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М

едији су против нас и није им у интересу објективно
информисање и истина“, тачна је дефиниција. Међутим, то
свакако не смије бити закључна тачка нашег односа према
медијима, већ полазна основа из које морамо наћи одговор како
да направимо равнотежу, односно како да заштитимо свој интерес,
када имамо ова сазнања.
То подразумјева познавање рада медија, данашњег односа
медија према проблемима у друштву и њихову пројекцију истих, уз
истовремено препознавање перцепције просјечног гледаоца који
конзумира информацију коју му медији пласирају.
Ново вријеме и изазови који предстоје пред ЕРС-ом захтјевају
врло озбиљан и одговоран рад за шта је потребан стручан, темељит,
свеобухватан и стратегијски приступ комуникацијама, промоцији и
маркетингу.
Нажалост, ова област је код нас некако гурнута у страну, као
мање важна, тако да смо достигли ниво лошег имиџа у друштву.
Од енергетског гиганта који има значајну друштвено одговорну
улогу дошли смо у ситуацију да носимо ореол фирме са негативним
предзнаком.
Промоција и изградња добрих односа са јавношћу је важан
процес у цјелокупном пословању. То је посебно изражено у периоду
изазова и реструктуирања ЕРС-а, односно у кризним ситуацијама
(поплаве, хаварије, пандемија, реорганизација предузећа,
евентуално поскупљење електричне енергије, тенденциозни
текстови у одређеним медијима) у циљу ублажавања могућих
негативних ефеката.
Ако нам је циљ остваривање своје основне мисије у пословању,
уз изграђивање доброг имиџа и успјешне сарадње са групама у
јавности, онда посебну пажњу треба посветити јачању промоције и
односа са јавношћу.
Електропривреда РС као стратешко предузеће може и мора
имати бољи имиџ, односно неопходно је да промијени садашњу
слику да је идентитет бољи од имиџа, а што подразумијева да
организација има лошију слику у јавности од реалне. Да би се
то промјенило потребно је вријеме, али прије свега осмишљена,
континуирана кампања, која иде у два правца. Један је ка екстерној
јавности: потрошачи (купци), медији, пословни партнери, владине и
друге институције, невладин сектор итд.
Други правац је интерно информисање које у суштини има и
један својеврстан облик екстерног. Све негативне информације
и перцепције јавности и медија проистичу и долазе од нас самих.
На овом пољу се мора значајно порадити. Прије свега на пољу
свијести да је у данашње вријеме привилегија бити запослен у
једном оваквом Предузећу. Од нас и нашег односа према радном
мјесту зависи будућност, како компаније у којој радимо, тако и нас и
егзистенције наших породица.
За реализацију промотивних активности имамо све неопходне
ресурсе, па и кадрове. Крајњи је тренутак да препознамо, од Управе
до сваког запосленог, потребу континуиране, стратешки осмишљене
кампање, јер ће нас вријеме и догађаји претећи!
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ИНТЕРВЈУ: Горан Вукоје, извршни директор за техничке послове МХ ЕРС

ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ
У СЛОЖЕНИМ УСЛОВИМА
Упоредо са раздвајањем дјелатности, у електродистрибутивним предузећима је током ове
године реализован и Програм смањења броја запослених на бази закључених споразума
о добровољном престанку радног односа уз исплату отпремнине и накнаде за економскосоцијално збрињавање. Имајући у виду да је Програм реализован у изузетно тешким
условима пословања, потребно је нагласити значај проведених активности на бази којих је
број заполених у дјелатности дистрибуције смањен за више од циљаних 15%

У

ситуацији коју обиљежава пандемија вируса се
налазимо већ пола године. Како се то одражава на
рад електроенергетског система МХ“ЕРС“?

Од почетка 2020. године прати нас тежак период.
Подијелимо ли га на оно прије короне и оно за вријеме
короне, не можемо се одлучити за фаворита - оба су тешка на
свој начин. До пред крај фебруара агрегат у ХЕ Дубровнику,
чија производња припада МХ“ЕРС“-у био је ван погона, због
хаварије за коју, вјероватно, већ сви знају. Кренуо је са радом
27.02.2020. године, након 413 дана дугог застоја. Други агрегат
у Дубровнику је оспособљен тек средином марта, а његова
расположивост, без обзира на то што производи за ХЕП, нам је
битна јер је производња ХЕ Требиње 1 условљена и његовим
радом. Повратак ХЕ Дубровник је био неизвјестан, тако да
смо крајем 2019. године наставили сарадњу са ЕПХЗХБ-ом и
закључили Уговор о заједничком раду ПХЕ Чапљина од вода
испуштених на профилу Горица за периор јануар-март 2020.
године. Тако смо за прва три мјесеца имали производњу ХЕ
на Требишњици која је била већа од планиране, што је јако
добро, али у та прва три мјесеца хидрологија нам није ишла
на руку, па су за ту производњу искориштене залихе воде
из акумулације Билећа. Хидрологија на свим сливовима је у
овом периоду била лошија, тако да је укупна производња из
хидроелектрана била мања од планиране.
У току марта се осјетио и пад потрошње купаца у РС, које
снабдијевамо као тржишни снабдијевач, али и пад цијена на
тржишту, још увијек не превелик. Први квартал ове године
завршен је са производњом за 2,98% мањом од плана,
укупном потрошњом мањом за 2,9% од плана и просјечном
цијеном оствареном за продају електричне енергије на
тржишту 8,7 KM/kWh. Поређења ради, у истом периоду 2019.
године остварили смо просјечну продајну цијену на тржишту
11,83 KM/kWh.
У другом, овом тзв. “корона“ периоду, све се прилично
искомпликовало. Ремонти термоелектрана су требали да
се реализују у периоду април-мај, међутим то, у условима
пандемије, није било могуће. У исто вријеме цијене на
тржишту су драстично пале, а и потрошња у Републици
Српској. Производња електричне енергије, због рада
термоелектрана је била доста већа од планиране, а цијене
на тржишту су падале. Најнижа просјечна цијена продате
електричне енергије на тржишту је била у мају 4,8 KM/kWh, у
априлу 5,6 KM/kWh а у јуну око 6 KM/kWh.
Термоелектрана Гацко је свој ремонт пролонгирала док
се нису стекли услови за долазак иностраних стручњака,
неопходних за његову реализацију. Ремонт је обављен у
периоду 26.06.-23.07.2020. године, а нешто мало енергије
коју смо имали да продамо смо реализовали по 8 КМ. Дакле,
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у тренутку када су цијене на тржишту биле нешто боље, ми
смо морали да уђемо у ремонт, али избора нисмо имали. У том
тренутку једино на шта смо могли да утичено смо и урадили,
ремонт ХЕТ-а, планиран за септембар, пребацили смо у
мај. Сада је у септембру “ослобођен“ простор за ремонт ТЕ
Угљевик и он је, док ми разговарамо, у току. У овом ремонту
ТЕ Угљевик неће моћи да обави један дио планираних
радова, због немогућности да се организују у условима
пандемије, већ ће те радове одгодити за наредну годину. То
значи да ће електрана до следећег ремонта радити са неким
недостацима, који не утичу на сигурност њеног рада, већ
на рад са смањеном снагом, а тим и мањом производњом.
Недостаци ће се, надамо се, отклонити у следећем ремонту.
Хидроелектране су успјеле да своје ремонте организују
на задовољавајући начин, све је успјешно завршено, још је
преостао ремонт на једном агрегату у ХЕ Бочац и он је у току.
Међутим, лоша хидрологија на свим сливовима утиче на
то да је укупно остварење производње у хидроелектранама
за девет мјесеци ове године за 33% мање од плана.
Све у свему, у електроенергетском систему МХ “ЕРС“
радило се и ради се у врло отежаним условима.
Два кључна документа - Електроенергетски биланс МХ
“ЕРС“ за 2021. годину и за период 2021.-2023. година су у
процедури усвајања. Реализација планова производње
електричне енергије је примарни задатак у МХ “ЕРС“. Какав
је годишњи биланс производње за наредне три планске
године?

ИНТЕРВЈУ

Производњу за наредну годину смо планирали у доста
великом обиму и ако нас хидрологија послужи, имаћемо
више од 5.580 GWh електричне енергије. Од тога 57% из
термоелектрана, а 43% из хидроелектрана. Ова производња
нам омогућава да измиримо потребе потрошача у РС, али и
да остваримо билансни вишак од преко 1.790 GWh за продају
на тржишту.

НЕРП-Национални план смањења
емисија великих ложишта
Да се вратим корак уназад и појасним шта је
НЕРП. То је Национални план смањења емисија из
великих ложишта, који је потписала наша Влада, а
који нас обавезује на провођење низа активности у
термоелектранама до 2023. године, у циљу смањења
емисије штетних гасова из термоелектрана. ТЕ
Угљевик је већ уложила велика финансијска средства
у смањење емисије сумпор-диоксида, реализацијом
постројења за одсумпоравање димних гасова.
У 2022. години нас очекује капитални ремонт у ТЕ
Угљевик, са одређеним реконструкцијама, које захтијевају
застој од 90 дана, али и почетак реконструкције агрегата
ХЕ Требиње 1. У ХЕ Требиње 1 у току цијеле године биће
нерасположив један агрегат, од три, колико има ова
електрана. Ово неће утицати на обим производње ХЕТ-а, али
хоће на стабилност електроенергетског система МХ “ЕРС“-а
и пружање помоћних услуга. Обим производње у овој години
ће бити око 5.390 GWh, а биланси вишак електричне енергије
за продају на тржишту 1.560 GWh.
У 2023. иста ситуација - капитални ремонт и одређени
захвати који произилазе из поштовања НЕРП-а у ТЕ Гацко,
нерасположивост једног агрегата ХЕ Требиње 1 у току цијеле
године, те очекивани билансни вишак електричне енергије
за скоро 250 GWh мањи од “нормалног” у 2021. години.
Да се вратим корак уназад и појасним шта је НЕРП.
То је Национални план смањења емисија из великих

ложишта, који је потписала наша Влада, а који нас обавезује
на провођење низа активности у термоелектранама до
2023. године, у циљу смањења емисије штетних гасова
из термоелектрана. ТЕ Угљевик је већ уложила велика
финансијска средства у смањење емисије сумпор-диоксида,
реализацијом постројења за одсумпоравање димних гасова.
Значајан дио електроенергетског система су, свакако и
електродистрибутивна постројења и мреже. Шта нам можете
рећи о тренутној ситуацији у пет електродисрибутивних
предузећа у систему МХ ЕРС-а?
Посљедњих 18 мјесеци у знаку су сложених процеса
реорганизације електродистрибутивних предузећа. Ријеч
је о реорганизацији која је одговор на обавезе преузете
према међународним, правно обавезујућим уговорима, а
које је потврдио и реструктуирање обавезујућим учинио
и нови Закон о електричној енергији РС донесен у
јуну мјесецу ове године, који ступа на снагу 01.01.2021.
године. Реорганизација у функцији раздвајања тржишних
(производња и снабдијевање) од нетржишних дјелатности
(дистрибуција електричне
енергије) води ка томе да
пет електродистрибутивних предузећа прерасте у пет
оператора дистрибутивних система, након издвајања
дјелатности снабдијевања електричном енергијом коју
ће преузети Матично предузеће МХ ЕРСа-Дирекција за
јавно снабдијевање. Мала производна постројења која
послују у оквиру три електродистрибутивна предузећа
(Добој, Бијељина, Пале), издвојиће се одлуком Владе РС
у новоформирано привредно друштво ЕРС-Обновљиви
извори електричне енергије.
Упоредо
са
раздвајањем
дјелатности,
у
електродистрибутивним предузећима је током ове године
реализован и Програм смањења броја запослених на бази
закључених споразума о добровољном престанку радног
односа уз исплату отпремнине и накнаде за економскосоцијално збрињавање. Имајући у виду да је Програм
реализован у изузетно тешким условима пословања,
потребно је нагласити значај проведених активности на бази
којих је број заполених у дјелатности дистрибуције смањен
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за више од циљаних 15%. Такође, потребно је нагласити да
је вријеме од 18 мјесеци пројектовани период за поврат
средстава утрошених за исплате отпремнина , као и да је на
бази смањених трошкова зарада запослених пројектована
уштеда од 108 мил. КМ током предстојећег петогодишњег
периода.
Уз све што сам рекао, једнако је важно ако не и најважније,
створити потребне услове за покретање значајног
инвестиционог циклуса у дистрибутивним предузећима
како би се подигла поузданост мреже и постигао потребан
квалитет испоруке електричне енергије.
Донедавно се успјешност дистрибутивних предузећа
мјерила степеном остварених губитака у дистрибутивној
мрежи и степеном наплате потраживања по рачунима
за утрошену електричну енергију. Стављање очекивања
захтјева корисника услуге у први план, задовољство
корисника услуге мјерено гарантованим стандадима
квалитета испоруке електричне енергије, постаје приоритет
у наредном периоду. То је још само један више аргумент да се
запослени у дистрибуцијама посвете одржавању, неопходним
реконструкцијама и изградњи нових електроенергетских
објеката и развоју дистрибутивне мреже.
Повлачи ли реорганизација електродистрибутивних
предузећа, као логичан слијед корака, и реорганизацију
Дирекције за дистрибуцију у Матичном предузећу?
Наравно. Неопходно је да се Дирекција за дистрибуцију
организационо престроји, како би била у ситуацији да у
цјелости прати организацију дистрибуција, односно да прати
пословне процесе по дубини у свакој од функцијских грана
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које представљају нови начин организовања дистрибутивних
предузећа. Досадашњу организацију у двије службе (служба
за дистрибуцију и служба за тарифе и наплату) замијениће
организовање у три службе: за управљање имовином,
управљање мрежом и мјерење и односе с купцима.
У вези са новом организацијом Дирекције за дистрибуцију
и свих дистрибутивних предузећа, потребно је нагласити да
се тренутно, поред реорганизације, уз координирајућу улогу
Дирекције за дистрибуцију, реализују још два јако важна и
комплексна пројекта. Ријеч је о пројекту успостављања SCADA/OMS/DMS система који је у завршној фази испитивања
пред пуштање у погон, те пројекта проширења SAP ERP
платформе модулом за управљање имовином чија је
реализација започела прошлог мјесеца.
Шта је, по Вама највећи изазов у наредном периоду?
Највећим изазовом у наредном периоду сматрам
нужно подизање нивоа знања, успостављање мјеродавних
механизама
вредновања
квалификација,
али
и
компетенција. Стварање услова који ће довести до подизања
нивоа интересовања младих инжињера, посебно инжињера
електротехнике, за запошљавање у систему МХ ЕРС, у којем
и са којим би заједно израстали у ефикасну, профитабилну
компанију у којој ће бити престиж радити.
Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Јагода Лажетић, дипл.ел.инж.
чланови Уређивачког одбора
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

АКТУЕЛНО
Највеће електродистрибутивно предузеће окончало први талас
оптимизације броја запослених

ОТПРЕМНИНЕ УЗЕЛО 22% РАДНИКА
“ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ“
Предузеће су већином напустили радници са
више од 50 година, чиме се донекле ублажила
дугогодишња изразито неповољна старосна
структура радне снаге

“Радници којима је до сада одобрен одлазак уз отпремине
су у 2019. години имали просјечан број дана боловања скоро
дупло изнад просјека предузећа“, указао је Арнаут.

З

П “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је успјешно
окончала први циклус оптимизације броја запослених
кроз исплату стимулативних отпремина и накнада за
економско-социјално збрињавање за 422 радника, односно
22% од укупног броја запослених.
Предузеће је у таласу 1а интерног позива за пријаву
радника за стимулативне отпремнине, споразумно 30. јуна
раскинуло уговоре о раду са 398 радника. Убрзо потом се
указала потреба за расписивањем и 1б позива приликом
чега су одобрене пријаве за додатна 24 радника која су
напустили предузеће закључно са 31. августом.
“Електрокрајина“ је по основу стимулативних отпремина
и накнада за економско-социјално збрињавање радника, уз
финансијску подршку “Електропривреде РС“, обезбједила
више од 15,5 милиона КМ.

Дивна чува дивне успомене

Анализирајући по организационим секторима, из
предузећа је отишло више од трећине запослених у
економском и правном сектору, нешто више од петине из
служби продаје и наплате, док је технички сектор умањен за
16 одсто.
Када је ријеч о квалификационој структури,
“Електрокрајина“ је у највећем броју случајева споразумне
раскиде уговора закључила са радници четворогодишње
средње стручне спреме и квалификованим радницима са
трогодишњом средњом школом.
Према анализи Владимира Арнаута, вође пројекта
реорганизације у “Електокрајини“ и савјетника директора
за техничка питања, предузеће су у првом таласу већином
напустили радници са више од 50 година, чиме се донекле
ублажила дугогодишња изразито неповољна старосна
структура радне снаге.
Да се у процесу реорганизације генерално поправља
“крвна слика“ предузећа потврђује и податак о кориштењу
болничког одсуства.

Међу радницима који су закључили споразумни
раскид уговора је и Дивна Јокановић, која је у Служби
општих послова Дирекције “Електрокрајине“,
провела 16 година. Дивна истиче да одлуку о одласку
није донијела ни брзо ни лако, јер је за овај колектив
вежу само лијепе успомене.
“Свакоме бих пожељела да у фирми буде срећан
као што сам ја била свих протеклих година. Вјечно
ће ми у сјећању остати драге колеге и сарадници,
те бројне успомене и анегдоте са радних задатака,
радничких спортских игара и честих заједничких
дружења“, наводи Дивна.
Дивна која се у “Електрокрајини“ запослила само
годину прије него што ће се колектив реорганизовати
из државног предузећа у акционарско друштво,
одлази тик пред нову реорганизацију фирме у
оператора дистрибутивног система.
““Електрокрајина“ је кроз своју дугу историју
више пута мјењала облике организовања из којих је
увијек излазила још јача. Вјерујем да ће тако бити и
овај пут“, закључила је Дивна Јокановић.
Одласком више од петине запослених премашен је
оквирни план оптимизације у овој фази реорганизације који
је предвиђао смањење броја радника за 290, односно за 15
одсто.
Анализа консултанта пројекта реорганизације, компаније
“Pricewaterhouse Coopers“ (PwC) показала је, међутим, да
би за потенцијално достизање “добре европске праксе“
сва електродистрибутивна предузећа у РС, изузев “Електро
Добоја“, требала смањити укупан број радника за више од
40 одсто.
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АКТУЕЛНО
“Консултант је својом анализом потврдио општепознату
чињеницу да имамо значајан вишак нетехничких радника
уз истовремени недостатак техничког кадра, прије свега
инжењера и монтера“, истакао је Арнаут.
Реорганизацијом електродистрибутивних предузећа се
успоставља нови систем пословања, чији је фокус прелазак
са досадашњег географског на функционални модел
управљања.
Према новом Закону о електричној енергији РС,
електродистрибутивна предузећа се од 1. јануара 2021.
године више неће бавити снабдијевањем електричном
енергијом.
У оквиру тога доћи ће до раздвајања дјелатности
дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом
у посебне правне субјекте при чему ће постојећих пет
електродистрибутивних предузећа прерасти у операторе
дистрибутивног система (ОДС).
Електродистрибутивна предузећа су већ од 1. септембра
2019. године изгубила купце са напонског нивоа 110, 35, 20 и
10 kV који су прешли 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.
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.
Будући ОДС биће oдгoвoран зa рaд, упрaвљaњe,
oдржaвaњe, рaзвoj и изгрaдњу дистрибутивнoг систeмa нa
oдрeђeнoм географском подручју и, гдje je тo мoгућe, њeгoвих
мeђувeзa сa другим систeмимa, те зa oсигурaњe дугoтрajнe
спoсoбнoсти систeмa дa зaдoвoљи рaзумну пoтрaжњу зa
дистрибуциjoм eлeктричнe eнeргиje.
Умјесто досадашња три подједнако постављења сектора
– техничких, економских и правних послова, ОДС ће бити
базиран на струковном сегменту при чему се креира
пет сектора од чега ће четири бити техничког карактера
(управљање имовином, теренске операције, управљање
мрежом, те мјерење и односи са корисницима), а само један
административна подршка.
ОДС ће приходе потребне за обављање дјелатности
дистрибуције
електричне
енергије
и
управљања
дистрибутивним системом остваривати искључиво по
основу накнаде за коришћење дистрибутивне мреже
(дистрибутивна мрежна тарифа), накнаде за прикључење на
дистрибутивну мрежу и накнаде за пружање нестандардних
услуга корисницима дистрибутивног система.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник са односе с јавношћу
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Разговор са Драганом Перићем, извршним директором за техничке послове
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ и вођом тима за реорганизацију

ПРОГРАМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ДИСТРИБУТИВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И РАЗДВАЈАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
У претходних годину дана, највише захваљујући консултантима, али и у већини случајева,
огромној активности чланова подтимова из
зависних предузећа и МП, је урађен изузетан
посао на дефинисању будуће организације
ОДС-а, те систематизације радних мјеста са
описима послова организационих цјелина и
радних мјеста. Урађен је и будући јединствени
Правилник о управљању дистрибутивном
мрежом

К

рајем 2018. године Министарство енергетике и
рударства у Влади Републике Српске и менаџмент
МХ Електропривреда Републике Српске су донијели
стратешку одлуку да стручно и квалитетно сниме стање у
електродистрибутивним предузећима у Републици Српској
(прва фаза пројекта), те да, на основу налаза консултанта,
у другој фази реорганизују дистрибутивна предузећа по
јединственом моделу организације. Сходно раније преузетим
обавезама према ЕУ и њеној Енергетској заједници по
питању отварања тржишта по питању трговине електричном
енергијом, у другој фази је планирано и раздвајање
дјелатности које тренутно обављају дистрибутивне компаније
на дјелатности дистрибуције, снабдијевања и производње
електричне енергије из обновљивих извора.
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Посао консултанта је додијељен мултинационалној
компанији PwC, а финансира ње њеног ангажмана за прву
и дио друге фазе је обезбједила Влада Велике Британије
потписаним уговором са Владом Републике Српске.
Резултати прве фазе су показали да зависна предузећа за
дистрибуцију имају значајан вишак запослених (сви осим
Електро Добоја) и преко 40%. Договорено је да се за почетак
покуша тај број редуковати за 15 – 20 %, а да се у наредним
годинама он сведе на оптималан број како то налаже добра
пракса у овој дјелатности. Такође је и констатовано да су
дистрибутивна предузећа потпуно различито организована,
те је наложено да се примјени исти облик организације и
систематизације радних мјеста у ком би се само разликовао
број извршилаца сходно обиму послова дистрибутивних
предузећа.
“Паралелно овим активностима се радило и на припреми
новог Закона о електричној енергији који налаже раздвајање
дјелатности дистрибуције, снабдијевања и производње
електричне енергије, те је кроз другу фазу овог пројекта
наложена и ова активност. Донесене су стратешке одлуке
да ће дистрибутивна дјелатност бити организована у склопу
постојећих пет дистрибутивних компанија, дјелатност јавног
снабдијевања као нова Дирекција за јавно снабдијевање при
Матичном предузећу као јединствена за цијелу Републику
Српску, дјелатност тржишног снабдијевања као Дирекција
за снабдијевање при МП МХ ЕРС, а дјелатност производње
електричне енергије из обновљивих извора као засебно
предузеће у склопу МХ ЕРС. Нови Закон о електричној

АКТУЕЛНО
енергији је усвојен у Народној Скупштини средином ове
године, а његово ступање на снагу је 01.01.2021. године.
Динамичким планом реализације овог програма то је
предвиђени датум и за почетак функционисања свих
дјелатности по новом моделу организације“, каже Драган
Перић, извршни директор за техничке послове ЗЕДП
“Електро-Бијељина“ и вођа тима за реорганизацију.

Драган Перић

Он подсјећа да је друга фаза пројекта почела половином
прошле године именовањем органа који ће пратити и
руководити његовим провођењем.
“Именовани су и подтимови који су заједно са
консултантом задужени за оперативну припрему свих
потребних докумената и активности како би се до краја 2020.
године обезбједило функционисање свих сегмената по
новом моделу организације. Укупно је тада именовано шест
подтимова за дистрибутивну дјелатност и шест подтимова за
јавно снабдијевање. Накнадно су успостављена још четири
подтима, а очекује се формирање још неколико подтимова
за успостављање јавног снабдијевања и предузећа за ОИЕ.
Чланови ових подтимова из нашег предузећа чине Тим
Електро-Бијељине за провођење програма реорганизације
и раздвајања дјелатности“, истиче Перић, који је именован
за вођу тима и напомиње да је посебно значајна активност
била осмишљавање модела смањења броја запослених.
“Одлучено је да се ово обезбједи стимулативним
отпремнинама, те провођењем интерних позива запосленим
гдје је дефинисано које су стручне спреме прекобројне, а које
су дефицитарне, те да им не би требало давати отпремнине
јер би се угрозио процес рада. У сарадњи са Синдикатом
радника МХ ЕРС, синдикатом Ел. Бијељине и консултантом је
проведена ова активност и њени резултати су изненађујуће
добри, могу слободно рећи фантастични. До сада проведеним
позивима за отпремнине Електро-Бијељина је одобрила
221 отпремнину и потписала толико споразумних раскида
радног односа. Ефекат тога је смањење трошкова за лична
примања за око 500.000 КМ мјесечно. Обзиром на висину
уложених средстава за отпремнине јасно је да ће овај трошак
бити отплаћен за мање од двије године само уштедама
на личним примањима. Електро-Бијељина је у односу на
исти период прошле године, уз прекиде радног односа по
другим основама, смањила број запослених са 920 на 671.
По новој организацији јавног снабдијевања и производње

ће у Матично предузеће и предузеће за ОИЕ прећи још
четрдесетак радника нашег предузећа, те ће дистрибутеру
(ОДС-у) остати на располагању око 630 радника, а новом
организацијом и систематизацијом је предвиђено да од
01.01.2021. године Електро-Бијељина има 709 запослених.
Недостајаће 26 дипломираних инжењера електротехнике,
смјер енергетика и око 60 КВ електромонтера. Основни
проблем је чињеница да имамо још 13 дипломираних
економиста или менаџера више него што можемо
распоредити по будућим организационим јединицама са
том стручном спремом. Њима ће бити могуће понудити да
раде на пословима са ССС или да узму отпремнину у неком
од будућих интерних позива. У наредних пет година бисмо
требали достићи систематизацију по ‘’доброј пракси’’ која
предвиђа да наше Предузеће има 488 запослених, што је
за око 140 радника мање у односу на тренутно стање. У том
периоду ће у пензију отићи педесетак запослених, те ће
бити неопходно провођење нових таласа отпремнина за око
стотињак радника. Ово треба умањити за оне који напусте
предузеће по другим основама без пензионисања по сили
закона“, сматра Перић.
У претходних годину дана, највише захваљујући
консултантима, али и у већини случајева, огромној
активности чланова подтимова из зависних предузећа
и МП, је урађен изузетан посао на дефинисању будуће
организације ОДС-а, те систематизације радних мјеста са
описима послова организационих цјелина и радних мјеста.
Урађен је и будући јединствени Правилник о управљању
дистрибутивном мрежом.
Тренутно запослени радници су алоцирани на
радна мјеста по будућој систематизацији сходно својим
компетенцијама што је значајно омогућило квалитетно
провођење позива за стимулативне отпремнине јер се има
јасна слика којих стручних спрема имамо више него што
је предвиђено будућом организацијом, а којих недостаје.
Будући ОДС ће организационо имати пет сектора, а у оквиру
сектора ће бити службе и одјељења. Будуће управе зависних
предузећа ће чинити директор и 5 извршних директора
који ће, поред законских обавеза као чланови управе,
ресорно бити задужени и за функцонисање сектора којим
ће руководити. Ова промјена организације је узроковала и
неопходне промјене статута ЗП које су већ дефинисане и у
фази су усвајања на скупштинама акционара.

Значајна улога Техничког савјета
Поред великих заслуга консултанта, представника
Министарства енергетике и рударства и Владе
Републике Српске, управа Матичног предузећа и
зависних предузећа, тимова и подтимова састављених
од представника МП и ЗП, треба поменути и значајну
улогу Техничког савјета дистрибуција ЕРС који је
својим анализама, приједлозима, иницијативама,
принципијелним
ставовима,
критикама
дао
непроцјењив допринос реализацији комплетног
пројекта, а често је овај Технички савјет спасавао и
оживљавао основе комплетног овог пројекта.
До сада су дефинисане и у фази су реализације
‘’краткорочне иницијативе’’ чији је смисао благовремено
прилагођавање новој организацији у смислу разних
неопходних техничких предуслова, ИТ подршке, јасног
оцјењивања компетенција запослених како би се избјегла
субјективност приликом њиховог распоређивања на
будућа радна мјеста и како би се обезбједило квалитетно
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формирање будућих теренских тимова који ће имати
читаву лепезу радних задатака са различитим потребним
специјалистичким знањима. Дефинисане су и ‘’дугорочне
иницијативе’’ које имају за основни циљ провјеру
квалитета функционисања будуће организације и додатно
усклађивање процедура, нормативе и ИТ и техничке
подршке. Паралелно провођењу иницијатива покренута
је и активност на провођењу ‘’пилот пројекта’’ којим ће се
испробати функционисање одређених процедура, те на
основу налаза отклонити евентуални недостаци, доградити
организација, те дефинисати неопходне измјене норматива
сходно новој организацији.
“Недавно је почео са радом нови подтим за израду
методологије одређивања коефицијената за дефинисана
радна мјеста који већ интензивно ради и за очекивати је
да ће, у сарадњи са синдикатима, ускоро дефинисати на
јединствен начин будуће коефицијенте радних мјеста. Тим ће
водити рачуна и о расположивом буџету за лична примања
што ће бити основа за покретање тарифног поступка за
одређивање дистрибутивне мрежарине. Императив је да се
половина уштеда које ће бити обезбјеђене реорганизацијом
усмјери на повећање зарада запослених. Ни најмање не

сумњам да ће овај посао бити окончан до почетка новембра“,
изјавио је Драган Перић, који је и предсједник Техничког
савјета ЕРС.
Са активностима се кренуло и на дефинисању
организације, нормативе и техничких претпоставки за
будућу Дирекцију за јавно снабдијевање. Уз велику помоћ
консултанта и велики ангажман раније формираних и
будућих подтимова, као и ангажман појединаца из МП и ЗП
за очекивати је да ће и ова област моћи да профункционише
до циљног датума. Исто се може констатовати и за
успостављање новог предузећа у оквиру МХ ЕРС које ће
обезбјеђивати рад и профитабилност обновљивих извора
енергије.
Неспорно је да ће знатно прије 01.01.2021. постојећа
дистрибутивна предузећа бити спремна да тад крену у нову
организацију која ће обезбједити извјесну будућност, што
ће Републици Српској омогућити да има задовољне купце
електричне енергије, али да има и задовољне и квалитетне
раднике у електроенергетској дјелатности.
Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

Електро-Бијељина успјешно провела два циклуса
социјално-економског збрињавања радника

СПРЕМНИ ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ
“Недостајаће ми свакодневни послови и
сарадња са колегама, али ћу сада имати више
времена да се посветим породици. У сваком
случају, одлазим задовољна из “ЕлектроБијељине“, у коју ћу радо свратити да обиђем
своје пријатеље“, каже Рада Петричевић

С

тимулативне отпремнине је узео 221 радник “ЕлектроБијељине“, што је у складу са предвиђеним бројем, чак
и нешто више од планираног.
“Свјесни значаја реорганизације ЕРС-а и скорог раздвајања
дјелатности дистрибуције од снабдијевања, веома
одговорно смо кренули у те неопходне процесе. Активно
смо укључили потребан број наших радника у Подтимове
за реорганизацију, који су својом стручношћу, дали огроман
допринос актуелним процесима реструктурирања ЕРС.
Успјешно смо провели два циклуса позива радницима за
социјално-економско збрињавање, тако да смо на тај начин
рјешили статус 221, сада већ, бившег радника “ЕлектроБијељине“.
Битно је истаћи да смо одласком прекобројних радника,
створили оптималније услове за даљи рад и изазове пред
којима се налазимо, односно, да адекватно одговоримо
многим пројектима који су у току. Важан је и финансијски
ефекат, пошто ћемо знатна средства, која бисмо издвајали
за плате и доприносе тих радника, сада моћи да уложимо у
значајне и капиталне пројекте и тиме оснажимо виталност
нашег бизниса“, изјавио је др Васо Арсеновић, директор
ЗЕДП “Електро-Бијељина“.
Међу радницима који су овог љета искористили прилику
и узели стимулативну отпремнину је и Рада Петричевић,
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Рада Петричевић

која је 24 године радила на административним пословима у
ЗЕДП “Електро-Бијељина“.
“Одлазим из “Електро-Бијељине“ са помјешаним
осјећањима, јер сам добар дио радног вијека провела са
дивним колегама, а сада неколико година пред пензију,
идем и ову отпремнину доживљавам као својеврсну награду
за период проведен у овом предузећу. Недостајаће ми
свакодневни послови и сарадња са колегама, али ћу сада
имати више времена да се посветим породици. У сваком
случају, одлазим задовољна из “Електро-Бијељине“, у коју
ћу радо свратити да обиђем своје пријатеље“, каже Рада
Петричевић.
Слободан Ђаламић, портпарол
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

АКТУЕЛНО
Планирано трајање ремонта ТЕ Гацко завршено прије рока

УСПЈЕШНО ИЗВЕДЕН РЕДОВАН ГОДИШЊИ РЕМОНТ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ
Због појаве пандемије корона вируса,
посебан изазов током ремонта представљало
је учешће већег броја домаћих и страних
извођача, те је на све требало одговорити
адекватним
мјерама.
Од
избијања
пандемије оформљен је штаб за праћење
епидемиолошке ситације унутар предузећа
који је провео низ активности и превентивних
мјера које су увелико допринијеле спречавању
појаве и ширења корона вируса и успјешном
завршетку ремонтних радова

Ч

Рампа за подјелу оброка испред ресторана

за дезинфекцију које је штаб у довољном броју обезбиједио
свим радницима. Постављене су додатне табле упозорења
о ношењу маски и држању дистанце. Између зграде
Техничке припреме и блока ТЕ инсталиране су три додатне
чесме за прање руку и постављене су додатне канте за
одлагање отпадака. Свакодневно је вршена дезинфекција
просторија гдје људи бораве, затим дезинфекција ходника
и лифтова, а посебан акценат је стављен на ТЕ гдје су се
одвијали ремонтни радови. За подјелу оброка радницима
направљена је рампа испред ресторана као и двије додатне
испред Техничке зграде како би се приликом подјеле оброка
држало препоручено одстојање између радника. Штаб се
свакодневно састајао, пратио ситуацију и свему приступао

Ремонтни радови

ак и у времену изазова када се суочавамо с глобалним
проблемом, борбом против пандемије, треба одржати
производњу у електроенергетици и продужити
радни вијек електрана, а то се најбоље постиже редовним
ремонтима постројења и опреме.
Због појаве пандемије корона вируса, посебан изазов
током ремонта представљало је учешће већег броја домаћих
и страних извођача, те је на све требало одговорити
адекватним мјерама. Од избијања пандемије оформљен је
штаб за праћење епидемиолошке ситације унутар предузећа
који је провео низ активности и превентивних мјера које су
увелико допринијеле спречавању појаве и ширења корона
вируса и успјешном завршетку ремонтних радова.
Страни извођачи су прије ступања у ремонтне радове
попунили и потписали анкету радника (извршиоца) о
симптомима који указују на присуство Корона вируса и
након визуелног прегледа и мјерења температуре код
истих, закључено је да су сви извођачи са стране здрави.
На капијама 1 и 2 приликом уласка у круг предузећа,
служба ФТЗ свим радницима мјери температуру те није
евидентиран нити један домаћи или страни извођач са
повишеном тјелесном температуром. Радници су добијали
довољан број маски, заштитних рукавица као и средстава

Додатне чесме за прање руку

одговорно и у складу са препорукама републичког штаба за
праћење епидемиолошке ситуације.
Након детаљно одрађених припрема – планирања,
одобравања, добијања сагласности и провођења поступака
јавних набавки, редовни годишњи ремонт термоелектране
Гацко је почео 26.06.2020. Активности су провођене у
планираном обиму и динамици у складу са унапријед
дефинисаним термин плановима, под сталним надзором
инжењера термоелектране у кординацији са руководством
Опертивног тима именованог од Управе предузећа.
Ремонт постројењима и опреми су обављали радници
одржавања термоелектране и извођачи радова.
Радове на цијевном систему котла извела је фирма
“Термоелектро“ Брчко, док је на осталим радовима
на котловском постројењу учествовало више фирми,
специјализованих за послове ремонта и санације -
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“Монтингенергетика“ Требиње, “Енергоремонт Гацко”,
“Боснамонтажа” Приједор, “Термоконтрол” Бијељина,
“Грампекс“ д.о.о. Београд.
Испитивања и радове на турбини и генератору изводиле
су специјалистичке фирме “РД Дијагностика“ д.о.о. Београд,
“Енергоремонт“ д.о.о. Гацко, радове на чишћењу фирма
“Термоградинг“ д.о.о. Гацко, док је дио опреме у машинској
сали ремонтовала Служба машинског одржавања
термоелектране.
Ремонт помоћних објеката (допрема угља, отпрема
шљаке и пепела, хемијско-технолошки погон, расхладни
систем, помоћна котловница, мазутна станица) вршили су
радници термоелектране и извођачи радова.
Испитивања и ремонт високонапонске и нисконапонске
електроопреме извршили су радници термоелектране
и специјалистичке фирме ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево,
Институт “Никола Тесла“ Београд, “Три Бест“ Бања Лука и
“Romax Тrade“д.о.о Нови Сад.
Мјерења, ремонте и реконструкције у области аутоматике
радила је властитим снагама Служба аутоматике, а значајан
посао - етапну ревитализацију УНС-а “Ovation“ фирма Em-

erson Automation Solutions (Emerson) преко свог партнера “
IVDAM“ Београд.
Након завршетка радова, дана 20.07.2020. рађена је прва
хидрауличка проба до ГПЗ-а турбине. Евидентирана су три
мања цурења на цијевном систему која су одмах санирана.
Технолоше заштите блока су испитане 22.07. и 23.07.2020.
Друга хидрауличка проба (до ВЗ-а котла) је рађена 23.07. у
раним јутарњим сатима. Истог дана у 15 сати и 18 минута
генератор је синхронизован са мрежом.
Планирано трајање ремонта је било 30 дана, завршен
је прије рока, за 27 дана 15 сати и 19 минута (663 сата и 19
минута).
Трошкови редовног годишњег ремонтa Термоелектране
Гацко 2020. године износе 6.802.996,64 КМ од чега су: робе
2.422.975,46 КМ, радови 3.083.010,39 КМ и услуге 1.297.010,79
КМ. Трошкови коштања властите радне снаге ангажоване у
ремонту нису обрачунати и у току је сагледавање могућих
уштеда и обрачун истих.
Никола Зиројевић, дописник
ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

ХЕ Вишеград привео крају годишњи ремонт

РОКОВИ ИСПОШТОВАНИ, ПОСАО ЗАВРШЕН
Ремонт садржи сложеније радове на опреми у
сврху поправки или замјене елемената за које
је прегледом, испитивањем или мјерењем
показано да одступају од уобичајених или
задатих вриједности. Ремонтом се не мијењају
техничке карактеристике и функционалност
уређаја и опреме

С

циљем даљег одржавања високе погонске спремности
ХЕ Вишеград и ове године, као и претходних, успјешно
привео крају редовну годишњу ревизију и ремонт
сва три агрегата. Радови су почели 01.07.2020. године, на
агрегату три, и наставили су се и на друга двa агрегата, а
план је испуњен, јер су послови завршени до краја септембра
2020. године.
Ревизија садржи радове који се обављају на опреми
према унапријед дефинисаном редосљеду и термину. Уз
прегледе и провјере који се не могу обавити током рада
агрегата, изводе се мјерења и тзв. надзорна (недеструктивна)
испитивања, како би се поуздано одредило њено стање, а
врши се и чишћење, подмазивање и замјена истрошених
дијелова.
Ремонт садржи сложеније радове на опреми у сврху
поправки или замјене елемената за које је прегледом,
испитивањем или мјерењем показано да одступају од
уобичајених или задатих вриједности. Ремонтом се не
мијењају техничке карактеристике и функционалност уређаја
и опреме. Он се врши у безнапонском стању дотичног дијела
постројења.
•
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Ремонт сва три агрегата обухватио је сљедеће:
Контролу генератора, при чему се извршила контрола
пакета статора, намотаја статора, намотаја ротора,
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Санација кавитације лопатица радног кола

клизних прстенова, контрола и замјена истрошених
четкица, као и прегледа и чишћења хладионика
генератора, електрична испитивања генератора.
Очишћени су, такође, и хладионици на генераторима
све три машине, те замијењени они који су оштећени

АКТУЕЛНО

•

у току рада машина. Прегледан је систем узбуде и
очишћени су тиристорски мостови, извршена контрола
вентилатора и контрола спојева. Преконтролисане су и
све остале генераторске инсталације.
Извршено је редовно годишње испитивање генератора,
мјерење отпора изолације статора и ротора, које обавља

Обрада контактних површина сегмената

•

Истраживачо развојни центар електроенергетике –
ИРЦЕ.
Контролу турбине која подразумијева предузимање
редовних активности на провјери склопова турбине
које су прописане процедурама. Извршена је провјера
притегнутости вијака на склоповима турбине, а посебна
пажња се обратила на лопатице радног кола. Извршен
је преглед радног кола и спроводног апарата, гдје су
уочена и санирана оштећења настала као посљедица

кавитације. Очишћени су хладионици на два водећа,
као и на носећем лежају, као и резервоари турбинског
регулатора.
• Испитивање турбинског уља на турбинском водећем,
генераторском водећем и носећем лежају на сва три
агрегата, ради провјере квалитета, али и физичкохемијских карактеристика.
• У склопу ремонта поред ових активности на сва три
агрегата вршено је мјерење вертикалности вратила
турбине помоћу ласерског уређаја “Proftechnik“.
• Поред ових активности на агрегату два, на сегментима
турбинског водећег лежаја и горњег водећег лежаја,
извршена је обрада контактних површина сегмената
са вратилом турбине, а са циљем постизања бољих
параметара рада агрегата.
• Контрола 400 кV SF6 постројења, приликом чега се
вршило испитивање карактеристика гаса по зонама,
као и санација и третман лоших зона.
• Извршен
је
преглед
расхладног
система
трансформатора, чишћење и замјена хладионика, који
нису задовољавали радне параметре и нису имали
довољан проток у односу на предвиђени.
• Контрола хидромеханичке опреме која подразумијева:
• Контролу и преглед спојева на заптивеност
• Преглед челичног ужета и подмазивање
• Манипулацију и
• Ревизију хидрауличких компоненти.
У оквиру ремонта извршено је и испитивање заштита
генератора и трансформатора, при чему се утврдило
да се оне налазе у технички исправном стању. У склопу
овог редовног планског превентивног одржавања, биће
прегледано цјелокупно постројење, а уочени недостаци
биће отклоњени.
Захваљујући ангажовању и одговорношћу радника ХЕ
Вишеград, овај посао је одрађен успјешно и у предвиђеном
року.
Својим радом ХЕ Вишеград је потврдила да је веома важна
не само за ЕРС, него и за општину Вишеград и државу у
цијелини, због чега менаџмент наставља да улаже у њено
одржавање.
Горан Марић, инж. машинства
Сања Тривковић, дипл. инж. машинства
Драгана Орашанин, дипл. инж. електротехнике
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Машинска хала ХЕ Вишеград
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АКТУЕЛНО
Благовремене мјере на спречавању ширења корона вируса
унутар система Електропривреде РС

ЗДРАВЉЕ РАДНИКА НА ПРВОМ МЈЕСТУ
Сва предузећа из система ЕРС усвојила су
посебне планове рада у ванредним условима,
од хитне набавке заштитне опреме и наредбе
о њиховом обавезном ношењу, свакодневне
дезинфекције радних просторија до упућивања на рад од куће запослених којима то
омогућава природа посла

заразе“, односно није имало већи број инфицираних
радника.

Р

епублика Српска се од марта ове године, као
и готово цијели свијет, суочила са изазовима
пандемије корона вируса која је однијела многе
животе, онемогућила нормално кретање људи и роба, те
нанијела огромну штету привреди.
Поштујући одлуке и препоруке Републичког штаба
за ванредне ситуације и Института за јавно здравство
РС, “Електропривреда РС“ је усвојила низ мјера на
заштити здравља радника уз истовремено одржавање
неопходног процеса рада који неће угрозити пословање
система и редовну испоруку електричне енергије крајњим
корисницима.
Интерним мјерама на спречавању ширења корона вируса
забрањена су службена путовања у земљи и иностранству,
као и окупљања више особа у затвореном простору
унутар колектива. Кућама су одмах послате здравствено
најрањивије категорије запослених као што су труднице,
радници слабијег здравственог стања и нарушеног
имунитета, те они који имају дјецу са посебним потребама.
Сва предузећа из система ЕРС усвојила су посебне
планове рада у ванредним условима, од хитне набавке
заштитне опреме и наредбе о њиховом обавезном ношењу,
свакодневне дезинфекције радних просторија до упућивања
на рад од куће свим запослених којима то омогућава природа
посла.

Обустављена планирана искључења
Електродистрибутивна предузећа су у првом
таласу корона вируса (марту и априлу) принудно
смањила редовни процес рада уз успостављену
константну испоруку електричне енергије без
планираних прекида због радова на постројењима и
мрежи.
Теренске активности су у том периоду углавном
биле фокурисане на отклањања кварова и друге
неодложне интервенције, док су радови који захтјевају
искључења са мреже привремено били обустављени
како би се становништву, које у вријеме карантина
махом боравило код куће, омогућио несметан рад
из својих домова, а ученицима несметано праћење
наставе на даљину.
Благовремене и стриктно поштоване мјере резултирале
су чињеницом да ниједно предузеће у оквиру система ЕРС,
упркос великом броју запослених, није постало “кластер
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Диспечерски центар

У “Електрокрајини“, највећем дистрибутивном предузећу
ЕРС-а, истичу да су поштујући препоруке надлежних
усвојили мјере на смањењу контаката унутар колектива као
и са странкама и спољним сарадницима, који су у првом
налету пандемије сведени на најмању могућу мјеру.
“У марту смо преко средстава јавног информисања
апеловали на купце да максимално смање доласке на
шалтере радних јединица, јер већину потреба могу обавити
путем телефона и e-maila. Упутили смо их да све упите,
рекламације и кварове на мрежи купци могу пријавити путем
бесплатне инфо линије и електронске поште Call Centra
који се налазе на интернет страници предузећа“, казала је
Сања Бундало, руководилац Службе за односе сa јавношћу
“Електрокрајине“.
Напомиње да су шалтери електродистрибуција остали да
раде, али првенствено за пријем захтјева за прикључење,
односно издавање електроенергетске сагласности, при
чему је у просторијама неопходно држати физичку дистанцу
уз боравак највише двије странке.
Такође, донесена је одлука да се избјегне директно
очитање потрошње на мјерним мјестима купаца за мјесеце
март и април, искључиво због заштите здравља купаца али
и наших радника.
Због тога су, наводи Бундало, позвали све купце који су
у могућности да сами изврше очитање бројила и податке о
потрошњи доставе путем презентованих комуникацијских
канала.
“За мјерна мјеста за која нису достављени подаци од
стране купца примјењиван је механизам израчуна потрошње
на основу утрошене електричне енергије из одговарајућег
периода у 2019. години, како је то прописано одредбама
Општих услова за испоруку и снабдјевање електричном
енергијом“, указала је Сања Бундало.
Редовно радно вријеме, као и процес рада уопште, у
свим предузећима из система ЕРС је поново успостављен од
11. маја приликом чега су на снази остале мјере обавезног
ношења заштитне опреме, одржавања прописане физичне
дистанце и појачаног хигијенско-епидемиолошког надзора.
Убрзо су се стекли услови за приступ мјерним мјестима

АКТУЕЛНО

Портирница

купаца, те је редовно очитање потрошње извршено у
периоду од 29. маја до 3. јуна уз придржавање прописаних
епидемиолошких мјера. Тада су извршене и корекције
рачуна купцима који нису доставили податке о потрошњи за
март и април.

Негативни утицај епидемиолошке ситуације на
пословно-финансијске резултате електродистрибутивних
предузећа, осјетио се у два кључна сегмената. Прво кроз
смањену испоруку електричне енергије за привредне
субјекте који су имали забрану рада, ограничено радно
вријеме или смањени обим пословних актвности, те на пад
наплате испоручене електричне енергије у прва два мјесеца
од увођења ванредне ситуације и карантина.
Такође, према препоруци Републичког штаба за
ванредне ситуације која је упућена Електропривреди РС и
другим комуналним предузећима, за мјесеце март, април и
мај је обустављен обрачун затезних камата на кашњења у
плаћању.
“Електрокрајина“ је у марту и априлу 2020. забиљежила
смањење наплате за 15 до 16 одсто у односу на планирани
ниво наплате у том периоду.
У предузећу, међутим, истичу да су појачаним мјерама
наплате већ од маја успјели стабилизовати стање, а онда и
пребацити мјесечне просјеке што је било најизраженије у
јулу када је остварен рекордни ниво наплате од преко 120
одсто.
Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за односе с јавношћу
ЗП “Електоркрајина“ а.д. Бања Лука

Електро-Херцеговина за вријеме пандемије

ОБЕЗБЈЕЂЕНО СТАБИЛНО СНАБДИЈЕВАЊЕ
ПОТРОШАЧА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
Предузете су конкретне мјере и одлуке, које су донесене како путем Кризног штаба
на нивоу Републике Српске, тако и Кризног штаба на нивоу МХ ‘’ЕРС’’, а све у циљу
ублажавања посљедица ширења обољења вируса covid19. Циљ донесених мјера је
оптимизација и рационализација процеса рада уз редуковање трошкова, инвестиција,
радне снаге, али да се и даље настави процес дистрибуције и снадбијевања електричном
енергијом уз сигурност и заштиту радног особља у максималној могућој мјери

О

д постанка свијета до данас на планети Земљи није
владала већа тишина, нити су дани од недеље до
недеље били једноличнији, а народ помирљивији,
као ових пандемијских мјесеци 2020. године. Вирус covid19
претворио се у велику катасторофу за свијет, грађане
и глобалну економију и несумњиво је показао да ни
националне владе ни међународне организације нису биле
спремне за непосредан и ефикасан одговор у суочавању са
смртоносном глобалном пандемијом.
О размјерама економске кризе изазване вирусом covid19
процјене су различите, али се све своде на закључак да се
глобална економија налази у веома тешком стању и да клизи
у рецесију. Више је него извјесно да ће то за неке земље и
регионе значити краткорочни економски пад, али не без
посљедица, а неке гурнути у дубоку економску кризу са
тешко надокнадивим посљедицама.
И док је већина компанија за вријеме пандемије морала
затворити објекте или радити са смањеним капацитетом,
електродистрибутивна предузећа су морала да обезбиједе
сигурно и стабилно снабдијевање електричном енергијом
свих потрошача. Тако је било и са Електро-Херцеговином.

Дакле, основни циљ је обезбијеђивање континуитета
испоруке и што брже лоцирање и отклањање евентуалних
кварова који могу бити разлог прекида у испоруци електричне
енергије. Предузете су конкретне мјере и одлуке, које су
донесене како путем Кризног штаба на нивоу Републике
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АКТУЕЛНО

Збирни извјештаји о преузетој и испорученој електричној енерији за првих 8 мјесеци 2019. и 2020. године

Српске, тако и Кризног штаба на нивоу МХ ‘’ЕРС’’, а све у циљу
ублажавања посљедица ширења обољења вируса covid19.
Циљ донесених мјера је оптимизација и рационализација
процеса рада уз редуковање трошкова, инвестиција, радне
снаге, али да се и даље настави процес дистрибуције
и снадбијевања електричном енергијом уз сигурност и
заштиту радног особља у максималној могућој мјери. Процес
рада је организован са редукованим бројем запослених,
обезбијеђивањем кретања радника за вријеме трајања
полицијског часа, подијела дежурстава, скраћеним радним
временом, појачањем хигијенских мјера и поштивањем
социјалне дистанце у мјери у којој је то било могуће, а све
у циљу да се врши уредно снабдијевање свих потрошача,
посебно обраћајући пажњу да електричном енергијом
морају бити снабдијевене све здравствене организације
и новоформирани центри за прихват заражених и центри
за карантин. У циљу смањења непосредних контаката са
купцима електричне енергије, очитавање потрошње и
податке о томе достављали су сами купци путем телефонске
линије или електронске поште (на мјестима гдје се мјерна
мјеста налазе у објекту). Број и дужина планских искључења
која су се радила због одржавања дистрибутивне мреже,
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редуковала су се само на неопходни ниво. Није се
одустало од планираних инвестиција у погледу изградње и
реконструкције дистрибутивне мреже, већ се само смањио
интезитет њиховог извршавања због настале ситуације.
Сагледавајући податке о прекидима у испоруци електричне
енергије за претходну и текућу годину, долазимо до закључка
да су поментуе активности и анагажовање радника имале
за резултат задовољавајуће снабдијевање електричном
енергијом, као што би то било и у нормалним условима.
Упоређујући збирне извјештаје о преузетој и испорученој
електричној енергији за првих осам мјесеци 2019. и 2020.
године, закључује се да је пад привредних активности
проузроковао смањење потрошње, а тиме и смањење
прихода у односу на редовну ситуацију када није било
пандемије, док је дошло до незнатног повећања потрошње
електричне енергије у погледу категорије домаћинства што
је и логично с обзиром на околности.
мр Миљан Шиник, дописник
руководилац техничке оперативе РЈ Требиње
ЗП ‘’Електро-Херцеговина’’ а. д. Требиње

ДОГАЂАЈИ
Српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик посјетио РиТЕ Угљевик

ПОДРШКА ЕНЕРГЕТСКОМ ГИГАНТУ
“Улагање Владе Републике Српске од 100
милиона долара у процес одсумпоравања
омогућио је продужетак радног вијека
Термоелектране и смањење загађења
сумпор диоксидом са некадашњих 18 тона
на 150 килограма дневно“, рекао је Додик
новинарима

С

рпски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик
подржао је добар рад Рудника и Термоелектране
Угљевик која у овој години производи 35,7 одсто
укупне производње струје у Републици Српској.
“Ово је једно од важнијих предузећа у области
производње електричне енергије, гдје је улагање Владе
Републике Српске од 100 милиона долара у процес
одсумпоравања омогућио продужетак радног вијека
Термоелектране и смањење загађења сумпор диоксидом
са некадашњих 18 тона на 150 килограма дневно“, рекао
је Додик новинарима. Он је додао да је то било битно за
наставак рада Термоелектране, као и становништво и
природу. “Важно је очувати производњу у РиТЕ Угљевик
јер да није било њиховог доброг рада ове године наш
би енергетски систем пао у неким елементима док су
хидроелектране ослабљене због смањеног прилива
воде“, навео је Додик.
Он је оцијенио да је запослење у области
електропривреде привилегија.
“Заједно морамо учинити напоре да се у овој области

смање трошкови и изврши реорганизација како би се
приремили за будуће године”, рекао је Додик.
Према његовим ријечима, на данашњем састанку
подржан је захтјев РиТЕ Угљевик да се унутар Матичног
предузећа нивелишу повећани трошкови њихове
производње, што нема везе са крајњом цијеном за
потрошаче. “Све ћемо учинити да у Републици Српској
цијена електрилне енергије за крајње потрошаче остане и
даље најнижа у региону, као што данас јесте, чак 40 одсто

јефтинија него цијена струје у Федерацији БиХ”, најавио
је Додик. Он је додао да због тога Електрoпривреда у
цјелини не исказује добит коју би могла и да је потребно
уравнотежити ствари у овој области.
Вршилац дужности директора РиТЕ Угљевик
Чедомир Стојановић рекао је новинарима да су високе
званичике Републике Српске упознали са пословањем
и пробним радом постројења за одсумпоравање, чиме
је ова термоелектрана постала једна од еколошки
најприхватљивијих у региону. Стојановић је истакао да
су и у пандемији вируса корона сачували ресурсе и људе
и да производе 35,7 одсто струје у енергетском систему
Републике Српске.
Састанку у Угљевику са руководством РиТЕ
присуствовали су и предсједник Народне скупштине
Републике Српске Недељко Чубриловић и министар
енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Светлана Симанић, дописник
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик
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ДОГАЂАЈИ
Електропривреда Републике Српске потписала споразум о сарадњи са два јавна Универзитета

РАЗВОЈ ДОМАЋИХ КАДРОВА КРОЗ ПРОЈЕКТНЕ
АКТИВНОСТИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РС
“Овим смо дали основу за укључивање
научних радника Републике Српске којих,
према информацијама, има више од 2.500
укључених у наставни процес којима морамо
дати шансу да буду значајније укључени у
привреди Српске“, рекао је Петровић

Д

ва јавна Универзитета Српске потписала су
Споразум о сарадњи са “Електропривредом
Републике Српске“, према коме ће још више бити
учвршћена веза науке и привреде јер ће универзитетски
радници, наставници и студенти имати прилику да буду
ангажовани у пројектним активностима овога предузећа.
Лука Петровић, генерални директор “Електропривреде
Републике Српске“ је овом приликом истакао да је
потписивање било неопходно јер је сарадња науке и
“Електропривреде“ изузетно важна.
“Овим смо дали основу за укључивање научних радника
Републике Српске којих, према информацијама, има више
од 2.500 укључених у наставни процес којима морамо дати
шансу да буду значајније укључени у привреди Српске“,
рекао је Петровић. Симбиоза науке и привреде ствара
најбоље кадрове који ће развијати ова два универзитета
додао је Петровић.
“Ми смо договорили да оба универзитета сходно броју
студената делегирају 100 дипломаца или студената који
би да се ангажују у “Електропривреди Српске“ уговором
о дјелу и правичном надокнадом. И ово ће бити основа у
развоју академских радника на два универзитета“, навео је
Петровић.
Он је рекао да је ово предузеће спремно да већ од 1.

октобра ангажује тих 100 људи јер ће тако бити дата шанса
развоју домаћих кадрова. “Основ за њихов ангажман
налазимо у развоју и инвестицијама ЕРС-а које су сада у
највећем замаху од њеног оснивања. “Електропривреда“ је
темељ за многе науке“, рекао је Петровић.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин
захвалио је за реализацију овог веома значајног споразума.
“Универзитетски радници, наставници и студенти имаће
приоритет да буду ангажовани у пројектним активностима
овог предузећа. Наши студенти ће имати могућност да
обављају стручну праксу овог предузећа“, каже Гајанин. Он је
нагласио посебно значај ангажмана будућих асистената на
факултетима и да се нада да ће обје стране бити задовољне.
Предсједник Управног одбора Универзитета у Источном
Сарајеву Дарко Ђого истакао је задовољство због овако
добре прилике, коју Универзитет који представља прихвата
са великим занимањем.
Неђо Ћебеџија, дописник
стручни сарадник за информисање
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Одржано савјетовање “Енергетика 2020“ на Златибору упркос пандемији

САВЕЗ ЕНЕРГЕТИЧАРА – АФИРМАЦИЈА СТРУКЕ И
ПРОФИЛИСАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ
Фокус овогодишњег савјетовања био је
на два кључна питања енергетског сектора:
енергетска транзиција и улога јавних
предузећа у енергетском сектору

Т

радиционално
међународно
савјетовање
ЕНЕРГЕТИКА, у организацији Савеза енергетичара,
одржано је од 21. до 24. јуна 2020. године на
Златибору. Ово XXXV међународно савјетовање одржано је
након Свечане академије поводом 100 година од оснивања
Савеза енергетичара Србије, која је одржана 16. октобра
2019. године. И поред помјерања термина, као и свих осталих
потешкоћа везано за одржавање овогодишњег савјетовања
проузрокованим посљедицама пандемије COVID -19, на
Златибору окупило се 153 учесника. У оптицају је било близу
100 радова, а поруке и закључци презентованих радова још
једном су потврдили висок реноме овог савјетовања које
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ДОГАЂАЈИ
ужива у стручној домаћој и међународној јавности.
Фокус овогодишњег савјетовања био је на два кључна
питања енергетског сектора: енергетска транзиција и
улога јавних предузећа у енергетском сектору. Може
се рећи да и наука и струка ово питање сагледавају на
оптималан начин како кроз енергетску транзацију доћи до
одрживих енергетских система, оптимизација ткз. “3Д“
- декарбонизација, децентрализацијa и дигитализација
сектора и то све уз енергетску ефикасност. Поред ова два
панела, велику пажњу су изазвала и уводна предавања
посвећена електронској енергетици и развоју тржишта
електричне енергије у Србији.
Такође, на савјетовању су размотрена и друга актуелна
и отворена питања енергетског сектора данашњице, и то
полазећи од дијагнозе стања до анализе перспектива и
трендова развоја у сектору. Закључено је, да је неопходно
уложити додатну енергију везано за унапређење развојног
концепта у енергетици, а који може битно утицати и
на економију земље кроз изградњу нових енергетских

инфраструктурних капацитета уз заштиту животне средине и
енергетску ефикасност. Као доминантан проблем препознато
је и питање кадровског дефицита у енергетици, при чему
је неопходно дефинисати моделе унапређења кадровске
структуре (едукације, стимулације, оснивање енергетског
института...) и будућег високошколског образовања у
енергетици.
Дакле, налажење оптималних рјешења у мултидисциплинарном енергетском сектору везано је за питање
енергетске политике и енергетских раскршћа што
представља један од кључних изазова науке и струке данас.
На крају може се закључити, да је Савез енергетичара и у
овим специфичним околностима потврдио да представља
јединствену платформу за афирмацију струке и профилисању
енергетске политике како кроз позитивне ефекте синергије
испољене током савјетовања тако и кроз закључке и поруке.
Кораљка Ковачевић - Марков, дипл.ел.инж.
МХ “ЕРС“, Матично предузећа а.д. Требиње

Додијељена концесија за изградњу соларне електране “Требиње 1”

ПРВИ МЕГАВАТИ ИЗ ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА
Укупна процијењена вриједност инвестиције за реализацију пројекта у периоду
трајања концесије износи 100.750.000 КМ. Инсталисана снага електране је 72,92 MW, а
процијењена годишња производња 108,7 GWh

В

лада
Републике
Српске
донијела је Рјешење о додјели
концесије за изградњу и
коришћење соларне фотонапонске
електране “Требиње 1” на подручју
града Требиње и дала сагласност на
потписивање уговора о концесији за
предметну соларну електрану.
Концесија
је
додијељена
привредном
друштву
Мјешовити
Холдинг “Електропривреда Републике
Српске” Матично предузеће а.д.
Требиње.
Укупна процијењена вриједност
инвестиције за реализацију пројекта
у периоду трајања концесије износи
100.750.000 КМ. Инсталисана снага
електране је 72,92 MW, а процијењена
годишња производња 108,7 GWh.
Концесија се додијељује на период
од 50 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о концесији,
а соларна електрана ће бити
реализована у периоду од 24 мјесеца
од дана ступања на снагу уговора о
концесији.
Концесионар је дужан да, прије
потписивања концесионог уговора,
у буџет Републике Српске уплати
једнократну накнаду у износу од
503.750,00 КМ, а након изградње
соларне електране, у буџет Републике

Српске, концесионар ће плаћати
концесиону накнаду у износу од
0,0055КМ по произведеном киловатсату (kWh) електричне енергије, од

чега ће 95% средстава бити усмјерено
у буџет општине Требиње.
Уредништво часописа ЕРС
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ОБЈЕКТИВ
Производња енергије “Хидроелектране Бочац 2“ за непуне двије године постојања

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОИЗВОДНИ ПЛАНОВИ
У циљу унапређења и одржавања процеса
рада постројења електране “Бочац 2“ у
будућем периоду неопходно је планирати
ревитализацију сегментних затварача чиме
би се обезбједила већа поузданост и погонска
спремност електране
Производња електричне енергије у 2019.
години

Х

идроелектрана “Бочац 2“ је у протеклом периоду
остварила добре производне резултате и заједно
са хидроелектраном “Бочац“, ЗП “Хидроелектране
на Врбасу“ представља важан ослонац електроенергетског
система западног дијела Републике Српске.
Остварена производња електричне енергије у
хидроелектрани “Бочац 2” у 2019. години износила је укупно
36,782,082 kWh активне електричне енергије што је 89.28 %
у односу на планску вриједност, односно 94.14 % у односу
на рабалансирани план. Укупна производња реактивне
електричне енергије на прагу електране је износила
16,373,930 kVArh.
На генераторима је произведено укупно 37,342,008 kWh
активне електричне енергије, при чему је на генератору 1
произведено 19,083,200 kWh, а на генератору 2 произведено
је 18,258,108 kWh. На генераторима је произведено укупно
18,733,803 kVArh реактивне електричне енергије, при чему

% производње електричне енергије на генераторима.
Властита потрошња реактивне енергије је износила 292,625
кVArh што износи 0.78 % производње реактивне енергије на
генераторима.
Губици активне енергије у трансформацији су износили
256,277 kWh што износи 0.69 % производње електричне
енергије на генераторима.
Губици реактивне енергије у трансформацији су износили
2,067,247 кVArh што износи 11.03 % производње реактивне
енергије на генераторима.
У 2019. години из дистрибутивне мреже преузето је
укупно 924 kWh активне електричне енергије и 658 kVArh
реактивне електричне енергије.

је на генератору 1 произведено 10,026,601 kVArh , а на
генератору 2 произведено је 8,707,182 kVArh.
Највећа дневна производња у току 2019. године је
износила 180,846 kWh и остварена је 24.06.2019. године,
док је најмања дневна производња износила 21,965 kWh а
остварена је 04.10.2019. године.
У 2019. години властита потрошња активне енергије
електране износила је 303,647 kWh што износи 0.81

Агрегат 1 је у раду провео укупно 7,175 сати док је
нерасположив био укупно 234 сата, док је агрегат 2 у
раду провео 6,493 сати а нерасположив је био 234 сата.
Нерасположивост агрегата се највише односи на ремонтне
радове на постројењу, а у преосталом периоду је била
присутна висока погонска спремност агрегата у систему
ХЕ “Бочац 2“, али је било искључења због инспекцијског
прегледа регулаторне комисије за енергетику (РЕРС) за
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добијање дозволе за подстицај, искључења ДВ 35 kV и
демонтаже привременог прикључка кориштеног у току
изградње, испад агрегата из погона због удара са мреже и
испада далековода 35 кV те низводног регулисања воде због
периодичних спортских дешавања на ријеци Врбас.

Производња електричне енергије
у 2020. години
У периоду јануар - јун 2020. године произведено је
укупно 15,327,393 kWh активне електричне енергије што је
62.05 % у односу на планску вриједност. Укупна производња
реактивне електричне енергије на прагу електране у
поменутом периоду је износила 7,745,322 kVArh.
У периоду јануар - јун 2020. године на генераторима је

проиведено укупно 15,645,036 kWh активне електричне
енергије, при чему је на генератору 1 произведено 7,756,683
kWh , а на генератору 2 произведено је 7,888,353 kWh.
На генераторима је произведено укупно 8,747,310 kVArh
реактивне електричне енергије, при чему је на генератору 1
произведено 4,357,056 kVArh, а на генератору 2 произведено
је 4,390,254 kVArh.
У току 2020. године највећа дневна производња је
износила 167,713 kWh и остварена је 24.06.2020. године,
док је најмања дневна производња износила 32,267 kWh а
остварена је 03.05.2019. године.
У периоду јануар - јун 2020. године властита потрошња
активне енергије електране износила је 200,775 kWh
што износи 1.28 % производње електричне енергије на
генераторима, а властита потрошња реактивне енергије
је износила 174,656 кVArh што износи 1.12 % производње
реактивне енергије на генераторима.
У периоду јануар - јун 2020. године губици активне енергије
у трансформацији су износили 116,866 kWh што износи 0.75
% производње електричне енергије на генераторима, а
губици реактивне енергије у трансформацији су износили
827,322 кVArh што износи 9.46 % преизводње реактивне
енергије на генераторима.
У периоду јануар - јун 2020. године агрегат 1 је у раду
провео укупно 3,032 сата са расположивошћу 100%, док је
агрегат 2 у раду провео 3,078 сати такође са расположивошћу
100%.
У току 2019. године успјешно су извршене обуке у оквиру
којих је погонско особље упознато са начином управљања,

коришћења и одржавања постројења хидроелектране
“Бочац 2“. Полазници обуке су ефикасно обавили полагање
у “Савезу енергетичара РС” за руковаоце електро команде и
машинисте хидро турбина.
Крајем 2019. године, период октобар - новембар, урађен
је први годишњи преглед – ремонт постројења ХЕ “Бочац
2” према плану ремонта у сарадњи са главним извођачем
радова у изградњи, Елнос БЛ д.о.о., уз максимално
ангажовање погонског особља и служби електро и
машинског одржавања уз стручни надзор. У октобру текуће
године планиран је редовни годишњи ремонт по завршетку
ремонта на хидроелектрани “Бочац“.
У циљу унапређења и одржавања процеса рада
постројења електране “Бочац 2“ у будућем периоду неопходно
је планирати ревитализацију сегментних затварача чиме

би се обезбједила већа поузданост и погонска спремност
електране. У интересу успјешног пословања ХЕ “Бочац
2“ неопходно је повећати капацитете производне службе
и наставити са континуираним усавршавањем погонског
особља за управљање и одржавање електране.
Производња електричне енергије у 2020. години се
одвијала под врло специфичним условима изазваним
епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској услијед
појаве вируса корона (COVID-19). Одлуком Управе друштва
у периоду март-јун уведен је 24-часовни режим рада, а све
у циљу смањења ширења вируса. У току маја 2020. године
усљед пандемије вуруса корона (COVID-19) уведен је
форсирани режим рада у периоду од 18.05.2020. до 27.05.2020.
године за смјене А и Ц због одређеног броја заражених у
погонској служби. У овим тешким тренуцима руководиоци
и погонско особље су показали висок степен спремности
у циљу несметаног рада у производним постројењима
ЗП “Хидроелектране на Врбасу“. Након истека поменутог
периода и смирења ситуације са ширењем вируса, поново је
враћен редован режим рада.
Хидроелектрана “Бочац 2“ је испунила производне
планове од тренутка пуштања у рад (октобра 2018 година)
без обзира на субјективне и објективне околности које су на
те резултате утицали.
Горан Џевер, дописник
Сектор за инвестиције и развој
ЗП “ХE на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
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Разговор са Милком Мумовић, експертом за електричну енергију и статистику
Секретаријата Енергетске заједнице Југоисточне Европе

РУКА ПОДРШКЕ ЗА ДОБРОБИТ
БУДУЋНОСТИ КОМПАНИЈЕ
Секретаријат може испунити свој задатак
само ако има сталну координацију са свим
кључним актерима у посматраној области, као
што је електрична енергија, природни гас,
енергетска ефикасност, обновљиви извори
енергије, заштита околине и климатске
промјене, енергетска статистика

З

адовољство је срести се и разговарати са људима
који својим радом и постигнућима инспиришу,
оживљавају вјеру у могућ успјех утемељен на знању
и смјелости човјека да се ухвати у коштац са надолазећим
промјенама. Имали смо прилику разговарати са Милком
Мумовић, експертом за електричну енергију и статистику у
Секретаријату Енергетске заједнице Југоисточне Европе,
женом која је оставила трага, како у Електропривреди
Републике Српске, тако и у Регулаторној комисији за
енергетику Републике Српске. Са женом која ја била
водитељ првог “великог тарифног поступка” проведеног
2006. године, којег се сви његови учесници и данас сјећају
као поступка који је означио почетак великих, суштинских
промјена у електроенергетском сектору.
Указала нам се прилика да некога ко је “наше горе
лист” замолимо да нам кроз одговоре на наша питања,
једноставним њој својственим начином, приближи
Секретаријат Енергетске заједнице, појасни разлоге
његовог успостављања, његове надлежности и начин рада,
а све како бисмо кроз њене одговоре демистификовали
“строгог професора” из Беча који све што радимо држи
на оку и вреднује, инсистирајући при томе на увијек
новим искорацима напријед учињеним сагласно важећој
регулативи у земљама Европске Уније коју смо се обавезали
преузимати и примјењивати.
Када и с којим циљем је успостављена Енергетска
заједница Југоисточне Европе? Која је улога и које су
најзначајније надлежности Секретаријата Енергетске
заједнице?
Енергетска заједница је успостављена 2006. године,
када је Уговор о њеном успостављању ратификовала већина
уговорних страна. То је био резултат напора тадашње
Европске заједнице, сада Европске Уније са једне стране и
земаља јужне и југоисточне Европе изван Европске Уније.
Након оснивања, Енергетску заједницу су напустиле
Бугарска, Румунија (2007.) и Хрватска (2013.), као уговорне
стране које су постале чланице ЕУ, а као уговорне стране
приступиле су Украјина, Молдавија и Грузија. Приступањем
Украјине 2009. године, дотадашња географска одредница
Југоисточне Европе постала је преуска за Енергетску
заједницу.
По Уговору о оснивању, институције Енергетске
заједнице су Министарски савјет, Стална група на високом
нивоу, Регулаторни одбор, форуми, те Секретаријат.
Задатак Секретаријата је да пружа административну
подршку за рад Министарског савјета, Сталне групе на
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високом нивоу, Регулаторног одбора и за рад форума;
да прати правилну примјену обавеза уговорних страна
произашлих из Уговора о успостављању Енергетске
заједнице и да подноси годишњи извјештај Министарском
савјету; да прати и потпомаже координацију донаторских
активности на територији уговорних страна и пружа
донаторима административну подршку, као и други задаци у
вези са провођењем Уговора.
Које активности су тренутно у фокусу Секретаријата?
Поред сталног фокуса на отварању и интеграцији
националних и регионалних тржишта електричне енергије
и природног гаса са европским тржиштима, у складу
са правним оквиром тзв. „Трећег енергетског пакета“,
Секретаријат предузима и координише свеобухватне
активности које имају за циљ да припреме уговорне стране
за енергетску транзицију. Ове активности се заснивају
дјеломично на већ усвојеним уговорним обавезама, али
још више на обавезама које су уговорне стране преузеле по
другим међународним уговорима и конвенцијама, са циљем
да се постепено створе услови за усвајање и провођење
сета прописа ЕУ о чистој енергији.
Ове активности обухватају помоћ у изради интегрисаних
енергетских и климатских планова који ће, између осталог,
одредити правац пута за смањење загађења, повећање
учешћа енергије из обновљивих извора, повећање
енергетске ефикасности, кроз подршку истраживачком раду
и техничким иновацијама, и у коначници електрификацију
привреде кроз декарбонизацију електроенергетског
сектора.
На који начин Секретаријат остварује сарадњу са
институцијама и компанијама са аспекта послова који су у
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Милка Мумовић на Самиту енергетике у Требињу

њиховој надлежности?
Секретаријат може испунити свој задатак само ако
има сталну координацију са свим кључним актерима у
посматраној области, као што је електрична енергија,
природни гас, енергетска ефикасност, обновљиви извори
енергије, заштита околине и климатске промјене, енергетска
статистика.
Институционална сарадња се одвија са институцијама
које делегирају своје представнике у органе Енергетске
заједнице, у првом реду министарства надлежна за питања
енергетике, регулаторне агенције за енергетику и друга.
У области електричне енергије, Атински форум, који се
одржава једном годишње, је мјесто гдје сви заинтересовани
субјекти, пословни и институционални, имају прилику
размијене мишљења о различитим питањима од заједничког
интереса, да изнесу своје становиште и да се обавијесте о
политичким приоритетима ЕУ и Енергетске заједнице.
Поред органа који су установљени Уговором, ради
боље међусобне сарадње, координације рада и размјене
искустава и знања, одлукама Министарског савјета
основано је неколико радних група и одбора за одређена
питања. У правилу су чланови ових одбора и радних група
представници одговарајућих субјеката из свих уговорних
страна. Такве су Координациона група за сигурност
снабдијевања, Координациона група за енергетску
ефикасност, Координациона група за промоцију обновљивих
извора енергије, Радна група за заштиту околине, Одбор за
климатске промјене итд.
Посебно мјесто има ECDSO-E, платформа оператора
електродистрибутивних система Енергетске заједнице. Ова
асоцијација је настала уз подршку Секретаријата, али прави
импулс њеном раду дају сами чланови, представници ОДС
који су развили оквир и метод сарадње који је Секретаријат
подржао.
Како сарађујете са свим електродистрибутивним
компанијама у региону, у прилици сте указати нам гдје
смо у односу на друге по питању покретања и провођења
активности које су предузимане на темељу преузетих
обавеза усклађивања са ЕУ директивама?
Електродистрибутивне компаније Енергетске заједнице
су успоставиле врло добру сарадњу, која представља модел

за друге учеснике. Платформа ECDSO-E функционише од
2015. године, али је одлуком Министарског савјета 2018.
године постала саставни дио институционалног оквира
Енергетске заједнице.
Нажалост, закони који уређују електроенергетски
сектор у Босни и Херцеговини, ни у Републици Српској, ни
у Федерацији БиХ, нису усклађени са обавезама преузетим
Уговором о оснивању Енергетске заједнице. Када се ради о
електродистрибутивној дјелатности, није прописана обавеза,
па према томе није ни реализовано, правно и функционално
раздвајање оператора дистрибутивних система од других
дјелатности унутар интегрисаног субјекта. Због тога је
против БиХ покренут прекршајни поступак.
Скупштина Републике Српске је недавно усвојила
Закон о електричној енергији, којим је прописана обавеза
раздвајања ОДС, те је сада на Електропривреди РС да
реализује своју законску обавезу.
Колико се Електропривреда РС укључује у активности
Секретаријата и шта је потребно учинити на унапређењу
сарадње у обостраном интересу?
Допринос представника ЕРС у раду ECDSO-E је
немјерљив, од почетка сарадње па до данас. Нарочито
треба нагласити допринос Далибора Муратовића, који је
као вођа Радне групе за дистрибутивне тарифе представио
изузетно вриједну анализу, на основу које је Секретаријат
донио Политичке смјернице за дистрибутивне мрежне
тарифе, а након тога и смјернице за интеграцију потрошачапроизвођача у мрежу. Стручњаци ЕРС су и сада активни.
Сања Рикало је као члан Радне групе за квалитет услуге
одиграла кључну улогу у припреми, обради података и
финализацији документа, нарочито у дијелу који се односи
на квалитет напона.
Имајући у виду тренутне процесе раздвајања ОДС у
ЕРС, овом приликом бих истакла Мрежу службеника за
усаглашеност, као облик сарадње у којем службеници за
усаглашеност размјењује знања и искуства у изради и
праћењу примјене програма усаглашености ОДС. Сви ОДС,
осим ОДС у Босни и Херцеговини и Албанији, већ имају
искуства у праћењу функционалног раздвајања и изради
извјештаја. Њихово искуство може само користити ОДС-у у
ЕРС.
Користећи се искуствима ECDSO-E, у јулу 2019. године
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ОБЈЕКТИВ/ТЕХНОЛОГИЈА
установљена је платформа за сарадњу произвођача
електричне енергије, GENEnC, у који су укључени
представници МХ ЕРС и неких зависних предузећа. Циљ ове
платформе је да се помогне произвођачима кроз заједничке
активности и размјену искустава да формулишу своје
ставове и позицију у предстојећем и неминовном процесу
транзиције.
Вјерујем да је корисно и за ЕРС, и за Енергетску
заједницу, да се што више стручњака укључи у активности
ECDSO-E и GENEnC. Ја се надам да ће ЕРС подржати
укључивање стручњака разних профила и активно учешће у
раду радних група. На тај начин стручњаци ЕРС шире видике
и профилишу се на интернационалном нивоу.

Након овога што смо чули од наше саговорнице, можемо
само рећи да смо олако испустили Божа Радовића, Милку
Мумовић, Далибора Муратовића, Александру Таушан и
све оне који су знањем и компетенцијама израстали у
препознатљив бренд Електропривреде Републике Српске.
Свако од њих нам је пружио руку подршке, на нама је
хоћемо ли препознати добробит коју нам прихватање те
пружене руке може донијети. И заједно с њима одњеговати
нове Боже, Милке, Далиборе, Александре..., нове људе који
ће израстати у сигурну будућност компаније. А ње без знања
засигурно нема.
Јагода Лажетић, дипл. ел. инж
Дирекција за дистрибуцију
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

SCADA/DMS/OMS Пројекат дошао до завршне фазе

СИСТЕМ ПРЕДАТ У РУКЕ
ДИСТРИБУТИВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Овим ће Електропривреда Републике
Српске, уз велики напор и ентузијазам младих
инжењера по дистрибутивним предузећима, у
потпуности имплементирати модеран систем
даљинског надзора и управљања, чији се
основни бенефити односе на побољшање
континуитета испоруке, подизање нивоа
ефикасности пословних процеса, као и
подизање нивоа безбједности при извођењу
манипулација и радова на дистрибутивној
мрежи

Н

акон вишегодишњег интензивног рада на
Пројекту увођења SCADA/DMS/OMS система
у електродистрибутивна предузећа у саставу
Мјешовитог Холдинга Електропривреде Републике Српске,
спроведено је завршно функционално испитивање, систем
је предат у руке дистрибутивних предузећа, чиме је Пројекат
дошао до завршне фазе.
Залагањем младих и стручних лица по дистрибутивним
предузећима, који су у циљу смањења трошкова преузели
активности на моделовању трафостаница и њиховог
увођења у сам систем, дистрибутивна предузећа су кроз овај
пројекат извршила набавку значајних количина опреме по
повољним условима.
С обзиром да је за овај значајни Пројекат потписан
кредитни споразум са њемачком KfW банком као и
тзв. Посебни споразум између Мјешовитог Холдинга
Електропривреда Републике Српске и поменуте банке,
реализација Пројекта је у складу са наведеним уговорима
у потпуности вршена примјеном procurement правила
прописаних од стране KfW банке у дијелу процедура набавки,
уговарања, стицања сагласности, повлачења средстава
и извјештавања. Провођење наведених процедура као и
кореспонденцију са KfW-банком и Консултантом за наведени
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пројекат и извјештавање свим инволвираним странама
вршила је Дирекција PIU у саставу Матичног предузећа.
Поред тога Рјешењем Генералног Директора МХ ЕРС уз
приједлоге директора дистрибутивних предузећа формиран
је Пројектни тим чији су саставни дио стручна лица за ову
област из Матичног предузећа и сваког од дистрибутивних
предузећа, који је вршио техничку реализацију предметног
Пројекта са позиције крајњег корисника.
SCADA/DMS/OMS систем је испоручен од стране
конзорцијума Siemens AG Austrija и Siemens d.o.o. Србија,
по уговореној цијени од 3.542.368,00€, која укључује и
трошкове петогодишњег уговора о одржавању система
вриједном 207.399,69 €. Обзиром да је укупна понуда била за
око 600.000 € нижа од расположивог буџета, који се састоји
од кредита KfW банке и гранта њемачке владе у омјеру
(65:35)%, дистрибутивна предузећа су се опредијелила те
Амандманом на основни уговор извршила додатну набавку
опреме за аутоматизацију трафостаница и телекомуникације
од преосталих расположивих средстава.
SCADA/DMS/OMS систем пројектован је као јединствен
систем на нивоу МХ ЕРС-а, са локацијом главног сервер
центра у Требињу и резервног центра у Бања Луци. Главни

ТЕХНОЛОГИЈА
сервер центар пројектован је са пуном редундансом
сервера и комуникационе опреме, док је резервни сервер
центар пројектован без редундансе, изузев ‘’Front End’’ и
комуникационих сервера.
Главни сервер центар садржи 12 сервера (двоструки
систем ‘’SCADA server’’, ‘’DMS server’’, ‘’Communication
Server’’, ‘’ IS&R Server’’, ‘’Program Development Server’’, te
‘’Front end Server’’), уз систем двоструких ‘’Firewall‘’-ова,
ЛАН опреме, опреме за временску синхронизацију и опреме
за беспрекидно напајање.
Када је ријеч о софтверском дијелу SCADA/DMS/OMS
система, поред стандардне SCADA функционалности,
испоручене су следеће DMS/OMS функције:
•
Токови снага у дистрибутивној мрежи,
•
Естимација стања,
•
Управљање склопним радњама,
•
Изолација квара и обнова напајања,
•
Локација квара,
•
Управљање испадима и рестаурација напајања,
•
Анализа кратких спојева,
•
Планирање развоја мреже.
SCADA/DMS/OMS систем који је предат дистрибутивним
предузећима је ‘’Spectrum Power’’ верзија 4.7, док је за
планирање развоја мреже испоручен софтвер ‘’PSS SINCAL’’.
Сам Уговор са испоручиоцем SCADA/DMS/OMS система
потписан је 15.07.2017. године са роком за реализацију од
2.5 године. У међувремену Уговор је уз сагласност KfW банке
продужен за годину дана, са роком истека 31.12.2020. године.
Током претходног периода испоручилац је у погледу SCADA/DMS/OMS система испоручио и инсталирао хардверску
и софтверску опрему, те израдио модел мреже, дефинисао
’’data-point’’ и пријемна испитивања за по једну 110/х
kV трафостаницу са припадајућим средњенапонским
постројењима за свако дистрибутивно предузеће. Пројектни
тим МХ ЕРС-а је преузео обавезе у погледу израде модела
мреже, дефинисања ’’data-point’’-a и пријемних испитивања
за преосталих 48 трафоподручја 110/х kV, чиме су трошкови
пројекта значајно умањени.
У дијелу пројекта који се односи на аутоматизацију
средњенапонских постројења извршена је испорука
40 РТУ-ова, 147 заштитних уређаја за СН водове, 28
диференцијалних заштита за трансформаторе, 19 сетова
помоћног DC напајања, 29 GPS пријемника и 40 I/O
контролера из основног уговора, док је Амандманом на
основни уговор извршена набавка 8 РТУ-ова, 23 заштитна
уређаја за СН водове, 9 диференцијалних заштита за
трансформаторе, 13 сетова помоћног DC напајања, 8 I/O
контролера и 6 GPS пријемника. За потребе испитивања
заштитних уређаја извршена је набавка два OMICRON CMC
356 уређаја са припадајућим софтверским модулима.
У погледу радова на припреми постројења за даљинско
управљање, испоручилац је реконструисао 3 типска
средњенапонска постројења, док ће реконструкцију
преосталих постројења извршити надлежна дистрибутивна
предузећа.
У дијелу пројекта који се односи на телекомуникације,
на основу основног уговора испоручен је дигитални радио
за потребе предузећа Електрокрајина (16 ‘’receiver’’-a,
7 ‘’repeater’’-a и остала неопходна опрема), оптичких
каблова, пратеће опреме и прибора за потребе предузећа
Електро-Бијељина (150 km каблова) и ЕД Пале (33 km
каблова), те GSM/GPRS/3G ‘’Router’’-a за потребе предузећа
ЕД Пале (8 комада) и Електро Херцеговина (1 комад). За

Комплетна мрежа 110-35 Ел. Добој

потребе увезивања контролних центара дистрибутивних
предузећа са сервер центрима, те за потребе успостављања
комуникационих веза између средњенапонских објеката и
контролних центара дистрибутивних предузећа, извршена
је набавка ‘’L3 Switch’’-ева, ‘’Industrial Ethernet Switch’’ева, оптичких модула, конвертора протокола, те друге
неопходне опреме. Такође и Амандманом на основни
уговор дистрибутивна предузећа Електрокрајина и ЕлектроХерцеговина набавила су велики дио телекомуникационе
опреме за потребе увођења трафостаница које су у њиховој
надлежности.
За
потребе
повезивања
радних
станица
по
дистрибутивним предузећима са главним и резервним
сервер центром, код свих дистрибутивних предузећа
користе се МПЛС линкови закупљени од мтл провајдера,
изузев Електро-Херцеговине гдје се путем оптичких каблова
радне станице овог предузећа повезују са серверима.
У периоду од 21-23.09.2020. године успјешно је
спроведено завршно функционално испитивање SCADA/
DMS/OMS система, којим је потврђена испорука тендерских
захтјева из основног уговора закљученог са одабраним
испоручиоцем конзорцијумом Siemens AG Austrija и Siemens
d.o.o. Србија. Сам систем је предат у руке дистрибутивним
предузећима, која већ сада могу да врше манипулације
прекидачима моделоване 110/х kV трафостанице, прате
токове снага, те врше разне анализе уз помоћ испорученог
софтвера.
У наредном периоду очекује се испорука опреме
набављене и по Амандману на основни уговор, док је на
дистрибутивним предузећима да сву набављену опрему
за аутоматизацију трафостаница и телекомуникације
инсталирају, све преостале трафостанице измоделују,
нацртају, те изврше пријемна испитивања.
Овим ће Електропривреда Републике Српске, уз велики
напор и ентузијазам младих инжењера по дистрибутивним
предузећима, у потпуности имплементирати модеран систем
даљинског надзора и управљања, чији се основни бенефити
односе на побољшање континуитета испоруке, подизање
нивоа ефикасности пословних процеса, као и подизање
нивоа безбједности при извођењу манипулација и радова на
дистрибутивној мрежи.
Сања Рикало, дипл. ел.инж.
Дирекција за дистрибуцију
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Шта је показао пробни рад Постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Угљевик

ИЗУЗЕТНИ РЕЗУЛТАТИ У
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Термоелектрана Угљевик реализацијом овог пројекта, кад
су у питању емисија SO2 и чврстих честица постаје најчистија
термоелектрана у БиХ

П

робни рад постројења за
одсумпоравање димних гасова
термоелектране Угљевик који је
настављен 26 јула, успјешно је завршен
20 августа. Након тога су у периоду
од 20. до 23. августа реализована
гарантна
мјерења
функционалних
гаранција за максимално могуће
оптерећење (потрошња електричне
енергије и процесне воде, адекватност
потрошње кречњака, квалитет гипса
и филтер погача отпадне воде, ниво
буке и провјера система управљања
кречњаком), а након тога од 24. до 26.
августа су вршена гарантна мјерења
и за рад блока на минимално могућем
оптерећењу.
Прелиминарни резултати тестирања
(на оба оптерећења) су показали да
су све вриједности функционалних
гаранција испод уговором захтјеваних,
а најважније од њих као што су емисије
SO2 (Око 150 mg/Nm3, а граница је 200) и
чврстих честица (1,5 mg/Nm3, а граница
је 20), као и потрошња електричне
енергије (11,5 MW/h за максимално и

9,43 MW/h за минимално оптерећење) су
знатно испод захтјеваних.
На крају, у периоду од 26. до 28
августа, њемачки Институт ESG је обавио
тестирање последње функционалне
гаранције - емисије капљица из влажног
димњака и иста је унутар уговором
захтјеване вриједности. Тиме су сва

уговорна мјерења завршена.
Сва наведена мјерења обавио је
Институт Милан Видмар из Љубљане,
уз учешће и цјелодневни надзор тимова
извођача и РиТЕ Угљевик. Узимана
су 3 узорка истовремено за сваку од
страна, плус четврти контролни, који
је под кључем, за потребе евентуалне
експертизе.
У периоду од четири седмице
Институт ће радити на Извјештају
гарантних испитивања, чије дјелове
ће ради рационализације преосталог
уговорног времена, слати сукцесивно
Послодавцу и Консултанту Hamon/SEEC
на ревизију и потврду (уговорна обавеза
консултанта).
“Ефекте рада постројења ОДГ ТЕ
најбоље илуструје чињеница, да би без
ОДГ сваког сата било избачено из ТЕ
око 18 т SO2, а да је током пробног рада
та количина на излазу влажног димњака
од 26. јула сведена на 150 кг, више од
сто пута мање. Додатно позитивно је да
се емитује свега 1 - 2 mg/Nm3 чврстих
честица, што је знатно мање од пројектом
тражене емисије до максималних 20
mg/Nm3“, истакао је Златко Маловић,
пројект менаџер постројења ОДГ.
Термоелектрана Угљевик реализацијом овог пројекта, кад су у питању
емисија SO2 и чврстих честица постаје
најчистија термоелектрана у БиХ.
Слободан Марковић, портпарол
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

Наставак друштвено одговорне политике Електропривреде РС

ЕРС ДОНИРАЛА 10 РЕСПИРАТОРА
БОЛНИЦАМА У СРПСКОЈ
“Сматрали смо већ на самом почетку
епидемије вируса корона да је важно да
“Електропривреда“ буде социјално осјетљива
и да учествује у помоћи здравственом систему
Републике Српске“, рекао је Петровић

У

Требињу је, почетком јула ове године, извршена
примопредаја 10 респиратора за здравствене
установе у Републици Српској које је донирала
“Електропривреда Републике Српске“, а којој је присуствовао
и министар здравља и социјалне заштите Српске Ален
Шеранић.
Генерални директор “Електропривреде Републике
Српске“ Лука Петровић рекао је да је ово предузеће за
набавку респиратора издвојило 461.000 KМ.
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“Сматрали смо већ на самом почетку епидемије вируса
корона да је важно да “Електропривреда“ буде социјално
осјетљива и да учествује у помоћи здравственом систему
Републике Српске“, рекао је Петровић новинарима.
Он је истакао да су уз помоћ Славена Ристића, власника
Техничког ремонта Братунац, који је започео акцију набавке
респиратора за Републику Српску и посредством Црвеног
крста из Бијељине успјели тек сада, након пуна три мјесеца,
да реализују испоруку ових респиратора у Требиње.
“Наравно, да није било дипломатских веза српског члана
Предсједништва БиХ Милорада Додика питање је да ли би
то било и данас. Срећа па нам нису били у здравственом
систему недостајући респиратори, али ово ће сигурно
значити здравственом систему Републике Српске“, рекао је
Петровић.
Министар здравља и социјалне заштите Републике
Српске Ален Шеранић захвалио је “Електропривреди

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Министар Ален Шеранић са руководством ЕРС

Републике Српске“, али и свим друштвено одговорним
компанијама које су омогућиле да се дође до ове значајне
медицинске опреме.
“Ово само представља наставак наших даљих активности
у смислу јачања капацитета када је ријеч о опреми болница
у Републици Српској с обзиром на то да ћемо се припремати
и за сезону октобар-април наредне године. Тада очекујемо
пораст броја лица која ће имати потребу за респираторима,
будући да ћемо имати удружено вјероватно дјеловање вируса
грипа и вируса корона“, рекао је Шеранић новинарима.
Он је напоменуо да су и посљедњи дани показали колико
је вирус корона непредвидив, истакавши да се претпоставке
да ће љето да помогне у томе да се смањи ширење вируса
није показало на дјелу, додавши да сваки дан и сваки период
може да услови пораст броја пацијената.
Представник Црвеног крста из Бијељине Александар
Савић и представник организатора акције “Респиратор
за Српску“ рекао је да је у оквиру акције купљено 50

респиратора, од чега је “Електропривреда Српске“ донирала
10, за сваку болницу у Српској по један.
“Ми смо данас овдје довезли пет респиратора за
требињску Болницу, пет за Источно Сарајево и један за
Фочу“, рекао је Савић новинарима и додао да је овим
завршена акција подјеле респиратора здравственим
установама у Српској.
Директор Болнице у Невесињу Велибор Миливојевић
захвалио је у име свих болница у Републици Српској
“Електропривреди Републике Српске“ за вриједну донацију.
“На овај начин болнице у Републици Српској добиле
су најбољу и најквалитетнију могућу опрему, здравствени
радници опрему на којој ће сигурно моћи јако добро да раде,
а наши осигураници још квалитетнију здравствену заштиту“,
рекао је Миливојевић новинарима.
Неђо Ћебеџија, дописник
стручни сарадник за информисање
МХ “ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Пуносистемски узгој млађи салмонидних врста пастрмке на објектима
Хидроелектрана на Требишњици

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА ПОЛИТИКА
УПРАВЉАЊА ВОДАМА ТРЕБИШЊИЦЕ
Указала се потреба да Хидроелектране на Требишњици приступе изради студије “Процјена
стања ихтиофауне на акумулацијама Билећа и Требиње са планом заштите и одрживим
коришћењем“ којом се извршила процјена стања ихтиофауне, утврдио квантитативни и
квалитативни састав рибљег фонда на Билећком и Требињском језеру и предложио план
заштите са препорукама за одрживо коришћење

У

циљу очувања рибљег фонда који је нарушен и
измијењен изградњом хидроенергетских објеката,
у склопу Хидроелектрана на Требишњици,
формирано је мријестилиште Миротињ и рибогојилиште
Јазина. Основна намјена ових објеката је производња икре
и млађи салмонидних врста рибе за потребе порибљавања
слива ријеке Требишњице и свих отворених вода Источне
Херцеговине.
Ради се о пуносистемском узгоју, почевши од матичног
јата, мријеста, производње млађи, па до формирања

матичног јата неопходног за репродукцију. Иза производње
млађи аутохтоних салмонидних врста стоји дугогодишње
искуство које је настало као законска обавеза надокнађивања
нарушеног стања рибљег фонда насталог изградњом
хидроенергетских објеката и акумулационих језера чиме
је дошло до поремећаја рибљих станишта и пресијецања
природних
миграторних
путева
којима
ендемске
салмонидне врсте нису добро прилагођене. Ситуација је
додатно погоршана уношењем алохтоних врста, њиховим
прилагођавањем на услове воде и мријештењем, која је
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Рибогојилиште Јазина

довела до укрштања алохтоних и аутохтоних врста чиме
је створена потпуно нова слика генетских и фенотипских
особина, а што је довело у опасност очување генског фонда
ендемских салмонидних врста риба ријеке Требишњице.
Из тих разлога указала се потреба да Хидроелектране
на Требишњици приступе изради студије “Процјена стања
ихтиофауне на акумулацијама Билећа и Требиње са планом
заштите и одрживим коришћењем“ којом се извршила
процјена стања ихтиофауне, утврдио квантитативни
и квалитативни састав рибљег фонда на Билећком и
Требињском језеру и предложио план заштите са препорукама
за одрживо коришћење. Установљено је да су све детектоване
салмониде рибњачког поријекла и да је њихово присуство
посљедица вишедеценијског порибљавања овога слива.
Када је грађен овај хидроенергетски систем, утврђено је да
се није водило довољно рачуна о очувању аутохтоне фауне, у
првом реду пастрмки (“мерџана“) као најосјетљивих чланова
оригиналне ихтиофауне. Даље усљед риболова, измјене
услова, губитка великог дијела природних мријестилишних
зона али и компетиције са пастрмским врстама којима су ове
воде деценијама интензивно порибљаване, ова аутохтона
врста је у потпуности нестала или се задржала у врло малом
броју. Бројна су свједочанства о некада бројној популацији
ове врсте у смислу фотографија капиталних улова из периода
прије и непосредно након изградње хидроелектрана на
Требишњици.
У складу са препорукама студије, мријестилиште
Миротињ је отпочело са узгојем аутохтоне поточне пастрмке.
За успјешну ревитализацију аутохтоних салмонидних
врста кључно је било формирање матичног јата доказане
генетичке аутохтоности, које ће бити полазна основа за
производњу млађи у мријестилишту Миротињ. Како би
се испунили сви неопходни услови за добру производњу,
уложена су и потребна средства за обнављање постојећих
производних капацитета, реконструкцију постојећих базена
и набавку потребне опреме, насадног рибљег материјала
(оплођене икре и млађи). Након формирања матичног јата
намјера је да се сваких 3-5 година понови овај поступак, у
циљу “освјежавања“ генетског материјала произведене
млађи, што ће допринијети њеном бољем преживљавању и
адаптацији на природне услове водотокова.
У циљу побољшања диверзитета ихтиофауне извршено
је и порибљавање са 6.000 комада млађи мекоусне пастрмке,
која је иначе становник ријека јадранског слива (Брегаве и
Неретве). Њено добро адаптирање на нове услове средине
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је потврђено изловом примјерака величине 20-так цм. Ово
ће значајно допринијети повећању вриједности рибарства
у Сливу Требишњице, те повећати атрактивност спортскорекреацијског риболова који има дугу традицију у овом
подручју и представља велики екотуристички потенцијал.
Како комплетан Слив Требишњице има изузетан потенцијал
не само за производњу електричне енергије већ и за развој
риболова као специфичног вида туризма, јер се у Сливу
Требишњице може понудити риболов пастрмских врста
како у дијеловима ријечног екосистема тако и у језерским
екосистемима, Хидроелектране на Требишњици дају велику
подршку раду спортско-риболовним друштвима у регији.
Сарадња је успостављена са спортским риболовним
друштвом “Требиње” као и другим спортским риболовним
друштвима из регије Херцеговине, који поред вршења
порибљавања контролишу и надгледају риболовне воде
како би се спријечио криволов.
Сваке године се врше редовна порибљавања са млађи
калифорнијске и поточне пастрмке различитих узрасних
категорија и то на различитим локалитетима: Билећко
језеро, Требињско језеро, ријека Требишњица, ријека
Вриока, ријека Заломка, ријека Брегава, национални парк
Сутјеска (ријека Сутјеска и језера на Зеленгори), воде Гацка
(ријека Изгорка, језеро Десивоје, језеро Клиње).
Од количине пастрмске млађи која је произведена ове
године порибљено је око 600.000 комада рибље млађи
пастрмке, а дио рибе је остављен у рибогојилишту за потребе
обнављања матичног јата и за властите потребе ХЕТ-а, као и
донацију конзумне рибе за потребе локалне заједнице.
Оваквом политиком господарења водама и рибљим
популацијама “Хидроелектране на Требишњици“ су
приступиле заштити ендемских аутохтоних врста риба што
је један од приоритета заштите ријеке Требишњице, чиме је
постојеће мријестилиште и рибогојилиште добило још више
на важности. Имајући све ово у виду, евидентно је да је било
неопходно успостављање модерног концепта очувања и
унапређења ихтиофауне на основу којег ће се проводити
мјере интегралне заштите рибљег фонда.
Весна Берак, сарадник
водећи референт за заштиту животне средине
Мр Тамара Бојић, дописник
шеф Службе за обрачун електричне енергије
ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

ТЕЛЕСКОП
Лични став

ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈ ИЗГРАДЊЕ ПЛАНИРАНИХ
ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ДОЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ
Енергетика је област привреде од посебног
значаја за укупни привредни, друштвени и
еколошки развој земље и као таква захтијева
посебан однос друштва према њој. Кључно
полазиште ове стратегије је да енергетски
развој мора да буде у функцији привредног
раста

С

тарост термоелектрана и потреба за електричном
енергијом у будућности намећу потребу изградње
нових производних капацитета. Климатске промјене
стварају услове несигурности на подручју Републике Србије
и Републике Српске, јер су поплаве и суше све учесталије
и утичу на безбједност становништва, изазивају све веће
штете на стамбеним и привредним објектима, као и на
пољопривредним земљиштима. Изградња планираних
хидроелектрана на подручју доњег тока ријеке Дрине, имат
ће немјерљив друшвени утицај, који је везан за привредни
развој, електроенергетску стабилност, заштиту животне
средине, безбједност становништва.

Поплаве на подручју Семберије

наводњавање и заштиту од поплава одређених подручја
источне Херцеговине и обезбјеђује значајне количине
електричне енергије из обновљивих извора.

Увод

Доњи ток Дрине

Енергетика је област привреде од посебног значаја за
укупни привредни, друштвени и еколошки развој земље и као
таква захтијева посебан однос друштва према њој. Кључно
полазиште ове стратегије је да енергетски развој мора да
буде у функцији привредног раста. Развој енергетике би
требало да допринесе бржем развоју постојећих привредних
грана и дјелатности и да омогући развој нових производних
и услужних дјелатности.
Хидроенергетски објекти су енергетска постројења која
имају већи друштвени утицај, од термоелектрана, нуклераних
електрана, вјетроелектрана, соларних електрана, електрана
на биомасу.
Хидроенергетска постројења кроз историју у почетку су
грађена за снабдијевање одређених фабрика електричном
енергијом, затим за снабдијевање војних објеката енергијом,
затим се хидроенергија користила за јавну расвјету,
снабдијевање домаћинстава и нашла је све ширу употребу.
Хидроенергетска постројења су допринијела пловности
и транспорту ријекама, значајан број хидроенергетских
објеката нашао је мјесто код водоснабдијевања,
наводњавања и заштите од поплава. Ако се анализира
подручје Републике Српске и изградња хидроенергетских
објеката може се закључити да су први хидроенергетски
објекти изграђени на ријеци Врбас, гдје је прије 120 година
ХЕ Делибашино село, снабдијевала електричном енергијом
подручја Бањалуке, затим хидроенергетски објекти који
су снабдијевали касарне Аустроугарске војске и тако кроз
историју.
Хидроенергетски објекти на ријеци Требишњици
имају далеко највећи друштвени утицај, јер обезбјеђују
водоснабдијевање већег броја општина, Билеће и Требиња
у Републици Српској, дио општине Дубровник, општину
Херцег Нови. Хидросистем Требишњица обезбјеђује

Доњи ток ријеке Дрине обухвата дио низводно од града
Зворника па с ве до ушћа Дрине у Саву. Ово подручје
је релативно хомогено, сличних физичко-географских
и климатских карактеристика. Дужина тока по главном
кориту на овом потезу је око 85 km. Дрина на овом потезу
представља границу између Републике Србије и Републике
Српске.
Област је густо насељена становништвом које се
претежно бави пољопривредом, док је индустрија релативно
подређена. Данас на подручју Републике Српске, у Семберији
живи око 180.000 становника, обрадивих површина је укупно
око 65.000 hа и површина које су обрасле шумом око 25.000
hа. На подручју Републике Србије у општинама на подручју
доњег тока ријеке Дрине живи око 242.000 становника, а
обрадивих површина је око 131.000 hа.

Поплаве на подручју доњег тока Дрине
Подручје доњег тока ријеке Дрине, тј. подручје
Посавине и Мачве, кроз историју било је изложено великим
поплавама. У новије вријеме највећа поплава забиљежена
је 1896. године, када је у Бијељини поплава трајала три дана.
Хроничари су записали да није било стопе непоплављене
земље, ни у Семберији, ни у Мачви. На мјерном мјесту у
центру Бијељине, дубина воде износила је 80 cm, а у граду
је порушено шездесет кућа, а три лица су смртно страдала.
У Мачви је било поплављено 48.000 hа земљишта, док је
дубина воде иносила од 1-2 m, а на појединим мјестима и
до 4 m.
Бијељина је била поплављена у априлу 1907. године,
затим у новембра 1925. године када су набујале све
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околне ријеке Дрина, Сава, Модран и Дашница. Поплаве у
Семберији су се догодиле и 1932., 1940., затим 1944., 1965.,
1968. Велике поплаве су се десиле и у јулу 1975. године,
затим у марту 1987. године када је било захваћено 5.500
хектара, а у децембру 2010. године било је захваћено 8.800
хектара.
На подручју доњег тока ријеке Дрине у периодима јесени
и зиме очекује се повећана учесталост појаве поплава.
Очекује се да ће се овакви екстремнији временски услови
појављивати у просјеку сваких 5 до 10 година. Штете од
поплава на подручју доњег тока ријеке Дрине на подручју
Републике Српске у периоду 2010. – 2014. година износиле
су око 180 милиона ЕУР-а. Ако се анализирају штете од
поплава на подручју доње Дрине у Републици Србији 2014.
године, на основу званичних докумената Владе Србије може
се закључити да су штете биле у висини од око 36 милиона
ЕУР-а.

Изградња планираних хидроелектрана на
подручју доњег тока Дрине
Доња Дрина располаже значајним хидроенергетским
потенцијалом, али и потешкоћама да се искористи, које
су везане за искоришћење расположивог пада на овом
равничарском подручју, јер подразумијева изградњу насипа
за формирање успора у акумулацијама и обезбеђивање
њихове вододрживости у алувиону.
ХЕ Козлук
Укупна запремина (мил. м3)
Инсталисана снага (МW)
Просјечна годишња производња (GWh)

70
88,5
376

ХЕ Дрина I
Укупна запремина (мил. m3)
Инсталисана снага (МW)
Просјечна годишња производња (GWh)

85
87,7
363,7

ХЕ Дрина II
Укупна запремина (мил. m3)
Инсталисана снага (МW)
Просјечна годишња производња (GWh)

120
87,8
379,8

ХЕ Дрина III
Укупна запремина (мил. m3)
Инсталисана снага (МW)
Просјечна годишња производња (GWh)

385,1
160
101
469,1

Техничко рјешење планираних хидроелектрана доњег тока Дрине

Дужина тока по главном кориту на овом потезу је око 85
km и располаже се укупним енергетским падом од око 55 m.
Хидроенергетско искориштење доњег тока ријеке Дрине
планирано је изградњом четири прибранске хидроелектране
(ХЕ “Козлук“, ХЕ “Дрина 1“, ХЕ “Дрина 2“ и ХЕ “Дрина 3“).
Акумулације планираних хидроелектрана се формирају
између бочних насипа, којима се поред концентрације пада
постиже и одбрана од поплава обалног подручја. Овакво
рјешење искоришћења потенцијала је предложено као
оптимално са енергетског и водопривредног аспекта, па је
као такво предвиђено планском документацијом Републике
Српске (Просторни план) и Републике Србије (Просторни
план и Водопривредна основа).
Реализацијом планираних насипа створит ће се бољи
услови за изградњу планираних хидроелектрана.
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Друштвени утицај планираних
хидроелектрана доњег тока Дрине
Климатске карактеристике на подручју доњег тока
ријеке Дрине се мијењају, а очекује се да ће у наредном
периоду бити све израженије. Као што се види на сликама
које су приказане, температурне разлике као и разлике
у падавинама су се промијениле за период 1981.-2010.
година у односу на перид од 1961.-1990. година, тако да
су се температуре повећале за 0,6-0,8 оC, а падавине су се
повећале од 5 до 7,5%. На подручју доњег тока ријке Дрине
присутне су суше или су присутне интензивне падавине у
кратком временском интервалу.
Живот људи на подручју доњег тока ријеке Дрине зависи
од климатских карактеристика које су све неизвјесније.
Како су поплаве и суше у протеклом периоду значајно
утицале на безбједност и економско стање становништва
потребно је обезбиједити да се створе бољи услови за живот
на том подручју Републике Српске и Републике Србије. У
овом периоду покренуте су активности на пројектовању и
изградњи насипа на лијевој обали ријеке Дрине који ће у
одређеној мјери утицати на смањење поплава, међутим и
даље ће бити неизвјесност присутна јер ће након изградње
насипа бити потребна заштита и одржавање насипа. Што
се тиче суша оне ће бити и даље присутне, и утицат ће
значајно на водоснабдијевање становништа, и на приносе
у пољопривреди.
На који начин се прилагодити климатским промјенама
које ће изазивати све веће посљедице на живот људи, као и
на животну средину?
Изградњом
планираних
хидроелектрана
са
акумулацијама које се формирају између насипа је веома
ефикасан начин прилагођавања климатским промјенама на
подручју доњег тока ријеке Дрине.
Изградња планираних хидроелектрана на подручју
доњег тока ријеке Дрине обезбиједит ће:
безбиједност становништва, тј. заштиту од поплава
више од 400.000 становника на том подручју,
обезбиједит ће се заштита од суша јер ће
акумулисати воде у колични од 435 милиона m³ воде.
Обезбиједит ће се производња електричне енергије
из обновљивих извора енергије у количини од око 1.600 GWh
електричне енергије годишње.
Обезбиједит ће се повећање пољопривредне
производње на око 200.000 hа, која ће утицати на повећање
бруто друштвеног производа Републике Српске и Републике
Србије.
смањит ће се емисија CО2 у количини од око 1,5
милиона тона CО2 и позитивно ће утицати на биљни и
животињски свијет.
Поред наведених позитивних утицаја планираних
хидрелектрана на друштво, може се закључити да ће утицати
на запошљавање становништа у електроенергетици, као
и другим областима на која индиректно утиче изградња
хидрелектрана, у области туризма, риболова, итд. Поред
безбједоносног и еномског утицаја изградња планираних
хидроелектрана утицат ће и на развој спорта, рекреације, тј.
уопште живота становништва на том подручју.
Подручје Семберије и Мачве је развијеније у односу
на друга подручја Републике Српске и Србије, међутим са
изградњом планираних хидроенергетских објеката на овом
подручју створили би се услови да живот на овом подручју
буде као и у развијеним земљама Европске уније.
др Жељко Ратковић дипл. инж. маш.
Дирекција за инвестиције
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

РЕТРО
Хидроелектрана Пареж једина у Краљевини Југославији саграђена између два свјетска рата

БИЛЕЋКО ЈЕЗЕРО ПРЕКРИВА ПРВУ
ЕЛЕКТРАНУ У ХЕРЦЕГОВИНИ
Изградња електране је била један од првих
корака у електрификацији Херцеговине а
циљ овог пословног подухвата тадашње
Југословенске жељезнице је био обезбјеђење
енергетских извора неопходних за нормално
функционисање жељезничког саобраћаја
у овом дијелу земље, тадашње Зетске
бановине, као и снабдијевање водом која је
била главни енергент тада примјењиваних
технологија (парна вуча) у жељезничком
саобраћају

Х

идроелектрана у Парежу се налазила, у некад
прелијепом Зарјечју које се данас налази
прекривено акумулацијом Билећког језера, око
петнаест километара узводно од Требиња, на десној обали
ријеке Требишњице.
Представљала је једину хидроелектрану у тадашњој
Југославији саграђену између два свјетска рата.
Почетак градње везује се за 1918. годину, а остало је
забиљежено да је од стране Југословенске жељезнице 1938.
године пуштена у рад. Њен првобитни званични назив по
пословној документацији је био Хидро електрична централа
Министарства саобраћаја у Краљевини Југославији.

Требишњице у Билећи, те изградњу моста, пруге и
жељезничке станице у Парежу који су електрифицирани те
1938. године.
Произведена енергија примарно је била намијењена за
снабдијевање електричном енергијом пумпних постројења
за напајање водом парних локомотива (Требиње, Билећа
и Петровићи) на жељезничкој прузи Требиње - Билећа –
Никшић. Поред тога, електрана је енергијом снабдијевала
и пумпне станице требињског (Врело Око) и билећког
(врело Требишњице) водовода. Производни капацитети за
ту сврху су били довољни а вишкови електричне енергије
су кориштени за снабдијевање уских градских зона
Билеће и Требиња. Изузетак је било село Дубочани, чији су
становници махом били упослени на градњи и одржавању
хидроелектране, а који су сопственим снагама “растегли“
мрежу од електране до свог насеља.

Ручно кочење машиниста на централи

Изградња електране је била један од првих корака
у електрификацији Херцеговине а циљ овог пословног
подухвата тадашње Југословенске жељезнице је био
обезбјеђење енергетских извора неопходних за нормално
функционисање жељезничког саобраћаја у овом дијелу
земље, тадашње Зетске бановине, као и снабдијевање
водом која је била главни енергент тада примјењиваних
технологија (парна вуча) у жељезничком саобраћају.
Инсталисана снага хидроелектране је била 2 x 225
kVA, 400 V, са трансформацијом 0,4/15 kV. За опремање
хидроелектране кориштена је електроопрема фирме “Елин“
из Аустрије, а хидромеханичка опрема фирме “Андриц“ из
Граца.
Пројекат изградње хидроелектрне обухватио је и
обнављање постројења за водоснабдијевање на врелу

Провизорна санација постројења и недостатак
адекватних кадрова довели су у питање поуздан
рад централе и стабилност напајања електричном
енергијом овог подручја. Из тог периода је остало
забиљежено да су упослени машинисти, због лоше
урађених турбинских регулатора, да би регулисали
број обртаја турбине, прибјегавали одржавању броја
обртаја ручним кочењем уз помоћ дрвених, грабових
греда.
Пренос енергије се вршио 6 kV далеководима (са дрвеним
стубовима) Пареж – Требиње и Пареж – Билећа. Далековод је
од електране до моста у Ластви водио десном обалом ријеке
гдје је прелазио на лијеву обалу па кроз Поклонац, поред
Врела Око (трафостаница 6/0,4 kV, 30 kVA) до Ортопедског
завода у Полицама (на мјесту данашње Болнице) гдје се
налазила трафостаница 6/0,4 kV 30 kVA. Ту је био крајњи
челични решеткасти стуб, исти као стубови у Ластви на
мјесту прелаза далековода преко ријеке. Овај ваздушни
вод је високонапонским каблом положеним преко челичног
моста на Требишњици био повезан са трафостаницом у
Старом граду (6/0,4 kV са трансформаторима 50 и 30 kVA).
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На овом, за то доба високо аутоматизовном објекту,
Југословенске жељезнице су вршиле надзор, управљање и
одржавање хидроелектраном све до њеног онеспособљења
6. новембра 1941. године. Наиме, приликом напада
партизанских одреда електрана је оштећена, дијелом
опљачкана и онеспособљена за даљи рад. Рад, за тадашње
вријеме, виталног објекта за ово подручје ће остати
паралисан све до краја Другог свјетског рата.
По завршетку рата 1945. године хидеоелектрана добија
ново име ХЕ Пареж те се од стране нове власти приступило
санирању постројења хидроцентрале.
Генералну оправку генератора и ремонт турбинских
постројења обавила је тадашња “Електропривреда БИХ“ у
Сарајеву. Јануара 1947. године, уз подршку од стране Управе
Уједињених нација за помоћ и обнову, набављен је и уграђен
трансформатор чувеног произвођача “Вестингхауса“, а
посредством новог 15 kV далековода (Пареж-Требиње)
обезбјеђено је снабдијевње електричном енергијом
Требиња. Следеће године у погон је пуштен и други
генератор.

Муњара у воденом амбису
ХЕ Пареж је дефинитивно престала са радом
11. новембра 1967. године, а већ наредне године
грађевина и погони су прекривени водама
Требишњице, формирањем Билећке акумулације.
На жалост, извучени су само ситни дијелови опреме
и премјештени у хангаре ХЕ Требиње. Турбине и
генератори су остали у води а трансформатор се
такође, нашао у води, јер се приликом планираног
измјештања мост урушио. Дрвена, грабова мотка
којом се “возила“ фрекфенца и кочио агрегат
завршила је као сувенир у алатници ХЕ Требиње I.
Тако је ХЕ Пареж, у народу звана муњара,
изгубила трку са временом и упркос постојању
одређених ранијих идеја о измјештању постројења
и опреме на ријеку Сушицу, завршила, заједно са
својим постројењима, загрљена у воденом амбису, на
дну Билећког језера.
Међутим, провизорна санација постројења и недостатак
адекватних кадрова довели су у питање поуздан рад
централе и стабилност напајања електричном енергијом
овог подручја. Из тог периода је остало забиљежено да
су упослени машинисти, због лоше урађених турбинских
регулатора, да би регулисали број обртаја турбине,
прибјегавали одржавању броја обртаја ручним кочењем уз
помоћ дрвених, грабових греда.
Газдовање ХЕ Пареж, у послијератном периоду, прелази
из руке у руку: Комунално предузеће Требиње (1946.1948.), Електро БиХ Требиње (1948.), Електрично предузеће
Требиње (1949.-1953.) и Индустрија алата Требиње (1953.1957.) која ће га у свом власништву технички обновити и
унаприједити.
Године 1952., а на основу препоруке Ревизионе комисије
БиХ, креће се у нову санацију и реконструкцију ХЕ Пареж
како би Индустрија алата Требиње обезбиједила допунски
извор енергије.
У реконструкцији су урађени генерални ремонт турбина и
електрогенератора, монтирани нови турбински регулатори и
један турбински ротор, урађено комплетно нисконапонско и
високонапонско електропостројење електране. Проширен је
доводни канал од бране до водостана који је надвишен за 1
метар а продужен је и проширен одводни канал.
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Послије извршене реконструкције ХЕ Пареж је
производила око милион kWh електричне енергије годишње.
Централа је радила пуним капацитетом све до 1955. године
када изградњом ХЕ Јабланица губи на значају.

У периоду 1955.-1957. ХЕ Пареж је радила паралелно
са агрегатом Индустрије алата Требиње (укупно 1.080 kVА),
што је било недовољно за квалитетно снабдијевање свих
потрошача (Требиња, Билеће и Индустрије алата).
Међутим, већ 1955. године постало је извјесно да ће се
градити 35 kV далековод Билећа-Дубровник и да ће њиме
већ наредне године бити обезбиjеђено електроснабдијевање
Требиња па самим тим и Индустрије алата из ХЕ Јабланица.
Нови планови су оставили печат на реконструкцији
и проширењу ХЕ Пареж која никад није реализована у
планираном обиму те се одустало од планова надвишења
бране.
Неки од значајнијих догађаја из тог периода који су
утицали на судбину централе:
- 1955. године пуштена у рад ХЕ Јабланица,
- 1956. године 10 kV далековод Пареж-Требиње пуштен
у погон,
- 1957. године ХЕ Пареж укључена у електроенергетски
систем,
- 1958. године 10 kV далековод Пареж-Билећа обновњен
и пуштен у погон,
- 1958. године парне пумпе на жељезничким пумпним
станицама замијењенe електропумпама.
Изградњом далековода Билећа – Дубровник и Билећа
– Никшић, ХЕ Пареж губи трку са новим временом а нови
плнови убрзане електрификације у виду “великог потопа“ су
довели до коначног гашења погона.
ХЕ Пареж је дефинитивно престала са радом 11.
новембра 1967. године, а већ наредне године грађевина и
погони су прекривени водама Требишњице, формирањем
Билећке акумулације.
На жалост, извучени су само ситни дијелови опреме и
премјештени у хангаре ХЕ Требиње. Турбине и генератори су
остали у води а трансформатор се такође, нашао у води, јер
се приликом планираног измјештања мост урушио. Дрвена,
грабова мотка којом се “возила“ фрекфенца и кочио агрегат
завршила је као сувенир у алатници ХЕ Требиње I.
Тако је ХЕ Пареж, у народу звана муњара, изгубила
трку са временом и упркос постојању одређених ранијих
идеја о измјештању постројења и опреме на ријеку Сушицу,
завршила, заједно са својим постројењима, загрљена у
воденом амбису, на дну Билећког језера.
Неђо Ћебеџија, дописник
стручни сарадник за информисање
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

ПРОЗОР
Занимљивости из свијета енергетике

ПОДИГНУТ СПОМЕНИК НИКОЛИ ТЕСЛИ У БАФАЛУ

Н

а углу улица Главне и
Сјеверне дивизије у граду
Бафалу код Њујорка отворен
је Парк Николе Тесле, у коме се налази
споменик српском генију и једном
од највећих научника у историји
човјечанства, двадесети у Америци.
На овај начин су се САД, а посебно
грађани Бафала, захвалили великом
научнику, што је 1897. године довео
струју у овај град.
“Тесла је прије 123 године користио
електричну енергију произведену на
турбинама електране са Нијагариних
водопада, како би освијетлио куће,
предузећа, улице Бафала. Био је то
историјски догађај, јер је Никола Тесла
први пут демонстрирао могућност
да се електрична енергија преноси
километрима далеко“, подсјетио је
Маки Бекер, један од иницијатора
постављања споменика.
Историјски догађај, с краја 19.
вијека, прослављен је у згради
Електродистрибуције града, на којој се
окупила тадашња америчка елита из
Бафала и Њујорка, а почасни гост био
је Тесла лично. Говорници су редом
изјављивали да је “пренос енергије
најважнији догађај у историји Бафала и
догађај без премца у историји свијета,
те да је управо започела ера Великог
бивола или Електричног бивола”.
Одјевен у смокинг, увијек елегантни
Никола Тесла одржао је, како је
забиљежено, здравицу:
“Желим
да
вам
честитам
Бафалонци, пријатељи моји, на дивним

Новински извјештај са Теслиног гостовања у Бафалу 1897. године

очекивањима и могућностима, које су
вам отворене. У неко време, не далеко,
ваш град ће се наћи на граници велике
енергетске револуције, која је једно од
чуда нације.“
Споменик, који је подигнут, лична
је донација професора Франсиса
Лестингија, обожаваоца српског генија,
који је 2018. јавно критиковао управу
града што ничим није обиљежила
живот и рад Николе Тесле у Бафалу.
“Град Бафало нема улицу, авенију,
уличицу, било шта што је названо по
Николи Тесли. Нема зграду, школу,
тржни центар, па чак ни плочу, упркос
томе што Тесла има историјске везе
са Бафалом. Мислим да би ученици,
који упијају знања великог генија,
можда могли да смисле неки начин да
град добије школу названу по Николи

Тесли“, рекао је Лестинги, професор
историје на Универзитету “Бафало”.
Теслину статуу, високу 1,7 метара,
обликовао је амерички уметник Лари
Грифис Трећи. У подножју фигуре
постављена је временска капсула,
направљена од кованог гвожђа као
симбол научникових веза са космосом
и планетарним преносом енергије.
У знак сјећања на Николу Теслу, град
Бафало је одлучио да 23. септембра
одржи Фестивал науке, који ће бити
у знаку имена и дјела проналазача
и визионара. Тада ће бити отворен и
Теслин коридор у Бафалу - путања од
Нијагарине и Вулканске улице до Бусти
авеније. Управа и грађани верују да ће
Бафало постати највећи Теслин град на
свету.
(www.elektroenergetika.info)

У КАЛИФОРНИЈИ СЕ ГРАДИ
НАЈВЕЋА БАТЕРИЈА

А

мерички енергетски див Pacific Gas & Electric
(PG&E) и познати произвођач електричних возила
Тесла започели су градњу система за батеријско
складиштење електричне енергије. Снага батерије
износиће 182,5 МW и заснива се на примјени литијумјонских елемената, а гради се у Мос Лендингу, сјеверно од
Сан Франциска у Калифорнији.
Постројење ће бити у власништву PG&E, док су за
пројектовање, конструкцију, погон и одржавање заједнички
задужени PG&E и Тесла. Када буде завршено, биће то
највеће постројење са литијум-јонским елементима на
свијету. Састојаће се од 256 Теслиних батеријских јединица
Megapack, постављених на 33 бетонска постоља. Постројење
ће бити укључено у тржиште којим управља оператор CAISO
и омогућаваће покривање потреба за енергијом и пружање
помоћних услуга у електроенергетском систему

То је већ други такав заједнички пројекти PG&E и Тесле
у Калифорнији, након постројења у Браунс Велију, крај
Сакрамента, које је у погој пуштено 2017. године. Укупна
снага система за батеријску похрану енергије, који PG&E
планира да реализује до 2023. године износиће 1 GW, објавио
је амерички енергетски портал Renewable Energy World.
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА У ФИНСКОЈ

Ф

инска је једна од ријетких земаља ЕУ која, уз
производњу из обновљивих извора, примјетно
улаже у нуклеарну енергију и пратећу технологију.
Према тамошњим очекивањима, такве инвестиције
ће пружити знатну подршку сектору нуклеарне енергије,
објавила је у извјештају аналитичка компанија GlobalData.
У извјештају се наводи како је снага из обновљивих
извора (без хидроелектрана) у Финској увећана с 2,1 GW у
2000. г. на 4,6 GW у 2019. години. Притом су вјетроенергија
и биомаса водеће технологије које се користе у финском
сектору обновљивих извора. Финска је једна од већих
произвођача електричне енергије из биомасе у ЕУ. Већина
тамошње биомасе, осим за производњу електричне
енергије, користи се, наравно, за гријање.
Akanksha Keshri, аналитичар у GlobalData за енергетику,
истиче како Финска има четири нуклеарна реактора. При
том, додаје, финска компанија Fennovoima планира градњу
нове нуклеарне електране, која би требала бити пуштена у
погон 2024. године.

“Влада је усмјерена на то да Финска буде без угља
до 2035. године. То ће се постићи убрзавањем мјера за
смањење емисија у постојећим постројењима и све већом
производњом електричне енергије из обновљивих извора”,
напомиње он.
(www.elektroenergetika.info)

KИНА, НАЈВЕЋИ ИЗВОР УГЉЕН ДИОКСИДА НА СВИЈЕТУ,
ТЕЖИ КА УГЉЕНИЧНОЈ НЕУТРАЛНОСТИ ДО 2060. ГОДИНЕ

П

редсједник НР Кине Си
Ђинпинг најавио је овај
циљ на видео конференцији
Генералне скупштине УН-а. Си је
изненадио скупштину. С обзиром
да су свјетски догађаји и политичке
напетости
зауставили
глобалне
климатске
преговоре,
Генерална
скупштина очекивала је мали напредак
у климатским промјенама до 2021.
године.
“Циљ нам је постићи максимум
емисије СО2 прије 2030. године и
постићи неутралност угљеника прије
2060. године”, рекао је Си, према

службеном преводу. Кина је тренутно
одговорна за око 28% емисија СО2 на
планети .
Ова Сијева изјава је важан корак,
али на многа питања још треба
одговорити, попут тога шта тачно
подразумијева
под
угљеничном
неутралношћу и како ће Кина тамо
доћи.
Стручњаци процјењују да би Кина
за овај циљ требала уложити готово
5 милијарди америчких долара. То би
значило да до 2050. године морати
повећати капацитете за производњу
електричне енергије - солар, вјетро и

хидро на 5.040 GW.
Анализа сугерише да је једна
од препрека на путу смањења
СО2
недостатак
нискоугљеничних
алтернатива
у
индустријском
и
транспортом сектору, чије су емисије
СО2 прошле године достигле 5,7
милијарди тона.
Извјештај такође показује да се
кинески путни превоз мора потпуно
електрификовати и предвиђа да ће број
електричних возила до 2050. достићи
325 милиона јединица, у поређењу са
четири милиона јединица данас.
www.energylivenews.com

ПУШТЕН У РАД ПРВИ
РЕАКТОР НУКЛЕАРНЕ
ЕЛЕКТРАНЕ У
ЕМИРАТИМА

У

једињени Арапски Емирати пустили су у погон
прво постројење своје прве нуклеарне електране,
објавила је корпорација за нуклеарну енергију
Емирата ENEC у авгсуту.
Нуклеарку Бараку у Абу Дабију, гради корејска
корпорација KEPCO. Нуклеарка је требала бити отворена
2017. године, али је пуштање у погон првог реактора
одгађано неколико пута.
Из ENEC-а су рекли да је њихова подружница, компанија
Нава, успјешно пустила у погон прву јединицу нуклеарне
електране Бараке, смјештене у Ал Дафри, регији Абу Дабија.
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“Сада смо још један корак ближе постизању свог циља,
снабдијевању четвртине наших потреба за електричном
енергијом и јачању будућег раста наше земље, сигурном и
поузданом електричном енергијом, без емисије”, рекао је
извршни директор ENEC-а Мохамед Ибрахим ал-Хамади.
Кад буде завршена, Барака ће имати четири реактора
капацитета 5.600 мегавата.
(www.glasistre.hr)

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

БИОГРАФИЈА
Јелисавета Начић – биографија храбре и даровите Београђанке, која је иза себе оставила много

ПРВА ДАМА СРПСКЕ АРХИТЕКТУРЕ
Као урбаниста Београда, уређује Мали Калемегдан, Теразије с
фонтаном, сарађује с Мештровићем, који у њеном атељеу, у школи
”Краљ Петар Први”, ради прве скице за фонтану и споменик
Победник

Ј

елисавета Начић је била
прва жена архитекта у
Србији. Вриједна, упорна,
и одважна, она је стрпљиво чекала
своју шансу да покаже своје умијеће
архитекте, урбанисте, пројектанта,
и дочекала је. У историји српске
архитектуре остаће упамћена по
љепоти дјела која је оставила и
чињеници да је радом и упорношћу
стално помјерала границе, бивајући
у много чему прва. Ова храбра,
њежна и маштовита дама, прокрчила
је српкињама пут у ову до тада
искључиво мушку професију.

Жеља за образовањем
Основну школу и гимназију
Јелисавета је завршила у
Београду као одличан ђак.
Породица није подржавала
њене амбиције, али је њена
жеља
за
образовањем
била јача. Одабрала је за
себе у многоме необичан и
несвакидашњи животни пут.
Она је цјелокупну уштеђевину
која је предвиђена за мираз,
потрошила на школовање.
Jелисаветина
одлука
да
студира архитектонски факултет била je прави подвиг и
преломни тренутак у историји
високог школства у Србији с
краја 19. вијека.
Јелисавета Начић је рођена 31.
децембра 1878. године у Београду.
Отац јој је био Михаило С. Начић,
богат и угледан трговац на велико,
поријеклом из Пожаревца, а мајка
јој је била кћерка Јована Савића,
управника Управе фондова, а по
женској линији је водила поријекло
од породице Ичко. Јелисавета је
рођена као једно од најмлађе дјеце.
Породица Начић је у почетку била
многобројна. Имали су тринаесторо
дјеце. Од разних дјечијих болести
и посебно од туберкулозе дјеца су

На слици Јелисавета, брат Јован и старија
сестра, 1904. гдина

им поумирала па је на крају остало
троје; Јелисавета са братом и
сестром.
На падини испод данашњег
хотела “Москва”, некада је било
имање породице Начић. Исте оне
која је посjедовала куће и окућнице
у Хиландарској улици, а чије су се
кочије изнајмљивале за свечане
краљевске догађаје.

историји високог школства у Србији
с краја 19. вијека. Након положене
матуре, као одличан ђак, Јелисавета
ће се 1896. године уписати на тек
отворени
Архитектонски
одсјек
Техничког факултета у Београду,
и
постаће
студенткиња
прве
генерације архитектуре у Србији и
прва жена са том дипломом. До тада
су студенти ради студија архитектуре
одлазили у иностранство, у велике
средњоевропске
универзитетске

Барокне степенице на Калемегдану

Основну школу и гимназију
Јелисавета је завршила у Београду
као одличан ђак. Породица није
подржавала њене амбиције, али
је њена жеља за образовањем
била јача. Одабрала је за себе у
многоме необичан и несвакидашњи
животни пут. Она је цјелокупну
уштеђевину која је предвиђена за
мираз, потрошила на школовање.
Jелисаветина одлука да студира
архитектонски факултет била je
прави подвиг и преломни тренутак у

центре, па се враћали у домовину
и запошљавали у Министарству
грађевина.
Изузетно вриједна, 1900. године,
са 22. године завршава студије
архитектуре међу првим у генерацији.
Запошљава се у државној служби, у
Министарству грађевина као цртачтехнички приправник, што је у то
вријеме био изузетан успјех за једну
жену ако се има у виду да су се тада
у државној служби могли запослити
само мушкарци који су одслужили
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Основна школа Краљ Петар Први у Београду

војни рок. Тако почиње њена
шеснаестогодишња архитектонска
каријера.
Послије
положеног
државног испита, 1902. године
почиње да ради у Инжењерскоархитектонском одсјеку Београдске
општине као градски архитекта. И ту
је била једина жена. Ту ће радити до
избијања Првог свјетског рата.
Конкурс за израду идејног
рјешења за пројекат цркве Светог
Ђорђа у Тополи (цркву Карађорђевића
на Опленцу) препознала је као шансу
за себе. Поред многих славних
имена, освојила је трећу награду,
што јој је отворило врата у нови
свијет. Вријеме јој је ишло на руку.
Почетком 20. вијека, Београд има
тенденцију да прерасте у праву
престоницу. Као печурке послије
кише ничу јавни објекти, уређују
се градске површине, доноси се

Грађевински правилник за варош.
Јелисавета је ту да осмисли
рјешење за Мали Калемегдан, по
идејној скици Димитрија Т. Лека.
Она креира (1903.) мало необарокно
степениште од зеленог камена и
чесму од рипањског камена, којим
се и данас поносимо када се пењемо
на тврђаву са стране француске
амбасаде.
Млада
градитељка
Београда
задужила
нас
је
Теразијским
платоом, који је тада добио потпуно
нови изглед и сјај, али и оградом
Савског шеталишта, разореним у
Првом свјетском рату.
Са свега 27 година пројектује,
и данас раскошну, Основну школу
”Краљ Петар Први”, поред Саборне
цркве у Београду, која је под заштитом
Унеска, цркву Александра Невског и
цркву у Штимљу на Косову из 1920.

Теразије Јелисавете Начић

34

ЕРС | октобар 2020.

године, која је након оштећења из
2004. године, обновљена.
За пројекат школе, гдје су
њен таленат и смјелост дошли до
изражаја, добила је највеће заслуге.
Школа је подигнута између 1905.1907. године.
У кругу болнице, пројектовала
је
1912.
прву
Болницу
за
туберкулозне на Врачару, која је
срушена у бомбардовању Београда.
Функционалан, са великом терасом
за сунчање пацијената, павиљон је
био прва болница те врсте у Србији и
на Балкану. У то вријеме туберкулоза
хара Србијом.
Као урбаниста Београда, уређује
Мали
Калемегдан,
Теразије
с
фонтаном, сарађује с Мештровићем,
који у њеном атељеу у школи ”Краљ
Петар Први”, ради прве скице за
фонтану и споменик Победник. У
подруму школе израђује калупе за
Победника,
данас
најзначајније
обиљежје
Београда
(споменик
је у првој варијанти требао бити
постављен на Теразијама, али је
послије локација промијењена).
Начићева пројектује и трг у
Савамали испред чувене зграде
Београдске задруге, који никада
није реализован. Пројектовала је и
прву кружну пећ и друга постројења
за израду опеке у Прокопу, срушене
током Првог свјетског рата.
Комплекс радничких станова
из
1910.-1911.
(између
улица
Венизелосове, Комнен Барјактара
и Херцег Стјепана), прве намјенски
зидане
стамбене
зграде
на
Балкану, такође су њено дјело.
Одликује их једноставна, готово
безорнаментална
архитектура,
комфорних,
фунционалних,
а
јефтиних станова, који су недавно
утврђени за културно добро.
Након почетка Првог Свјетског
рата, сукоба и трајања окупације
јавно је изражавала свој патриотски
став. Године 1913. Јелисавета је
пројектовала и теразијски славолук,
постављен на Теразијама у част
повратка српске војске из балканских
ратова. Остало је предање да је због
натписа ”Још има неослобођених
Срба”, исписаног на једном дијелу
тог славолука, од стране окупационе
власти ухапшена и интернирана у
логор Нежидер у Мађарској (данас
Нојзидел на сјевероистоку Аустрије).
Јелисавета се нашла у Нежидерском
логору заједно са још 15.000 српских
интелектуалаца и родољуба. Ту се
упознала са пар година старијим
албанским интелектуалцем католич-

БИОГРАФИЈА

Некадашња улица Павла Папа, носи име
Јелисавете Начић

Комплекс радничких станова у Београду

ке вјере, Лука Лукај. Између њих се
родила љубав, ту су се и вјенчали,
а 1917. године им се родила и кћи
јединица, Луција. Пред сам крај
рата, на интервенцију Лукиног ујака,
Лука, Јелисавета и мала Луција
пуштени су на слободу. Доселили су
се у Београд гдје су живјели двије
године. Због здравствених проблема
кћерке, селе се у Скадар гдје је Лука
био министар у влади Есад паше.
Због антииталијанске дјелатности
породица је 1923. године протјерана
из Скадра, па су се настанили у
Дубровнику. Када је 1928. у Албанији
на власт дошао краљ Ахмет
Зогу, Лукај се одрекао албанског
држаљанства и званично постао
поданик југословенског краља, и
сматрао је да и Албанија треба да

Лук Лукај

буде укључена у новоформирану
јужнословенску државу. Послије
очеве смрти, Лука је наследио бројна
имања у Албанији, захваљујући
којима се издржавао читавог живота.
Остало је забиљежено да је 1935.
године у Београду објавио Албанскосрпскохрватски ријечник. Са женом
и кћерком живио је у Дубровнику,
у старом дијелу града, где је и
преминуо 1947. године. Јелисавета
је провела остатак живот посвећена
породици и путовањима. Јелисавета
се крајем априла 1955. изненада
разбољела и послије само десетак
дана преминула, у свом стану
у Дубровнику. Сахрањена је на
Дубровачком гробљу, у гробници
својих пријатеља, без обиљежја, што
се тек недавно сазнало.
Према
казивању
кћерке
Луције, која је умрла 1982. године,
њена мајка је, још послије Првог
свјетског рата своју библиотеку и
стручну документацију поклонила
Универзитетској
библиотеци
у
Београду. У посједу Јелисаветине
породице остале су само фотографије
и један акварел који је Јелисавета
начинила почетком 20. вијека. Готово
све што је Јелисавета створила,
створила је у Београду. Кажу да је
заувијек жалила за својим родним
градом и чезнула да се у њега врати.
Од 2004. године, некадашња
улица Павла Папа, на Гундулићевом
венцу, недалеко од зграде са
радничким становима једним од
Јелисаветиних ремек дијела, носи
име Јелисавете Начић.
У Београду је, кажу, почела и
завршила се блистава каријера једне
храбре и даровите Београђанке,

која је иза себе оставила много.
Била је велики пријатељ са
једним од најпознатијих вајара и
архитеката -Иваном Мештровићем,
пријатељица је била и са Димитријем
Туцовићем, Колом српских сестара
и многим познатим именима из
тог времена. Јелисавета Начић,
жена чудесне биографије, храбра
и даровита, градила је Београд,
када је он од турске касабе постајао
модеран европски град, престоница
краљевине Србије.
Колико су само и данас актуелне
ове
ријечи
Јелисавете
Начић
написане прије више од сто година:
“Колико је љепота природа дала
Београду, а колико му је мало човек
дао. Кад се пореди изглед садашњег
Београда са изгледима појединих
великих вароши, тек се може видети
колико Београд ни мало не одговара
једној вароши двадесетог века и
пред како великим задатком стоји
Београд, који, са оваквим својим
уређењем какво данас постоји не
одговара ни једној већој добро
уређеној паланци европској, а не
престоници. Но за подизање једне
вароши поред заузимања општине,
потребно је заузимање и појединаца,
заузимање њених капиталиста, и
појединих друштава. А главни фактор
је новац – милиони- са којима смо ми
тако сиромашни”.
О Јелисавети се мало зна. Ријетко
ко препознаје њене грађевине које и
данас одишу безвременским духом.
Младима је даровала степениште
на Калемегдану на којима исписују
своје љубавне приче, ђацима школу,
вјерницима цркве, пролазницима
многе породичне куће и друге
грађевине које је пројектовала.За њу
су рекли да је била жена испред свог
времена, авангарда са почетка 20ог вијека. Због свега овог и ми смо
дужни да је спомињемо и вратимо из
заборава.

Анђа Гајић - Маја, дописник
Дирекција за инвестиције
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д.
Требиње
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ПОЗИВ НА САРАДЊУ

П

оштоване колегинице и колеге,
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
фоторепортер.
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.
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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
Срдачан поздрав,				
		
Предраг Шкоро, главни уредник

