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Поштоване колегинице и колеге,
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У циљу унапређења нашег интерног информативног часописа “ЕРС“ желимо да свим нашим
читаоцима омогућимо да изнесу свој став и виђење нашег рада. Све сугестије, замјерке,
приједлози и коментари су добро дошли. Такође, можете слати и текстове за које сматрате
да заслужују да се нађу у нашем часопису, а Уређивачки одбор ће анализирати њихов
квалитет и значај. Тако можете да постанете наш сарадник и да ваш текст буде објављен
у неком од наредних бројева. Истовремено достављајте и квалитетне фотографије наших
објеката или пословних активности на терену, јер можете постати наш фото репортер.
Пошто концепт овог часописа почива на што је могуће већем учешћу читалаца, надамо
се, да ће овакав начин рада читаоце мотивисати да убудуће достављају своје сугестије и
својим приједлозима, у погледу основне концепције и евентуалних нових рубрика, доприносе
даљем развоју часописа.
Наравно, основна уређивачка политика ће и даље бити у “рукама“ Уредништва часописа,
али нам је циљ да своје читаоце активно укључимо у обликовање часописа и заједнички
подижемо квалитет и интересовање за исти. Стога молимо да часопис читате пажљиво.
Критике и похвале примамо радо, а свака добра сугестија и приједлог биће узети у
разматрање.

ЕРС ОБЈЕКТИВ - Нови изглед за
нове пословне задатке

21

Уредништво часописа је свјесно одговорности у времену које долази, гдје мора “пронаћи
одговоре“ на све изазове, не заборављајући основну улогу коју ово пословно гласило има,
односно због које часопис “ЕРС“ постоји. На крају зашто не рећи која је то улога?!
“ЕРС“ часопис :
-

интерно пословно гласило система,
комуникацијски канал за запослене у свим дијеловима ЕРС-а,
преноси пословну филозофију,
подстиче осјећај припадности ЕРС-у,
има информативну, едукацијску и интеграцијску улогу,
афирмише систем вриједности ЕРС-а,
доставља се битним групама јавности изван ЕРС-а ,
својеврсан документациони архив,
чувар компаније и њене историје.

Будимо чувари наше компаније, креирајмо њену историју, заједнички стварајући
документациони архив кроз ово наше интерно пословно информативно гласило!
Чекамо вас на јединственом мејлу: urednik@ers.ba
ЕРС ЉУДСКИ РЕСУРСИ Промоција књиге др Саше Ђекића
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Срдачан поздрав,
Предраг Шкоро, главни уредник
ЕРС | фебруар 2020.
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П

рије неколико дана ми је испричана занимљива шаљива
прича. Мој колега по струци, био је у прилици, као неко са
много година стажа и искуства, на упит младог, недавно
запосленог колеге, дати му савјет шта и како радити. Савјетовао
га је да ујутро покуша на посао доћи непримјетно, прије колега,
да током радног времена буде тих, како га неко не би примијетио,
да по истеку радног времена сачека који минут и искраде се из
канцеларије. То је начин да не покаже шта и колико зна. Плата
му ионако не зависи од тога шта, како и колико ради.
У условима када се дубоко укоријенио искривљен систем
вриједности, који не прави разлику између рада и нерада, у
којем многа звања немају покриће у знању, савјет старијег тјера
на размишљање о томе колико збиље има у реченој шали?!
О порукама ове шаљиве приче засигурно не бих размишљала
колико размишљам да ми није испричана у вријеме када
је објављен позив за подношење пријава за добровољни
престанак радног односа у дистрибутивним предузећима уз
остваривање права на отпремнину и накнаду за економско
социјално збрињавање радника. У вријеме када је на управама
дистрибутивних предузећа да доносе одлуке о (не)прихватању
захтјева по поднесеним пријавама. Али и о реалокацији
запослених у дистрибутивној дјелатности на радна мјеста према
новој организационој шеми.
Готово без изузетка, управе су се сусреле са проблемом
недовољног броја квалификованог кадра у односу на, новом
организацијом, захтијеван број како електроинжињера енергетског
смјера, тако и монтерског кадра. Извјесно је да ће на нека радна
мјеста морати бити распоређени кадрови чија квалификација
у овом тренутку није у потпуности у складу са захтијеваном, али
никако се не смије дозволити да квалификацијом распоређиваних
радника буде девалвирана струка.
С друге стране, иако стручном кадру кључном за пословне
процесе у функцији основне дјелатности будућег оператора
дистрибутивног система, проглашеном дефицитарним кадром,
неће бити одобрен добровољни раскид радног односа уколико
поднесу пријаву за одлазак уз остваривање права на отпремнину
и накнаду за социјално-економско збрињавање, то није
гаранција да ти кадрови неће отићи. Отварање тржишта рада у
окружењу, понуда послова уз плате значајно веће од оних за које
сада раде, може довести до одлива ових кадрова, иако је потреба
за њиховим радом у предузећу у којем сада раде неспорна.
Успјешно проведене активности у функцији циљаног смањења
броја запослених у дистрибутивним предузећима, морају бити
праћене успостављањем новог система вредновања рада који ће се
темељити на квалификацијама, али ће у значајнијој мјери него што
је сада случај, уважавати компетенције и радни учинак запосленог.

ЕРС | фебруар 2020.

1

АКТУЕЛНО

Лука Петровић, генерални директор МХ“ЕРС“,
интервју за “Balkan Green Energy News“
– најава Самита енергетике
ЕРС СПРЕМНА ДА БУДЕ ЛИДЕР
ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У РЕГИОНУ
Иницијатива МХ “ЕРС” за одржавање Самита
енергетике у Требињу (СЕТ), представља јасну
поруку регионалном окружењу и Европској унији
да је ова компанија спремна да буде регионални
лидер и носилац позитивних промјена у процесу
усклађивања енергетске политике са политикама
Европске уније

Е

лектропривреда Републике Српске (ЕРС) планира
да у наредних десет година изгради нових 1.000
MW капацитета из обновљивих извора енергије.
Са циљем да поведе енергетску транзицију региона,
ЕРС ће инвестирати у изградњу соларних електрана,
вјетроелектрана и хидроелектрана“, рекао је Лука Петровић,
генерални директор МХ ЕРС.
Петровић је најавио и Самит енергетике у Требињу (СЕТ),
који ће се на иницијативу ЕРС-а одржати по први пут у марту
2020. године, и на којем ће, како је истакао, главне теме
бити енергетска будућност Западног Балкана и потенцијали
енергетског сектора Републике Српске.
Република Српска ће у марту 2020. године по први пут
организовати Самит енергетике у Требињу. Шта очекујете
од овог скупа и које теме ће бити у фокусу Самита?
Иницијатива МХ “ЕРС” за одржавање Самита енергетике
у Требињу (СЕТ), представља јасну поруку регионалном
окружењу и Европској унији да је ова компанија спремна
да буде регионални лидер и носилац позитивних промјена
у процесу усклађивања енергетске политике са политикама
Европске уније.
Енергетска будућност Западног Балкана и потенцијали
енергетског сектора Републике Српске биће у фокусу тема
дводневне манифестације која се по први пут дешава у
Требињу 5. и 6. марта 2020. године.
Учесницима ће бити представљене конкретне идеје за
превазилажење ограничења, која отежавају економски
напредак региона и за обезбјеђивање дугорочне
предвидљивости заинтересованим инвеститорима у области
енергетике, а биће им упућен и позив за заједничку изградњу
конкретних енергетских потенцијала, у области обновљивих
извора, који још нису искоришћени. Истовремено ће се кроз
дводневне панеле, на којима ће учествовати еминентне
личности из области енергетике, привреде, науке и
економије, обавити својеврсна интернационализација
Требиња и Републике Српске.
То ће бити прилика да се упути позив свим регионалним
министарствима и електропривредним предузећима да
формирају заједничко тијело које ће се бавити климатско
енергетским пакетом “20-20-20” (смањење емисија гасова
са ефектом стаклене баште за 20% у односу на ниво из 1990.
године; повећање удјела потрошње енергије из обновљивих
извора на 20% и повећање енергетске ефикасности за 20%).
Самит ће бити прилика и да се разговара и о Енергетској
стратегији БиХ, која треба да одреди јасан смјер развоја
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енергетике до 2035. године и покрене тржишне и
регулаторне реформе, уз уважавање стратешких интереса
Републике Српске која предњачи у енергетској области.
Притом је важно истаћи да ЕРС може бити систем интегратор
у процесу стварања нове стратегије, како би оснажила
укупну економију Републике Српске и учинила је енергетски
најефикаснијом, јер посједује све потребне ресурсе и
предуслове за достизање таквог циља.
Панел расправе су осмишљене на начин да заинтересују
стручну, али и ширу јавност (укључујући и потрошаче
електричне енергије), јер ће се током манифестације,
званичног дијела програма али и на маргинама сусрета
сучељавати различита мишљења челних људи енергетског
сектора, министара у Владама, најпризнатијих професора
и академика чији радови ће бити објављени у посебном
Зборнику након завршетка манифестације. Резултат
утемељених и образложених дискусија биће закључци
који ће се усвојити као усмјеравајући, јер ће имати научно
утемељену основу и користиће се као јасан путоказ за даље
јачање енергетског сектора у региону.

Самит енергетике у Требињу – “СЕТ 2020“
Енергетска будућност Западног Балкана и потенцијали
енергетског сектора Републике Српске биће у фокусу
тема дводневне манифестације која се по први пут
дешава у Требињу 5. и 6. марта 2020. године.
“Самит ће бити прилика да се разговара о
Енергетској стратегији БиХ, која треба да одреди
јасан смјер развоја енергетике до 2035. године
и покрене тржишне и регулаторне реформе, уз
уважавање стратешких интереса Републике Српске
која предњачи у енергетској области. Притом је
важно истаћи да ЕРС може бити систем интегратор у
процесу стварања нове стратегије, како би оснажила
укупну економију Републике Српске и учинила
је енергетски најефикаснијом, јер посједује све
потребне ресурсе и предуслове за достизање таквог
циља“, рекао је Петровић.
ЕРС је недавно основала фирму за реализацију пројекта
Горња Дрина, који предвиђа градњу три хидроелектране
– Фоча, Паунци и Бук Бијела. Докле се стигло у припреми
ових пројеката и када би могла да почне градња?
На подручју горњег тока ријеке Дрине планирана
је изградња три хидроелектране прибранског типа.
ЕРС планира да заједно са Електропривредом Србије

АКТУЕЛНО
(ЕПС) изгради ове хидроелектране. У току су активности
на актуелизацији техничке документације за ове три
хидроелектране, као и на обезбјеђењу потребних дозвола.
Припреми радови и почетак главних грађевинских
радова планирани су у 2020. години. Према процјенама,
изградња објеката инсталисане снаге веће од 180 мегавата,
коштаће око 425 милиона евра, а годишњи приходи износиће
око 40 милиона, што значи да ће се инвестиција исплатити у
десетогодишњем периоду.
Какви су планови ЕРС-а за термоелектране
Угљевик и Гацко, енергетска постројења која су на крају
експлоатационог вијека?
Термоелектрана Гацко почела је са радом 1983.
године, а термоелектрана Угљевик 1985. године, и ова
термоенергетска постројења имају око 200.000 сати рада. На
основу те чињенице ЕРС је анагажовао експерте из области
термоенергетике који ће након детаљних испитивања и
анализа предложити ативности које би требало да предузме
ЕРС у вези са радом ових термоенергетских постројења.
Ипак, важно је нагласити да су термоелектране за ЕРС
јако важан произвођач електричне енергије и да њихово
функционисање тренутно не смије бити доведено у питање.
МХ “ЕРС” је већ предузео низ корака у побољшању
њиховог рада и заштити животне средине. Улагањем у
инсталацију система за одсумпоравање у Угљевику смањили
смо штетне гасове (93,5% смањење емисије сумпора).
Коначан суд о томе куда даље са термоелектранама даће
струка. То може бити ревитализација или модернизација
у мањем обиму, изградња замјенских или нових блокова.
Размишља се и о увођењу гаса уместо мазута, што би било
исплативије и еколошки прихватљивије, а очекујемо да
ћемо коначну одлуку по питању термоелектрана моћи да
донесемо идуће године.
Шта предвиђа нова организација дистрибутивних
предузећа ЕРС-а? Како ће се та организација одразити на
пословање компаније?
Нова
организација
дистрибутивних
предузећа
подразумијева раздвајање тржишних и нетржишних

дјелатности. Електродистрибутивна предузећа ће у
наредном периоду бити организована на пет оператора
дистрибутивног система.
Организациони модел је измјењен у смислу да се одустало
од географског у корист функционалног модела који се заснива
на принципима управљања струком. Успостављање новог
организационог модела подразумијева оптимизацију броја
запослених и квалификационе структуре. Од кључног значаја
су компетенције сваког запосленог. Ријеч је о врло сложеном
процесу који је од значаја за ЕРС у цјелини јер се подиже
ефикасност и продуктивност дистрибутивних предузећа.
Основни циљ је да се обезбиједи задовољавајући квалитет
испоруке електричне енергије сваком кориснику. Цијена
електричне енергије и даље остаје потпуно регулисана.

Нови киловати уз смањење ризика од поплава
“ЕРС, као одговорна компанија, планира да гради
хидроенергетске пројекте на подручјима која су
изложена ризицима од поплава, са основним
циљем нових киловата, али и смањења ризика од
плављења. Интензивирали смо активности око
изградње хидроелектрана на подручу доњег тока
ријеке Босне гдје је било највише штете од поплава“,
изјавио је Петровић.
У којој мери Електропривреда Републике Српске
планира да диверзификује свој енергетски микс улагањем у
обновљиве изворе енергије? Који пројекти ће бити у фокусу
у наредних пет година? Докле се стигло са изградњом
вјетропарка Хргуд?
МХ “ЕРС” је израдио план развоја који је усвојила Влада
Републике Српске, гдје је планирана изградња постројења
која ће производити електричну енергију из различитих
обновљивих извора енергије. Сваки од тих извора има
своје карактеристике, тако да је потребно да се производни
објекти које ЕРС планира да изгради ускладе и да се
обезбиједи оптималан рад свих постројења.
Тренутно проводимо активности на пројектовању,
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обезбјеђењу потребних дозвола и сагласности за планирану
соларну електрану Требиње 1 снаге 100 MW.
Такође се воде активности на обезбјеђењу потребних
финансијских средстава за реализацију овог пројекта.
Провођењем процедура показало се да је могуће и проширење
овога пројекта и изградња соларне електране веће снаге.
У вези искориштења енергије вјетра у току су активности
на пројектовању, обезбјеђењу потребних дозвола за
вјетроелетрану Хргуд, гдје су обезбјеђења финансијска
средства у износу од 64 милиона евра која је обезбиједила
КFW банка.
Такође, истражује се потенцијал вјетра и на другим
локацијама, и ради техничка документација за друге
вјетроелектране на подручју Херцеговине, гдје је и највећи
потенцијал у Републици Српској. Након анализа и израде
техничке документације, за локације које се покажу оправдане
ЕРС ће покренути активности на изградњи вјетроелектрана.
Да би соларне и вјетроелектране као неуправљиви
извори енергије могли да се укључе у електроенергетски
систем потребно је да им се обезбиједи подршка у вези са
балансирањем. Зато ЕРС гради хидроенергетска постројења,
ХЕ Дабар, ХЕ Билећа, ХЕС Дрина.
ЕРС, као одговорна компанија, планира да гради
хидроенергетске пројекте на подручјима која су изложена
ризицима од поплава, са основним циљем нових киловата,
али и смањења ризика од плављења. Интензивирали смо
активности око изградње хидроелектрана на подручу доњег
тока ријеке Босне гдје је било највише штете од поплава.

Земље региона, па и БиХ, требало би са Енергетском
заједницом да усагласе нове циљеве за обновљиве изворе
енергије до 2030, а слиједи и усвајање националних
енергетско-климатских планова (НЕКП). Гдје видите ЕРС
у том периоду, и како ова компанија може да допринесе
испуњавању тих циљева и планова?
Усвајањем националних енергетско – климатских планова
доћи ће до значајног увећања обавеза држава у погледу учешћа
обновљивих извора енергије у укупној потрошњи електричне
енергије. У том смислу, намјере ЕРС подударају се с обавезама
које имају Република Српска и БиХ, с обзиром да наш Акциони
план усвојен на Влади Републике Српске предвиђа интензивно
улагање ЕРС у изградњу објеката из обновљивих извора
до 2030. године. Тим планом у десетогодишњем периоду
предвиђена је градња објеката снаге 1.000 мегавата искључиво
из обновљивих извора. ЕРС ће на тај начин допринијети
остварењу циљева предвиђених међународним уговорима.
Такође, опредјељење МХ “ЕРС” је да активно учествује
у испуњењу акционог плана, не само у домену обновљивих
извора, него и у домену енергетске ефикасности и емисије
гасова. Електропривреда Републике Српске ће са посебном
пажњом пратити обавезе које ће се односити на допуштене
емисије CО2 и других штетних гасова у електранама које
користе фосилна горива јер могу проузроковати ограничење
рада постојећих ТЕ које раде у саставу МХ “ЕРС”.
Текст преузет са портала “Balkan Green Energy News“

Иза нас је тешка, непредвидива и турбулентна 2019. година
када су у питању производни резултати МХ “ЕРС“

УСВОЈЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
МХ “ЕРС“ ЗА 2020. ГОДИНУ
План производње електричне енергије за
мјесец јануар је испуњен и поред релативно
слабе хидрологије. По подацима којима сада
располажемо, један агрегат ХЕ Дубровник ће
кренути око 20. фебруара, а други почетком
априла, тако да се надамо добрим производним
резултатима и у наредним мјесецима

КАКО СМО РАДИЛИ У 2019. години...

У

електроенергетском смислу, 2019. година могла
би се назвати непредвидива, неуобичајена, нова,
турбулетна... само не и добра. Произведених 4.949,34
GWh електричне енергије на нивоу МХ “ЕРС“ спада у онај
доњи низ остварених резултата, који су били присутни с
почетка 2000 – тих и близу је оне остварене 2017. године.
Али, знали смо у МХ “ЕРС“ да произведемо и преко 6.000
GWh на годишњем нивоу.
У односу на најнижу производњу електричне енергије
остварену у периоду 1997.-2019. година, од 4.075 GWh из 2002.
године, прошлогодишња производња је већа за 21,45%. У
односу на највишу остварену производњу икада, 6.364,19
GWh из 2013. године, прошлогодишња производња је мања
за 22,23%, а у односу на просјек посматраног периода, који
износи 5.105 GWh, мања је за 3%.
Ријетке су године као 2013. када се добра хидрологија (али
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не и најбоља) удружи са добром погонском спремношћу свих
хидро и термо - електрана, а да при том термоелектране не
изводе капиталне ремонте или реконструкције. Одмах иза ове
су производње из 2010. и 2018. године са преко 6.000 GWh.
Произвођачи (GWh)
1
ТЕ Гацко
ТЕ Угљевик
УКУПНО ТЕ
ХЕ на Требишњици
ХЕ на Дрини
ХЕ на Врбасу
УКУПНО ХЕ
MЕ
Укупна производња

јануар - децембар 2019.

Индекс

јануар – дец. 2018.

Индекс

Остварено
2
1.370,15
1.647,21
3.017,35
691,08
857,99
326,24
1.875,32
56,67
4.949,34

2:3
4
101,94
97,70
99,58
97,13
94,36
95,38
95,54
83,29
97,80

Остварено
5
1.484,54
1.764,89
3.249,43
1.290,60
1.152,88
285,58
2.729,06
57,19
6.035,67

2:5
6
92,29
93,33
92,86
53,55
74,42
114,24
68,72
99,08
82,00

Планирано
3
1.344,06
1.686,01
3.030,07
711,48
909,26
342,06
1.962,80
68,03
5.060,91

Табела - Производња електричне енергије

Пратећи производњу термоелектрана на дијаграму
(плава боја), на први поглед можемо бити задовољни
одређеним трендом њеног раста. Благи падови у појединим
годинама представљају капиталне ремонте и, очекивано,
мању производњу у тој години. Детаљнија анализа ће нас
упутити да се дешавају и нека неочекивана смањења
производње, која поред објективних имају и одређену
дозу субјективни разлога. Па тако лошији квалитет угља,
запрљање котла, смањење снаге на прагу електране,

АКТУЕЛНО

Производња електричне енергије МХ "ЕРС" (GWh)
у периоду 1997.-2019. година
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чести испади и слично, могу се правдати и старошћу
постројења и различитим квалитетом угља и временским
(не)приликама. Али, исто тако квалитет угља је обрађен и
анализиран рударским пројектима, па самим тим предвидив,
управљив, те је могуће планирати његову производњу у
одговарајућој количини и одговарајућем тренутку, узимајући
у обзир и временске услове. Постројења термоелектране су
времешна у цјелини, али појединачно су и реконструисана,
ревитализована, дјелимично или у потпуности, мијењана,
модернизована и одржавана. Има, наравно, неуралгичних
тачака, које се махом из финансијских разлога не могу лако
и брзо ријешити, али се могу барем држати под контролом.
Не мисли нико да је ситуација идеална, али контролисана
може и мора бити.
Производња хидроелектрана је промјенљива категорија,
а једина варијабла би требала бити хидрологија. То је она
“божија“ на коју не можемо да утичемо. Можемо, када су
акумулације у питању само дјелимично да је компензујемо.
Помињемо ми и погонску спремност, али она је оно на шта
ми утичемо. А можемо се и похвалити добром погонском
спремношћу свих хидроагрегата, годинама уназад. Наравно,
код хидроелектрана има и слабости. Не мислимо, при том
само на хаварију ХЕ Дубровник, која је збиља дала врло
снажан негативан печат 2019. години, већ и на субјективне
слабости и пропусте, на однос свих структура запослених
према послу и предузећу.
У МХ “ЕРС“, у цјелини, бољом организацијом, позитивном
кадровском
политиком,
превентивним
приступом,
предвиђањем, планирањем, вољом и залагањем свих,
можемо постићи много боље и производне и финансијске
резултате.
Нека нам репер буду нека добра остварења, која смо
доказали да можемо достићи, за друштвену добробит и
добробит свих нас.

Производња МХЕ

електрана 1,36%. За производњу електричне енергије
у термоелектранама потребно је обезбиједити укупно
4.295.613 тона угља, за чију реализацију је потребно откопати
13.900.000 м3ч.м. откривке.
Електроенергетским билансом МХ “ЕРС“ је планиран
повратак на мрежу једног агрегата ХЕ Дубровник средином
јануара мјесеца, а другог у мјесецу марту. Из тог разлога, при
изради Биланса није планиран рад ПХЕ Чапљина. Међутим,
како је почетак рада ХЕ Дубровник пролонгиран, потписан
је Уговор између МХ “ЕРС“/ХЕТ и ЕП ХЗХБ о заједничком
ангажовању ПХЕ Чапљина, од вода испуштених на брани
Горица. Захваљујући томе, нерасположивост ХЕ Дубровник
у мјесецу јануару је компензована.
План производње електричне енергије за мјесец јануар
је испуњен и поред релативно слабе хидрологије.
По подацима којима сада располажемо, један агрегат ХЕ
Дубровник ће кренути око 20. фебруара, а други почетком
априла, тако да се надамо добрим производним резултатима
и у наредним мјесецима. Све то, наравно, ако нас природа
сушом не подсјети ко се на планети Земљи пита.
Учешће произвођача у укупној производњи
електричне енергије МХ"ЕРС" у 2020. години

ХЕ на Дрини
16,46%

ХЕ на
Требишњици
18,95%

ХЕ на Врбасу МЕ
5,69%
1,29%

ТЕ Гацко
29,01%

ТЕ Угљевик
27,76%

... А ШТА НАС ОЧЕКУЈЕ 2020.
Укупна планирана производња електричне енергије
у 2020. години износи 5.618,90 GWh, од чега је удио
термоелектрана 56,77%, хидроелектрана 41,87%, а малих

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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Пословање Хидроелектрана на Требишњици у 2019. години

ВАНРЕДНЕ ОКОЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
ЗБОГ ХАВАРИЈЕ ХЕ ДУБРОВНИК
Одлична погонска спремност агрегата у
ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2 значајно
је допринијела ублажавању негативних
посљедица и функционисању система у
ванредним околностима током године

П

роизводња Хидроелектрана на Требишњици током
2019. године реализовала се у најтежим околностима
у постојању система, проузрокованим хаваријском
ситуацијом у ХЕ Дубровник, без могућности утицаја МХ ЕРС/
ХЕТ на њен повратак на мрежу, јер је узрок застоја на подручју
Хрватске и у склопу Хрватске Електропривреде. Од 10.01.2019.
године оба агрегата у ХЕ Дубровник су нерасположива за
потребе ЕЕС, што се негативно одразило на пословање
ХЕТ-а, а самим тим и на цјелокупан Електроенергетски
систем ЕРС-а. У тешкој финансијској ситуацији нашле су се и
локалне заједнице Требиње и Билећа, због значајно мањих
прихода од концесионих накнада, које им сљедују на основу
произведене електричне енергије у систему ХЕТ-а.
У пожару који се догодио у Хидроелектрани Дубровник
10.01.2019. године, три радника су изгубила живот, а
причињена је и материјална штета великих размјера. До
краја 2019. године електрана није оспособљена за наставак
производње. Према информацијама којима тренутно
располажемо, средином мјесеца фебруара 2020. године
очекује се повратак једног агрегата на мрежу, док би други
агрегат требао почети са радом у априлу 2020. године.
Због нерасположивости агрегата у ХЕ Дубровник за
потребе ЕЕС, а с циљем ублажавања негативних посљедица,
постигнут је споразум и потписан Уговор о сарадњи између
МХ “ЕРС“/ЗП “ХЕТ“ и ЈП “ЕП ХЗХБ“ од 15.02.2019. године
према коме од регулисаних вода испуштених на брани
Горица са максималним протицајем од 45 m3/s на профилу
Равно, ХЕТ-у припада 50% електричне енергије произведене
у ПХЕ Чапљина. Заједничка производња у ПХЕ Чапљина,
у условима хаваријског стања и нерасположивости ХЕ
Дубровник, почела је 18.02.2019. године и реализовала се
током 2019. године у континуитету, по условима из уговора
према којима се ХЕТ обавезао осигурати регулисано
испуштање воде на профилу бране Горица, док се ЕП ХЗХБ
обавезала осигурати производњу електричне енергије у
ПХЕ Чапљина.
Одлична погонска спремност агрегата у ХЕ Требиње
1 и ХЕ Требиње 2 значајно је допринијела ублажавању
негативних посљедица и функционисању система у
ванредним околностима током године.

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ У ВАНРЕДНИМ
ОКОЛНОСТИМА

Недостатак производње ХЕ Дубровник, морао се
надокнадити из других производних објеката, у мјери у
којој је то било могуће остварити. Агрегати у ХЕ Требиње
1 прилагођавали су свој рад потребама ЕЕС ЕРС,
испуштањима воде низводно од бране Горица за потребе
заједничке производње у ПХЕ Чапљина, као и регулисању
кота акумулацијa Билећа и Требиње, у зависности од
хидролошких прилика у сливу ријеке Требишњице.
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У редовним околностима, систем ХЕТ-а, с обзиром на
акумулацију Билећа, је веома флексибилан производни
капацитет и може учествовати у свим облицима покривања
дијаграма оптерећења система (покривање потреба у
енергији и снази, регулисање производње на нивоу године,
ротирајућа резерва, хладна резерва). Доминантна је улога
система ХЕТ са аспекта производних капацитета и њиховог
учешћа у остварењу годишњих Електроенергетских биланса
ЕРС-а. Нарочит значај огледа се у могућностима покривања
највиших дијелова дијаграма оптерећења, односно
производње варијабилне и вршне енергије, као и значајном
износу резерве у случају испада већих производних јединица
у систему. Режими рада и управљање системом ХЕТ-а
условљени су развојем процеса падавина и водних режима
у сливу Требишњице, који су изразито неравномјерни, са
честим периодима појаве великих и малих вода, што и у раду
у нормалним околностима додатно усложњава и отежава
механизме оптималног управљања с обзиром на низак ниво
инсталисаности низводне степенице ХЕ Дубровник (90 m3/s)
и ограничених могућности канала кроз Попово поље. Из
ових разлога се планирању и управљању системом ХЕТ-а
посвећује нарочита пажња, да би се адекватним кориштењем
расположивих вода, уз уважавање свих ограничења у
систему, остварила што већа производња, која по својој
динамици задовољава захтјеве ЕЕС са аспекта сигурности
снабдијевања потрошача и усклађености са радом осталих
електрана у Електроенеретском систему ЕРС-а.
Нерасположивост ХЕ Дубровник, почев од 10.01.2019.
године, у потпуности је промијенила концепт функционисања
система. Хаваријска ситуација која се десила по први пут
у постојању система ХЕТ, створила је огромне економске
губитке и проблеме у свакодневном раду, планирању и
управљању како системом ХЕТ-а тако и Електроенергетским
системом ЕРС-а у цјелини. Посљедице хаварије одразиле су
се и на значајно мање приходе од концесионих накнада у
буџету града Требиња и општине Билећа, које им сљедују на
основу произведене електричне енергије система ХЕТ.
Као директна посљедица нерасположивости ХЕ
Дубровник дошло је до неиспуњења планова производње
електричне енергије, а тиме и прихода од продаје
електричне енергије и помоћних услуга, те планских кота
акумулације Билећа, као полазне стратегије за припрему
акумулације за рад у периодима очекиваних хидролошких
сценарија. У условима блокаде кључне системске гране
и немогућности упућивања 90 m3/s према ХЕ Дубровник,
акумулација Требиње нема могућност трансформације већих
водних таласа, међудотока који су изузетно непредвидљиви
и у кратком временском периоду знатно осцилују и достижу
вриједности преко 300 m3/s. Ове околности веома отежавају
управљање и погоршавају услове за заштиту од плављења
јер се воде међудотока морају усмјерити низводно од бране
Горица кроз град Требиње и даље низводно. Додатна
неизвјесност и непознаница током године је био термин
повратка ХЕ Дубровник на мрежу, гдје је требало балансирати
између двије у потпуности супротне стратегије управљања
производњом и водама у систему ХЕТ-а, у непредвидивим
хидролошким условима. Овакав начин рада захтијевао је
додатно праћење свих услова и захтјева у систему, као и
честе промјене режима испуштања воде низводно од бране

АКТУЕЛНО
Горица. Кроз корито ријеке Требишњице протицала је знатно
већа количина воде од уобичајене, што је, поготово у љетном
периоду године, представљало опасност за све кориснике
вода, отежавало или онемогућавало наводњавање преко
водених кола, рекреацију на води и друге активности.
Потписивањем Уговора о заједничкој производњи у
ПХЕ Чапљина, ХЕТ је током 2019. године у извјесној мјери,
ублажио недостатак производње ХЕ Дубровник и остварио
значајне приходе од електричне енергије. Поред енергетско
финансијског значаја за обје електропривреде и локалне
заједнице, сарадња МХ ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ, кроз заједничку
производњу у ПХЕ Чапљина, од изузетне је важности и са
аспекта безбједног управљања и благовремене евакуације
вода у условима нерасположивости ХЕ Дубровник.

ЕНЕРГЕТСКО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Производња система ХЕТ по Билансу за 2019. годину,
урађеном на основу 70% - тне вјероватноће појаве дотока за
период 1977.-2006. године, износила је 1052,89 GWh, од чега
је ХЕ Требиње 1 требало произвести 390 GWh, а агрегат 2 у
ХЕ Дубровник 660 GWh електричне енергије.
Због мањег остварења производње у првих шест мјесеци
2019. године од Билансом планиране, у оквиру израде
Ребаланса електроенергетског биланса МХЕРС за 2019.
годину извршен је Ребаланс електроенергетског биланса
система ХЕТ. Ребаланс је извршен на принципу изједначења
плана са остварењем хидроенергетских величина за период
01.01. – 30.06.2019. и ребаланса планова за период 01.07. –
31.12.2019. године.
Ребалансом планирана производња система ХЕТ за 2019.
годину (без рада ХЕ Дубровник, са припадајућом производњом
из ПХЕ Чапљина) износи 711,48 GWh и мања је за 341,41 GWh
односно за 32,43% у односу на билансну производњу.
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забиљежени су у мјесецу новембру и износе 222,17 m³/s и
69,22 m³/s респективно. Кота акумулације Билећа је била
изнад очекиваних вриједности у највећем дијелу године,
што је посљедица застоја у ХЕ Дубровник и повољних
хидролошких прилика у сливу ријеке Требишњице. Остварена
кота акумулације Билећа на дан 01.01.2020. године износи
392,53 mn.m. и већа је за 11 m од ребалансиране вриједности.
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Дијаграм 3. Мјесечни дотоци и међудотоци, промјена коте
акумулације Билећа

Сам поглед на криву промјене коте акумулације Билећа,
гдје је само у мјесецу новембру забиљежен пораст нивоа
за 20 m, довољно говори о екстремним брзинама наиласка
великих водних таласа и њиховом утицају на систем. Када
се на то суперпонирају сва узводна и низводна ограничења,
немогућност упућивања 90 m³/s према ХЕ Дубровник, а
уважавајући чињеницу да екстремно велике воде коинцидирају
на сливовима Требишњице и Неретве, јер падавински циклон
истовремено обухвата оба слива, може се наговијестити
комплексност проблематике управљања системом и пресудан
значај доношења правовремених управљачких одлука.
Планирани приход од продаје електричне енергије и
помоћних услуга по Билансу за 2019. годину износио је
55.154.480 КМ, док је ребалансирана вриједност прихода у
износу од 39.397.089 КМ мања за 15.757.391 КМ.
Остварени приход од продаје електричне енергије у 2019.
години износи 36.993.746 КМ, а приход од номинованих
капацитета секундарне и терцијарне регулације 1.268.774 КМ,
што у укупној суми износи 38.262.520 КМ. Проценат остварења
Ребаланса плана прихода за 2019. годину износи 97,12%.
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Дијаграм 1. Мјесечна остварења и планови производње система
ХЕТ у 2019. години

Укупно остварена производња система ХЕТ у 2019. години
износи 691,08 GWh, чиме је Ребаланс плана производње
испуњен са 97,13% док је Биланс за 2019. годину испуњен
са свега 65,64%.
Дијаграм 4. Процентуално учешће производних објеката у остварењу
прихода од производње електричне енергије у 2019. години
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Дијаграм 2. Процентуално учешће производних објеката у укупној
производњи система ХЕТ у 2019. години

Остварена хидрологија на нивоу године није значајније
одступала од билансираних вриједности дотока и међудотока,
али је изражена неравномјерност падавина и дотока
у акумулације по мјесецима. Највеће падавине као и
максимални дотоци воде у акумулације Билећа и Требиње

Сталним праћењем и сагледавањем стања у систему,
добром координацијом са МХ ЕРС и уважавањем свих
узводних и низводних ограничења као и потреба
Електроенергетског система ЕРС, правовремено и стратешко
одлучивање и управљање системом је био императив
стручних служби током 2019. године.
Наведени подаци о оствареној хидрологији, производњи
и приходима од електричне енергије и помоћних услуга, те
режимима рада у условима вишеструких ограничења и изазова,
недвосмислено указују да је ХЕТ током 2019. године успио остати
важан ослонац Електроенергетског система ЕРС-а.
мр Тамара Бојић, дипл.ел.инж., дописник
шеф Службе за обрачун електричне енергије
ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
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ЕРС повећава своје производне капацитете “зелене енергије“
првим пројектом вјетроелектране Хргуд у Републици Српској

ЕНЕРГИЈА ВЈЕТРА У ФУНКЦИЈИ
СТАБИЛНИЈЕГ СНАБДИЈЕВАЊА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Према прелиминарном динамичком плану
тј. тзв. “road map“ дефинисаном од стране
KfW банке, а прихваћеном од стране ЕРС-а,
завршетак пројекта изградње вјетроелектране
Хргуд се очекује крајем 2023. године

З

ахтјеви Европске Уније и међународне обавезе Босне и
Херцеговине у подручју енергетског сектора, у највећем
обиму дефинисане су Уговором о успостављању
Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе. Овај
Уговор је потписан 2005. године у Атини од стране земаља
региона: Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније, Бугарске, Румуније и Албаније. Босна и
Херцеговина је ратификовала овај Уговор 2006. године, а
сам Уговор је ступио на снагу 1. јула 2006. године.
Овим Уговором је дефинисано тржиште електричне
енергије и природног гаса. Земље потписнице овог
споразума су прихватиле важећа општа правила Европске
Уније у области производње, дистрибуције и трговине
електричном енергијом, као и правила која се односе на
заштиту животне средине.
На овај начин су остварени предуслови за испуњење
основних циљева Енергетске заједнице који између осталог,
обухватају креирање стабилног и јединственог тржишта
електричне енергије, стабилност снабдијевања крајњих
потрошача, те побољшање стања животне средине, уз
примјену енергетске ефикасности и развој и изградњу нових
објеката за производњу енергије из обновљивих извора. У
складу са овим Уговором, Република Српска је преузела
обавезу изградње производних објеката који користе
обновљиве изворе за производњу енергије.
Електропривреда Републике Српске је изразила
заинтересованост за изградњу нових производних
капацитета коришћењем енергије вјетра, тј. изградњом
вјетроелектрана. У Републици Српској је дефинисано пет
перспективних локација за испитивање ресурса вјетра.
Једна од тих локација је и локација Хргуд. Локација
Хргуд се налази на подручју општине Берковићи у
југоисточном дијелу Босне и Херцеговине у Републици
Српској, 50 km сјеверозападно од Требиња и око 30 km
југоисточно од Мостара.
Главни циљ ЕРС-а, а који је у складу са обавезама које је
Република Српска/БиХ преузела приступањем Енергетској
заједници, је да изградњом вјетроелектране Хргуд повећа
разноврсност енергетских извора и тиме допринесе
еколошки погодној производњи електричне енергије. Овим
путем би се повећао удио енергије из обновљивих извора у
енергетском систему РС/БиХ, а дошло би и до побољшања
економске ситуације у предметном региону.
ЕРС је примјеном поступка међународне јавне набавке,
изабрала консултантску фирму COWI из Данске да изради
Студију изводљивости за вјетроелектрану Хргуд. Средства
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за израду ове студије обезбијеђена су из посебног фонда
омогућеног од стране Њемачке Владе (“SBF фонд”)
2008/2009.
године.
Задатак
обрађивача/изабраног
Консултанта је био да у оквиру предметне студије изврши:
процјену изводљивости изградње вјетроелектране Хргуд
у који су укључене и додатне активности које се односе на
мјерење и процјену брзина вјетра на предметној локацији,
утицај на електро мрежу, процјене обима производње, тип
агрегата, транспорт, заштита околине, итд. Посебно важан
циљ студије је процјена вјетра као ресурса за производњу
електричне енергије у овом типу електране. Студија
изводљивости је комплетирана 2014. године. Резултати
поменуте студије су показали да је пројекат вјетроелектране
Хргуд, инсталисане снаге 48 МW и годишње производње од
cca 126 GWh, погодан за даљи развој. Према овој студији,
електрана би се састојала од 16 вјетрогенератора, и сваки
би имао по cca 3 МW инсталисане снаге. Тачна инсталисана
снага и тип агрегата ће бити дефинисани приликом израде
идејног и главног пројекта.
Даље активности ЕРС-а на реализацији пројекта
вјетроелектране Хргуд су се одвијале у правцу добијања
концесије за изградњу и коришћење вјетроелектране
Хргуд. У том смислу, ЕРС је 2015. године потписала са
Владом Републике Српске Уговор о концесији за изградњу
и коришћење вјетроелектране Хргуд у трајању од 50 година.
Паралелно са активностима око добијања концесије
за вјетроелектрану Хргуд, ЕРС је водила преговоре са
њемачком KfW банком око обезбјеђивања финансијских
средстава неопходних за реализацију пројекта. Коначно,
у новембру 2017. године је потписан Споразум о зајму и
пројекту, којим је дефинисано кредитно задужење ЕРС-а у
износу од 60 милиона EUR ради изградње вјетроелектране
Хргуд. Ова кредитна линија ће покрити трошкове изградње
вјетротурбина, темеља, електричне мреже и трафостанице
на пројектној локацији, приступних путева и платформи
као и трошкова конекције на високо напонску мрежу.
ЕРС ће учествовати у финансирању пројекта властитим
средствима у износу од 4.285 милиона EUR, што чини да
укупни финансијски оквир за овај пројекат износи 64.285
милиона EUR.
Споразум о зајму и пројекту се заснива на споразуму
закљученом 2013. године између Владе Савезне Републике

АКТУЕЛНО
Њемачке и Савјета министара Босне и Херцеговине о
финансијској сарадњи и споразуму закљученом 2015. између
Владе Савезне Републике Њемачке и Савјета министара
Босне и Херцеговине о финансијској сарадњи.
У Споразуму о зајму и пројекту је дефинисано и
усаглашавање и потписивање Посебног споразума гдје
ће бити дефинисани детаљи пројекта, као и робе и услуге
које ће бити финансиране путем кредита, поступак исплате,
затим дефинисање финансијских размјера и детаљи око
обавеза ЕРС-а у вези са извршењем пројекта. Овај Посебни
споразум је усаглашен и потписан од стране KfW банке и
ЕРС-а почетком 2020. године.
Додатна обавеза ЕРС-а је била и израда извјештаја о
процјени утицаја на природну средину и становништво.
Извјештај овог типа је обавезан за све пројекте изградње
енергетских капацитета на тлу EU и за пројекте који се
финансирају из средстава међународних финансијских
институција. У складу са наведеним, ЕРС је расписала
међународни тендер за набавку консултантских услуга за
израду овог извјештаја. Финансирање овог пројекта је
обезбијеђено из грант средстава додијељених од стране KfW
Банке у износу од 200.000 EUR. Поступак избора обрађивача
овог извјештаја се проводио по правилима за набавке KfW
банке. Одабран је успјешни понуђач са којим је потписан
уговор 2019. године. Имплементација овог уговора је у току и
у складу је са уговореном динамиком. Коначан извјештај се
очекује у четвртом кварталу 2020. године и он ће поред своје
главне сврхе да задовољи услове међународног кредитора KfW банке тј. њено гесло да не улаже у еколошки непогодне
пројекте, бити коришћен и као добра полазна основа за
добијање еколошке дозволе за вјетроелектрану Хргуд, а коју

издаје Министарство за просторну уређење, грађевинарство
и екологију.
ЕРС је у октобру 2019. објавила позив за нуђење за
набавку консултантских услуга за тзв. Имплементационог
консултанта чији је задатак да пружи подршку ЕРС-у у
процесу израде идејног пројекта вјетроелектране Хргуд,
пројектовању и имплементацији тендерског поступка,
изради тендерске документације за изградњу објекта,
евалуацији понуда, закључивању уговора са успјешним
понуђачем, те да подржи ЕРС у току реализације будућег
уговора за изградњу тј. извјештавање, надзор итд. Поступак
набавке се врши по правилима за набавке прописаним од
стране KfW банке. Евалуација приспјелих понуда је у току.
Према прелиминарном динамичком плану тј. тзв. “road
map“ дефинисаном од стране KfW банке, а прихваћеном од
стране ЕРС-а, завршетак пројекта изградње вјетроелектране
Хргуд се очекује крајем 2023. године.
Изградњом ВЕ Хргуд, ЕРС би повећала своје производне
капацитете “зелене енергије“ и тиме би се значајно
допринијело стабилности снабдијевања електричном
енергијом како у БиХ/РС тако и у региону. Ово је први
пројекат ове врсте у Републици Српској. Током реализације
овог пројекта, ЕРС ће стећи значајна искуства која ће бити
искоришћена у циљу ефикасније реализације будућих
пројеката овог типа.
Радован Грдинић, директор
Бојан Томаш, водећи инжењер
Дирекција PIU
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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АКТУЕЛНО
Ниче соларна електрана у југоисточном дијелу општине Требиње,
на удаљености од око 12 километара од центра града

КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА
СЕ ТРЕБИЊЕ 1
Планирана соларна електрана Требиње 1
има инсталисану снагу од 100 MW и просјечну
годишњу производњу од 147,7 GWh. Процијења
инвестициона улагања у СЕ Требиње 1 су око 134
милиона КМ
Сунце има виталну улогу у животу на Земљи. Енергија
сунца кориштена је од древних времена до данас.

Кориштење сунчеве енергије у древна времена

Лепенски вир, археолошко налазиште из 6500-5500.
године п.н.е., се налази на Дунаву у Ђердапу, на граници
између Србије и Румуније у близини Доњег Милановца.
На истраженој површини од 2.500 m², у слоју чија
просjечна дебљина износи 3,5 m, нађени су остаци девет
сукцесивних грађевинских нивоа са 136 стамбених и
сакралних објеката изграђених у периоду од 6.500-5.500.
године п.н.е. Сви објекти имају правилну геометријску
основу у виду заобљеног трапеза, који је својом широм
основом окренут према Дунаву.

Са становишта соларне архитектуре у вези Лепенског
вира треба истаћи:
•
Да су насеље и објекти у насељу изванредно
уклопљени у околни природни амбијент.
•
Да основе објеката имају облик који се у соларној
архитектури може сматрати изузетно добрим.
•
Да зидови објеката почињу од основе и да се налазе
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под нагибом на бочним странама и идући од предње до задње
стране објекта. На овим просторима нагнуте површине могу
да приме више сунчевог зрачења од вертикалних.
• Да су због конфигурације терена објекти окренути
према истоку (ријеци) односно јутарњем сунцу и да су у
поподневним часовима у сјенци. Оријентација објеката
према истоку омогућавала је максималан захват сунчевог
зрачења у јутарњим часовима који су били важни за сушење
зидова објеката од ноћне влаге.
•
Под од црвеног кречњака који има карактеристике
опeке представља добар пасиван пријемник сунчевог
зрачења и акумулатор топлоте. Додатно гријање остваривано
је помоћу огњишта.
•
Топлотна изолација објеката вршена је укопавањем
или засипањем зачеља објеката која су се налазила у сјенци.
Светилишта објеката су обасјавана сунцем у првим јутарњим
часовима.
Кориштење сунчеве енергије данас, за производњу
електричне енергије
Развој
технологије
соларних
ћелија,
односно
фотонапонске технологије, почео је током индустријске
револуције када је 1839. године француски физичар
Edmund Bequerel доказао фотонапонски ефекат или
способност соларне ћелије да претвара сунчеву свјетлост
у електричну енергију.
Модерну фотонапонску ћелију развио је Bell Labs,
1954. године, а соларна енергија је била прескупа за
комерцијалну употребу.
Са развојем фотонапонске технологије, цијена је била
све нижа. Цијена електричне енергије из фотоволтаичих
електрана, 2010. године износила је у Индији 0,3 USD/kWh, у
Италији 0,37 USD/kWh, а у Њемачкој 0,33 USD/kWh.
Према истраживањима “International Renewable Energy Agency” за 2018. годину цијена електричне енергије
из соларних фотоволтаичких електрана износила је у
Индији 0,06 USD/kWh, у Кини 0,065 USD/kWh, у Италији
0,07 USD/kWh, у Француској 0,08 USD/kWh, а у Њемачкој
0,11 USD/kWh.
У земљама Европе у 2018. години било је изграђено
соларних електрана које су имале снагу 118 840 MW. Поједине
земље су у 2018. години имале велики инсталисани капацитет
у соларним електранама, у Њемачкој 45.277 MW, у Италији
20.120 MW, у Француској 9.483 MW, а у Шпанији 4.744 MW.

АКТУЕЛНО
Према расположивим подацима највећа производња у 2017. години остварена је у Њемачкој 39.401 GWh/god, а у Италији
24.378 GWh/god. Знатно веће ефекте према инсталисаној снази соларних електрана имале су електране у Шпанији, у односу
на Грчку и Италију, а далеко веће ефекте су имале у односу на Њемачку.

Планирана соларна електрана Требиње 1

Локација планиране СЕ Требиње 1 (поглед са запада)

Локација планиране СЕ Требиње 1 налази се у југоисточном дијелу општине Требиње, на удаљености од око 12 км од
центра града. Планирана соларна електрана Требиње 1 има инсталисану снагу од 100 MW и просјечну годишњу производњу
од 147,7 GWh. Процијења инвестициона улагања у СЕ Требиње 1 су око 134 мил. КМ.
За СЕ Требиње 1 израђена је техничка документација на нивоу идејног пројекта и студије оправданости. За планирану
СЕ Требиње 1 израђује се студија прикључења на преносну мрежу. У току су активности на обезбјеђењу потребих дозвола и
сагласности.
У циљу искориштења сунчеве енергије на подручју Републике Српске, МХ ЕРС наставља активности на истраживању
нових локација и изради техничке документације на којима ће бити изграђене нове соларне електране.

Очекивана производња СЕ Требиње 1 по мјесецима

др Жељко Ратковић дипл. инж. маш.
директор Дирекције за инвестиције
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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АКТУЕЛНО
Реорганизација електродистрибутивних предузећа МХ “ЕРС“

ФОКУС НА СТРУЦИ И ПРОДУКТИВНОСТИ
Нови модел организације предвиђа формирање
пет сектора од чега ће четири бити техничког
карактера а само један административна подршка

П

роцес реорганизације је покренут са нивоа
Министарства енергетике и рударства Републике
Српске, а спроводи га Матично предузеће ЕРС-а.

Реорганизацијом се успоставља нови организациони
систем пословања, чији је фокус прелазак са досадашњег
географског на функционални модел управљања.
Кључни аспект реорганизације односи се на раздвајање
дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном
енергијом у посебне правне субјекте при чему ће постојећих
пет електродистрибутивних предузећа од 20. марта 2020.
године прерасти у оператере дистрибутивног система (ОДС).
По новом Закону о електричној енергији, чије се усвајање
очекује у првом кварталу године, електродистрибутивна
предузећа се од 1. јануара 2021. године више неће бавити
снабдијевањем електричном енергијом.
Раздвајање дјелатности доноси огромне промјене и
практично приморава електродистрибутивна предузећа
на повећање ефикасности и смањење трошкова, јер би
пословање на постојећи начин било дугорочно неодрживо.
Електродистрибутивна предузећа су већ од 1. септембра
2019. године изгубила дио прихода са преласком свих
купаца са напонског нивоа 110, 35, 20 и 10 kV на тржишно
снабдијевање. Нова фаза губитка купаца се десила са
почетком ове године када су на тржишно снабдијевање
прешли и купци са напонског нивоа 0,4 kV који имају
годишњу потрошњу већу од 35 MWh.
Анализа пројектног тима указала је на хитну
потребу за новим оперативним моделом и подизању
ефикасности електродистрибутивног система у РС.
Заједничим радом у протеклом периоду створени
су услови за успостављање здравог и модерног
електродистрибутивног система и то кроз:
•
Повећање ефикасности рада преко смањења броја
запослених за 15% (са 3.937 на 3.347)
•
Смањење трошкова рада у петогодишем периоду у
укупном износу од 59 милиона КМ
•
Агилнију организацију у оквиру које долази до
смањења организационих јединица за 47% (са 446 на 238),
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при чему ће руководиоце организационих цјелина замјенити
руководиоци из струке
•
Већа искориштеност регулисане имовине (поврат
расте са 1,29% на 2,53%)
•
Смањење удјела административно-управљачког
кадра са 37% на 26%
•
Припрема за регулаторне промјене и усклађивање
са новим Законом о електричној енергији РС

Наглашено је да ће се у процесу оптимизације броја
запослених исказати максимална социјална осјетљивост
кроз програм збрињавања радника уз исплату стимулативне
отпремнине, значајно повољније од износа гарантованог
одредбама Kолективног уговора.
Детаљном анализом утврђен је нови оперативни модел
за дистрибутивна предузећа која ће са географске прећи
на функционалну организацију уз примјену принципа
управљања струком.

ПРИМЈЕР “ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ“
“Електрокрајина“
Бања
Лука,
као
највеће
електродистрибутивно предузеће у РС које покрива
скоро 50 одсто тржишта, се налази пред великим
реорганизационим изазовима.
С обзиром на пад прихода, те на чињенице протеклог
пословања, у смислу
кредитног
задуживања,
задуживања код Матичног предузећа за испоручену
ел.енергију, као и трошкове плата дупло већих од
одобрених, које чине више од 50 одсто прихода
предузећа, у руководству “Електрокрајине“ оцјењују да
је дугорочно пословање у садашњем облику неодрживо.
Указују да је анализом утврђен значајан вишак
запослених, укључујући и раднике неодговарајућих
квалификација, због чега је покренут процес нове
систематизације при чему је утврђена потреба за 1.408
радних мјеста. Од укупног броја радника скоро двије
трећине би било ангажовано у теренским операцијама,
док би мање од 20 одсто радника било задужено за
административну и информатичку подршку.
Нова организација ће, умјесто досадашња три подједнако
постављена сектора – техничких, економских и правних

АКТУЕЛНО
послова, бити базирана на струковном сегменту при чему
се креира пет сектора од чега ће четири бити техничког
карактера а само један административна подршка.
Нова
вертикална
организациона
структура
дистрибутивних предузећа:
•
Сектор управљања имовином, изградњом и
прикључцима
•
Сектор теренских операција
•
Сектор управљања мрежом
•
Сектор мјерења и односа са корисницима
•
Сектор послова подршке
Сектор управљања имовином, изградњом и прикључцима
представљаће
“мозак“
организације
са
задатком
оптимизације кориштења имовине и поврата на инвестицију.
Сектор ће се по службама бавити стратешким управљањем
имовином уз дефинисање смјерница развоја и циљане
структуре мреже, оперативним управљањем имовином са
креирањем планова изградње и одржавања, те припремом и
надзором процеса изградње према потребама купаца.
Сектор теренских операција ће постати “мишић“
функцијске организације при чему ће умјесто великог
броја досадашњих географских радних јединица општег
типа (запошљавале и бројну администрацију) постојати
редуковани број искључиво техничких теренских јединица и
физичких локација за окупљање теренских екипа.

Сектор управљања мрежом доноси нови концепт
диспечинга са већом централизацијом управљања и
оптимизације ресурса на терену при чему се уводи један
позивни телефонски број за цијело предузеће.
Сектор мјерења и односа са корисницима биће,
између осталог, одговоран за управљење мјерним
уређајима и подацима које ће слати снабдјевачу уз
формирање специјализоване јединице за активно
смањење дистрибутивних губитака. Комуникација са
корисницима биће стандардизована и унапређена са
централизованим управљањем.
Сектор послова подршке спојиће досадашња два
административна сектора економских и правних послова,
те ће, уз значајно редуковање броја извршилаца, скоро у
потпуности бити централизован (са изузетком складишта
и заједничких послова), што ће значајно убрзати проток
документације и процес одлучивања.
Поред
наведених
сектора,
при
Управама
електродистрибутивних
предузећа
биће
формиране
самосталне службе и одјељења (ИТ подршка, интерна
ревизија, заштита на раду, квалитет, заштита околине и др.).
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Електродистрибутивна предузећа 31. јануара и 3. фебруара
објавила први интерни позив за стимулативне отпремнине

ЗАПОЧЕО ПРОЦЕС ОПТИМИЗАЦИЈЕ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Право на пријаву имају сви запослени изузев
радника електроенергетске струке и других
дефицитарних занимања

Е

лектродистрибутивна предузећа су 31. јануара и 3.
фебруара објавила први интерни позив за достављање
пријава радника за остваривање права на стимулативну
отпремнину и накнаду за економско–социјално збрињавање
у процесу оптимизације броја запослених.
Право на пријаву на позив, отворен до 21. фебруара, имају
сви запослени изузев радника електроенергетске струке и
других дефицитарних занимања са листе коју су утврдиле и
објавиле управе електродистрибутивних предузећа.
Објави
позива
претходило
је
вишемјесечно
усаглашавање више предметних докумената између управа
Матичног предузећа и електродистрибутивних предузећа са
челницима синдикалних организација.
Као резултат тога, 24. јануара су потписани Програм
оптимизације броја запослених и Правилник о стимулативној
отпремнини и накнади за економско-социјално збрињавање
радника у процесу оптимизације броја запослених у
електродистрибутивним предузећима.
Правилником су прецизно утврђени услови за
остваривање права на стимулативну отпремнину и накнаду
за економско– социјално збрињавање, те начин утврђивања
износа стимулативне отпремнине.
Документом су запослени подијељени у четири групе, а
висина стимулативне отпремнине за добровољни одлазак
одређена је бројем година радног стажа и просјечном нето
платом за првих девет мјесеци 2019. године.

Монтер - На терену без обзира на вријеме

Радницима који имају утврђену инвалидност, умањену
радну способност, који припадају породицама погинулих
бораца, самохрани родитељи и хранитељи имају право да
им се укупан износ отпремнине увећа за додатних пет одсто.
Ратни војни инвалиди од I до IV категорије имају право на
увећане отпремнине од шест до 15 одсто.
Електродистрибутивна предузећа су Планом пословања
за 2020. годину на основу постигнуте сагласности
представника управа предвидјела неопходна средства за
исплату стимулативних отпремнина.
Мјерила и критеријуме који ће се јединствено
примјењивати у свим електродистрибутивним предузећима
у поступку оптимизације броја запослених, претходно су
усагласили в.д. генералног директора ЕРС-а Лука Петровић
и предсједник Синдиката радника ЕРС Зоран Мићановић.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Eлектрокрајина“ а.д. Бања Лука
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АКТУЕЛНО
Од 1. јануара 2020. године МХ “ЕРС“ преузима потрошаче на 0,4 kV,
са годишњом потрошњом већом од 35.000 kWh

ЕРС ОД НОВЕ ГОДИНЕ ПРЕУЗИМА НОВЕ ПОТРОШАЧE

До сада су уговорима о потпуном
снабдијевању понуђени потрошачи
електричне енергије на високом
и средњем напону (110, 35 и
10 kV), њих око 1.200. Највећи
број тих потрошача закључио је
уговоре са МХ “ЕРС“ јер се ради о
убједљиво најјефтинијем понуђачу
на тржишту, али исто тако који
нуди најпоузданије снабдијевање
електричном енергијом

М

Х “Електропривреда Републике
Српске“ наставља са започетим
активностима
везаним
за
отварање тржишта електричном
енергијом
и испуњавање обавеза
Трећег енергетског пакета. У складу с
тим, у оквиру тржишног снабдијевања
од 1. јануара 2020. године МХ “ЕРС“
ће преузети потрошаче на 0,4 kV,
са годишњом потрошњом већом од
35.000 kWh, уколико буду изабрали
Електропривреду Републике Српске
као снабдјевача.
Ради се од око 4.000 купаца који
су сада категорисани купци на 0,4kV
остала потрошња (1, 2, 3, 6 и 7 тарифна
група) и 0,4kV јавна расвјета.
До сада су уговорима о потпуном
снабдијевању понуђени потрошачи
електричне енергије на високом и
средњем напону (110, 35 и 10 kV), њих
око 1.200. Највећи број тих потрошача
закључио је уговоре са МХ “ЕРС“ јер
се ради о убједљиво најјефтинијем
понуђачу на тржишту, али исто тако
који нуди најпоузданије снабдијевање
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електричном енергијом.
Цијена електричне енергије коју
ЕРС нуди својим купцима је око 25%
нижа него у Федерацији БиХ и Србији.
Поред тога, ЕРС има дугогодишње
искуство у пословима трговине и
снабдијевања електричном енергијом
што резултује задовољством крајњих
купаца електричне енергије.

ЗА КРАТКО ВРИЈЕМЕ ОДЛИЧНИ
РЕЗУЛТАТИ
За врло кратко вријеме Дирекција
је успјела објединити дјеловање из
досадашњих пет дистрибутивних
предузећа.
Успјешно
је
имплементиран
систем
за
билинг, са могућностима које
се мјере са највећим свјетским
стандардима, а који је омогућио
генерисање уговора и без грешке
благовремено
испостављање
рачуна.
Тако
је
Дирекција
за
тржишно
снабдијевање
остварила одличне резултате у
овом кратком периоду. Проценат
наплате је након првог мјесеца
снабдијевања
електричном
енергијом око 95%.
Дирекција за снабдијевање из
Матичног предузећа наставила је
уредно
снабдијевање
потрошача
електричном енергијом из своје
надлежности, док су дистрибутивна
предузећа дужна да ту енергију преносе
путем своје мреже и врше очитања
потрошене електричне енергије.

За врло кратко вријеме Дирекција
је успјела објединити дјеловање из
досадашњих
пет
дистрибутивних
предузећа. Успјешно је имплементиран
систем за билинг, са могућностима
које се мјере са највећим свјетским
стандардима, а који је омогућио
генерисање уговора и без грешке
благовремено испостављање рачуна.
Тако је Дирекција за тржишно
снабдијевање
остварила одличне
резултате у овом кратком периоду.
Проценат наплате је након првог мјесеца
снабдијевања електричном енергијом
око 95%.
Тржиште је отворено, тако да и остали
купци могу бити клијенти тржишног
снабдијевања које је у домену Дирекције
за снабдијевање Матичног предузећа
“Електропривреде Републике Срспке“.
Отварањем
тржишта
купци
електричне енергије у Републици
Српској стекли су право слободног
избора снабдјевача по цијенама
утврђеним на тржишним принципима.
Раздвајањем дјелатности дистрибуције
и
снабдијевања
осигурава
се
једноставнији улазак на тржиште и
равноправност учешћа свих корисника
дозволе за трговину и снабдијевање
електричном енергијом.
Домаћинства и “мали купци“
припадају
категоријама
јавне
потрошње. Те купце електричном
енергијом снабдијевају по регулисаним
цијенама носиоци лиценце за јавно
снабдијевање.
Велибор Шиповац, директор
Дирекција за снабдијевање ел. енергијом
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

ДОГАЂАЈИ
Свечаном академијом обиљежено 120 година рударства у Угљевику

УГЉЕВИЧКИ РУДНИК ДАЈЕ НЕМЈЕРЉИВ
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ЦИЈЕЛЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
За 120 година произведено
милиона тона угља

шездесет

Т

е далеке 1899. године, када је отворен први рудник у
Угљевичком басену, ни највећи визионари и сањари
нису могли предвидјети у каквог ће се привредног
гиганта развити Рудник у протеклих 120 година.
Рудник угља Угљевик је почео да ради у до тада
изразито пољопривредном и руралном окружењу,
прилично заосталом и са врло слабим комуникацијама са
свијетом. Отварање рудника је пресудно утицао на развој
Угљевика.
Првобитна производња у вријеме Аустро-Угарске била
је свега 5.000 тона угља годишње, копало се ручно, а
транспорт се обављао воловском запрегом. Уз отварање
рудника, због превоза руде, почела је изградња пруге
Угљевик- Бијељина -до луке у Босанској Рачи на ријеци
Сави, а грађени су и чврсти калдрмисани друмови, ради
превоза руде до потрошача. Изградња пруге потпуно ће
бити завршена тек након Првог свјетског рата и повезаће
угљевички крај са другим крајевима, што ће отворити
разне могућности развоја. Потом у вријеме Краљевине
Југославије ово је државни рудник изузетно добро
организован, а тада стижу и први парни багери.
У социјалистичком периоду рудник има своје успоне
и кризе, зависно од потражње угљa као енергента
на тржишту. Свој пуни развој доживљава у оквиру
Електропривреде, односно новог предузећа Рудник и
термоелектрана Угљевик, у које се стари рудник интегрише
седамдесетих година прошлог вијека.
Данас рудник у једном дану оствари већу производњу
од годишњих на почетку свога рада. Уз кориштење
савремене механизације годишње се ископа и преко
два милиона тона угља и преко 8,5 милиона кубика
откривке годишње.
Велики пословни јубилеј Рудника и термоелектране
Угљевик - 120 година рударства у овом крају обиљежен

је у суботу, 23.11.2019. свечаном академијом у Центру за
културу у Угљевику.
Свечаности у угљевичком Центру за културу су,
поред бројних званица и радника овог предузећа,

Угљевик рудник и град – Хроника једног доба
У Центру за културу у Угљевику, уочи Дана рудара,
промовисана је књига “Угљевик рудник и град“ –
хроника једног доба, аутора Петра Томића. Плава сала
је била испуњена до посљедњег мјеста, а о књизи су,
поред аутора, говорили и уредник Слободан Марковић
и испред издавача Народне библиотеке из Бијељине,
Јован Цвјетковић.
Петар Томић је цијели радни вијек провео у Руднику
и термоелектрани Угљевик. Радио је као инжењер у
производњи, био технички директор рудника, директор
Рудника и термоелектране Угљевик. Иако већ годинама
у пензији, одлучио је да напише књигу посвећену јубилеју
- 120. годишњици рударства у Угљевику. Како је на
промоцији истакао, желио је да се не забораве они који
су се борили да се рудник одржи. У књизи је поменуо
много имена, првих булдозериста, багериста, дампериста,
копача, мајстора, пословођа, обичних радника. Приказао
је историјат развоја рудника, као и пратећи развој града
и његових становника у контексту друштвено-политичких
збивања. Истакао је да у Угљевику није увијек било
лако, а да је најбољи период за Рудник био у вријеме
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и од 1985. до данас,
због изградње и рада Термоелектране. Рудари су често
радили и по два, три мјесеца без плате, али су издржали и
сачували Рудник и Угљевик.
Уредник књиге Слободан Марковић је посебно истакао
значај ове књиге, коју би како је рекао, требала да има
свака кућа у Угљевику, јер је то историја Угљевика и као
таква је заиста споменик једном времену и људима које
не треба заборавити.
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ДОГАЂАЈИ
присуствовали
предсједник
Народне
Скупштине
Републике Српске Недељко Чубриловић и генерални
директор “Електропривреде Републике Српске” Лука
Петровић.
“Стодвадесет година постојања и непрекидног рада
је заиста велики и значајан јубилеј, посебно ако имамо
у виду чињеницу да се на простору на коме живимо
превише често и без потребе мора почињати од почетка.
Мало је привредних колектива који су на овим просторима
трајали толико дуго. Од 1899. године до данас, на овим се
просторима промијенило много идеологија, политичких
и економских уређења, пуно држава и режима, а Рудник
је опстао, растао и, морам то истаћи, задржао своју
веома важну и часну улогу у животу овог подмајевичког
краја. Данас РиТЕ Угљевик производи годишње трећину
електричне енергије у систему “Електропривреде
Републике Српске”. У наредним годинама предстоји нам
отварање новог површинског копа – Угљевик Исток,
који ће термоелектрану снабдијевати угљем у наредних
двадесетак година. Сви запослени у нашем предузећу
су свјесни да је у будућности неопходно изградити нову
термоелектрану која би обезбједила даљи привредни
развој овог краја, али и опстанак рудника и овог
предузећа. За то нам треба и подршка Електропривреде
и Владе Републике Српске, као и локалне заједнице“,
рекао је, обраћајући се присутнима, вршилац дужности
директора “РиТЕ Угљевик“ Чедомир Стојановић. Према
његовим ријечима, предузеће запошљава више од 1.900
радника, а индиректно омогућава егзистенцију за 20.000
људи у регији.

Научни скуп - Значај и перспективе угља у условима
енергетске транзиције
У Руднику и термоелектрани Угљевик у поводу
обиљежавања 120 година рударства у Угљевику
одржан је 5. децембра 2019. године округли сто под
називом “Значај и перспективе угља у условима
енергетске транзиције”.
“Производња електричне енергије из угља пет пута
је јефтинија у односу на обновљиве изворе и у овом
вијеку даља експлоатација и кориштење угља сигурно
ће бити приоритет у свијету”, оцијенио је на научном
скупу у Угљевику професор са Рударско-геолошког
факултета у Београду Владимир Павловић. Као
предсједник Савеза инжењера рударства и геологије
Србије он је честитао угљевичким рударима значајан
јубилеј 120 година експлоатације угља на овом
подручју и поручио да је будућност рудника угља и
термоелектрана врло позитивна, уз обавезу свих да
повећавају проценте искориштења и смањују емисије
штетних гасова. “Све указује на то да ће угаљ врло
брзо да се врати на старе позиције, уз обавезу која
важи и за друге енергетске изворе, да се много више
пажње обрати на енергетску ефикасност и смањење
емисија штетних гасова”, оцијенио је Павловић.
Овај научни скуп окупио је више од сто стручњака из
области рударства и геологије.
Организатори округлог стола били су Савез инжењера
рудара и геолога Републике Српске и “РиТЕ Угљевик”,
уз подршку Министарства енергетике и рударства и
МХ “Електропривреде Републике Српске”.
Генерални директор “Електропривреде Републике
Српске” Лука Петровић је истакао да је руда важан ресурс
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“Електропривреде Републике Српске”.
“На Руднику у Угљевику имамо 900 запослених, а
толико и у Гацку. Руда угља, која се користи у ова два
рудника, омогућила је производњу електричне енергије
у “Електропривреди Републике Српске“ са приходом око
10 милијарди марака, што је немјерљив допринос развоју
регије и цијеле Републике Српске”, рекао је Петровић. Он
је најавио да ће “Електропривреда Републике Српске” у
наредном периоду посебно истаћи важност рударства и
улогу рудара.
Предсједник Народне скупштине РС Недељко
Чубриловић је истакао да је јубилеј 120 година рударства
значајан не само за Угљевик, него и за цијелу Републику
Српску. “Ријеч је о базичној индустрији, о природном
ресурсу који гарантује производњу електричне енергије
на овом простору још дуги низ година”, рекао је он.
Чубриловић је свима који су до сада учествовали у
развоју РиТЕ Угљевик и капацитета везаних за рударење
честитао јубилеј и пожелио још много година успјешне
експлоатације, рада и што бржег развоја у овој области.
“Ово је важан ресурс за Републику Српску, БиХ и шире, за
све оне са којима “Електропривреда Републике Српске“
сарађује. Много је уложено у еколошке пројекте па се надам
да ћемо тим путем наставити”, поручио је Чубриловић.
Скупштина општине Угљевик је, поводом јубилеја,
додијелила Златну значку “РиТЕ Угљевик“ као
предузећу које је пресудно утицало за развој овог краја
и бољи живот становништва. Признање су директору
Стојановићу уручили начелник Угљевика Василије Перић
и предсједник Скупштине општине Ђоко Симић.
На академији је приказан краћи документарни филм
о настанку и развоју угљевичког рудника од оснивања до
данас, а у умјетничком дијелу програма су учествовали
Божана Лазић, хармоника, студент Музичке академије
Универзитета у Источном Сарајеву, глумац Лепомир
Ивковић, првак Народног позоришта Београд и хор
“Србадија“ из Бијељине.
Обиљељежавајући овај јубилеј РиТЕ Угљевик гледа
у будућност. У протеклих стодвадесет година угљевички
рудари су ископали преко 60 милиона тона угља, а
процијењене резерве угља у Угљевичко-прибојском
басену су преко 310 милиона тона. Тај природни ресурс,
традиција рударства, велики број стручних кадрова у
овом предузећу спремних за нове изазове, је оно са чиме
идемо у будућност.
Светлана Симанић, дописник
референт за односе с јавношћу
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

ДОГАЂАЈИ
Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић у посјети
Хидроелектранама на Требишњици

ПОДРШКА НАЈВЕЋОЈ ХИДРОЕНЕРГЕТСКОЈ
ИНВЕСТИЦИЈИ НА БАЛКАНУ
Предсједник Владе Републике Српске Радован
Вишковић изјавио је, крајем јануара, у Требињу
да се у овој години може очекивати почетак
изградње бране и машинске зграде у пројекту
Хидроелектране “Дабар”

П

редсједник Владе Републике Српске Радован
Вишковић изјавио је, крајем јануара, у Требињу да се у
овој години може очекивати почетак изградње бране и
машинске зграде у пројекту Хидроелектране “Дабар”.
Након састанка са руководствима “Електропривреде
Републике Српске” и предузећа ХЕ “Дабар” и
“Хидроелектране на Требишњици”, Вишковић је најавио да
се у наредних мјесец дана може очекивати да буде завршена
процедура избора стратешког партнера за наставак пројекта
ХЕ “Дабар“.
“До сада је више од 100 милиона КМ утрошено у оквиру овог
пројекта за тунеле, приступне путеве и изградњу електро и
водо мреже”, изјавио је Вишковић. Он је рекао да би кинески
партнер требало да до 14. фебруара да коначну понуду коју
ће размотрити Влада Републике Српске.
Говорећи о проблемима предузећа Хидроелектране на
Требишњици, који су проистекли због нерада “ХЕ Дубровник”,
Вишковић је нагласио да је због тога изгубио, не само ХЕТ,
него и цијела Херцеговина. “Ипак, нисмо сједили скрштених
руку. Одмах се дјеловало са ХЕ “Чапљина” и смањени су

губици”, нагласио је Вишковић.
Директор предузећа ХЕ “Дабар” Жељко Зубац рекао
је да се приводи крају процес јавне набавке за одабир
партнера за финансирање и изградњу преосталих објеката
ове хидроелектране. “Након добијања понуда, слиједи
потписавање Уговора о изградњи објеката ХЕ “Дабар”.
Уговор о изградњи представља основ за аплицирање за
кредитна средства код кинеске EXIM банке, уз обезбјеђење
гаранција Владе Републике Српске. До сада је завршен
ископ цца 8.800 m главног доводног тунела за ХЕ “Дабар” –
капиталног објекта у систему Горњи Хоризонти“, истакао је
Зубац. Он је навео да је процијењена вриједност ХЕ “Дабар”
око 300 милиона евра.
др Тамара Гвозденовић, дописник
Служба надзора
ЗП “ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње

Прослављено 38. година успјешног рада
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

СВЕЧАНО И СКРОМНО ОБИЉЕЖЕН ДАН ПРЕДУЗЕЋА
Традиционално су запосленима, који су у текућој
години остварили 10, 20 и 30 година радног стажа,
уручене јубиларне награде, а пензионерима
пригодни поклони

П

редузеће ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић
Град је, као и претходних година обиљежило Дан
предузећа 05.12.2019. године, његујући традицију дугу
38 година, колико је протекло од оснивања и пуштања у рад
хидроелектране “Бочац“.
Догађају су присуствовали чланови Управе, представници
општине Мркоњић Град, представници Надзорног одбора

и Одбора за ревизију, гости из ЕРС-а, радници предузећа,
пензионери и друге званице.
Овогодишње обиљежавање је протекло у скромној, али
достојанственој атмосфери, а прослава је организована у
просторијама хидроелектране “Бочац“.
Вршилац дужности директора, Горан Милановић, је у
свом обраћању прије свега честитао запосленима ЗП
“Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, на пруженом
залагању за успјешан рад овог колектива, који је у овако
тешким временима одржао стабилно пословање, осврнувши
се на прошле и будуће развојне пројекте предузећа. Он је у
свом обраћању нагласио да је предузеће успјешно пословало
у 2019. години и да наставља да ради у духу традиције овог
предузећа, јер је оно значајан фактор у стварању амбијента
квалитетног живљења на подручју Општине Мркоњић Град.
Традиционално су запосленима, који су у текућој години
остварили 10, 20 и 30 година радног стажа, уручене јубиларне
награде, а пензионерима пригодни поклони. Након свечаног
дијела, настављено је дружење у угодној атмосфери.
Горан Џевер, дописник
Сектор за инвестиције и развој
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
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ДОГАЂАЈИ
“ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград прославио значајан јубилеј

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
За 30 година рада - 27.677 GWh електричне енергије

З

ависно Предузеће “Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград 26. децембра 2019. године обиљежиле
су јубилеј 30 година успјешног рада. Свечаности
поводом обиљежавања јубилеја предузећа присуствовало
је свештенство Црквене општине Вишеград, представници
културног, друштвеног и политичког живота Вишеграда, али
и Републике Српске и Србије, те запослени у “ХЕ Вишеград“.
Пријемом гостију у Управној згради предузећа у
Андрићграду започела је свечаност поводом обиљежавања
овог јубилеја, након чега је гостима омогућен обилазак
постојења вишеградске хидролектране, гдје је прије
тридесет година пуштен у рад и први агрегат. Свечана
церемонија настављена је у Дому културе у Вишеграду, гдје
је током пригодног програма приказан и филм о тридесет
година рада “ХЕ Вишеград“, у коме су сумирани досадашњи
резултати предузећа.
Том приликом, додијељене су и јубиларне награде
запосленима за десет, двадесет и тридесет година рада
у Електропривреди Републике Српске, али и постхумна
признања преминулим директорима “ХЕ Вишеград“: Крсти
Чанчару, Миловану Марјановићу и Дражену Кнежевићу.
Такође, уручена су и признања за изузетан допринос у
раду и пословном успјеху предузећа институцијама и
појединцима, који су великим дијелом заслужни за оно што
је “ХЕ Вишеград“ постала током тридесет година рада. По
завршетку свечане церемоније, уприличен је и ручак за

госте и запослене, у хотелу “Бикавац“ у Вишеграду.
У увјерењу да ће у времену које је пред нама наставити са
успјешним развојем, стварати боље услове за своје раднике,
али и бити још већи ослонац у развоју Републике Српске,
“ХЕ Вишеград“ је у позитивној атмосфери завршила 2019. и
започела још једну пословну годину.

ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВА ПРЕДУЗЕЋА

У “Хидроелектранама на Дрини“ 27. јануара 2020. године
свечано је обиљежена и Крсна слава Предузећа – Свети
Сава. Обред ломљења славског колача, уз бројне званице
и запослене у колективу, уприличен је у Управној згради
предузећа у Андрићграду, након чега је услиједио свечани
ручак у хотелу “Вилина Влас“ у Вишеграду.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Промоција хумане подршке запосленима кроз унапређење
пословних резултата

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ РАДНИКЕ
Управа “Електрокрајине“ на челу са в.д.
директором Драганом Чавићем је поводом
зимских празника дозначила једнократну
новчану помоћ у укупном износу од 10.000 КМ
за петоро радника предузећа чије су породице у
стању највеће социјалне и здравствене потребе

Ч

авић је на пријему за запослене указао да је
“Електрокрајина“ од марта прошле године значајно
унаприједила пословне резултате и смањила
нерентабилне трошкове, због чега су, као социјално
осјетљиво предузеће, одлучили да дио уштеђених средстава
издвоје за потребе најугроженијих радника.
“Раније велике издатке за новогодишњи рекламни
материјал, “Електрокрајина“ је у 2019. смањила за чак 80
одсто. Умјесто расипања новца на скупе поклоне одлучили
смо да, поводом празника, додјелимо новчану помоћ од по
2.000 КМ за петоро радника, које нам је препоручио Синдикат
предузећа“, истакао је Чавић.
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Он је изразио очекивање да ће овај вид хумане подршке
прерасти у традицију предузећа, те да ће се овим примјером
руководити и друге компаније у РС.
Ристо Рогић, предсједик Синдиката “Електрокрајине“,
који је присуствовао пријему, захвалио је Управи предузећа
што је имала разумијевање, не само за уплату финансијске
помоћи најугроженијим радницима, већ и за потребе
бањског лијечења запослених и друге видове солидарности.
“Електрокрајина“ је, такође, у децембру празничним
пакетићима обрадовала малишане у Бањој Луци, који
немају властити дом или се суочавају са великим животним
проблемима. Пакетићи су подијељени малишанима
Центра за дјецу са потешкоћама у развоју “Заштити ме“,
Дома за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада
Врањешевић“ и Сигурне куће за жене и дјецу, жртве насиља
у породици регије Бања Лука.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

ДОГАЂАЈИ
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ и бањалучко предузеће “Проинтер“, потписали
уговор за набавку и инсталацију паметног мјерења

ПРОЈЕКАТ
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ОПРЕМЕ
Циљ нам је да увођењем
система за даљинско очитање
30.000 паметних бројила и
уградњом 13.000 ормарића,
функционисање подигнемо на
највиши ниво, што ће посебно
имати значај за додатно
побољшање мреже, ефикасније
управљање
системом,
квалитетније
снабдијевање
купаца и ниже трошкове

У

оквиру пројекта модернизације
опреме
и
функционисања
дистрибутивног
система,
30.октобра
2019.
године
су
представници
ЗЕДП
“ЕлектроБијељина“ и бањалучког предузећа
“Проинтер“, потписали уговор за
набавку и инсталацију паметног
мјерења, опреме и измјештања
мјерних мјеста и система за даљинско
очитавање. Вриједност овог уговора је
7,5 милиона евра и финансира се из
кредитног аранжмана са Европском
банком за обнову и развој (ЕБРД).
Потписивању
уговора
је
присуствовао и генерални директор
“Електропривреде Републике Српске“

Лука Петровић, који је истакао да је
ово веома значајан пројекат који ће
омогућити управљање и контролу из
једног центра, са једним софтвером
који ће подржати контролу 30 хиљада
електричних бројила.
“То
подразумијева
да
ће
“Електро-Бијељина“ постати једна
од
најсавременије
опремљених
електродистрибуција у Републици
Српској,
која
у
складу
са
реструктурисањем,
омогућава
много боље услове за снабдијевање
електричном енергијом, чиме ће
ово предузеће имати најуређенији
систем. Такође, желим да захвалим и
ЕБРД-у који је кредитним аранжманом
подржао овај пројекат и очекујем да
ћемо овакве пројекте имати и у осталим
електродистрибутивним предузећима,
а битно је истаћи и да ће новац остати
у Српској, чиме ће се развијати и наша
кадровска структура у приватном и
јавном сектору, рекао је Петровић.
Вршилац дужности директора ЗЕДП
“Електро-Бијељина“ Васо Арсеновић,
изјавио је приликом потписивања
уговора, да је ово значајан стратешки
моменат за фунционисање предузећа,
посебно у времену изазова пред којима
се “Електро-Бијељина“ налази.
“Циљ нам је да увођењем система
за даљинско очитање 30.000 паметних
бројила и уградњом 13.000 ормарића,
наше функционисање подигнемо на
највиши ниво, што ће посебно имати
значај за додатно побољшање мреже,

ефикасније управљање системом,
квалитетније снабдијевање купаца и
ниже трошкове. То подразумијева да
ћемо повећањем прихода и смањењем
трошкова, успјети да финансирамо
реализацију овог уговора и надам
се да ћемо оправдати очекивања
свих, посебно наших купаца, истакао
је Арсеновић, који је додао да ће
“Електро-Бијељина“ у овај пројекат
инвестирати 7,5 милиона властитих
средстава.
Директор “Проинтер ИТСС“ Бојан
Вујић, је рекао да су овај пројекат и
уговор доказ да домаћа предузећа
имају способност и производ који могу
продати на европском тржишту.
“Нама је велико задовољство што
смо носиоци једног конзорцијума
у којем су компаније из Републике
Српске и Србије својим удруживањем
показале да имају производе свјетског
квалитета, те очекујем да ће и овај
посао са “Електро-Бијељином“ бити на
највишем нивоу, додао је Вујић.
Тендер за овај посао “ЕлектроБијељина“ је расписала у јуну, а
“Проинтер“ ће испоручити 30 хиљада
паметних бројила, 13.000 ормара за
измјештање мјерних мјеста и систем
за даљинско очитавање потрошње
електричне енергије.
Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина

ЕРС | фебруар 2020.

19

ДОГАЂАЈИ
Лука Петровић на челу Организационог одбора манифестације

ОДРЖАН ИЗБОР ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЛАСA СРПСКЕ

Само удружени око правих вриједности можемо
опстати и расти као друштво, а овакве прилике
нас на то подсјећају

П

редсједник Организационог одбора манифестације,
Лука Петровић, генерални директор “Електропривреде
РС”, је рекао да је са задовољством прихватио да буде
на челу организације.

Голман бањалучких рукометаша на трону
Рукометаш бањалучког “Борца М:тел” Бојан Љубишић
најбољи је спортиста Републике Српске за прошлу
годину јер је, према мишљењу стручног жирија 65.
Избора 10 најбољих спортиста у организацији “Гласа
Српске”, био најзаслужнији што је “Борац” у 2019.
освојио Куп БиХ, друго мјесто у Премијер лиги БиХ и
пласирао се у четвртфинале Челенџ купа.
“Ово је на неки начин јубиларни Избор спортисте, јер
се одржава 65. пут. Морамо као народ да чувамо традицију,
па тако и ову дугу шест и по деценија. Вриједности које
промовишу наши спортисти и ова манифестација су нешто
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Прослављени фудбалер Дејан Станковић на челу
жирија Избора спортисте године
Награду најбољем спортисти Републике Српске уручио
је Дејан Станковић – некадашњи фудбалер, директор
млађих категорија у Фудбалском клубу “Интер” и
савјетник предсједника Уефе Александра Чеферина, од
недавно шеф стручног штаба Црвене Звезде. Станковић
је предсједавао жирију и први пут био у оваквој улози.
“Како смо одлуку донијели једногласно, вјерујем да
нисмо погријешили. Било је прилично тешко, али
мислим да је одлука исправна. Ово је одлично искуство
за мене, манифестација је била прелијепа и заиста сам
се лијепо осјећао. Бањалука и Српска су ми у срцу и
изузетно сам почаствован што сам ове године био на
челу жирија“, рекао је Станковић.
најљепше што имамо. Сама чињеница да се сваке године на
једном мјесту окупе најбољи спортисти и спортски радници
говори какав таленат и потенцијал имамо и колико смо
признати у свијету“ истакао је Петровић.
“Избор спортисте одолијева и има континуитет
захваљујући раду запослених у “Гласу”, али би ентузијазам
вјероватно био узалудан да нема подршке шире друштвене
заједнице. “Електропривреда РС” је као и сваке године
подржала ову манифестацију, а још тридесетак институција
и привредних субјеката је узело учешћа у организацији.
Свакако је неопходно нагласити значајну улогу Министарства
породице, омладине и спорта, као једног од партнера
организације. Добро знамо да је тешко организовати и
мање догађаје, а Избор спортисте својом традицијом и
континуитетом превазилази те оквире. Само удружени око
правих вриједности можемо опстати и расти као друштво, а
овакве прилике нас на то подсјећају“ нагласио је Петровић.
Предраг Шкоро, главни уредник
шеф Службе за информисање
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

ОБЈЕКТИВ
Након 15 година урађена потпуна реконструкција Диспечерског центра МХ “ЕРС“

НОВИ ИЗГЛЕД ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ ЗАДАТКЕ
У симболичком смислу Диспечерски центар
представља и симболизује МХ “ЕРС“ као
јединствени пословни ентитет на тржишту
електричне енергије у БиХ и региону. У
професионалном смислу значај је још већи, јер
се из њега управља и координише рад цијелог
Холднига са циљем остваривања што бољих
економских ефеката

Д

испечерски
центар
Мјешовитог
Холдинга
“Електропривреда Републике Српске” Матично
предузеће а.д. Требиње (МХ “ЕРС“) основан је 1998.
године. Од 1998. до 01.01.2005. године Диспечерски центар
се налазио у просторијама висконапонског разводног
постројења у ТС Требиње, а од 01.01.2005. године се налази у
просторијма зграде Мјешовитог холдинга “Електропривреда
Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње.
Особље Диспечерског центра чине дипломирани
инжењери електротехнике, који су стекли образовање на
Електротехничком факултету, и то Енергетском одсјеку
(смјер за електроенергетске системе). Од оснивања до данас
укупан број инжењера коју су радили посао диспечера је 39.
Тренутно је стално запослено 11 дипломираних инжењера
електротехнике који обављају послове надзора и управљања
електроенергетксим системом у реалном времену. Послови
надзора и управљања електроенергетским системом се
обављају непрекидно (24/7), па се у складу са тим и врши
ангажовање запослених који пословне активности обављају
у смјенском раду.
Послови у реалном времену се састоје од надзора над:
•
погонским и уклопим стањем објеката у ЕЕС-у
•
производњом активне и реактивне енергије на
генераторима
•
хидроенергетским показатељима и вриједностима
акумулација хидроелектрана
•
вриједностима напона у тачкама конекције

производног објекта на преносну мрежу и заједнички са
оператором преносног система (НОСБиХ) одржавају напон у
дозвољеним границама
•
расположивом оперативном резервом електричне
енергије и снаге у ЕЕС-у
•
раположивом резервом регулационих капацитета
за пружање помоћних услуга секундарне и терцијарне
регулације
•
расположивим
врједностима
прекограничних
преносних капацитета
•
испоруком/пријемом електричне енергије на
преносној мрежи, као и преузимањем електричне енергије
на граници између преносне и дистрибутивне мреже.
Послови у реалном времену се састоје од управљања
електроенергетским објектима у реалном времену:
•
ангажовање производних објеката према дневном
плану рада ЕЕС
•
промјена плана ангажовања производних објеката
у ЕЕС-у
•
одржавање баланса активне снаге и енергије
балансне групе МХ “ЕРС“
•
ангажовање електричне снаге и енергије за
потребе резерви секундарне регулације (како за потребе
балансне групе МХ “ЕРС“ тако и за потребе регулационе
области БиХ)
•
ангажовање снаге и енергије терцијарне регулације
за потребе ЕЕС-а
•
уговарање
оперативних
испорука/пријема
електричне енергије (унутардневна трговина електричном
енергијом)
•
анализе сигурности погона производних објеката у
реалном времену
•
анализе изводљивости појединих диспечерских
инструкција у односу на преносну мрежу (у сарадњи са
преносном компанијом и НОС БиХ)
•
предузимање мјера предвиђених планом заштите
од поремећаја
•
предузимање мјера предвиђених Планом обнове
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ОБЈЕКТИВ
рада ЕЕС БиХ
•
издавање и регистровање диспечерских налога
На основу овлаштења за надзор и управљање у реалном
времену запослени у Диспечерском центру имају задатак да
непрекидно (24/7) усклађују производњу из хидроелектрана
и термоелектрана, потребе потрошње електричне енергије
у Републици Српској и уговорених испорука/пријема
електричне енергије из других електроенергетских система
у циљу остваривања најповољнијих економских ефеката по
МХ “ЕРС“. Потребно је да одржавају програм размјене са
околним електроенергетским системима и у складу са тим
проводе диспечерске акције за одржавање регулационе
грешке своје балансне групе на нули. Акције које су
неопходне да се предузму за усклађивање и координацију
у ЕЕС-у су ангажовање производних објеката и вршење
унутардневне трговине електричне енергије.
У складу да реорганизациојом и дерегулацијом у
електроенергетском сектору дешавају се промјене у
овлаштењима и задацима у Диспечерском центру МХ “ЕРС“.
Одређена овлаштења престају да постоје, али се зато добијају
нова овлаштења и задаци у управљању електроенергетским
системом у реалном времену. Електроенергетски систем МХ
“ЕРС“ обавља диспечерске послове у саставу ЕЕС-а БиХ
који је повезан са електроенергетским системима околних
држава и сви су спојени у један ЕЕС, тако да можемо
слободно рећи да је МХ „ЕРС“ већ у Европској унији што
се тиче електроенергетике, јер све послове који се обављају
у ЕЕС-у МХ “ЕРС“ врше се на исти начин и према истим
правилима као и у државама чланицама ЕУ.
Због значаја који има Диспечерски центар МХ “ЕРС“,

а у циљу омогућавања што квалитетнијих услова рада
запосленима, послије 15 година извршена је реконструкција
пословне просторије гдје се обављају ови послови.
Урађена је потпуна реконструкција Диспечерског центра у
грађевинском домену, у домену инсталација ниског напона
и рачунарске мреже, као и уградња видео-зида.
Значај Диспечерског центра МХ “ЕРС“ постоји у сваком
смислу и симболичком и професионалном. У симболичком
смислу представља и симболизује МХ “ЕРС“ као јединствени
пословни ентитет на тржишту електричне енергије у БиХ и
региону. У професионалном смислу је значај још већи, јер
се из њега управља и координише рад цијелог Холднига
са циљем остваривања што бољих економских ефеката.
Тржиште електричне енергије је динамично и непрекидно
се дешавају промјене, које ће се дешавати и у будућности,
па у складу са тим ће и Диспечерски центар преузимати
нове послове и имати нове задатке. Градњом обновљивих
извора електричне енергије и интеграциојм у ЕЕС, а чија
производња није лако предвидива (соларне -електране и
вјетро-електране), дипсчерске акције у реалном времену ће
постати још сложеније, али и важније и имаће још већи утицај
на пословање МХ “ЕРС“. Велики изазов у будућности ће
представљати кадрови запослени у Диспечерском центру, јер
ће прво бити тешко запослити, а потом задржати квалитетне
и обучене кадрове за овако специфичан и тежак посао.
Васиљ Петковић, дипл. инж.ел.
шеф Службе за планирање и операт. управљање
Дирекција за управљање производњом
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Представљамо РЈ “Електродистрибуција Бијељина“ највећу од пет
радних јединица у оквиру ЗЕДП “Електро-Бијељина“

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА И МАРЉИВ РАД, ТЕМЕЉ
ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА
Све активности су усмјерене на побољшању
квалитета у сваком сегменту пословања, гдје
посебно треба истаћи велику заслугу наших
вриједних радника за које, када је то потребно,
не постоји радно вријеме, нити било каква
непознаница у послу

У

оквиру ЗЕДП “Електро-Бијељина“, највећа од пет је
Радна јединица “ Електродистрибуција Бијељина“, која
својом мрежом покрива подручје Града Бијељина и
општина Пелагићево и Доњи Жабар. Са циљем квалитетнијег
и ефикаснијег рада, РЈ “ Електродистрибуција Бијељина“
је организована у три Пословнице и то Бијељина, Јања
и Пелагићево, а у оквиру Пословнице Бијељина, дјелују
Рејони Драгаљевац и Дворови. Оваква организациона шема
се показала као веома успјешан модел, што најбоље говоре
и релевантни показатељи.
“Тренутно Радна јединица снабдијева 51.809 купаца,
од чега су 47.425 домаћинства и 4. 384 купци из категорије
остала потрошња, при чему највећи дио купаца припада
Пословници Бијељина“, каже Драгиша Максимовић,
руководилац РЈ “Електродистрибуција Бијељина “ и додаје
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да у структури потрошње електричне енергије преовладавају
домаћинства са око 60 одсто.
Осим послова снабдијевања и дистрибуције електричне
енергије, РЈ “Електродистрибуција Бијељина“ се бави
и одржавањем електроенергетских објеката мреже на
средњем и ниском напону.
“У свом саставу имамо 7 трафостаница 35/10 kV,
521 дистрибутивну ТС 10/0,4 kV, затим 42 километра

ОБЈЕКТИВ
35 киловолтних далековода, 680,4 километра 10 kV
далековода и 1.384,4 km нисконапонске мреже. Такође,
бавимо се и изградњом електроенергетских објеката и
електродистрибутивне мреже, а посебно треба истаћи
чињеницу да се на нашем подручју интензивно гради
стамбена и пословна инфраструктура, што подразумијева
проширење постојећих или изградњу нових објеката и
мреже и ми смо успјешно реализовали све захтјеве за
обезбјеђење напона свим заинтересованим купцима“,
истиче Максимовић.
Значајни резултати су постигнути и по питању смањења
дистрибутивних губитака и они су сведени на ниво од 8,44
%, а значајан напредак је постигнут и на пољу наплате
потраживања од чак 105,15 одсто. У години иза нас, радници
РЈ Бијељина су успјешно реализовали многе послове који су
од великог значаја за стабилност система.
“Наши електромонтери су радили на монтажи оптичког
кабла за потребе повезивања 35/10 kV трафо станица у
јединствен систем SCADA, а уградња каблова је вршена и
по нисконапонској и високонапонској мрежи и поменути
послови су завршени у предвиђеноом року са минималним
бројем застоја у испоруци електричне енергије“, рекао
је Владимир Чордашевић, технички руководилац у РЈ
“Електродистрибуција Бијељина“. Он је истакао да су у
току функционалне пробе SCADA система и да очекује да
ће бити завршене у кратком року. Подсјећа да су у току
прошле године учињени велики напори на обезбјеђењу
квалитетног снабдијевања због радова “Електропреноса
БиХ“ у Бијељини.
“Током 2019. године радници “Електропреноса БиХ“
су изводили радове на реконструкцији ТС 110/35/10 kV
“Бијељина 1“, гдје је било потребно значајно ангажовање
радника РЈ Бијељина. Том приликом је извршена и
дислокација свих 35 kV и 10 kV каблова са старог објекта, на
нови објекат ТС 110/35/10 kV “Бијељина 1“. Треба напоменути
да је посебно вођено рачуна да се купцима обезбиједи
несметано снабдијевање електричном енергијом, користећи
алтернативна напајања са других далековода“, изјавио је
Чордашевић.
Пословница Бијељина је највећа у оквиру РЈ Бијељина
и ради на изградњи и одржавању нисконапонске мреже, 10
kV мреже, 35 киловолтних далековода и трансформаторских
станица 10/0,4 kV.
“Тренутно имамо 138 радника који раде на одржавању
и изградњи објеката и контроли потрошача. У оквиру
Пословнице Бијељина постоје два Рејона Драгаљевац
и Дворови, одјељења оперативе и купаца. Једна
од специфичности јесте велика распрострањеност
електромреже која се простире на површини Семберије
и дијелом у Посавини. У сваком случају, приоритет нам је
побољшање у испоруци електричне енергије купцима и
напредак у сваком сегменту пословања“, рекао је Александар
Стајић, управник Пословнице Бијељина.
Своје специфичности имају и Пословнице у Јањи и
Пелагићеву.
“Имамо око 6.600 активних купаца у неколико семберских
насеља, међу којима по бројности и самој величини треба
истаћи МЗ Јања, као и значајне инвестиције које смо имали
у циљу побољшања напонских прилика на овом подручју“,
каже Радован Мандушић, управник Пословнице Јања.
Пословница Пелагићево се простире на територији
општина Пелагићево и Доњи Жабар и најудаљенија је од
сједишта Радне јединице, а нема ни физичку повезаност са

Бијељином, јер је пресјеца Дистрикт Брчко. Међутим, то не
спречава марљиве раднике да квалитетно извршавају своје
обавезе.
“Имамо око 3.500 купаца и трудимо се да адекватно
одговорима свим задацима и изазовима са којима се
суочавамо, како бисмо имали поузданост и квалитет у
снабдијевању и дистрибуцији електричне енергије. Имамо
преко 102 километра 10 kV мреже и 300 km нисконапонске
мреже, те значајан број трафостаница, а битно је истаћи да
се значајан број наших објеката често налази на плавном
подручју, што нам, неријетко, представља велики проблем,
као и страх од заосталих експлозивних средстава на
појединим локацијама“, истакао је Петар Стевановић,
управник у Пелагићеву.
Значајним
инвестирањем
у
изградњу
нових
електроенергетских објеката и електроенергетске мреже и
реконструкцију постојећих, стварају се услови за континуитет
и квалитет снабдијевања електричном енергијом, добар
пословни амбијент и адекватан пословни резултат.
“Планом инвестиција за 2020. годину, на подручју
РЈ “Електродистрибуција Бијељина“, предвиђена је
изградња 12 ТС 10/0,4 kV, 3,3 km далековода 35 kV,
затим 19,8 km далековода 10 kV и 4,3 km нисконапонске
мреже“, каже Драгиша Максимовић, руководилац РЈ
“Електродистрибуција Бијељина“ и најављује реализацију
осталих циљева.
“Реализацијом средстава из ЕБРД кредита, у наредном
периоду је планирана реконструкција далековода са
највећим бројем застоја, реконструкција нисконапонске
мреже са лошим напонским приликама, уградња око 13
хиљада бројила са даљинским очитањем, те измјештање
неприступачних мјерних мјеста. Такође, велику пажњу
поклањамо квалитету пружања услуга купцима, гдје улажемо
максималан напор да се број приговора сведе на најмању
мјеру, а да се поступање по поднесеним приговорима и
захтјевима поједностави и убрза њихова реализација. На тај
начин настојимо да смањимо незадовољство наших купаца,
како на услугу снабдијевања, тако и на квалитет испоручене
електричне енергије“, нагласио је Максимовић и подсјетио
да су све активности усмјерене на побољшању квалитета
у сваком сегменту пословања, гдје посебно треба истаћи
велику заслугу наших вриједних радника за које, када је
то потребно, не постоји радно вријеме, нити било каква
непознаница у послу.

Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина “ а.д. Бијељина
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ТЕХНОЛОГИЈА
Пробни погон постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Угљевик

ПОСЉЕДЊА ФАЗА ПРОЈЕКТА
ОДСУМПОРАВАЊА
Већ први резултати рада
показују да ће постројење
бити успјешно и испунити
пројектоване задатке. Пробни
погон траје до почетка
марта, у марту ће се вршити
доказивање пројектованих
вриједност у раду постројења,
а потом ће се постројење наћи
у редовном раду

П

ројекат изградње постројења за
одсумпоравање димних гасова у
ТЕ Угљевик ушао у последњу фазу
своје реализације.Након завршетка
објекта одсумпоравања димних гасова
термоелектране (ОДГ), од октобра 2019.
године, увелико теку активности на
пуштању овог постројења у рад, а од
04.12. 2019. кроз нови влажни димњак су
пропуштени пречишћени врући димни
гасови из процеса термоелектране.
”Укупни
степен
завршености
пројекта изражен у процентима је око
97%. Ово се односи на све сегменте
пројекта, уз истицање чињенице да
су радови на изградњи објеката и
монтажи завршени, а да су преостале
активности, превасходно оне везане
за вруће пуштање у рад, пробни рад и
испитивање функционалних гаранција
ОДГ постројења.
Уважавајући напријед наведено, као
кључне обавезе у наредном периоду
које РиТЕ Угљевик, мора благовремено
испунити, како би испунила уговорне
обавезе са јапанским извођачем,
компанијом
МХПС,
издвајају
се
обезбјеђење материјално техничких
ресурса за несметано одвијање пуштања
у рад и обука особља за рад и одржавање
на новом постројењу,” истиче Златко
Маловић, пројект менаџер ОДГ.
Из редова запослених радника
Предузећа изабрана је иницијална група
квалификованог особља у сврху обуке
која се успјешно одвија још од краја
августа прошле године.
У том циљу је од стране извођача и
менаџмента термоелектране Шоштањ
у Словенији, организован седмодневни
боравак у поменутој термоелектрани
(у периоду од 06.-12.10. 2019. године),
са посебним фокусом на обуци
лабораторијског особља и упознавању
осталих
полазника
са
њиховим
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процесом одсумпоравања.
Зорица Мирковић, дипломирани
инжињер
технологије,
водећи
аналитичар ОДГ лабораторије каже
да је са још два лаборанта била у
два наврата на обуци у ТЕ Шоштањ
и да су врло задовољни том обуком.
“Тамо смо се упознали са њиховим
начином рада и процедурама, и то је
била врло стручна обука. Сад кад се
постројење налази у пробном погону
ми свакодневно узимамо узорке и
вршимо анализе у циљу подешавања
његовог рада. Имамо и овдје помоћ
једног стручњака из Шоштња који
заједно са нама ради те анализе,
али и на прилагођавању процедура
условима рада нашег постројења. Ово
је за све нас једно огромно искуство
и одговорност јер радимо на опреми
која до сада није виђена на овим
просторима. Практично сваки дан учимо
како би се наш рад унаприједио и учинио
што економичнијим рад постројења.
Подршка и сарадња са стручњацима из
термоелектране Шоштањ је јако добра.
Првим резултатима рада смо врло
задовољни, а проблеме који се појављују
у овој фази рјешавамо у ходу, и то што
радимо даје велики допринос у раду
постројења. Та искуства и знања ћемо

у неком наредном периоду пренијети
и на млађе колеге“, истиче Зорица
Мирковић.
Тренутно се, под надзором особља
МХПС, одвија практична обука, упоредо
са редовним активностима на ОДГ
ТЕ Угљевик које је у пробном раду и
особље из дана у дан показује све већу
самосталност у обављању постављених
задатака. Будући руковаоци морају бити
обучени за самосталан рад, најкасније
до краја фебруара 2020. године.
”Већ први резултати рада показују
да ће постројење бити успјешно и
испунити пројектоване задатке. Пробни
погон траје до почетка марта, у марту ће
се вршити доказивање пројектованих
вриједност у раду постројења, а потом
ће се постројење наћи у редовном
раду. Ефекти његовог рада у пробном
погону су већ сад евидентни, а кад се
то постројење нађе у редовном погону
термоелектрана Угљевик ће, што се
емисије сумпор диоксида тиче, бити
најчистија у Босни и Херцеговини
и усклађена са строгим еколошким
стандардима по том питању,“ закључује
Златко Маловић.
Слободан Марковић, портпарол
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

ТЕХНОЛОГИЈА
Урађен први годишњи преглед постројења ХЕ “Бочац 2“

УСПЈЕШНО ОБАВЉЕН РЕМОНТ
НАЈМЛАЂЕ ЕЛЕКТРАНЕ
У складу са препорукама произвођача и искуствима у првој години експлоатације ХЕ “Бочац
2“ као и стеченим искуствима у одржавању постројења ХЕ “Бочац“ изузетна пажња је
посвећена првом годишњем прегледу и правовременом одржавању опреме

Х

идроелектрана “Бочац 2“ изграђена као прибранска
електрана на преградном профилу постојеће бране
компензационог базeна. Изградња објекта је трајала од 20.
јула 2015. године до њеног пуштања у пробни рад 20. августа 2018.
године, а свечано отварање електране уприличено је 04.10.2018.
године. У ХЕ “Бочац 2“ су уграђена два капсулна агрегата који су
данас међу првим агрегатима овог типа уграђеним на подручју
бивше Југославије. Максимална снага електране је 8,76 MW са
производњом у 2019. години од 37 GWh. Преградно мјесто на коме
је изграђена брана “Бочац 2“ је асиметричног облика. Са лијеве
Основни параметри ХЕ “Бочац 2“
Кота круне бране
Кота нормалног успора
Максимални радни ниво горње воде
Минимални радни ниво горње воде
Инсталисани проток ХЕ
Број агрегата
Максимални проток једног агрегата
Оптимални проток једног агрегата
Минимални проток једног агрегата
Ниво доње воде при раду једног агрегата са
минималним протоком
Ниво доње воде при раду једног агрегата са
максималним протоком
Ниво доње воде при раду ХЕ са инсталисаним
протоком
Ниво доње воде при Qi ХЕ „Бочац“
Ниво доње воде при 100-годишњој води
Ниво доње воде при 1000-годишњој води
Максимални бруто пад
Минимални бруто пад без преливања
Максимала снага агрегата
Минимална снага агрегата
Максимална снага електране
Просјечна годишња производња

231 mnm
228 mnm
227,8 mnm
224,3 mnm
110 m3/s
2
55 m3/s
45 m3/s
20 m3/s
216,71 mnm
217,76 mnm
218,8 mnm
220,52 mnm
227,49 mnm
230,50 mnm
11,09 m
5,50 m
4,790 MW
0,90 MW
8,76 MW
41,603 GWh

стране је стрма падина у којој је усјечен пут на коти 231.00 mnm, док
је десна страна субвертикална. Постојећа брана има два преливна
поља ближе десној обали, док је у лијевом боку контрафорним
зидовима преграђена долина и на површини формиран плато, са
командном зградом. Објекти електране пројектовани су у лијевом
боку профила, на простору између саобраћајнице и преливних
поља, а орјентисани су у низу, паралелно са пружањем ријечне
долине и постојећом саобраћајницом. Електрану чине: уливни
канал, захват, доводни тунел, доводни канал (прелазна дионица),
машинска зграда, одводна вада. Изнад доводних тунела и на врху
машинске граде формирани су платои за монтажу и приступ.
За манипулацију агрегатима и опремом (генератором у капсули
и радним колом) на коти круне бране постављен је портални кран.
Због недостатка простора није предвиђен ремонтни плато.
Машинску и хидромеханичку опрему хидроелектране чине
опрема улазне грађевине, опрема производног блока и опрема
излазне грађевине.
Улазна грађевина је састављена из два улазна поља, која се

настављају кратким тунелима којим се вода доводи до базена
испред турбина. Улазна грађевина је опремљена решеткама
за задржавање нечистоћа, аутоматском чистилицом решетке,
ремонтним табластим затварачем, опремом за детекцију
зачепљења решетке и опремом за мјерење горњег нивоа.
Техничко рјешење довода је такво да се за случај потребе
ремонта морају спустити оба затварача, тј. потпуно прекинути
довод воде на агрегате. Димензије свијетлог отвора затварача
су 5,5 х 5,5m. Погон затварача је са хидрауличким цилиндрима.
Иза коморе захвата изводи се портални зид, одакле крећу два
доводна тунела квадратног облика димензија 5.5x5.5m. Улаз у
доводне тунеле је хидраулички обликован како би се смањила
нестабилност тока и увлачење ваздуха. На улазу у доводне тунеле
уграђена су два табласта затварача (по један за сваки тунел).
Укупна дужина тунелске дионице је 22.64 m.
Код електрана са овим типом агрегата не постоји класична
машинска зграда, већ тзв. ПРОИЗВОДНИ БЛОК. У производном
блоку смјештени су агрегати који се састоје од синхроних
генератора у капсулама и турбина са припадајућим регулаторима
и осталом пратећом опремом.
Излазна грађевина (тј. сифони турбина) је опремљена
једнодијелним ремонтним сифонским затварачима. За
манипулацију овим затварачима користиће се ауто-дизалица. За
низводно изоловање проточног тракта турбине, у циљу његовог
пражњења, предвиђена су два једнодијелна сифонска затварача,
који покривају светли отвор 6 х 4,35 m, за сваки агрегат по један.
Затварач је израђен од челичних лимова заваривањем. Затварач
је клизни са узводним заптивањем и зауставним лимом.
Опрема прелива се састоји из двије сегментне уставе. Ова
опрема је већ уграђена на брани компензационог базена и
налази на средишњем дијелу бране. Састоји се од два преливна
поља. На сваком преливном пољу налази се сегментни затварач
димензија 11,15 (ширина) x 9,00 (висина) m. Погон затварача је
хидрауличким цилиндрима.
У складу са препорукама произвођача и искуствима у првој
години експлоатације ХЕ “Бочац 2“ као и стеченим искуствима у
одржавању постројења ХЕ “Бочац“ изузетна пажња је посвећена
првом годишњем прегледу и правовременом одржавању опреме.
Радове су извели радници ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. у
сарадњи и под надзором фирми које су вршиле уградњу електро и
хидромеханичке опреме, Банстрој д.о.о. и Елнос БЛ д.о.о.
Планирани радови на агрегату број 1 и агрегату број 2 су
извршени у периоду од 21.10. до 6.11. 2019. године. План редовног
годишњег ремонта је обухватао:
Спуштање и блокада предтурбинских затварача
агрегата бр.1 и агрегата бр. 2,
Пражњење водне коморе агрегата бр.1 и агрегата бр 2,
Спуштање дифузорског затварача агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Кочење роторског вратила,обарање притиска у
капсули и отварање капсуле на улазној цијеви и на узводном
поклопцу,
Блокада спроводног апарата,
Монтажа наносне скеле испод капсуле агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
1
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Замјена уља у узводном и низводном турбинском лежају,
Контрола притегнутости вијака,
Замјена сета заптивки на вратилу агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Преглед стања проточног тракта турбине агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Подмазивање заптивки на вратилу агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Мјерење зазора радног кола и спроводног апарата,
Провјера заптивања нових заптивки вратила и
заптивања на узводном поклопцу капсуле,
Подизање притиска у капсули,
Изедначавање нивоа доње воде и нивоа у синфону због
дизања сифонског затварача агрегата бр.1,
Подизање предтурбинског затварача агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Стварање осталих услова за старт агрегата бр.1 и
агрегата бр. 2,
Стартовање агрегата бр.1 и агрегата бр. 2.
Обимнији послови обављени у току ремонта су замјена бртви
на агрегату бр. 1 и агрегату бр. 2 и замјена уља у узводном и
низводном турбинском лежају.
Демонтажом бртви вратила установљено је да на двије бртве
(на страни радног кола) постоји видљиво оштећење (слика 1).

Слика 1. Оштећене бртве

Слика 2. Чаура радног кола

Чаура на коју се ослањају бртве вратила турбине је темељно
очишћена и прегледана. На чаури су установљена оштећења
испод једне бртвена страни радног кола.
Послије чишћења чахуре на које се ослањају бртве вратила
почела је уградња нових бртви које су испоручене од стране
проивођача турбинских агрегата. Бртве су састављене
и уграђене према упутству произвођача турбинских
агрегата. Након контроле пропуштања зрака под притиском
констатована је успјешна замјена бртви.

Горан Џевер, дописник
Сектор за инвестиције и развој
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Оператори дистрибутивног система задужени и одговорни за осигурање
одговарајућег нивоа квалитета електричне енергије према потрошачима

КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
СТАНДАРД И МЈЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
Одлика модерних система за надзор квалитета
електричне енергије је успјешно проналажење
и анализирање узрока поремећаја у квалитету
напајања и то прије настанка могућих штета на
осјетљивој опреми

У

условима либерализације електроенергетског
сектора електрична енергија постала је тржишна
роба, а захтјеви према електроенергетском
систему све су већи. Да би систем функционисао, он мора
бити трајно надгледан с различитих аспеката, међу којима
је један од најважнијих квалитет електричне енергије.
Одговарајући ниво квалитета електричне енергије основни
је захтјев према свим дијеловима електроенергетског
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система, а највећи утицај на квалитет електричне енергије
има управо дистрибутивни систем, односно мрежа.
Због тога је разумљиво да се проблематика квалитета
електричне енергије прије свега веже за операторе
дистрибутивног система, који су задужени и одговорни за
осигуравање одговарајућег нивоа квалитета електричне
енергије према потрошачима.
Квалитет електричне енергије у дистрибутивној
мрежи је актуелна проблематика која је интересантна
како за потрошаче тако и за дистрибутивна предузећа. У
данашњим тржишним условима најважнији контролори
квалитета електричне енергије управо су потрошачи, па
би практична дефиниција квалитета електричне енергије
могла гласити: то је одсутност сваке неправилности у било
којој величини, која би проузроковала квар или неправилно

ТЕХНОЛОГИЈА
функционисање уређаја потрошача. Уз то техничке норме
не регулишу квалитет електричне енергије у потпуности,
него напон, струју, фреквенцију и друге техничке
величине које је могуће егзактно мјерити. Дакле, под
квалитетом електричне енергије заправо подразумјевамо
квалитет напона, а то произлази из претпоставке да
електроенергетски систем може осигурати и гарантовати
квалитетан напон, а не може утицати на струје које из
система узимају поједини потрошачи, иако постоји чврста
корелација између напона и струја.
Стандард за квалитет напона напајања, према Општим
условима за испоруку и снабдијевање електричном
енергијом, представља номинални напонски ниво у
тачки напајања и дозвољено одступање од номиналних
вриједности, при чему та одступања морају бити
у границама утврђеним захтјевима стандарда EN
50160. Норма (стандард) одређујe основне захтјеве
квалитета електричне енергије у средњенапонским
и нисконапонским мрежама. Она представља збирку
правила и ниво електромагнетске компатибилности
дефинисаних кроз параметре напона. Нормом се регулишу
електромагнетске сметње у тачкама (мјесто прикључења
и предаје) нисконапонских и средњенапонских мрежа
у којима се сусрећу потрошач и оператер мреже (јавна
мрежа). Циљ норме је прописати параметре напона
напајања у односу на таласни облик, висину, фреквенцију
и симетрију код трофазне мреже на мјесту предаје
потрошачу. Параметри се при нормалном погону мијењају
због промјене оптерећења, сметњи из одређених
постројења или кварова изазваним спољашњим
догађајима. Узроци и мјесто настанка поремећаја
квалитета електричне енергије могу бити различити.
Неки могу настати у преносној или дистрибутивној мрежи
и затим бити ‘’испоручени’’ потрошачима, а неки могу
бити генерисани у инсталацијама потрошача или их може
произвести сам потрошач.
Табела 1. Граничне вриједности параметара напона
према норми EN 50160

Одлика модерних система за надзор квалитета
електричне енергије је успјешно проналажење и
анализирање узрока поремећаја у квалитету напајања и
то прије настанка могућих штета на осјетљивој опреми.
Тачна и правовремена информација је кључна за
откривање и рјешавање проблема, односно сметњи у
квалитету напајања, те онемогућавање њиховог поновног
појављивања. Постављање мрежног анализатора на

неким кључним, односно критичним позицијама унутар
дистрибутивне мреже помаже при лоцирању, предвиђању,
спријечавању и рјешавању проблема у системима
дистрибуције електричне енергије. Мрежни анализатор
Fluke 435 представља преносни мјерни уређај за мјерење
квалитета напона класе А и може да мјери све параметре
у трофазном систему (напон, струју, фрквенцију, снагу,
потрошњу енергије, несиметрију, фликере, хармонике итд).
Омогућава тренутан увид у квалитет система напајања и
провјерава да ли је напајање у складу са стандардом EN
50160.

Слика 1. Укупан приказ вриједности параметара квалитета напона
на два мјеста мјерења у нисконапонској мрежи. Када вриједности
задовољавају, односно ако се не прекорачи лимит који дефинише
норма EN 50160, тада су ступци зелене боје. У супротном, стубац
је црвене боје када се лимит прекорачи.

Приговори на квалитет напона напајања углавном
долазе од потрошача из сеоских подручја, гдје су
нисконапонске мреже релативно дуге и најчешће
изведене голим проводницима малог попоречног
пресјека. Прекиди у напајању су, такође, карактеристични
за удаљена сеоска подручја, што је и логично с обзиром
да су радијално напајана, линије дуге, неприступачност
терена заступљена, као и изложеност атмосферским
пражњењима и сл. Тек након прегледа резултата мјерења
параметара квалитета напона и упоређивањем њихових
вриједности са вриједностима које прописује норма EN
50160, потребно је предузимати мјере за потпуно или
дјелимично елиминисање поремећаја (у зависности од
врсте поремећаја): замјена надземног вода кабловским,
употреба изолованих проводника на надземним водовима,
повећање попоречног пресјека проводника, компензација
реактивне снаге, редовно просјецање растиња испод
водова, повећани изолацијски ниво, праћење и редовно
одржавање елемената дистрибутивне мреже итд.
Постојећа мрежа ниског напона, нарочито у ванградским
мрежама није оптимално изграђена. У Херцеговини је по
TS 10/0.4 kV просјечно прикључена превелика дужина
ниског напона, углавном малог попречног пресјека
проводника. Развој мреже ниског напона треба темељити
на следећим начелима: кратки изводи ниског напона
и поједностављене TS 10/0.4 kV са трансформаторима
релативно мале називне снаге.
При планирању развоја сложеног система какав је
дистрибуција електричне енергије, узимајући у обзир
економске критеријуме и оправданост, потребно је
планирати сталну модернизацију, односно поступну
замјену појединих уређаја новим и модернијим који
доприносе поузданијем погону дистрибутивне мреже, те
квалитнијем напајању њених корисника.
мр Миљан Шиник, дописник
руководилац техничке оперативе РЈ Требиње
ЗП ‘’Електро-Херцеговина’’ а. д. Требиње
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“Електрокрајина“: Пројекат из кредита EBRD-а тече планираном динамиком

ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ МРЕЖУ
2.000 НОВИХ СТУБОВА
Реконструкција
мреже
се
лани одвијала на територији
радних јединица Градишка,
Прњавор,
Мркоњић
Град,
Шипово, Приједор, Нови Град,
Лакташи и Србац

П

рва фаза пројекта модернизације
електродистрибутивне мреже на
подручју “Електрокрајине“, који
се финансира кредитом Европске банке
за обнову и развој (EBRD), одвија се
планираном динамиком уз обављених
10 одсто уговорених послова, закључно
са крајем прошле године.
У руководству “Електрокрајине“
напомињу да је ријеч о трогодишњем
инвестиционом
циклусу
укупне
пројектне вриједности од скоро 30
милиона КМ, који је на терену кренуо у
августу 2019. године.
Реконструкција мреже се лани
одвијала на територији осам од укупно
11 електродистрибутивних радних
јединица предузећа и то Градишке,
Прњавора, Мркоњић Града, Шипова,
Приједора, Новог Града, Лакташа и
Српца.
Извођачи су за нешто више од
четири мјесеца поставили око 2.000
нових бетонских стубова и развукли
проводнике на траси дужине 60
километaра
нето
инвестиционе
вриједности од 1,33 милиона КМ (без
укљученог ПДВ-а).

Приједор, прецизира да је током
минуле године постављено 237
нових стубова, односно 80 одсто од
уговореног броја на нисконапонској

Процентуално
највећи
обим
радова извршен је на подручју
“Електродистрибуције“ Шипово и то
на два далеководна правца и осам
нисконапонских мрежа са око 700
купаца електричне енергије.
“Код нас су практично завршени
сви радови у првој фази пројекта,
односно подигнути су стубови на
далеководима Чуклић - Натпоље и
Шипово – Мујџићи - Стројице, те на
трафо-подручјима Бабићи, Соколац
Малиновићи,
Старо
Шипово,
Основна школа, Расадник, Олићи,
Ступна и Извор Пливе“, казала
је Биљана Шегрт, руководилац
“Електродистрибуције“ Шипово.
На подручју Приједора радови се
изводе на 10 нисконапонских мрежа
са којих се снабдијева 1.170 купаца.
Ријеч је о трафо-подручјима Гашића
поље – дјечији вртић, Расадник,
Чиркин поље 3 и 4, Свале, Чејрјеци 1,
2 и 5, Омарска 1 – Арсенал и Омарска
1 – Стадион.
Драшко
Љубичић,
технички
руководилац “Електродистрибуције“

ПРОЈЕКТНИ ЦИЉ
Пројекат
у
првој
фази
предвиђа постављање нових
бетонских стубова и каблова
на 50 средњенапонских и
151 нисконапонској мрежи,
док у другој фази слиједи
измјештање мјерних мјеста
из објеката потрошње и
уградња дигиталних бројила
са даљинским очитавањем
електричне енергије.
“Циљ пројекта је обезбјеђење
квалитетније
испоруке
електричне енергије за више
десетина хиљада потрошача,
затим, повећање ефикасности
обрачуна и наплате, те значајно
смањење
дистрибутивних
губитака предузећа“, истичу у
Управи “Електрокрајине“.
мрежи, након чега слиједи посао на
развлачењу проводника.
“Пројектом је у наредном периоду
планирана и реконструкција два
далеководна правца – Стара Лисина и
Поткозарје са којих се снабдијева око
2.200 купаца“, додао је Љубичић.
Задња радна јединица у којој су
започели радови је Србац гдје су током
децембра подигнута 44 бетонска стуба
на трафо-подручју Смајинци.
“Ми смо са пројектом тек
кренули, те очекујемо да се радови
интензивирају на прољеће. Планом је
обухваћено по пет средњенапонских
и нисконапонсим мрежа“, истакла
је Оливера Радовић, руководилац
“Електродистрибуције“ Србац.
Пројектни радови ће се на
прољеће текуће године проширити
и на преостале радне јединице –
Бања Луку, Челинац и Козарску
Дубицу, са чиме ће бити обухваћено
цјелокупно дистрибутивно подручје
“Електрокрајине“.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
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Из разговора са извршним директором за производњу угља
и развој рудника г. Петром Марковићем

ГАТАЧКИ РУДНИК И ПОРЕД СВИХ
ПРОБЛЕМА ПРОНАЛАЗИ РЈЕШЕЊА
Протекле године, 2019.,
реализација
плана откопавања откривке сопственим
капацитетима је 87 %, а реализација
плана експлоатације угља је 101 %.
Такође, припремљене и отворене су
довољне количине угља за несметан рад
термоелектране и у наредном периоду

О

но што је у центру пажње сваког радника у “РиТЕ
Гацко“ и сваког становника Гацка и шире, је
димњак термоелектране Гацко. Пажњу плијени због
информације дими ли или не. Не кажу Гачани узалуд да
најљепше добро јутро упућује бијели дим из торња, а у шали
га пореде са ватиканским бијелим димом, јер то је гаранција
да киловатсати електричне енергије теку ка потрошачима и
враћају новце од којих смо сви зависни.
Али оно што незаслужено остаје у сјенци тога је још
битнији сегмент рада “РиТЕ Гацко“.
То је гатачки рудник који је жила куцавица у раду
термоелектране. То је, храна, стјециште вриједних радника,
то је фабрика под отвореним небом. Мало ко осим рудара
може да спозна и схвати величину и сложеност процеса
производње “црног злата“. Зато овај пут мало више пажње
посвећујемо баш руднику.
Алармантна година у гатачком руднику била је 2013., 9.
март, када је дошло до деградирања корита ријеке Мушнице,
продора воде у рудник и комплетног потапања копа “Б“
рудника. Након овог немилог догађаја у реализацију
средњерочних и дугорочних планова морало се кренути
убрзаном динамиком, што је изискивало знатно сложеније
и веће напоре, али и већа финансијска улагања, како би се
отворио нови коп.
О свим битним рударским темама разговарали смо са
извршним директором за производњу угља и развој рудника
Петром Марковићем. Према његовим ријечима радови
на површинском копу “Гацко” се изводе према “Главном
рударском пројекту површинског копа “Гацко“ – Централно
поље за капацитет од 2,3x106 т/год“. Тренутна експлоатација

угља одвија се у двије експлоатационе зоне: Централној
(поље “Ц”) и Кровинској (‘’повлатна угљена зона”). Ове двије
зоне чине јединствени површински коп ПК “Гацко“, али су
физички одвојене и карактеришу се различитим природним
и експлоатационим условима.
У “Главном рударском пројекту“ су дата пројектна
рјешења од 2016. до 2037. године, а детаљна техничко –
технолошка рјешења су разрађена за период 2016. – 2020.
година. Дакле, за период 2016. – 2020. година детаљно је
дефинисана динамика експлоатације угља и јаловине по
годинама, тј. потребне количине, које је неопходно откопати
сопственом механизацијом и опремом, као и количине које
представљају недостајуће капацитете односно количине
откривке на годишњем нивоу за које рудник не посједује
капацитете и нема адекватну механизацију.

РАД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКАДА НИЈЕ БИО УПИТАН
Године 2013. до 2019. биле су године напорног рада
гдје се морало искакати из планских оквира због ћуди
природе. Предано се радило на санацијама клизишта,
отварању нових копова, измјештању корита ријека,
изградњи мостова и путева и низу других активности,
чији обим нестручна јавност, тешко може да сагледа
(допунски рударски пројекти, концесионе дозволе,
обезбјеђење финансијских средстава...). Без обзира
на сложеност и тежину посла и потребе за великим
финансијским средствима, рад Термоелектране због
недостатка угља никада није доведен у питање.
Народна изрека “Тешко ти јадноме сељаку стално
гледајући у небо, љети када ће почети, зими када ће
престати“, а мисли се на падавине, често се чује и
међу рударима.
Протекле године, 2019., реализација плана откопавања
откривке сопственим капацитетима је 87 %, а реализација
плана експлоатације угља је 101 %. Такође, припремљене
и отворене су довољне количине угља за несметан рад
термоелектране и у наредном периоду. У периоду капиталног
ремонта термоелектране Гацко су сви откопни капацитети у
руднику требали бити распоређени на откопавању откривке,
али због великих временских неприлика у том периоду, нису
остварени очекивани резултати на откопавању откривке.
Истовремено, стање механизације, набавка резервних
дијелова и дуготрајне процедуре набавке имају значајан
утицај на производњу. Реализација плана недостајућим
капацитетима није уопште реализована због процеса
везаних за Закон о јавним набавкама БиХ, који, уз све добре
стране, заиста често ставља државна предузећа у подређен
положај у односу на приватна, нарочито узимајући у обзир
производне потребе. Након дугог времена, тај процес
је завршен и изабран је извођач радова на откопавању
инвестиционе откривке (недостајући капацитети).
Услов за извршење планских задатака су и бројни
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радова, а обезбјеђене су и довољне количине каменог
агрегата са ПК ‘’Поникве’’ који је служио за одржавање
транспортних путева.
Планиране количине за експлоатацију у 2020. години су:
6.350.000 чм³ јаловине сопственим капацитетима
1.000.000 чм³ јаловине недостајућим капацитетима
2.530.000 угља.
Најважнији пројекти и задаци који предстоје у
наредном периоду су:
Израда Допунског рударског пројекта експлоатације
за период 2021. – 2025. година
Измјештање
корита
ријеке
Мушнице
због напредовања фронта радова у повлатној
експлоатационој зони
Пројектовање и реализација радова на изради
постројења за пречишћавање угља.
припремни радови. Године 2018. је извршена изградња
новог пута за село Кула што је прошле године омогућило
измјештање старог локалног пута Гацко – Кула и несметан
развој радова у Повлатној експлоатационој зони. Извршена
је и експропријација парцела испред фронта рударских

Слава Богдановић, дописник,
организатор информативне дјелатности
ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д.Гацко

Електроенергетски пројекти на подручју Олимпијске планине Јахорина

НЕСМЕТАНО СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ОЛИМПИЈСКЕ ЉЕПОТИЦЕ
Извршен је и значајан број реконструкција на средњенапонским и нисконапонским електроенергетским
објектима, а све у складу са усвојеним регулационим плановима и потребама ОЦ “Јахорина“. За ове
активности, ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале уложила је преко 400.000 КМ само у 2019. години

Н

а подручју Олимпијске планине Јахорина, у протеклом
временском периоду, започет je и реализован низ
значајних пројеката изградње и реконструкције виталних
електроенергетских објеката.
ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале је препозналa значај
улагања Владе Републике Српске и ОЦ “Јахорина“ у саму Јахорину
и изградњу нових објеката. У складу са тим, наша компанија је
настојала да на најбољи начин обезбједи све потребне услове како
би се омогућило несметано снабдијевање електричном енергијом.
Паралелно са развојем инфраструктуре ОЦ “Јахорина“ грађени
су електроенергетски објекти. У 2019. години, изграђене су четири
монтажно бетонске трансформаторске станице 10(20)/0.4 kV
укупне инсталисане снаге преко 2.5 MVA, са прикључним 10(20) kV
кабловским водовима и припадајућим нисконапонским мрежама.
Извршен је и значајан број реконструкција на средњенапонским и
нисконапонским електроенергетским објектима, а све у складу са
усвојеним регулационим плановима и потребама ОЦ “Јахорина“.
За ове активности, ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале уложила је
преко 400.000 КМ само у 2019. години.
Пренос електричне енергије од трансформаторске станице
100/x kV “Пале“ до ТС 35/10 kV “Јахорина“ обезбјеђује се преко 35 kV
челично решеткастог далековода укупне дужине 10.5 km. Резервно
напајање у пуном капацитету, у овом тренутку, није обезбјеђено.
Јахорина се напаја из трансформаторске станице 35/10
kV “Јахорина“, укупне инсталисане снаге 3x4 MVA, преко
четири прстенасто увезана 10(20) kV кабловска одлаза са
24 трансформаторске станице 10(20)/0.4 kV, те новим петим
кабловским одлазом који је изграђен за потребе напајања
новоизграђене 10(20)/0.4 kV “Гондола“.
У току је реализација пројекта СКАДА ДМС ОМС система на
нивоу МХ “Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње,
при чему ће ЗП “Електродистибуција“ а.д. Пале инвестирати
2.000.000 КМ. Овим пројектом ће се омогућити аутоматизација
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свих трансформаторских станица 35/10 kV, даљински надзор и
управљање на свим средњенапонским водовима на подручју
одговорности диспечерског центра ЗП “Електродистибуција“
а.д. Пале, те значајно повећати квалитет напајања електричном
енергијом свих потрошача. У склопу овог пројекта већ је завршена
аутоматизација трансформаторске станице 35/10 kV “Јахорина“,
чиме ће се убрзо омогућити даљински надзор и управљање
средњенапонском мрежом на подручју Јахорине.
МХ “ЕРС“ је носилац развоја Републике Српске и има значајну
друштвено-одговорну улогу. ЗП “Електродистибуција“ а.д. Пале,
као дио великог система, препознаје свој задатак, који кроз своје
пословне планове проводи на терену.
Све активности које се реализују на ОЦ “Јахорина“, као и
значајна финансијска средства која се издвајају за ту намјену су
најбоља потврда нашег опредјељења да својим радом и визијом
помогнемо свеукупном развоју, како наше регије, тако и Републике
Српске у цјелини.

		

			
			

Божидар Дивчић, дипл.ел.инж.
шеф Службе за управљање ЕЕО
ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Интервју са Горданом Дробњак,
извршним директором Друштва за управљање
Европским добровољним пензијским фондом

И У “ЈЕСЕН“ СУНЦЕ МОЖЕ ДА ОГРИЈЕ
Када члан ЕПФ-а престане са уплатама, нема никаквих посљедица
и пенала, осим што нема више прилива на његов лични рачун - јер
не уплаћује средства. Ипак, ако прекинете са уплатама, новац и
даље ради за вас и даље се инвестира и на крају, када ријешите да
користите допунску пензију, добијате квалитетну штедњу
1.
Европски добровољни пензијски
фонд! Сам назив “европски“ буди пажњу.
Можете ли нам што децидније и краће
одговорити на новинарских 5W (ко? шта?
када? гдје и зашто?) како би код радника
подстакли додатно интересовање?
Дужи период је постојала иницијатива и
преговори између Друштва за управљање
ПРЕФ-ом, Европске банке за обнову и
развој (ЕБРД) и Скупне Покојнинске дружбе
дд из Љубљане (Скупна дд-чланица Триглав
Групе) за заједничко оснивање Друштва
за управљање добровољним пензијским
фондом у Републици Српској. У јулу 2016.
године дефинисана је коначна листа услова
којим су усаглашени основни елементи
овог пројекта. Такође, Влада Републике
Српске је била упозната са свим детаљима
овог пројекта, те га је путем прихватања
информација о њему и подржала.
Између осталог, дефинисано је да
ће износ основног капитала износити
4.400.000 КМ, усаглашена је структура
власништва према којој ће ЕБРД имати
33% удјела (16,5% ЕБРД и 16,5% ЕНЕФ Фонд за развој предузећа којим управља
ЕБРД), Пензијски резервни фонд – ПРЕФ
33% удјела и Скупна дд 34%. Свакодневно
управљање у Друштву је надлежност
Извршног одбора, који, према именовању
са оснивачке скупштине, чине директор
Томаж Завршник (који на ово мјесто долази
са позиције овлаштеника/помоћника
Управе у Скупни д.д.) и извршни директор
Гордана Дробњак (дотадашњи извршни
директор Друштва за управљање
Пензијским резервним фондом Републике
Српске). Друштво за управљање ЕПФ-ом је
домаће правно лице са сједиштем у Бањој
Луци, Улица Краља Петра I Карађорђевића
109/3.
Европски добровољни пензијски фонд
је први добровољни пензијски фонд на
простору Републике Српске и Босне и
Херцеговине, и он је у власништву својих
чланова. Мисија Европског добровољног
пензијског фонда је да буде партнер од
повјерења и појединцима и послодавцима,
који ће на одговоран начин управљати
повјереним средствима до тренутка
исплате сачуваног новца. Оваква врста
фондова у земљама окружења постоји већ

више од 15 година и вјерујемо да и грађани
Републике Српске и Босне и Херцеговине
треба да имају ту могућност.
2.
Каква је разлика између
обавезног
(државног)
пензијског
осигурања и добровољног (приватног)?
Како и само име каже, уплате у
добровољни пензијски фонд (трећи стуб
пензијског система) су добровољне, док
је уплата доприноса у први стуб (тзв.
државна пензија) обавезна и дефинисана
законским прописима, као одеђени
проценат бруто плате запослених. Уплате
обавезног пензијског осигурања (први
стуб) представљају основу за исплату
текућих пензија, те ће садашњи запослени
из овог стуба примати пензије у висини која
ће зависити од будућих уплата запослених
када они буду пензионери, док се уплате
у трећи стуб (добровољно пензијско
осигурање) акумулирају на личном рачуну
сваког члана фонда. Исплате акумулираних
сума из трећег стуба зависе искључиво
од уплаћених износа од стране чланова
фонда, дужине периода акумулације и
приноса остварених на та средства.
Дакле, уплате у трећи стуб су
добровољне, флексибилне, како износом,
тако и периодом уплате, и представљају
личну имовину члана фонда.
3.
Добровољно пензијско приватно
осигурање асоцира на бројне понуде
осигуравајућих кућа које нуде животна
осигурања. Каква је разлика између
животног осигураања и добровољног
приватног пензијског фонда?
За почетак, најважније је рећи да су
то потпуно два различита финансијска
производа. Основна функција животног
осигурања је осигурање од ризика, док му
је штедња тек споредна функција. Намјера
приватне пензије је, прије свега – штедња
за будућност. У том смислу, приватна
пензија значи одговорност према себи, а
посредно и својој породици у смислу личне
финансијске независности, а животно
осигурање одговорност према породици.
Важна разлика између приватних
пензија и животног осигурања је и
флексибиност програма добровољних

пензијских фондова, пошто сви чланови
пензијских фондова могу сами да креирају
динамику уплата и мијењају износе.
Такође, код пензијских фондова нема
никакавих пенала, као што је то случај у
животним осигурању уколико се престане
са уплаћивањем. Код приватних пензија
постоје и пореске олакшице за послодавце
на одређени уплаћени износ (до 1200 КМ
годишње/100 КМ мјесечно). А у случају да
престанете са уплатама, а нисте остварили
услов да можете подићи новац - новац вас
“чека“ док не испуните један од услова за
исплату.
4.
Да ли је приватна пензија
повезана са радним стажом? Односно, да
ли висина пензије зависи искључиво од
висине уплата или и дужине временског
периода, односно радног стажа за који је
уплаћивано?
Предност приватне пензије је између
осталог и што је доступна свима без обзира
на формални радни стаж, те с њим није
повезана, већ зависи од дужине периода
уплаћивања у добровољни пензијски фонд.
5.
Да ли уплата послодавца од нпр.
30,00 КМ утиче на било које досадашње
стечено право радника?
Износ
добровољног
пензијског
доприноса од 30,00 КМ који уплаћује
послодавац из сопствених средстава ни на
који начин не утиче негативно на било које
право радника запосленог на неодређено
вријеме, тј. не смањује му се ни износ
плате, нити износ основице за државну
пензију. Сваком раднику запосленом на
неодређено вријеме се пружа могућност
да, поред наведеног износа од 30,00 КМ,
преусмјери и дио своје бруто плате на свој
индивидуални рачун у ЕПФ-у, и на тај начин
увећа појединачни износ добровољног
пензијског доприноса на мјесечном нивоу,
што му у перспективи (када стекне услов
за располагање новцем) омогућава већи
новчани износ добровољне пензије.
6.
Опште је познато да не постоји
економија без ризика. Да ли постоји ризик
од губитка уплаћеног новца и колики је тај
ризик када је у питању ова врста улагања?
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Да ли Европски приватни пензиони
фонд дио ризика преноси, односно да ли
користи услуге реосигураватеља или чак
ретроцесионара?
Да, ризик постоји. Не постоји улагање
које се по дефиницији може сматрати као
безризично, било да је ријеч о улагању
у некретнине, фондове, банке, животна
осигурања, умјетнине или друге генерално
прихваћене инвестиционе опције.
У зависности од намјене улагања,
зависи и очекивани ризик, али и принос
истог. Улагања у пензије се сматрају
улагањима са којима се преузимају изузетно
ниски ризици инвесирања, јер је њихов
значај велики не само за појединце који су
чланови фондова, већ и за државе које су
одговорне за укупну социјалну политику. У
складу с тим, држава је преко регулатора
задужена да обезбиједи што већу сигурност
и стабилност улагања у пензијске фондове,
што и чини прописивањем регулативе у
вези са дозвољеним улагањем и надзором.
Друштво за управљање (самим тим, и
његови оснивачи) гарантује износ од
50% свих нето извршених уплата (уплата
у ЕПФ умањених за улазну провизију),
увећан за гарантовани годишњи принос
који износи 0,10%. Износ гарантованих
средстава на индивидуалном рачуну
члана ЕПФ-а ће зависити од дужине
периода улагања у ЕПФ, висине уплата,
као и броја уплата и броја исплата из ЕПФ.
Члан ЕПФ-а преузима ризик улагања
изнад гарантованог годишњег приноса
обрачунатог на претходно наведени начин.
У складу са тим, услови за обављање
послова
управљања
добровољним
пензијским фондовима су дефинисани на
начин да само финансијске институције
која имају добру репутацију могу бити
оснивачи друштава за управљање, а тако
је дефинисана и власничка структура
Друштва за управљање ЕПФ-ом, у којој
су подједнако заступљени оснивачи са
дугогодишњим искуством из ове области
(Скупна дд), један од највећих локалних
фондова (ПРЕФ) и једна од највећих
међународно познатих финансијских
институција (ЕБРД).
7.
Шта ако клијент више није
у могућности или не жели да уплаћује
средства? Када може подићи новац и да ли
тачно онолико новца колико је уплатио или
можда постоји нека надокнада, односно
камата на штедњу?
Када члан ЕПФ-а престане са уплатама,
нема никаквих посљедица и пенала, осим
што нема више прилива на његов лични
рачун јер не уплаћује средства. Ипак, ако
прекинете са уплатама, новац и даље ради
за вас и даље се инвестира и на крају, када
ријешите да користите допунску пензију,
добијате квалитетну штедњу. Новац се може
подићи са напуњених 58 година живота или
са напуњених 53 године живота и најмање
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5 година акумулирања (уплата). Повлачење
новца мора да почне најкасније са
напуњених 70 година живота. Уштеђени
новац је могуће повући у једнократном
износу или у виду програмиране исплате, у
складу са опредељењем члана фонда.
ЕПФ инвестира уплаћена средства
у складу са својом инвестиционом
политиком и законским ограничењима,
те у складу са инвестицијама које направи
остварује и принос на инвестирана
средства. Принос се обрачунава као нето
принос, односно након одбитка накнада
и трошкова и изражава се као принос
на годишњем нивоу. Принос остварен у
посљедњих 12 мјесеци (јун 2019./јун 2018.)
износи 5,23633%. Принос остварен у току
2018. године износи 3,77661%. Принос од
почетка пословања (од 30.11.2017. године)
до 30.06.2019. године износи 1,94281%.
Претходно
остварени
приноси
не
представљају гаранцију будућих приноса.
Будући приноси могу бити виши или нижи.

8.
Свједоци смо да се државне
пензије с времена на вријеме повећавају
изражено у процентима. Ако фонд
остварује профит од пословања, да ли од
тог профита може с времена на вријеме да
се повећава ануитет исплата, невезано за
висину и период уплата? Као код радника
тринаеста плата уколико фирма добро
послује? Односно да ли постоји могућност
повећања приватне пензије или су
ануитети увијек исти?
Након што члан фонда стекне услове
за повлачење средстава и одлучи се
да их повуче (дакле, од тог момента па
надаље не уплаћује више пензијски
допринос), има право да једнократно
повуче комплетан акумулирани износ.
Ако се одлучи на варијанту програмиране
исплате, у моменту када крене повлачити
средства, израчуна се колико посједује
инвестиционих јединица на тај дан (то је
однос акумулиране суме и вриједности
инвестиционе јединице). Члан фонда
одреди план исплате (рецимо, мјесечно,
следећих 5 година), те би се онда укупан
број инвестиционих јединица које посједује
подијелио са бројем програмираних
исплата (5x12=60). Сваког мјесеца би му се
исплаћивала вриједност тако одређених
инвестиционих јединица (укупан број
инвестиционих јединица подијељен са 60,
у наведеном претпопстављеном случају), а
евентуални профит би утицао да вриједност
инвестиционе јединице буде већа, а самим

тим и исплата.
Дакле, одговор је да, остварени профит
се аутоматски, на дневној бази, приписује
члану фонда, повећањем вриједности
инвестиционе јединице, и у периоду исплате.
9.
Споменули сте инвестиционе
јединице, за оне мање упућене, како не би
поистовјетили инвестициону јединицу са
ануитетом, можете ли нам појаснити шта је
инвестициона јединица, чему служи и како
се израчунава?
Инвестициона јединица представља
сразмјерни обрачунски удио у укупној нето
имовини Фонда и мијења се са промјеном
нето вриједности имовине Фонда. Почетна
вриједност инвестиционе јединице износи
10,00 КМ. Уплатом пензијског доприноса,
члан Фонда купује одговарајући број
инвестиционих јединица по вриједности
инвестиционе јединице обрачунате на
дан вредновања. Укупна вриједност свих
инвестиционих јединица Фонда увијек је
једнака нето вриједности имовине Фонда.
Број инвестиционих јединица по уплати
израчунава се као децимални број (са пет
децимала) добијен дијељењем износа
трансакција са вриједношћу инвестиционе
јединице која је обрачуната на дан када су
уплаћени доприноси приспјели на рачун
Фонда.
Друштво је дужно да на индивидуалном
рачуну члана Фонда свакодневно
евидентира
број
и
вриједност
инвестиционих јединица за тог члана,
као и да свакодневно врши обрачун
броја инвестиционих јединица и утврђује
њихову вриједност. Друштво евидентира
инвестиционе јединице на индивидуалном
рачуну члана Фонда у форми електронског
записа у информационом систему Друштва.
Кретање
вриједности
инвестиционе
јединице је један од параметара
успјешности пословања Фонда.
Обрачун вриједности имовине Фонда
врши се свакодневно. Дан вредновања
имовине Фонда (т) јесте дан који претходи
дану обрачуна вриједности нето имовине
Фонда (т+1). Нето вриједност имовине
Фонда једнака је разлици вриједности
имовине и обавеза Фонда на исти дан,
односно производу броја инвестиционих
јединица и вриједности инвестиционе
јединице. У моменту уплате, врши се
прерачун у обрачунске, инвестиционе
јединице на индивидуалном рачуну
члана Фонда, а у моменту исплате, врши
се прерачун инвестиционих јединица у
конвертибилне марке.
Једноставније речено, инвестициона
јединица је удио који члан фонда добије
приликом уплате сваког доприноса, служи
за праћење успјешности пословања фонда
и израчунава се свакодневно.
Слава Богдановић, дописник
организатор информативне дјелатности
ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Промовисана књига “Техника високонапонске изолације“ проф. др Саше Ђекића

ДУГОГОДИШЊИМ РАДОМ
ДО ЗНАЧАЈНОГ ДЈЕЛА
Технички савјет електродистрибуција Републике Српске
користи сваку прилику да кроз своје дјеловање истакне да
су људи и знање најважнији ресурс за који се треба борити,
исти градити и сачувати. Посвећени су континуираном раду
на промовисању струке и знања запослених те унапријеђењу
примјене савремених техничких знања и достигнућа у
електродистрибутивној дјелатности

Т

ехнички савјет електродистрибуција Републике
Српске је, уз сагласност Управе МХ “ЕРС“ МП
а.д. Требиње, 05.12.2019. године организовао
промоцију нове књиге свог дугогодишњег члана проф.
др Саше Ђекића, под насловом “Техника високонапонске
изолације“. Промоцији су присуствовали, поред
чланова Техничког савјета, сви запослени Дирекције за
дистрибуцију, као и бројни чланови стручних радних група
и тимова из зависних електродистрибутивних предузећа.
Књига “Техника високонапонске изолације” први пут
је представљена и изложена на 64. Међународном
београдском сајму књига, на штанду издавача Академска
мисао, београдској издавачкој кући опредјељеној за
издавање литературе академског нивоа, са сједиштем
на Електротехничком факултету Универзитета у
Београду. Рецензију књиге извршили су проф. др
Предраг Осмокровић, угледни професор у пензији
Електротехничког факултета Универзитета у Београду, др
Драган Ковачевић, директор Електротехничког института
Никола Тесла у Београду, и др Ненад Карталовић,
истраживач у предметној области на Електротехничком
институту Никола Тесла у Београду. Уводне ријечи о
предметном рукопису обима 366 страна Б5 формата, са 143
слике и 37 табела изнио је предсједник Техничког савјета
г-дин Драган Перић и изразио задовољство резултатима
рада свог дугогодишњег члана Техничког савјета др Саша
Ђекића. Технички савјет електродистрибуција Републике
Српске користи сваку прилику нагласити, кроз своје
дјеловање, да су људи и знање најважнији ресурс за који
се треба борити, исти градити и сачувати. Посвећени
су континуираном раду на промовисању струке и знања
запослених те унапријеђењу примјене савремених
техничких знања и достигнућа у електродистрибутивној
дјелатности. Управо из тих разлога организована је и ова
промоција.
У току промоције аутор књиге проф. др Саша
Ђекић упознао је присутне како је континуираним
деветогодишњим радом настајало и уобличило се
предметно дјело. Захвалио се свим присутним,
као и свима који су учестовали у организацији и
промоцији књиге, а посебну захвалност исказао је
предсједнику Техничког савјета г-дину Драгану Перићу
и в.д. директору Дирекције за дистрибуцију г-ђи Јагоди
Лажетић, како је изворно рекао, што су тако велики
да несебично промовишу допринос струци сваког
појединца и сваког запосленог стручног лица у систему
електродистрибуција “Електропривреде Републике
Српске“, на начин који гради добре колегијалне и
синергијске везе међу запосленима.

Аутор проф. др Саша Ђекић рођен је 1979. године у
Добоју. Гимназију са техничким школама завршио је у
Дервенти са просјечном оцјеном 5,00 током свих година
школовања и значајним резултатима постигнутим на
регионалним и републичким школским такмичењима.
Приликом одабира будућег занимања, послије завршене
гимназије, пресудила је љубав према математици па је
електротехника дјеловала као најприближније рјешење
практичној примјени овог талента, док је од оца, који је
такође цијели радни вијек радио у дистрибуцији, већ и
имао увид у проблематику енергетике. Сва три циклуса
студија завршио је на Електротехничком факултету
Универзитета у Београду.
“Волим шетње у природи са породицом и нашим
вјерним псом као пратиоцем. Поред тога редовно
тренирам физичку кондицију и издржљивост. Тако
вјежбам менталну снагу, средим мисли, фокусирам се на
циљеве“, каже Ђекић за часопис.
Саша са супругом и два сина живи у Добоју. Запослен
је од 2005. године у ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој, гдје
од 2018. године обавља послове извршног директора
за техничке послове. Одморе најчешће користи за
породична путовања, увијек на другу дестинацију, која
сваки пут искористи за упознавање начина живота и
начина образовања становништва на том подручју.
У својој досадашњој каријери објавио је 35 научних
и стручних радова као и научну монографију издату од
стране Завода за физику Универзитета у Београду а
његови радови имају значајан број цитата у најугледнијим
свјетским научним часописима попут Dielectrics and
Electrical Insulation IEEE, Plasma Science IEEE и Chinese
Physics Letters. Поред тога, рецензирао је два научна
рада за часопис International Journal of Photoenergy,
два научна пројекта за Математички институт Српске
академије наука и умјетности (САНУ), као и Студију
ревитализације ЕЕО 110 kV за Електропривреду Србије.
“Вјерујем у рад, труд и цјеложивотно учење и
мишљења сам да ће управо рад, труд и образовање
увијек наћи свој пут до успјеха. Томе нико не може да
се супротстави. Наука је веома важна у сваком друштву
и због тога ми је посебно жао што смо ми у овом дијелу
свијета постали углавном само корисници исте. То је
велика штета имајућу у виду интелектуалне капацитете
које наши људи доказано имају“, закључује Ђекић.

Драгана Ковачевић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Наш колега Срђан Обрадовић покренуо приватни бизнис,
чиме је обогатио туристичку понуду у свом граду

ПРВИ ПОКРЕТНИ ПАБ У ВИШЕГРАДУ
“Beer bike“ функционише као
покретни паб, а посјетиоцима
пружа могућност обиласка
Вишеграда уз окретање педала,
дружење, музику и домаће пиво

B

eer bike је концепт који је
настао у Холандији 1997. године.
Временом се проширио и у друге
веће туристичке градове у свијету.
Негдје их називају “Party bike“, негдје
“Pedal Pub“ или слично, али најчешће
је то “Beer Bike“.
Овакав садржај није био заступљен
на нашим просторима све до прошле
године, када се појављује први
покретни паб у Босни и Херцеговини,
тачније, у Вишеграду.
На идеју да се један овакав
садржај нађе баш у Вишеграду дошао
је наш колега, Срђан Обрадовић,
дипломирани економиста, запослен је
нешто више од пет година у Сектору
за економско-финансијске послове,
у Служби за план и анализу. Међу
запосленима у ХЕ “Вишеград“, ова
необична идеја наишла је на велику
подршку и одобравање, посебно код
млађих колега. Овогa пута разговор
нисмо обавили на “Beer bike“-у због
временских услова али не сумњамо да
ће нам колега Обрадовић у наредном
периоду приуштити једну пријатну
вожњу улицама Вишеграда.
Господина Обрадовића питали смо
одакле се родила ова идеја и шта је то
заправо “Beer bike“?
“Идеју о покретању овог пројекта
добио сам прије три године, а
сама реализација започела је у
новембру 2018. године. Одлучили
смо да на другачији, занимљивији и

“Beer bike“ на Данима бербе грожђаГрожђебалу у Вршцу
(септембар 2019. године)
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Вожња са туристима преко вишеградске ћуприје

Подршка колега
у реализацији идеје
На идеју да се један овакав
садржај нађе баш у Вишеграду
дошао је наш колега, Срђан
Обрадовић,
дипломирани
економиста, запослен је нешто
више од пет година у Сектору
за
економско-финансијске
послове, у Служби за план и
анализу. Међу запосленима у
ХЕ “Вишеград“, ова необична
идеја наишла је на велику
подршку
и
одобравање,
посебно код млађих колега.
атрактивнији
начин
понудимо
посјетиоцима да упознају наш град.
“Beer bike“ функционише као покретни
паб, а посјетиоцима пружа могућност
обиласка Вишеграда уз окретање
педала, дружење, музику и домаће
пиво“, истакао је Обрадовић. Он је,
такође, нагласио да је возило прављено
по свим важећим стандардима и да
има капацитет од петнаест мјеста.
Власник првог покретног паба у
Вишеграду додаје да поред капацитета
од петнаест особа, возило има и
могућност да прими још двоје људи,
односно, возача и аниматора који
би туристима говорио о одређеним
знаменитостима Вишеграда.
Шта је то што овај нови садржај
може да понуди туристима али и

нашим суграђанима?
“Ријеч је о обиласку ужег дијела
града без изласка на магистралне
путеве. Вожња траје четрдесет минута,
а по жељи гостију може да траје и дуже.
Оно што посебно привлачи туристе је
могућност преласка преко вишеградске
ћуприје, уз одређено задржавање за
фотографисање и освјежење уз пиво“,
објашњава Обрадовић и додаје још
један занимљив детаљ – а то је да “Beer
bike“ има и помоћни мотор и окретање
педала веома је лагано и не захтијева
напоре, па на тај начин посјетиоци
могу много лакше обићи Вишеград.
Транспорт “Beer bike“-а трајао је 63
дана, у априлу прошле године кренуо
је из кинеске луке Далијан и за нешто
више од два мјесеца, преко Ријеке,
стигао је до Вишеграда.
За крај, оно што очекује наш колега
Срђан- власник првог покретног паба
у Вишеграду, али и цијелој Босни и
Херцеговини, јесте да посјетиоцима
пружи једно лијепо искуство, које
на другим мјестима не могу имати,
а уједно и да допринесе богатијој
туристичкој
понуди
Вишеграда.
Ми смо му пожељели пуно среће у
будућем раду, у нади да ће овај нови
и атрактиван садржај привући бројне
госте и туристе, који ће пожељети да
обиђу улице Вишеграда баш на “Beer
bike“-у.
Марија Нинковић, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

РЕТРО
Седам деценија Хидроелектране “Власеница”

ЕЛЕКТРАНА - ПОНОС ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА И РЕГИЈЕ БИРАЧ
Хидроелектрана “Власеница” је у протеклих 70 година произвела 379 милиона кWh са просјечном годишњом
призводњом од 5,4 милиона kWh, а годишња производња се кретала од 4,35 до рекордних 6,25 милиона кWh

О

дмах по завршетку другог свјетског рата, односно првим
петогодишњим планом развоја Народне Републике Босне
и Херцеговине (1947.-1951.) предвиђена је изградња
Хидроелектране “Власеница” на Студеном Јадру у Горњем
Залуковику (овим планом је, између осталог, планирана и
изградња ХЕ “Богатићи“ и ХЕ “Месићи“).
Пројекат ХЕ “Власеница” урадили су наши познати стручњаци
Јарослав Черни и Стјепан Микулец 1947. године, а о каквим се
стручњацима ради потврђује чињеница да њихова имена носе
многе установе и институти.
Електрана је пројектована као проточна деривациона
електрана са водом коју даје извориште Студеног Јадра у Горњем
Залуковику, са гарантованим протоком од 0,7 m3/sec током осам
мјесеци у години и са :
•
тлачним цјевоводом дужине 958,4 m, промјера 0,7 m,
израђеног од ливеног челика, којим се савладава пад од 167,5 m
од каптажне-захватне грађевине до стројаре;
•
двије турбине типа Пелтон, са једним радним колом и
једном сапницом-иглом, снаге од по 650 KS (475 кW);
•
два генератора снаге од по 650 kVA, номиналног напона
од 3,15 kV и 500 обртаја у минути;
•
трансформатором 3/10/35 kV.
Електрана је грађена у најтежим временима Информбироа
средствима државе и добровољним радом, првенствено
становника овог краја и цијеле општине Власеница. Нема ни
једне куће у Горњем Залуковику која није давала радни допринос
на изградњи хидроелектране, кроз ископе, превоз, вађење сиге
и друге видове помоћи.
На градилишту хидроелектране су се нашли стручњаци
из цијеле ФНР Југославије јер
су турбине биле произведене
у Литостроју из Љубљане 1949.
године, генератори произведени
1948. године у фабрици “Раде
Кончар“ из Загреба и носе
редне бројеве 5 и 6, цијеви су
произведене у Жељезари Зеница,
заштите у Искри из Крања итд.
Грађевински материјал за стројару
хидроелектране и пратеће објекте
је обезбјеђен са подручја Горњег
Залуковика.
Градња хидроелектране је
била изузетно тешка јер није било грађевинских машина па су
сви радови извођени ручно.
Електрана је, поред свих тешкоћа у периоду градње,
завршена за непуне двије године и први агрегат је пуштен у погон
23. јула 1949. године, што се узима као званичан датум пуштања
ХЕ “Власеница” у рад. Други агрегат је монтиран и пуштен у рад
1950. године, тако да се у неким подацима и ова година користи
као година пуштања ХЕ “Власеница” у рад. Електрана је у почетку
свог рада била повезана 35 kV далеководом преко Зворника са
ТЕ Крека у Тузли и паралелована ради стабилнијег рада.
Поред 35 kV далековода за Зворник изграђен је 10 kV
далековод за Хан Пијесак, гдје је поред становништва општине
првенствена намјена била напајање војних објеката, а изграђени
су и 10 kV далеководи за Власеницу и Шековиће.
Хидроелектрана “Власеница” је читаво вријеме изградње

ХЕ Зворник напајала градилиште струјом, и то је био један од
приоритета у тадашњем раду ове хидроелектране.
Снага и енергија којом је ХЕ “Власеница” располагала у
то вријеме могла је да задовољи потребе читаве регије Бирча,
обзиром на степен електрификације и првобитну намјену
електричне енергије у домаћинствима.
Генератори и турбине које су уграђене приликом изградње
хидроелектране 1948. и 1949. године, и данас се налазе у овом
објекту, у добром су стању и даље производе електричну енергију.
Поред радова који се могу сматрати редовним, током
протеклих 70 година вршена је замјена опреме ради
модернизације и продужења експлоатационог вијека електране.
Године 2010. је урађена реконструкција енергетског дијела
постројења.
Овом модернизацијом извршен је значајан технолошки
напредак, кад је ријеч о прекидачима снаге (склопке), то је пут
од пнеуматских прекидача са компресорским постројењем
до најсавременијих вакумских прекидача или кад се ради
о заштитама онда је то пут од механичких заштита до
микропроцесорских са даљинским надзором и управљањем.
Електро Бијељина има у плану да ради и аутоматизацију
хидроелектране како би се повећала производња и степен
искоришћења расположиве воде.
ХЕ “Власеница” је прошла разне режиме рада од почетног
острвског, у почетку рада 1949. године, каснијег паралелног,
када се енергетски систем развио, па поново острвског рада
од маја 1992. до априла 1993. године и дефинитивно опет
уобичајеног рада са дистрибутивном мрежом. Острвски рад у
периоду 1992.-1993. је и била провјера њене првобитне намјене
да напаја војне објекте и све оно
што је у функцији војске у случају
потпуног и дуготрајног нестанка
редовног напајања. Своју намјену
је оправдала, и највећим дијелом
извршила задатак, који јој је био
постављен још 1949. године.
Хидроелектрана “Власеница”
је у протеклих 70 година произвела
379 милиона кWh са просјечном
годишњом
призводњом
од
5,4 милиона kWh, а годишња
производња се кретала од 4,35 до
рекордних 6,25 милиона кWh.
Ова производња може се и повећати наредном фазом
реконструкције хидроелектране, када би требало да се изврши
замјена агрегата модернијим, веће снаге како би се искористила
сва расположива вода, које има на преливу током шест мјесеци
у години.
Приликом дефинитивне одлуке о извођењу ове фазе
реконструкције треба оцијенити да ли постојећа – стара опрема
као изворна има већу вриједност од повећане количине енергије,
која би се добила уз значајна улагања у реконструкцију, или по
принципу Електродистрибуције Пале, низводно од постојеће
електране градити “Нову ХЕ Власеница“, а постојећу сачувати
као експонат за будуће генерације.
Неђо Ћебеџија, дописник
стручни сарадник за информисање
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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ПРОЗОР
ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ
СВИЈЕТА ЕНЕРГЕТИКЕ

ПУШТЕН У РАД
ПОДМОРСКИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ
КАБАЛ ИЗМЕЂУ ЦРНЕ ГОРЕ
И ИТАЛИЈЕ

Е

лектроенергетски, подморски кабал између
Италије и Црне Горе пуштен је у рад 15. новембра,
а његова комерцијална употреба почела је 28.
децембра 2019. године. Укупна дужина му је 455
километара, од чега је подморски дио 423 километра
и повезује конверторске станице од Пескаре до
Ластве Грбаљске. Налази се на максималној дубини
од 1200 метара, а капацитет је 1200MW.
Инфраструктура представља први „енергетски
мост“ између Европске Уније и Балкана, те пормовише
интеграцију енергетског тржишта, високе стандарде
сигурности, ефикасности и одрживости европског
електроенергетског система.
Удио италијанске стране је у овом порјекту је око
800 милиона евра, а црногорске око 100 милиона
евра.
Уговор за изградњу је потписан крајем 2010.
године, а сама градња је почела 2016. године. Извођач
радова је била италијанска фирма Терна у сарадњи
са Црногорским електропреносним системом (ЦГЕС).
ЦГЕС је инвестирао изградњу трафопостројења
Ластва
и далековод Ластва-Пљевља. Дио овог
далековода, до Чева, је у функцији, а на далеководу
Чево – Пљевља радови су у току.
Годишњи приход ЦГЕС-а од продаје припадајућих
20% капацитета за пренос електричне енергије
пројектован је на 6,1 милион евра.
Предсједници Црне Горе и Италије су симболичним,
истовременим притискањем дугмета, сваки са своје
стране, свечано кабал пустили у рад.

ЈЕЗЕРО И ХИДРОЕЛЕКТРАНА
ГАЗИВОДЕ

Х

идроелектрана Газиводе се налази на горњем току ријеке
Ибар, на сјеверу Косова и Метохије. Брана хидроелектране
је насипна и једна је од највећих насипних брана у Европи.
Ширина бране у основи је 406 метара.
Језеро Газиводе je 40% на територији уже Србије, општина
Тутин, а 60% на Косову и Метохији, на територији општине
Зубин Поток. Дужина језера је 24 километра, највећа дубина је
105 метара, а запремина акумулације износи 380 милиона m3.

Изградња бране је почела 1972. године, а акумулација
се пунила у децембру 1977. године. Грађена је кредитом
Међународне банке из Вашингтона од 45 милиона долара.
Хидроелектрана Газиводе је инсталисане снаге 38 MW,
пуштена је у рад 1980. године и производи годишње око 100
GWh електричне енергије. Поред тога, из језера Газиводе
се питком водом снабдијевају Приштина, Обилић, Вучитрн,
Косовска Митровица, Србица и Звечан, а ускоро и Зубин
Поток, вода служи за хлађење у термоелектранама Обилић А
и Обилић Б, а пројектно је планирано (мада не и реализовано)
и наводњавање 77.000 хектара обрадивог земљишта.

У току 2018. године, тим међународних археолога и научника,
послије вишемјесечне припреме и претраге, прoнашао је на
дну језера Газиводе непрoцјењиво културно и историјско
благо, које чине остаци двора српске средњовјековне
краљице Јелене Анжујске, кула звонара из 13. вијека, двије
средњовјековне цркве, девет римских некропола.
			

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
члан Уређивачког одбора
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње
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