта и резерви са узимањем временског
фактора у обзир
Истраживање и експлоатација лежишта минералних сировина одвија се у одређеном временском периоду. Економски
ефекти експлоатације такође се одвијају у омеђеном временском раздобљу и подложни су дејству различитих утицаја, у зависности од дужине вијека експлоатације лежишта, тј. односа
између истражних радова и производног капацитета. У принципу, у дужем периоду експлоатације реално је очекивати израженији утицај различитих ризика, у оквиру којих доминирају
геолошки, рударски и економски ризици, а што се мора на одређен начин узети у обзир приликом прорачунавања економске
(вриједносне) оцјене лежишта и рудника. Вредновање лежишта
угља Републике Српске са узимањем временског фактора у
обзир обухвата прорачување економске исплативости тј.
оцјењивање комерцијалне и националне исплативости производње угља са рудника угља у Републици Српској.

Комерцијална исплативост
Анализа комерцијалне исплативости представља први корак
у економској оцјени пројекта. Она је концентрисана на процјену
изводљивости новог пројекта са аспекта финансијских резултата.
Директне користи и трошкови пројекта су према томе исказане
у новчаном изразу по преовлађујућим очекиваним тржишним
цијенама. Ова анализа се примјењује како на оцјену оправданости и прихватљивости једног пројекта, тако и на рангирање
пројекта на бази њихове исплативости. Анализа комерцијалне
исплативости садржи:анализу исплативости инвестиције и финансијску анализу. Ова два типа анализе су комплементарна и
нису замјењива. Оба се морају спровести пошто су концетрисана
на различите аспекте инвестиционих процјена. Анализа исплативости инвестиције је мјерење исплативости ресурса запослених на пројекту, директног приноса на уложени капитал, без
обзира на облике извора финансирања. Према томе анализа исплативости инвестиције је процјена потенцијалних приноса ресурса везаних за пројекат, без обзира на финансијске
трансанкције које су се десиле током животног вијека пројекта.
Са друге стране, финансијска анализа узима у обзир финансијске
аспекте пројекта како би се обезбиједило да расположива финансијска средства у будућности омогућују лаку реализацију и
рад пројекта. Коначна оцјена комерцијалне исплативости производње угља на оцјењиваним лежиштима у Републици Српској
изводи се анализом економских ефеката које пројекат (оцјењивано лежиште угља) доноси.
За оцјену комерцијалне исплативости примијењују су следеће динамичке методе: Нето садашње вриједности, интерна
стопа приноса и метода дисконтовања новчаног тока за одређивање периода повратка инвестиционих улагања. Анализа еко-

номских ефеката инвестиционог пројекта (оцјењиваног лежишта) врши се примјеном ”cost-beneﬁt” анализе. Ова анализа
је изведена коришћењем сљедећих метода: NPV, IRR, DCFROI. У
оквиру економске анализе ради се и анализа услова неизвјесности тј. анализа осјетљивости за лежишта угља и то: статичка
анализа осјетљивости (одређивање преломне тачке рентабилитета и критичне цијене јединице минералне сировине) и динамичка анализа осјетљивости којом се сагледавају резултати
промјене параметара (приходи, трошкови, инвестиције и законске обавезе) на промјену израчунате интерне стопе приноса.
Динамичке методе (оцјене вриједности лежишта са узимањем временског фактора у обзир) узимају у обзир дјеловање
временског фактора, односно полазе од тога да новац има временску вриједност, и да се он утврђује преко свођења будућих
економских ефеката производње помоћу одговарајуће дисконтне стопе на дан оцјене. На основу улазних параметара тј.
процјена инпута (производње, трошкова, улагања и др.) и очекиваних резултата на основу њих (прихода, добити и др.) за период до 2030. године, прорачунава се нето садашња вриједност
и интерна стопа приноса за лежишта на којима се налазе активни рудници угља. На основу досадашњих кретања цијена
угља у претходном периоду планира се и пројектује цијена угља
(КМ/t). Преко анализе осјетљивости пратимо финансијске
ефекте у активним рудницима угља, тако да је усвојена цијена
само полазна основа за даље анализе.

Национална исплативост
Анализа националне исплативости је по форми слична анализи комерцијалне исплативости пошто и једна и друга покушавају идентификовати трошкове и користи и њиховим
упоређивањем оцијенити исплативост предложене инвестиције.
Анализа комерцијалне исплативости је први корак ка анализи
националне исплативости. Укупна развојна стратегија земље
обично захтијева испуњење неколико циљева. Неопходно је
наиме, оцијенити друштвену валидност пројекта – са аспекта
ефеката на привреду као цјелину, и кроз посебне аспекте привредног живота у контексту којег ће пројекат бити третиран.
Сходно томе, поред основног критеријума – додатне вриједности као начина за оцјењивање главног утицаја пројекта на економију – даје се низ додатних показатеља помоћу којих се мјере
одређене импликације инвестиционог пројекта, као што су:
ефекти на запосленост, девизни прилив и међународна конкуретност. За остале импликације које се не могу мјерити у квантитативним терминима, препоручује се квалитативна анализа са
додатним третирањем утицаја на инфраструктуру, технички
“know-how“ и окружење. Коначна оцјена националне исплативости производње угља са лежишта у Републици Српској изводи
се анализом резултата основног критеријума националне исплативости - нето додатне вриједности и анализом индиректних
утицаја (ефеката) производње угља на националну економију
Републике Српске▪
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ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ
СВИЈЕТА ЕНЕРГЕТИКЕ

ПРЕНОСИМО ИЗ ЛИСТА “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ ЕПЦГ

Међутим, дугорочне последице ове катастрофе по животну средину никада нису прецизно утврђене, нити је утврђен број страдалих особа. Споменик жртвама несреће
подигнут је у Савутичу, на око 50 километара од електране.

Радови у ХЕ “Пива“

Радови на капиталном ремонту другог агрегата у ХЕ
“Пива“ почели су 15. априла. Планирано је да трају осам
мјесеци. Истовремено, изводиће се и радови у оквиру
друге фазе модернизације те хидроелектране, која поред
осталог, подразумијева замјену хидромашинске опреме.
Очекује се завршетак свих радова до краја капиталног ремонта агрегата А2. Резултат реализације ће бити модернија, знатно спремнија и погонски поузданија
хидроелектрана у систему ЕПЦГ.

Радови у ХЕ “Перућица“

У Дирекцији за развој и инжењеринг ЕПЦГ очекују да
ће у периоду јун-јул 2019. године бити потписан уговор са
KfW банком о финансирању друге фазе ревитализације и
модернизације ХЕ “Перућица“.
Ови радови ће обухватити реконструкцију и модернизацију хидромашинске и електро опреме на петом, шестом
и седмом агрегату, реконструкцију и модернизацију хидромеханичке опреме на затварачницама те опреме за хиролошко-хидраулична мјерења. Предвиђена је и уградња
интегралног информационог система на нивоу електране,
реконструкција и модернизација грађевинских објеката,
односно санација и изградња надвишења на каналу
“Опачица“, реконструкција канала „Моштаница“ и изградња мјерног профила на ријеци Зети. Вриједност уго-

вора са KfW банком је 33 милиона евра.

ТРИДЕСЕТ ТРИ ГОДИНЕ ОД
НУКЛЕАРНЕ КАТАСТРОФЕ У
ЧЕРНОБИЛУ

Извор: RSE
У Украјини је 26. априла обиљежена 33. годишњица од
највеће цивилне нуклеарне катастрофе у Чернобилу, удаљеном 100 километара од Кијева. Због грешке у руковању
и недостатка у безбједносном систему, реактор 4 нуклеарне електране је 1986. године експлодирао. Избили су пожари, а нуклеарно гориво се ширило из отвореног
реактора. Директно су, од експлозије, погинула два радника, а наредних дана, од радијације је умрло 28 особа.
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СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДНОМ МЈЕСТУ ЈЕ БОЛЕСТ

Извор Al Jazeera Balkans
Свјетска здравствена организација (WHO) први пут је
уврстила синдром изгарања на радном мјесту (burnout syndrome) у свој приручник Међународне класификације болести (ICD-11), који ће здравствени радници одсад моћи
дијагностификовати као медицински поремећај повезан
са послом који појединац обавља.

”Burnout syndrome” се описује као стање проузроковано хроничним стресом на послу, а главни симптоми су
недостатак сна, мањак енергије и исцрпљеност, проблеми
са пробавом, висок крвни притисак, деконцентрисаност,
смањена професионална ефикасност. Такође, међу симптомима су и размишљање о послу ван радног времена,
смањена потреба за друштвеним контактима, те недостатак времена за пословне и приватне обавезе.

ПРВИ ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОПУТ
ПУШТЕН У УПОТРЕБУ

Извор BiznisInfo
Идеја, која се појавила још 2012. године, реализована
је у мају 2019. године у Њемачкој.
Концепт “eHighway” доноси на аутопутевима висеће
напонске каблове, преко којих се, попут тролејбуса, напајају електрична возила, прије свега камиони. Нови систем је активиран на 10 километара пута, између
аеродрома у Франкфурту и индустријског парка. Још двије
дионице оваквог аутопута ће се ускоро отворити. Систем

ЕРС ПРОЗОР
РОБОТИ ИЗ ПРИБОЈА ЧУВАЈУ ОД
ПРОВАЛА – ПРЕДСТАВЉАНИ
ИНОВАТИВНИ УРЕЂАЈИ ФИРМЕ
MHT Products НА САЈМУ ТЕХНИКЕ

је развила компанија Сименс, а из ове компаније наводе
да овај систем може бити интегрисан са постојећом путном
инфраструктуром и да је то начин да се редукују издувни
гасови и уштеди енергија, тамо гдје није изводива издрадња жељезнице. Њемачка влада је уложила око 70 милиона евра за развој камиона за овај систем.
Електрична мрежа изнад пута је на напонском нивоу
670 V и програмирана је за аутоматско искључење у случају оштећења. Камиони су хибридни, дизел – електрични,
а помоћу система пантографа подижу тролу за контакт и
почињу пуњење батерија. У случају да камиони кочењем
произведу електричну енергију, она се враћа у мрежу.

Извор eKapija
Спој машине и човјека са више функција и намјена, од
употребе у ресторанима, као вид модерне хостесе, преко
домова за старије особе, гдје би служили као помоћ, до
личног мини “полицајца“ у кућама у виду заштите од провала, роботи фирме MHT Products из Прибоја, били су међу
најпосјећенијим на овогодишњем Сајму технике у Београду.
Јасна Петровић, генерални менаџер компаније MHT
Products, каже да су роботи дизајнирани за “паметне“

ДРУГИ О НАМА

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ - ЕРС,
ИРЦЕ И ИНСТИТУТ „НИКОЛА
ТЕСЛА“

Извор РТРС
Представници Електропривреде Републике Српске,
Истраживачко развојног центра електроенергетике - ИРЦЕ
и београдског Електротехничког института “Никола Тесла“
потписали су, 31. маја 2019. године, Споразум о пословнотехничкој сарадњи, којим се стичу услови за размјену искустава и унапређење односа у области стручне, односно
техничке, као и научно-истраживачке дјелатности. Заједнички пројекти и сарадња имаће за циљ пружање техничке
подршке комплетном систему ЕРС, како би га учинили још
стабилнијим и технички функционалнијим. Сарадња ће се
реализовати кроз израде пројектних апликација, студија
изводљивости и анализа, испитивања и дијагностике електро опреме, усавршавање стручног кадра. Један од битнијих будућих заједничких пројеката у систему ЕРС ће бити
замјена система побуде на генераторима ХЕ на Дрини.
Генерални директор ЕРС г. Лука Петровић истакао је да
потписивањем уговора ЕРС жели да ојача научно-техничке
институције у свом ресору.
Сарадња ће бити од великог интереса и за Институт
“Никола Тесла“, а од посебног значаја је међулабораторијско поређење, односно међусобно техничко допуњавање лабораторија, које посједују обје институције.
У плану је и заједничко дјеловање на одређеним
пројектима, који су ван граница РС, односно БиХ и региона.

кућне послове, а да је један од наредних планова унапређење функције “home security“. Производ није у потпуности
домаћи, али је главни дио – софтвер дјело програмера из
ове фирме у Прибоју.
“Овог робота можете да оставите у кући, а уколико дође
до провале, робот ће фотографисати, послати фотографију
на ваш телефон и позвати полицију, тако да нам је један од
фокуса унапређивање њихове функције. Идеални су и за
ресторане: робот може да приђе госту, одведе га до стола
и прочита мени. Иначе, тренутно радимо са добављачима
када су у питању дијелови за роботе, а софтвер је наш“,
рекла је Петровић.
Роботи долазе са напредним системом гласовне интеракције, висококвалитетним звучницима, одличним комуникацијским функцијама и Aleka IoT функцијом, што их
чини члановима породице.
Поред робота, ова фирма се на Сајму технике представила са још три иновативна производа: Safe Toilet tank
(уређај за мјерење воде у водокотлићима), вентилациона
решетка (омогућава достизање жељене температуре у
просторијама, уз пречишћавање ваздуха) и “паметни“ сатови. Сатови се израђују у више варијанти. Спортска варијанта има функције за мјерење хода, калорија и слично.
Друга варијаната, по узору на Apple watch, може да се повеже са телефонима који имају OS Android i iPhone. Сви се
везују на Wi-Fi, а у сатове се може ставити и картица, тако
да имају све опције као мобилни – читање мејлова, слање
порука, скидање апликација.

Љиљана Пендо, члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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ХИДРОЕЛЕКТРАНА У
ДЕЛИБАШИНОМ СЕЛУ
У 19. вијеку засјале прве сијалице на простору Крајине

Хидроелектрана у Делибашином селу први је погон за
производњу електричне енергије на простору Крајине и
једна од првих електрана на Балкану и у Европи. Саградили
су је 1899. године братство самостана траписта, досељеника
у то село. Траписти су дошли у Делибашино село 1869. године и саградили самостан “Марија Звијезда“. У наредних
30-ак година изградили су сирану, пивару, млин, штампарију, мост, радионице... Нова постројења тражила су и јачу
погонску енергију, па је 1885. године опат самостана “Марија Звијезда“ Доминик Асфалг купио парну машину од 50
КS. Послије тога опат је ступио у везу са бечком фирмом
"Schuckert" с молбом да му направе пројекат за производњу електричне енергије помоћу парне машине, којом
би покретао индустријске погоне и освјетљавао самостанске просторије. Саградио је посебну просторију у којој су
били смјештени акумулатори и други потребни уређаји.

Прве сијалице у самостану су засјале 27. марта 1899. године.
Међутим, брзо се показало да парна машина није довољно јака за потребе пиваре, сукнаре, млина и освјетљење
самостана. Осим тога, трошила је велике количине дрвета
и угља па је требало размишљати о економичнијем начину
производње електричне енергије. Опат Доминик се поново
обратио фирми "Schuckert" чији стручњаци су предложили
градњу хидроелектране на Врбасу.
Траписти су саградили зграду на Врбасу и у љето 1899.
године започели са градњом дрвене бране којом су преградили ријеку. Већ у новембру исте године постављене су
двије турбине јачине 60 КS. Парна машина је постала „резерва“ у вријеме високог водостаја Врбаса кад турбине нису
могле радити.
Захваљујући струји коју је производила централа Делибашино село већ 1902. године освијетљене су просторије
Градске управе Бања Лука, поједине јавне службе, двије жељезничке станице, као и поједина домаћинства близу саме
хидроелектране.
Хидроелектрана је 1910. године проширена уградњом
двије турбине по 300 KS. На једној је уграђен генератор наизмјеничне струје. Урађени су нови водови за пренос електричне енергије по, у то вријеме, најсавременијим
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техничким захтјевима. Сада се цијела Бања Лука могла
снабдијевати електричном енергијом.
У прољеће 1913. године, набујали Врбас пробио је
дрвену брану. Самостан и град остали су у мраку. Процијењено је да је немогућ поправак, па се приступило изградњи нове, бетонске бране која је завршена крајем љета
1914. године.

Хидроелектрана је од 1. новембра 1931. имала високи
напон 5.250 V, ниски напон 215/125 V, 50 Hz. Годину дана
раније Бањалуци је продато 402 МWh, а губици су износили
око 20 %, док је вршно оптерећење било 280 kW. Цијена
електричне енергије за расвјету те године је у Бањалуци износила четири динара по kWh, јавну расвјету три динара
и за моторе 2,30 динара. Напон разводне мреже био је 3 kV,
а потрошње 220/120 V. Послије 1930. град је куповао електричну енергију од Рудника "Лауш".
Крајем Другог свјетског рата била је уништена опрема
Хидроелектране у Делибашином селу. Прије њеног поновног стављања у погон било јој је потребно замијенити један
од два "Сименсова" генератора, али је мјесто њега монтиран "Кончарев" генератор. Послије непогода из 1913. и
1945, 1948. је горјела, али је брзо обновљен њен електрични дио, док су машине остале старе. У то вријеме (1948)
потрошња је била мања од производње, па је форсиран
њен усамљени рад. Тада је хидроелектрана планирала про-
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изводњу од 3.020.000 kWh годишње, а остваривала је
2.962.000 kWh или 98,4 одсто од планираног.
У односу на 1949. годину, расположиви извори говоре
да је 1955. план производње Хидроелектране у Делибашином селу био 2.000.000 kWh, а да је произведено 2.447.922
kWh, па је план производње пребачен за 22,4 одсто. У љето
1954. примијећено је да брана пропушта воду, односно да
постоје пукотине на њој. Те године је отклоњен муљ пред
улазом воде у турбине. Сљедеће године највећи проблем
се појавио на турбини II и њеном зупчанику, који је и четири пута промијењен јер је три пута уништен. Ремонти су
били у јануару, мају, септембру и новембру, а сваки је захтијевао велике трошкове у материјалу, радној снази и изгубљеној енергији. Турбина I била је у сталном погону више
од годину и три мјесеца. Електрана је уз велике напоре
одржавана у погонском стању, па су у најскорије вријеме
економски фактори требало да одлуче о њеној даљој егзистенцији. Замор материјала осјећао се на сваком кораку. У
погону ју је одржавала само општа оскудица електричне
енергије.
За све то вријеме су два агрегата снаге по 200 kW и даље
годишње просјечно давала 2.000.000 kWh. Од 1958. године
у потпуности се прешло на производњу наизмјеничне електричне енергије. Сљедеће 1959. Врбас је поплавио централу, али су радници успјели да заштите постројења и
стројарнице. Земљотрес 1969. није нанио толику штету
овом објекту да би морао да престане с радом. Послије
њега, Хидроелектрана у Делибашином селу је била једини
извор електричне енергије у порушеном граду.
Иако је централа у Делибашином селу издржала два
тешка времена, 1945. и 1969., 13. јуна 1978. године јој је
пукла бетонска брана, на којој је направљена рупа велика
као централа. На поправак је утрошено око 1.000 m3 материјала. Тада је у централи у смјенама радило свега девет
радника. Али, због старости, кварова и великог водостаја у
просјеку централа у Делибашином селу годишње није радила по три мјесеца.

Хидроелектрана у Делибашином селу је стала 30. септембра 1980. године због оштећења бране услијед обилне
кише и нараслог водостаја. И у новембру исте године је
била у тешкоћама. Радови на поправци квара на једном од
агрегата су коштали око три милиона динара. Планирана је
замјена већ дотрајалих машина у стројарници хидроелектране, старих око 100 година, али још увијек у стању да производе електричну енергију.
Послије оштећења у земљотресу 1981. године, а углав-

ном је страдала брана, Хидроелектрана у Делибашином
селу је зависила од одлуке службе за инвестиције "Електро
Бањалуке", која је сматрала да стање треба сагледати из два
аспекта: поправке и задржавања капацитета, или испитивања могућности повећања капацитета и модернизације
опреме. У вези са тим 1981. је "Енергоинвест" ангажован да
уради идејно рјешење санације и могућности подизања капацитета. На основу оцјена које су добијене у првој фази, а
односиле су се на геолошко испитавање бране и подручја
око ње, дошло се до закључка да је стање бране такво да
не долази у обзир да се поправља. Дакле, остала је варијанта изградње нове бране и повећања капацитета.
До почетка 1983., док је све било у фази израде програма документације, Хидроелектрана у Делибашином селу,
која је до земљотреса 1981. имала капацитет 450 kW, услијед
оштећења њене бране није радила пуним капацитетом већ
повремено, кад је водостај Врбаса био довољан да покрене
турбине, што је отприлике за 20-ак одсто капацитета. Због
све већих потреба и оскудних енергетских извора, размишљало се да се објекат што прије оспособи и да се повећају
његови капацитети. Реконструкција је требало да кошта
1.020.000 динара, а финансијска конструкција није била затворена ни до краја 1984. Средином те године била је обезбијеђена комплетна техничка документација. Нажалост,
нико од надлежних институција није показивао интересовање за реконструкцију централе тако да је након 85 година
Хидроелектрана Делибашино село престала са радом.
Обзиром на чињеницу да се објекат сада не може привести првобитној намјени и да није могуће поново покренути производњу електричне енергије, ЗП “Електрокрајина“
а.д. Бања Лука спроводи припремне радње за почетак реализације пројекта рестаурације и пренамјене девастираног
објекта старе хидроелектране „Делибашино село“ у технички музеј енергетике. Идеја је настала из потребе и с
циљем заштите и очувања аутентичног изгледа објекта и
постројења једне од најстаријих хидроелектрана на Балкану,
са планираном сталном поставком интерних и екстерних
експоната који ће приказати развој електрификације на
подручју Крајине од његових почетака до савременог доба.
Циљ је да будући технички музеј у Делибашином селу постане важан и посјећен културно-историјски објекат који ће
обогатити туристичку понуду града Бања Лука.
Неђо Ћебеџија, члан Урерђивачког одбора
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
ЕРС // април - јун 2019.
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Ђорђе Станојевић

АСТРОНОМ КОЈИ ЈЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАО
СРБИЈУ - “ХЕ ВУЧЈЕ“

О Ђорђу Станојевићу (1858.1921.), нашем великану науке, писали
смо у часопису “број 14“ из 2013. године. Стекао је високо образовање
својим мукотрпним и упорним радом.
Астрофизичар, астроном, физичар,
професор, метеоролог, проналазач,
практичар који је највише заслужан
што је Србија ушла у процес електрификације веома рано у односу на
многе европске градове.

Ђорђе Станојевић

Када је дипломирао на физици,
1881. године, о свом личном трошку
одлази у Париз на прву електричну изложбу. Вратио се одушевљен оним
што је видио као и могућностима које
пружа електрична енергија. На другу
изложбу, која је одржавана у Бечу,
шаље га министарство просвјете, а он
се послије овог активно укључује у
рјешавање проблема електрификације.
Прихватио се да рјеши освјетљавање Београда које је до тада било на
гас, па је уз подршку и убјеђивање Станојевића и донијета одлука о електричном освјетљавању. Изградњом
београдске термоелектране започела
је и електрификација Србије, гдје је он
одиграо кључну улогу. Његово знање,
залагање за Теслин полифазни систем,
дружење са Теслом, стручност у избору и увозу најквалитетније и
најбоље опреме за објекте, допринијели су модернизацији Србије и
њене индустрије као и побољшању
услова живота становништва. Заслу-

54 ЕРС // април - јун 2019.

жан је за оснивање акционарских
друштава, радио је идејне пројекте и
водио изградњу хидроелектрана по
Србији као нпр: Ужице на Ђетињи,
Вучје на Вучјанци, Ниш на Нишави, Велико Градиште на Пеку, Власотинце на
Власини и друге. Зато га с правом
сматрају пиониром или оцем електрификације у Србији, човјеком који је
први увео највеће цивилизацијско достигнуће од појаве ватре.

ХЕ Вучје
У овом чланку ће се обрађивати ХЕ
Вучје, објекат чији је пројекат и надзор
изградње водио Ђорђе Станојевић –
Ђока, како су га од миља звали. Поред
овог објекта налази се и његова биста.
ХЕ Вучје је објекат који ради већ
114 година, а 2005. године је уврштена
у Свјетску баштину технике, на листи је
“Милестоне“ коју чине објекти, проналасци и достигнућа од општег значаја
на пољу електротехике.
Ријека Вучјанка припада сливу р.
Ветернице и са хидроенергетског, као
и туристичко-рекреативног аспекта
веома је атрактивна. Настаје од Големе
и Мале ријеке које се састају на мјесту
Јасичко равниште, на 600 м.н.м. Водоток је дуг 18 km, а 3 km низводно од саставака Вучјанка усјеца кањон дубине
преко 300 m на десној обали и 150 m
на лијевој обали, дужине око 2 km.
Улаз у кањон се налази на око 500 метара надморске висине, а излаз на 340
m. Кањон има преко 70–ак водопада, а
обилује вировима тј. казанима за купање, од којих су најпознатији Девказан, Јаз, Доњи Ђокин вир, Средњи
Ђокин вир, Црни вир за који кажу да је
дубок 10 метара.
Позната је као изразито бујичаст и
брз водоток који послије сваког јаког
пљуска набуја, подивља, а прије двијетри године се и излила и направила
велику штету у Вучју. Ријека има велики пад па самим тим и велику механичку снагу, лако спира земљу, па је у
изворишту изражена и ерозија.
Подручје Порјечја и лесковачке
котлине, којем припада слив ријеке Ветернице са притоком Вучјанком, има
умјерено-континенталну климу, са
просјечном годишњом температуром
од 11,4 оС. Просјечне годишње падавине у сливу Ветернице износе од 600
Kawon - 800 mm, али су неправилно
распоређене. Највеће количине падну

у прољећним мјесецима и нешто мање
у јесењим (октобар и новембар).
Просјечна годишња влажност ваздуха
је 77%.
Снажан замах лесковачке текстилне индустрије крајем деветнаестог
вијека узроковао је потребу за струјом,
па је то био један од разлога да се том
проблему приђе озбиљно и брзо.
Посла се прихватио наш познати, физичар и практичар Ђорђе Станојевић.
Радећи годинама на изучавању могућности изградње електричних централа у Краљевини Србији, а нарочито
могућности коришћења водних токова
у ту сврху, Станојевић је помно проучавао и хидроенергетски потенцијал
Вучјанке, која у једном дијелу свог тока
има велики пад. Своја научна сазнања
и запажања, јавно је изнио на Физичком институту Велике школе у Београду. На основу његове студије, 1901.
године група имућнијих грађана, индустријалаца, на челу са Ђорђом Станојевићем, основала је „Лесковачко
акционарско електрично друштво“,
(бројало је 168 акционара), чији је
циљ био да се изгради хидроелектрана на ријеци Вучјанки, а са њом и
далековод од Вучја до Лесковца. Статут друштва је урађен и одобрен, а већ
сљедеће године је објављен оглас у
бројним европским новинама за набавку опреме. За набавку електро-машинске опреме изабрана је чувена
њемачка компанија „Сименс и Халске“
из Берлина, (претеча данашњег Си-
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менса), а грађевински дио послова
повјерен је Јосифу Гранжану (француз
који је из политичких разлога отишао
на исток у Зрењанин, тадашњи Велики
Бечкерек).
За опрему, гдје спада и опрема за
први далековод у Краљевини Србији,
акционари су платили 152.700 дин. у
злату. Хидроелектрана је направљена
врло брзо, чак и за данашње прилике,
и сматра се као велики подвиг градитеља.
ХЕ Вучје, на ријеци Вучјанки, спада
у прибранско-деривациони тип електране са водозахватом (тиролски и
бочни), водоводном комором, деривационим каналом и цјевоводом.
Локацију објекта одабрао је проф.
Станојевић. ХЕ је смјештена на лијевој
обали ријеке, на излазу из живописног
кањона, између високих стијена, под
пазухом планине Кукавице (кањон се
сматра за један од најљепших у Европи). Објекат је тако добро уклопљен
у стијене, водопаде, шуму и околну
природу, да дјелује као њен саставни
дио. Изградњом ХЕ Вучје, искориштен
је тек мањи дио водног потенцијала.
Са хидролошким и градитељским карактеристикама,
хидроелектрана
представља прави драгуљ у кањону
Вучјанке.
ХЕ је пуштена у рад 24.12.1903. године, на дан када је Лесковац ослобођен од Турака (1877. год.). То је друга ХЕ
по старости (прва је на Ђетињи код
Ужица), која је изграђена у тада Краљевини Србији, али је прва по старости
рада, јер је још у систему ЕПС-а, и ради
са оригиналним машинама од прије

стотину година.
Градња електране је почела конструисањем канала 1902.-1903. године,
који воду доводи изнад електране. Он
сам по себи представља куриозитет.
Дужине је око 1.000 метара, са
просјечном ширином и дубином 1
метар. Са једне стране је уклесан у
стијену, а са друге је сазидан потпорни
зид. Да би се уклесао канал, на неприступачном дијелу терена, радници су
конопцима спуштани до стијена, а на
појединим мјестима морало се извршити и минирање. Дуж канала се
налази девет малих преградних брана
којима се регулише проток воде и избацује наталожени материјал-пијесак,
грање, лишће, а понекад и нека дивља
животиња која залута.
Градитељи су били мјештани Вучја
и околних мјеста. Природна љепота

изградњом канала није нарушена, шта
више, са његових обода пружа се прелијеп поглед на водопаде, камене литице и кањон. Већина осталих дијелова
комплекса електране је саграђена
током 1903. године. У исто вријеме завршени су зграда, водозахват, а постављен је и цјевовод дужине 235
метара, пречника 520 mm кроз који
маскимално може да протекне 1,1
m3/s . Уграђена су два трофазна агрегата, производње Сиеменс & Халске
сваки са по 139 kW и водне турбине
произвођача Ј.М. Воиткс „Пелтоновог
типа“ са 200 KS. Најстарији далековод
у Краљевини Србији дужине 17 km је
повезивао хидроелектрану и град Лесковац, са којим су власници електране
имали уговор о освјетљавању. Градитељи су уложили велики напор да задатак остваре, гдје, можда баш због
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тога, електрана без прекида и неуморно ради преко сто година. Камено
здање на Вучјанки представља праву
архитектонску љепотицу. Вода која се
захвата из Вучјанке, послије проласка
кроз турбине, враћа се кроз два испусна канала у ријеку, тако да је обезбијеђен природни ток и јединство
природе и технике.
Занимљив је и податак да пуштањем у погон 1903. године осим тадашње индустрије, због које је и
направљена, корисници електричне
енергије постају и готово сва домаћинства Вучја. Наиме, тада је свака кућа
добила струју на коришћење за по
једно сијалично мјесто.Трошкова постављања и инсталације као и утрошка
струје за становништво Вучја није било
- све је то било бесплатно.
Због све веће потребе за електричном енергијом, у периоду између два
свјетска рата, тачније 1931. године,
дошло је до уграђивања трећег агрегата (шведског произвођача АSЕА),
снаге 800 kW и повећања снаге електране на око 1 MW.
У другом свјетском рату ни електрана није била поштеђена. У диверзији изведеној јуна 1944. године
оштећен је један генератор, који је поправљен тек двадесетак година касније.
Над хидроелектраном се надвила
планина Кукавица с кањоном од
стијена и слапова висине 1.200 метара.
На његовом врху је огромна приступачна стијена Соколица одакле се по
ведром дану може видјети и Ниш.
Овакве љепоте на далеко нема. Водопад до водопада, вир до вира, а сви
као да извиру из заобљених стијена.
На једној истуреној литици лијеве
обале кањона, на 150 m изнад ријеке
смјештена је кула Скобаљић град, утврђење с краја 12-ог и почетка 13-ог
вијека, за тај период стратешки важно,
које је дјелимично зарасло у коров.

Кањон Вучјанке – Ђокини вирови
Потребно је терен дуж водотока уре- овог краја. Шетња уском, али безбједдити и раскрчити, да буде приступачно ном стазом тј. бедемом канала, кроз
све што туристи треба да виде.
тунел зеленила и маховином обраслих
Смјештена у живописном ам- стијена, посјетиоцу даје илузију непобијенту ријеке Вучјанке, на подручју мућеног мира и тишине.
гдје је искоришћен тек дио водног боЕлектродистрибуција Лесковац је
гатства, хидроелектрана је својом ар- задњих година ревитализовала похитектуром природно уклопљена у нешто на машинама, понешто на
околину и представља средишно објекту и његовој непосредној окомјесто за потенцијални развој туризма лини.
Данас, када све више расте потреба
за енергијом, а упознавши ХЕ Вучје,
можемо констатовати да је могуће
остварити склад између природе и
технике, те да је потребно тежити ка
оваквим остварењима. Ђорђе Станојевић је то успио, захваљујући свом
преданом научном раду и таленту,
спојио је своје високо образовање и
практичну примјену и прије више од
100 година електрифицирао Србију.

Унутрашњост машинске хале - Сименсови генератори
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