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НОВИ ПРИСТУП 
ПОСЛОВАЊУ

ИМПРЕСУМ

Електрична енергија је роба. Производити електричну енергију 
и допремати је до крајњег купца, подразумијева трошкове 
производње и транспорта, баш као што је то случај и код  било 

којег другог производа. 
Оно што електричну енергију издваја јесте чињеница да је то, у овим 

тешким временима, најконкурентнији производ који Република Српска има.  
Умјесто да Електропривреду РС видимо као развојну шансу, 

деценијама уназад је третирамо као важну институцију са наглашеном 
социјалном компонентом уз неприродно ниску цијену електричне 
енергије. Електропривреда РС је пратила ту политику, најчешће на 
штету свог пословања, али са појачаном социјалном осјетљивошћу и 
друштвеном одговорношћу. 

Таква друштвено одговорна политика није, нажалост, препозната од 
стране јавности и медија, већ се ЕРС  доживљава као монополистичка 
фирма, у којој, наводно, запослени уживају све привилегије, а грађани 
плаћају тај цех кроз цијену електричне енергије.  

А стварност је сасвим другачија. Ми у ЕРС-у то добро знамо, али како 
промијенити слику у јавности. Некако се створио утисак да је скоро па 
“недостојно“ рећи да радите у овом великом и значајном систему, јер 
ћете наићи на неразумјевање своје околине уз коментаре “лако је вама“.  

Истовремено причати о промјени цијене “струје“ у старту наилази 
на огромну осуду, без да се неко ваљано запита да ли је то реално и 
неопходно за даљни развој и инвестиције. Електропривреда РС мора 
напокон изаћи из периода када је у највећој мјери била социјално 
оријентисана и окренути се тржишном пословању.  

Нови Закон о електричној енергији и више је него јасно трасирао 
пут ка измјештању социјалне политике из система МХ ЕРС, враћајући 
му природан статус привредног субјекта који треба да се окрене 
стабилизацији и развоју, за добробит свих нас.

Увођење категорије енергетски заштићеног купца за којег је 
брига лоцирана у Владу Републике Српске која је у обавези утврдити 
критеријуме и обим права сваког социјално угроженог купца у Републици 
Српској, кључни је механизам који омогућава објективизирање цијене 
електричне енергије. 

Отварање тржишта је незаустављив и неповратан процес. Цијене 
производње и продаје, било да је ријеч о малопродаји за крајње купце 
у Републици Српској или велепродаји, уређиваће тржиште, док је цијена 
дистрибуције електричне енергије као нетржишне мрежне дјелатности и 
даље у потпуности регулисана и у надлежности је Регулаторне комисије 
за енергетику РС.  

Све ове промјене морамо схватити као развојну шансу, а не као 
непремостиве препреке пред којима ћемо узмицати. Крајње је вријеме 
да се крене путем дугорочног, стратешког, развојног концепта за 
добробит електроенергетског система у цјелини, јер посљедице могу 
бити непоправљиве.

У име свих  који су године свога рада и знање уложили у систем, оних 
чији је ентузијазам  надрастао “неадекватно“ вредновање њиховог рада, 
оних који су систем очували свих ових година, с правом очекујемо и 
тражимо разумијевање и да будемо саслушани, умјесто неаргументованих 
оптужби, због неопходности тржишног начина пословања, а све у циљу 
опстанка Електропривреде Републике Српске.  
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ИНТЕРВЈУ: Петар Ђокић, министар енергетике и рударства 
у Влади Републике Српске

Транзиција, реформа, директиве 
ЕУ, либерализација тржишта 
електричне енергије, све су 

ово теме о којима се прича уназад више 
од деценије. Прве озбиљне обавезе у 
вези са наведеним темама преузете су 
потписивањем Атинског меморандума-
Уговора о оснивању енергетске 
заједнице Југоисточне Европе 2006. 
године. Донесено је много обавезујућих 
планова за реализацију тих обавеза, али 
су сви остајали нереализовани. У јуну 
мјесецу 2020. године усвојен је Закон о 
електричној енергији који је ступио на 
снагу 1. јануара 2021. године. Закон је 
назван реформским. Зашто?

Ђокић: Либерализација тржишта 
електричне енергије је актуелна тема 
већ дужи временски период и на њој 
се интензивно радило у протеклим 
годинама. Међутим, и у земљама 
које су прве започеле овај процес, 
исти није проведен у кратком року 
и не без доста проблема. Наиме, 
ради се о томе да је потребно увести 
сложене и комплексне промјене у 
један традиционални систем као што 
је електропривреда, а либерализација 
тржишта електричне енергије се 
сматра најрадикалнијом промјеном 
након стварања јединственог тржишта 
Европске уније.   

Потребно је имати на уму да је 
Република Српска процес дерегулације и 

либерализације започела и дуго времена 
предњачила у овом процесу, те су тако 
прије више од 12 година дјелатности 
производње, електродистрибуције 
(укључујући снабдијевање) и трговине 
раздвојене у посебна предузећа - 
привредна друштва. 

И прије доношења новог Закона 
о електричној енерији радили смо на 
отварању тржишта. Тако je већ од 1. 
јануара 2008. године, са прелазним 
периодом до половине 2012. године, 
било омогућено свим купцима, осим 
домаћинстава, да слободно бирају 
снабдјевача електричне енергије. 

Међутим, мора се констатовати 
да нисмо испоштовали међународно 
преузете обавезе БиХ у погледу неких 
рокова из Трећег енергетског пакета. 
Као што вам је познато, били смо у 
обавези да до 1. јануара 2015. године 
прилагодимо законодавство и да од 
овог датума имамо потпуно отворено 
тржиште, што поједностављено значи 
да сви купци имају право да бирају 
снабдјевача од кога ће куповати 
енергију на тржишту, док истовремено 
сви снабдјевачи послују у једнаким 
условима на тржишту и имају могућност 
да свим купцима понуде продају 
енергије. 

Стварање услова за потпуно 
либерализовано тржиште захтијева 
провођење крупних захвата у постојећој 
организацији електроенергетског 
сектора. Прије свега, да би се 
онемогућила дискриминација 
потребно је раздвојити мрежне 
дјелатности преноса и дистрибуције 
од снабдијевања и производње, 
и континуирано надзирати ово 
раздвајање да би се спријечиле 
злоупотребе. Такође, престаје се са 
регулацијом цијена осим мрежних 
дјелатности и снабдијевања у оквиру 
универзалне услуге. 

Многе од ових промјена су нешто 
сасвим ново и нешто што се код нас 
до сада није примјењивало, те је 

сасвим очекивано да су добиле епитет 
реформских.

Са друге стране, већ више од једне 
деценије у развијеним земљама ЕУ 
грађани уживају предности слободног 
тржишта енерије, тако да не можемо 
говорити да улазимо у непознато и да 
исто није могуће.    

  
Које су кључне промјене које 

произилазе из новог Закона, када је у 
питању МХ Електропривреда РС?

Ђокић: Новим Законом о електричној 
енергији се не уређује будућа 
организација Електропривреде, нити 
било које друге компаније из сектора 
електроенергетике. Међутим, Закон 
прописује одредбе које су преузете 
из директива и које су међународно 
преузете обавезе БиХ, а које спречавају 
монополско понашање, омогућавају 
слободу трговине и избора снабдјевача, 
већу заштиту купаца и слично, те се у 
том смислу организација Холдинга мора 
прилагодити тим одредбама. 

Конкретно, у систему 
Електропривреде потребно је 
раздвојити дјелатност дистрибуције 
од снабдијевања и дистрибуције од 
производње у дистрибуцији у малим 
хидроелектранама. Поред тога, врло 
битно за Електропривреду је то да се 
престаје са регулацијом цијена, осим 
мрежне дјелатности дистрибуције 
и регулисаних услова за дјелатност 
снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге. Електродистрибуција као 
мрежна дјелатност мора бити правно, 
финансијски и функционално раздвојена 
од тржишних дјелатности снабдијевања 
и производње. Поред тога, мора се 
обезбиједити независност дистрибуције 
од утицаја повезаних правних лица и 
матичног предузећа и слично. 

Конкретно, поред независности 
дистрибутера, потребно је обезбиједити 
и његову већу одговорност, а све у 
циљу остварења једнаких услова за 

АКТУЕЛНО

На Самиту енергетике у Требињу

ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ 
ЗА СЛОБОДНО И КОНКУРЕНТНО 

ТРЖИШТЕ
Закон прописује одредбе које су преузете из директива и 
које су међународно преузете обавезе БиХ, а које спречавају 
монополско понашање, омогућавају слободу трговине и избора 
снабдјевача, већу заштиту купаца и слично, те се у том смислу 
организација Холдинга мора прилагодити тим одредбама
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све снабдјеваче на нивоу малопродаје. 
Такође, потпуним престанком регулације 
цијена производње за јавну услугу, 
мораће се дефинисати трансферне цијене 
електрана у саставу Електропривреде, 
што је, по мом мишљењу, велики изазов и 
један од досадашњих камена спотицања 
у Холдингу.  

Надаље, Законом је прописана 
обавеза доношења Програма 
реорганизације МХ Електропривредa 
Републике Српске, који је Влада Републике 
Српске усвојила почетком децембра 
прошле године. Конкретно, Влада је 
усвојила фазу 1 овог Програма, која се 
односи на реорганизацију дистрибутивних 
предузећа и успостављање јавног 
снабдијевања. Програмом реорганизације 
се успостављају правне, кадровске и 
материјалне претпоставке за издвајање 
дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца из електродистрибуција и 
успостављање организационе јединице 
за јавно снабдијевање у оквиру матичног 
предузећа у Требињу. Важно је напоменути 
да пред Електропривредом стоји још једна 
значајна обавеза, а то је обавеза пружања 
универзалне услуге, коју сада пружају 
електродистрибутивна предузећа. 

Наиме, Влада је по основу 
тржишног учешћа у снабдијевању, 
затим техничких, организационих и 
материјално-финансијских могућности, 
за јавног снабдјевача одредила 
Матично предузеће а.д. Требиње, које 
ће од 1. априла 2021. године пружати 
универзалну услугу снабдијевања на 
период до пет година. 

Какав је очекивани ефекат 
промјена о којима је ријеч на цијене 
електричне енергије?

Ђокић: Основна начела Закона 

АКТУЕЛНО

о електричној енергији су стварање 
тржишне конкуренције, слобода кретања 
робе и слобода пружања услуга, али и 
заштита права крајњих купаца, јавног 
интереса и животне средине.  

Потребно је имати у виду да 
је циљ увођења конкуренције 
у сектору електричне енергије 
мотивисан намјером да се обезбиједи 
снабдијевање електричном енергијом 
по најконкурентнијим цијенама. 
Практично то значи да ће се кроз 
тржишну конкуренцију купцима 
понудити најповољнија цијена 
електричне енергије. 

Као што сам претходно рекао, ово је 
процес који траје и који мора да прође 
кроз различите фазе. Досадашња 
пракса на нашим просторима је била 
да је цијена електричне енергије благо 
изнад нивоа трошкова, због социјалних 
разлога и као вид подршке грађанима 
и привреди. Посљедице ове праксе су 
доста скупе и огледају се у претјераној 
и нерационалној потрошњи енергије, 
прекомјерном трошењу природних 
ресурса, повећању загађења и 
изостанку инвестиција у овај сектор. 
Све то може да доведе до погоршања 
нивоа услуге, па чак и мањка енергије. 
Овакве политике у домену цијена могу 
да имају само краткорочне позитивне 
ефекте, док су дугорочно врло штетне. 

Процес либерализације тржишта 
је жива материја која је опробана у 
пракси. Уочено је да је на тржиштима на 
којима је цијена електричне енергије 
била испод тржишне, а слободно се 
може рећи и реалне, у првом кораку 
дошло до повећања цијена, а затим 
као посљедица повећања цијена 
дошло је до стварања конкуренције и 
коначно као посљедица конкуренције 
неминовно је дошло до смањења 

цијена. На тржиштима на којима је 
цијена енергије у самом почетку била 
таква да су снабдјевачи имали мотив 
да се међусобно надмећу, дошло је 
до смањења цијена. Такав случај 
смо видјели у Хрватској. Тржишне 
цијене треба да дају праве подстицаје 
за развој мреже и улагања у нову 
производњу електричне енергије. 

Опет наглашавам, нови Закон 
о електричној енергији не креира 
тржиште и цијене, него услове за 
слободно и конкурентно тржиште.

Закон је својим одредбама 
прописао обавезе у вези са заштитом 
енергетски угроженог купца. Који су 
механизми који ће омогућити примјену 
ових одредби Закона?

Ђокић: По први пут у закон уводимо 
обавезу заштите енергетски угроженог 
купца и сматрамо да је то вриједна 
тековина коју смо у овом часу достигли. 

Либерализација тржишта се врло 
често посматра погрешно, превасходно 
као процес који ће довести до тога да 
ће енергија бити скупа и доступна као 
врста привилегије. У ширим круговима 
је мало познато да је један од кључних 
захтјева Трећег енергетског пакета 
управо захтјев за заштиту купаца, 
нарочито рањивих категорија. 

Заштита социјално угроженог 
становништва је препозната као 
врло битна активност за спровођење 
општег концепта либерализације. 
Најважнији резултат одредби Закона 
које се тичу енергетски угроженог 
купца је да се овом питању прилази на 
сасвим други начин од традиционалног 
приступа по коме се становништво 
штити кроз социјалне тарифе или 
кроз одобравање попуста угроженим 

Посјета управи МХ ЕРС
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АКТУЕЛНО

Конференција за медије у ЕРС-у

категоријама потрошача. 
За реализацију адекватног социјалног 

програма потребно је обезбиједити 
средства у буџету или из других извора. 

Влада ће, на приједлог Министарства 
здравља и социјалне заштите, донијети 
уредбу којом ће се, између осталог, 
прописати услови, поступак и критеријуми 
за стицање статуса енергетски заштићеног 
купца, образац и садржaj захтјева, докази 
који се прилажу уз захтјев, количине 
електричне енергије за које се енергетски 
заштићеном купцу признаје право на 
субвенцију и друга питања. 

Поред енергетски заштићеног 
купца, у контексту заштите купаца 
из категорије домаћинство и малих 
купаца, а који су у збиру највећи 
потрошачи електричне енергије, 
Законом се успоставља обавеза 
пружања универзалне услуге јавног 
снабдијевања по разумним и јасно 
упоредивим цијенама.

Такође, универзална услуга 
штити купце и у ситуацијама када 
постоји недовољна конкуренција од 
стране снабдијевања, односно када 
снабдјевачи нису заинтересовани да 
нуде енергију одређеним категоријама 
купаца или купцима на одређеном 
географском подручју, јер немају 
одговарајући профит или тржиште није 
довољно развијено. 

У овом контексту је потребно 
и поменути да смо кроз Програм 
заштите социјално угрожених 
категорија у периоду од четири године 
субвенционисали 50.000 купаца са 

око 30 милиона КМ. Вишегодишња 
примјена овог програма је показала 
да је он добро осмишљен и да је 
произвео многе позитивне ефекте, 
као што су ублажавање посљедица 
повећања цијена електричне енергије 
и смањење сиромаштва. 

Гдје видите Електропривреду 
Републике Српске након провођења 
реформи на које обавезује нови Закон 
о електричној енергији?  

Ђокић: Електропривреда је, по 
основу примјене новог  Закона, већ 
ушла у процес реструктурисања и 
реорганизације. To треба да омогући 
оптимизацију свих трошкова, 
побољшање финансијског резултата и 
њено далеко ефикасније пословање, а 
посебан циљ кроз овај процес треба да 
буде јачање њене способности да буде 
носилац развоја, односно изградње 
нових енергетских објеката.

Сасвим је јасно да сви горе 
поменути процеси, а који се тичу 
прилагођавања Електропривреде 
новим условима на тржишту, 
захтијевају посвећен и одговоран 
приступ свих запослених. Потребно је 
постићи оптималну и врло ефикасну 
структуру која ће у новим тржишним 
околностима бити успјешна, омогућити 
свој даљи развој и развој тржишта. 

Динамика на тржишту, нарочито 
велепродајном, намеће брз, 
флексибилан и прилагодљив наступ. 
Поред тога, да би била конкурентна на 

тржишту, Електропривреда мора, поред 
повољних цијена, купцима да понуди и 
виши ниво услуге него што је то био 
случај до сада. Треба имати у виду да 
и у дјелатностима које остају природни 
монопол и које су регулисане као што 
је дистрибуција, регулатива поставља 
нове захтјеве и додатну одговорност. 
Да би се то постигло, потребно је да 
се послује ефикасно, рационално и са 
оптималним трошковима. 

Такође, потребно је кадровски 
ојачати све сегменте од производње 
до снабдијевања и трговине. Полазне 
позиције Електропривреде су повољне, 
домаће тржиште је све до сада у 
Електропривреди имало поузданог 
снабдјевача и партнера. Такође, 
Електропривреда је доста често носила 
тешко бреме амортизације негативних 
удара које је донијела транзиција 
друштва, те можда некада није било 
адекватног разумијевања улоге и 
позиције Електропривреде у друштву 
и држави. У том погледу, у долазећим 
промјенама, другачије ће се сагледавати 
и позиција Електропривреде и 
њен значај за друштво и државу. 
Врло је важно истрајати на новом 
инвестиционом циклусу, те у што скорије 
вријеме интезивирати активности у циљу 
изградње нових, односно замјенских 
капацитета. Уколико у свему овоме 
истрајемо, успјех сигурно неће изостати.

Јагода Лажетић, директор
Дирекција за дистрибуцију

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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НОВИ МЕГАВАТ ЧАСОВИ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

Eлектропривреда Републике Српске је опредијељена 
да до нових мегават часова електричне енергије 
дође из обновљивих извора енергије. Трогодишњим 

планом пословања предвиђене су инвестиције у нове 
објекте у вриједности 1,5 милијарди КМ. Aкценат је стављен 
на пет капиталних пројеката: ХЕ “Дабар“, ХЕ “Бук Бијела“, 
соларна електрана “Требиње 1“, вјетропарк “Хргуд“ и три 
хидроелектране на ријеци Бистрици. Прошлу годину је 
обиљежила пандемија корона вируса. Како је то утицало на 
пословање ЕРС-а и да ли је имало негативне посљедице на 
планиране инвестиције?

Влатковић: Пандемија корона вируса је утицала на све 
сегменте нашег друштва па тако и на Електропривреду 
Републике Српске, а самим тим и на планиране инвестиције. 
Значајно је успорена реализација једног броја инвестиција 
првенствено због ”lockdown-а” (затварања) који је увођен у 
великом броју држава, па преговори са страним институцијама 
са којима сарађујемо нису текли предвиђеном динамиком.  

Такав је случај вјетроелектране “Хргуд“ чија се изградња, 
поред властитих средстава Електропривреде  Републике 
Српске, финансира и кредитним средствима Њемачке  
развојне банке (KfW).  Ми смо сада у фази да, у складу са 
захтјевом KfW-а, изаберемо стручне консултанте за овај 
пројекат, а послије тога иде припрема тендерског документа, 
јавни позив за прикупљање понуда и избор најповољнијег 
понуђача. Према нашим процјенама изградња ВЕ “Хргуд“ 
могла би почети 2022. године. Укупна вриједност инвестиције 
је 126 милиона КМ. Ова вјетроелектрана, инсталисане снаге 
48 MW, ће имати просјечну годишњу производњу око 126 GWh 

што ће значајно допринијети електроенергетском систему 
Републике Српске. Кроз пројекат изградње вјетроелектране 
рјешаваће се путна инфраструктура и водоснабдијевање 
мјештана у селу Хргуд, што ће обезбиједити боље услове 
живота у овом дијелу општине Берковићи. 

Шта је, по Вама, обиљежило 2020. годину што се тиче 
инвестиција? 

Влатковић: Потписана су два изузетно значајна 
документа и тешко је одредити који је значајнији за 
Електропривреду Републике Српске. То су Уговор о концесији 
за изградњу соларне електране “Требиње 1“ и Споразум о 
реализацији пројекта изградње Хидроенергетског система 
“Горња Дрина“.   

Потписивање Уговора о концесији за изградњу 
фотонапонске соларне електране “Требиње 1“ је историјски 
искорак за Електропривреду Републике Српске јер такав 
соларни парк није направила ни једна електропривреда 
у Југоисточној Европи. Уговор између Владе Републике 
Српске и Електропривреде РС је потписан 19. октобра 
2020. године и тим Уговором је Влада РС додијелила 
Електропривреди концесију на 50 година за изградњу и 
кориштење соларне електране снаге 72,83 MW, оквирне 
процијењене вриједности 100.750.000 КМ. Електрана ће 
се простирати на око 120 милиона квадратних метара 
површине са просјечном годишњом производњом од око 
100 GWh електричне енергије. Бенефите од ове соларне 
електране неће имати само Електропривреда РС него и 
Град Требиње који ће годишње добијати око 550.000 КМ 
концесионе накнаде. До сада смо завршили сву неопходну 
документацију и у фази смо добијања грађевинске дозволе.  

Споразум о реализацији пројекта изградње 
Хидроенергетског система “Горња Дрина“ су потписали 
предсједници Влада Републике Српске Радован Вишковић 
и Србије Ана Брнабић. ХЕС “Горња Дрина“ ће бити у 
власништву Србије 51 % и Републике Српске 49 %, а чиниће 
га три хидроелектране: ХЕ “Бук Бијела“, ХЕ “Фоча“ и ХЕ 
“Паунци“. Важно је нагласити да се систем “Горња Дрина“ 
налази искључиво на територији Републике Српске, не улази 
ни у једну сусједну државу и у искључивој је надлежности 

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: Јовица Влатковић, извршни директор 
за инвестиције и развој у Електропривреди Републике Српске

Потписивање концесије за СЕ Требиње 1

Електропривреда Републике Српске је 
трогодишњим планом пословања предвидјела 
инвестиције у нове објекте у вриједности 
1,5 милијарди КМ на шта можемо да будемо 
поносни јер су то значајно већа улагања 
и од електропривреда које располажу са 
значајнијим капацитетима од нас
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канал у Дабарском пољу, затим потребно је проширити тунел 
који повезује Дабарско и Фатничко поље. Укупна вриједност 
инвестиције износи 661.070.540 КМ. 

Кад смо већ код система “Горњи хоризонти“ да кажем 
да су Хидроелектране на Требишњици расписале тендер за 
извођење радова на тунелу Фатничко поље – Билећко језеро, 
а вриједност радова је 33.860.000 КМ без ПДВ-а.  Радови 
се односе на прављење бетонске облоге и ињектирање 
тунела. Иначе на излазу из тунела је планирана изградња 
ХЕ “Билећа“ инсталисане снаге 30 MW. Припремили смо 
документацију за добијање грађевинске дозволе, а почетак 
радова зависи од затварања финансијске конструкције.  

Пројекат који је извјестан у 2021. години је свакако 
изградња три хидроелектране на Бистрици укупне снаге 
40 MW. Уговор о градњи је већ потписан са кинеском 
компанијом “AVIK“, а у наредном периоду ћемо расписати 
тендер за обезбјеђење новца којим ћемо исфинасирати 
поменути уговор. Ријеч је о 102 милиона евра.

Када говорите о инвестицијама у нове објекте, говорите 
искључиво о обновљивим изворима енергије?

Влатковић: Приоритет Електропривреде Републике 
Српске је изградња објеката из обновљивих извора енергије 
и то је предвиђено стратегијом развоја електроенергетског 
сектора, као и десетогодишњим планом развоја овог 
предузећа. На простору Зубачког платоа поред Требиња 
има велики потенцијал и на њему ће се градити соларни 
парк који ће сачињавати соларне електране “Требиње 1“, 
“Требиње 2“ и “Требиње 3“, које ће укупном површином 
заузимати простор 2,5 – 3 милиона квадратних метара, али 
изградња соларних електрана “Требиње 2“ и “Требиње 3“ 
је условљена проширењем концесионог оквира. ДЕРК је 
донио одлуку о проширењу оквира, али још није завршена 
расподјела између ентитета.  

Углавном, Електропривреда Републике Српске је 
трогодишњим планом пословања предвидјела инвестиције 
у нове објекте у вриједности 1,5 милијарди КМ на шта 
можемо да будемо поносни јер су то значајно већа улагања 
и од електропривреда које располажу са значајнијим 
капацитетима од нас.

Неђо Ћебеџија, дописник
водећи стручни сарадник за информисање
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Електропривреде Републике Српске. Све три хидроелектране 
су укупне процијењене вриједности 520 милиона евра. 
Прва хидроелектрана која ће се радити је ХЕ “Бук Бијела“ 
инсталисане снаге 93,5 MW и на њену изградњу се чекало скоро 
пола вијека. То је уједно и највећа хидроелектрана у систему 
“Горња Дрина“. Имамо грађевинску и еколошку дозволу тако 
да очекујем да припремни радови крену врло брзо. 

Да ли се инвестира у термоелектране?

Влатковић: Термоелектране у Угљевику и Гацку су 
врло важни произвођачи електричне енергије и њихово 
функционисање не смије бити доведено у питање. Стога 
смо ми већ предузели одређене кораке у циљу побољшања 
њиховог рада и у циљу заштите животне средине.   

Имали смо једну од значајнијих еколошких инвестиција 
у систем за одсумпоравање у РиТЕ “Угљевик“ вриједности 
90 милиона евра. Изградњом овог система термоелектрана 
је смањила ниво загађења ваздуха и испод прописаних 
еколошких стандарда. Овај систем се сврстава у три најбоља 
система за одсумпоравање у Европи. Осим те инвестиције 
извршили смо аквизицију рудника кречњака “Рудинг“ поред 
саме “РиТЕ Угљевик“ за 9,8 милиона КМ. Значај куповине 
овог рудника је тај што се из њега експлоатише изузетно 
квалитетан кречњак, а који користи поменути систем за 
одсумпоравање. Систему за одсумпоравање је на годишњем 
нивоу потребно креча у вриједности 2,5 милиона КМ. До 
сада је ту вриједност “РиТЕ Угљевик“ плаћао екстерним 
добављачима. Сем поменутог кречњака у руднику постоје 
значајна налазишта каменог агрегата који се користи за 
тампонирање путева који се граде у рудницима “РиТЕ 
Угљевик“. Вриједност каменог агрегата који се уграђује у 
путеве на годишњем нивоу је око 600.000 КМ.  

Што се тиче “РиТЕ Гацко“ у прошлој години смо преузели 
на себе један изузетно битан пројекат а то је измјештање 
корита ријеке Мушнице чија је вриједност 12,8 милиона КМ. 
Значај ове инвестиције је што ћемо измјештањем ријеке 
Мушнице ослободити нови коп и самим тим обезбиједити 
дугорочно пословање термоелектране. Ову инвестицију 
планирамо реализовати у току текуће године. Сем 
значаја за “РиТЕ Гацко“, ова инвестиција је значајна и за 
хидроенергетски систем “Горњи Хоризонти“ јер ћемо воде 
ријеке Мушнице превести у Фатничко поље, а самим тим и 
у Билећку акумулацију. Вриједност коју је Електропривреда 
преузела на себе омогућава термоелектрани “Гацко“ да 
средства у том износу уложе у еколошке пројекте (врећасти 
филтери, GNENОx горионици).

Шта се још планира реализовати у току 2021. године? 

Влатковић: Најважнији догађај у 2021. години би свакако 
могло бити потписивање уговора о финансирању  ХЕ “Дабар“ 
са кинеским партнерима. Да подсјетим да је почетком маја 
прошле године Електропривреда РС потписала уговор о 
изградњи ХЕ “Дабар“ са кинеском компанијом “China Ener-
gy Gezhouba Group“ по систему “кључ у руке“. То је највећи 
хидроенергетски објекат на простору бивше Југославије 
који је започет од 1990. године до данас. Хидроелектрана 
је саставни дио пројекта “Горњи Хоризонти“, који предвиђа 
превођење вода из Гатачког и Невесињског поља, преко 
Дабарског и Фатничког поља у акумулацију Билећког језера. 
Иначе инсталисана снага ХЕ “Дабар“ ће бити 160 MW. Као 
што је познато, главни радови на овом пројекту су у току. 
Основна излазна дионица тунела је пробијена, али је остало 
да се уради још пуно тога: облога тунела, улазна грађевина,  
брана Пошћење, цијев од тунела до улаза у машинску зграду, 
објекти са опремом и разводним постројењем, низводни 

АКТУЕЛНО

Радови на доводном тунелу ХЕ Дабар
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АКТУЕЛНО

УСПОСТАВЉЕНИ ОПЕРАТОРИ
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Законом о електричној енергији 
Републике Српске, који је ступио 
на снагу 01.01.2021. године, 

је предвиђено потпуно раздвајање 
дјелатности дистрибуције електричне 
енергије од осталих електроенергетских 
дјелатности. Будући оператори 
дистрибутивног система (ОДС) морају 
функционисати потпуно независно и 
непристрасно како би се обезбједио 
равноправан положај свих снабдјевача 
и корисника мреже на отвореном 
тржишту електричне енергије. Водећи 
се изузетно тешким финансијским 
стањем дистрибуција, презапосленошћу, 
ниским нивоом инвестиционих 
улагања у електродистрибутивну мрежу, 
прихваћеним Европским директивама 
и правилима Енергетске заједнице, 
те најавом нових законских рјешења, 
Управа МХ Електропривреда Републике 
Српске је средином 2018. године 
ушла у активности детаљног снимања 
стања у електродистрибутивним 
предузећима. Анализа стања је показала 
да електродистрибутивна предузећа 
имају преко 40 % вишка запослених и 
да пословање отежава чињеница да су 
организационе цјелине организоване 
територијално, а не функционално.

Средином 2019. године донесена 
је одлука да се изврши раздвајање 
дистрибутивне дјелатности од дјелатности 
јавног снабдијевања и производње, 
те да се кроз поступак стимулативних 
отпремнина смањи број запослених 
за најмање 15 % у овој фази, а да се до 
2024. године тај број сведе на оптималан 
по принципима ‘’добре праксе’’. Кључна 
одлука која је тада донесена је да ће 
будући ОДС-ови бити организовани по 
функцијском, а не по територијалном 
принципу и то идентично у свих пет ОДС-
ова са истим организационим цјелинама, 
називима радних мјеста, стручним 
спремама и начинима вредновања рада. 
Функцијске гране које већ заживљавају 
у свим дистрибутивним предузећима су 
организоване кроз секторе и то: сектор 
за управљање имовином, сектор за 

теренске операције, сектор за управљање 
мрежом, сектор за мјерења и односе 
са корисницима и сектор за послове 
подршке. Сходно наведеном прилагођен 
је и састав управа зависних предузећа. 

Велики број запослених Матичног 
и зависних дистрибутивних предузећа, 
консултантске куће PwC и Министарства 
енергетике и рударства је укључен у 
рад на провођењу овог пројекта. Рад на 
пројекту је организован кроз Надзорни 
одбор пројекта, пројект менаџера цијелог 
пројекта и посебне пројект менаџере за 
ОДС и успостављање јавног снабдијевања 
и већи број подтимова по ресорним 
питањима и функцијама састављених 
од представника свих дистрибутивних 
предузећа и Матичног предузећа. 
Посебан допринос реализацији пројекта 
су дали представници консултантске 
куће и Технички савјет дистрибуција МХ 
ЕРС. Уз изванредан, напоран и предан 
рад свих учесника посао реорганизације 
дистрибутивних предузећа и одвајања 
јавног снабдијевања се лагано приводи 
крају. Прецизно је одређена будућа 
организација и систематизације по 
функцијском принципу, усклађена сва 
нормативна регулатива, проведен први 
талас стимулативних отпремнина у два 
корака са изненађујуће добрим одзивом, 
припремљен још један талас стимулативних 
отпремнина, обављене обуке запослених... 
Нова организација је заживјела по 
дистрибутивним предузећима. Влада 
Републике Српске је донијела Одлуку о 
прихватању програма реорганизације 
МХ ЕРС у дијелу који се односи на 
реорганизацију дистрибутивне дјелатности 
и издвајању јавног снабдијевања.

Прва искуства говоре да се овом 
реорганизацијом ОДС-ова постигао пун 
ефекат. У наредном периоду је, поред 
провођења још једног таласа отпремнина, 
предвиђена даљња активност на 
издвајању снабдијевања и производње 
из електродистрибутивних компанија, 
уређивање функционисања Дирекције 
за дистрибуцију у складу са новом 
организацијом ОДС-ова, те у складу 
с тим и формирање новог Техничког 
савјета дистрибуција. Перманентно 
ће се и пратити функционисање нове 
организације и вршити побољшања и 
корекције уколико се уоче мањкавости 
или прилике за побољшања. У току 2021. 
године ће значајна активност бити на 
усаглашавању и доношењу потребних 
аката у складу са новим Законом 
о електричној енергији од стране 
Министарства енергетике и рударства 
и Регулаторне комисије за енергетику 

Реорганизација дистрибутивне дјелатности и нови модел организације

Републике Српске, што ће захтијевати 
значајне активности Техничког 
савјета, Дирекције за дистрибуцију и 
електродистрибутивних предузећа код 
припреме, усклађивања и доношења 
нових прописа и упутстава из ове области.

Очекивања су велика. Финасијска 
консолидација ОДС-ова се очекује за 
двије до три године, а самим тим, уз 
неупоредиво ефикаснију организацију 
рада, значајно већа улагања у санацију 
и модернизацију електроенергетских 
објеката који тренутно ни изблиза не 
задовољавају очекиване стандарде 
квалитета испоруке електричне енергије. 
Кључни изазов ће бити обезбјеђење 
довољног броја и квалитета стручне 
радне снаге. Мораћемо изнаћи 
рјешења за задржавање и довођење 
нових најквалитетнијих дипломираних 
инжењера електроенергетике и 
електромонтера свих профила. И поред 
још увијек великог вишка запослених по 
електродистрибутивним предузећима, 
стручњака из области основне 
дјелатности значајно недостаје. 

Оправдана је стрепња да ће се 
наставити одлив врхунских кадрова и у 
будућем периоду. Надам се да ће Влада 
Републике Српске, Управа МП МХ ЕРС 
и управе зависних дистрибутивних 
предузећа изнаћи механизме да, уз 
сад неупоредиво бољу организацију и 
финансијску консолидацију, кадровски 
оснаже дјелатност како би се постигли 
очекивани ефекти реорганизације. Без 
адекватне кадровске политике се не може 
очекивати да ће електродистрибутивна 
дјелатност испунити мисију обавезе 
квалитетне јавне услуге дистрибуције 
електричне енергије.

 Драган Перић, дипл.инж.ел.тех. 
предсједник Техничког савјета дистрибуција 

МХ Електропривреде Републике Српске

Финасијска консолидација ОДС-ова 
се очекује за двије до три године, а 
самим тим, уз неупоредиво ефикаснију 
организацију рада, значајно већа 
улагања у санацију и модернизацију 
електроенергетских објеката који 
тренутно ни изблиза не задовољавају 
очекиване стандарде квалитета 
испоруке електричне енергије
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Од 1. априла 2021. године успостављање јавног снабдијевања 
као дјелатности која се издваја из дистрибуција

НАСТАВАК ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ТРЖИШТА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Матично предузеће МХ ЕРС ће бити јавни 
снабдијевач на подручју Репубике Српске, 
јер задовољава све критеријуме које треба 
да испуњава јавни снабдијевач купаца у 
Републици Српској, тј. техничке, организационе 
и материјално финансијске могућности за 
обављање те дјелатности

Закон о електричној енергији Републике Српске 
представља наставак спровођења обавеза БиХ 
прихваћених у оквиру Уговора о Енергетској 

заједници Југоисточне Европе. Уговор је потписан 25. октобра 
2005. године, а у БиХ је ступио на снагу 1. јула 2006. године.

Закон о електричној енергији Републике Српске је 
резултат обавезе усклађивања са европским правним 
наслијеђем која регулише дјелатности у вези електричне 
енергије, а све у циљу процеса настојања да БиХ приступи 
Европској унији. Закон, осим испуњавања обавеза из 
Уговора о Енергетској заједници, представља потребу 
уређења односа у електроенергетском сектору, у складу са 
захтјевима електроенергетске политике на европском, али и 
на националном нивоу.

Овај Закон је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила 26. јуна и у својој суштини је наставак либерализације 
тржишта електричне енергије који произлази из директиве 
Трећег енергетског пакета Европске уније, нарочито 
Директиве 2009/72/ЕЗ о заједничким правилима у вези 
тржишта електричне енергије.

ПРОМЈЕНЕ КОЈЕ ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О 
ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Кључне новине које је донио нови закон о електричној 
енергији у Републици Српској су да су електроенергетске 
дјелатности раздвојене на тржишне и регулисане. 

Све дјелатности осим мрежних, у које спада дистрибуција 
и пренос електричне енергије, су тржишне активности, а то 
значи да производња, снабдијевање и трговина електричном 
енергијом имају комерцијални карактер.

Овим законом је дефинисано да електронергетски субјект 
који на дан ступања овога закона обавља електронергетску 
дјелатност дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца, 
односно производње електричне енергије, дужан је да 
изврши правно и функционално раздвајање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије од дјелатности 
снабдијевања, односно производње електричне енергије у 
року од годину дана од дана ступања на снагу овога закона, 
а то је 1. јануар 2021. године.

Снабдијевање потрошача електричном енергијом 
вршиће се у складу са овим законом, општим условима за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом, као и 
уговором који купац закључује са снабдијевачем.

Постојаће више снабдјевача на тржишту, а загарантована 
ће бити могућност слободног избора снабдјевача за све 

категорије купаца електричне енергије, укључујући и 
домаћинства. Ово значи да  сваки купац има право да 
слободно изабере свога снабдијевача на тржишту, под 
претпоставком да снабдијевач има дозволу (лиценцу) за 
обављање дјелатности снабдијевања издату од стране 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске или 
других регулаторних комисија у БиХ.

Уколико домаћинства и мали купци нису изабрали свога 
снабдијевача, снабдијеваће их јавни снабдијевач којег 
одређује Влада РС. Влада одређује јавног снабдијевача 
најдуже на период од пет (5) година. Влада ће у року од девет 
мјесеци од дана ступања на снагу овога закона донијети 
одлуку о одређивању јавног снабдијевача.

Такође, уколико купац из категорије потрошње 
домаћинства или мали купац остане без изабраног 
снабдијевача има право на јавно снабдијевање. 

Уговор о снабдијевању између јавног снабдијевача 
и крајњег купца је уговор о потпуном снабдијевању 
електричном енергијом.

Матично предузеће МХ ЕРС ће бити јавни снабдијевач 
на подручју Репубике Српске, јер задовољава све 
критеријуме које треба да испуњава јавни снабдијевач 
купаца у Републици Српској, тј. техничке, организационе 
и материјално финансијске могућности за обављање те 
дјелатности.

Сви снабдијевачи крајњих купаца су обавезни да 
преузму и откупе удио произведене електричне енергије 
коришћењем обновљивих извора енергије, сходно 
прописима којима се уређује област производње електричне 
енергије из ОИЕ.

Када Влада Републике Српске одреди МП МХ ЕРС као 
јавног снабдијевача, Матично предузеће ће предати захтјев 
Регулатору за добијање лиценце за обављање те дјелатости. 
Послије тога Матично предузеће ће предати захтјев 
Регулатору за покретање новог тарифног поступка. То је 
логичан слијед послије реорганизације МХ ЕРС. Стварањем 
нових организационих јединица или промјенама у склопу 
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постојећих, мијењају се трошкови, активности и слично, 
чиме је потребно покренути нови тарифни поступак.

Што се тиче цијена електричне енергије за домаћинства, 
цијена у 2021. години ће бити потпуно регулисана, јер ће 
јавни снабдијевач 100% електричне енергије набављати по 
регулисаној цијени од произвођача, како је то и одређено у 
члану 135. Закона о електричној енергији Републике Српске. 
Такође, по том члану Закона стоји да ће се у 2022. години 
75% електричне енергије набављати од произвођача по 
регулисаној цијени, 2023. године - 50%, док ће 2024. године 
тај проценат износити 25 %. У 2025. години набавка 100% 
електричне енергије за јавно снабдијевање ће бити у 
конкурентском поступку (аукција, јавни огласи, организовано 
тржиште и слично).

ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕН КУПАЦ
Закон о електричној енергији доноси и нову категорију 

енергетски заштићеног купца. Енергетски заштићен 
купац је социјално угрожени крајњи купац из категорије 
домаћинства, коме је овај статус признат на основу стања 
социјалне потребе. Влада Републике Српске ће у року од 
годину дана од дана ступања на снагу закона о електричној 
енергији, тј. од 01.01.2021. године, донијети Уредбу о 
условима, поступку и критеријумима за стицање статуса 
енергетски заштићеног купца. Надлежни орган јединице 
локалне самоуправе за област социјалне заштите доноси 
акт којим се утврђује статус енергетски заштићеног купца. 
Средства за остваривање права на енергетски заштићеног 
купца обезбјеђују се у Буџету Републике Српске или на неки 
други начин.

Енергетски заштићени купац се снабдијева електричном 
енергијом искључиво код јавног снабдијевача.

ГАРАНЦИЈА ПОВОЉНИХ ЦИЈЕНА ЗА ЈАВНО 
СНАБДИЈЕВАЊЕ 

Напоменимо и то, да купци из категорије домаћинства 
не треба да страхују од либерализације појединих 
електроенергетских дјелатности, како је то прописано 
Законом о електричној енергији РС. Гаранција за то је и 
организација јавног снабдијевања у склопу МП МХ ЕРС, које 
је у 100% власништву Владе РС.

Основни смисао постојања МХ ЕРС је бити у служби 
наших потрошача, тј. уредно и квалитетно снабдијевати 
потрошаче електричном енергијом у Републици Српској по 
повољним цијенама, као што је то био случај и до сада.

Цијена електричне енергије из категорије домаћинства 
у Републици Српској је била најнижа у Европи. Примјера 
ради, у 2019. години просјечна цијена за домаћинства је 
била испод 6,7 евроценти и нижа је него у ЕП ХЗХБ и ЕП БиХ, 
у Црној Гори је износила 10,32 евроценти, док је просјек у ЕУ 
износио 21,6 евроценти. 

Став Управе МП МХ ЕРС је да, Матично предузеће као 
јавни снабдијевач не треба да има никакав профит од 
продаје електричне енергије домаћинствима у Републици 
Српској. То доказује чињеница ће на новим рачунима за 
електричну енергију бити транспарентно приказане све 
ставке које оптерећују рачун нашег купца.

На рачунима под ставком “Обрачун енергије” биће 
приказана регулисана цијена набавке електричне енергије 
од произвођача, као и цијена електричне енергије која 
буде набављена у конкурентском поступку. Ставка “Обрачун 
мрежарине” ће садржавати таксе: Електропреносу БиХ, НОС-у, 
ДЕРК-у, РЕРС-у, ОДС и слично. Ставка “Обрачун за ОИЕ” 
подразумјева трошак за електричну енергију коју Оператор 
система подстицаја треба платити за преузету електричну 
енергију произведену из ОИЕ у систему подстицаја. 

Све ове наведене ставке Матично предузеће ће 
уплаћивати на рачуне поменутих субјеката, тако да МП 
МХ ЕРС по основу рачуна за снабдијевање потрошача из 
категорије домаћинства у Републици Српској неће имати 
никакву добит.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СНАБДИЈЕВАЊА
У склопу издвајања дјелатности јавног снабдијевања у 

оквиру Матичног предузећа МХ ЕРС ступила је на снагу нова 
организациона јединица – Дирекција за јавно снабдијевање 
електричном енергијом купаца у РС, која се састоји од 
следећих служби:

1.  Служба за тарифирање, развој, планирање и контролу 
Руководиоци службе и запослени биће физички 

лоцирани у Требињу.
2. Служба за односе са купцима 
Руководиоци службе и запослени у call-центру биће 

физички лоцирани у Бијељини, док ће се шалтери налазити 
на локацијама будућих радних јединица у цијелој Републици 
Српској.

3. Служба за обрачун и наплату
Руководиоци службе и запослени на пословима обрачуна и 

наплате биће лоцирани у Добоју, уз подршку дијела запослених 
у одјељењу наплате који ће бити лоцирани на Палама.

ПРЕПОРУКА КУПЦИМА 
Препорука купцима електричне енергије у Републици 

Српској је да рационално троше и штеде електричну енергију. 
Тиме помажу свој буџет, а такође том уштедом повећавају 
вишкове електричне енергије у Електроенергетском систему 
РС које Матично предузеће може продати на велепродајном 
тржишту електричне енергије по знатно већим цијенама од 
цијена које су за наше купце из категорије домаћинства. 
Овим се обезбјеђују средства за инвестиције у постојеће, 
као и нове производне објекте МХ ЕРС, што доприноси 
одрживости и већој стабилности ЕЕС РС. 

Чињеница је да је развој МХ ЕРС један од кључних 
фактора развоја привреде Републике Српске. 

др Зоран Вуковић, дипл. инж. eл.тех.
извршни директор за јавно снабдијевање

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Донесена одлука о одређивању јавног 
снабдјевача струјом 

“Влада Републике Српске одредила је, на сједници 
одржаној 4. фебруара 2021., “Електропривреду Републике 
Српске” за јавног снабдјевача електричном енергијом 
на период до пет година. Одредбама новог Закона о 
електричној енергији, који је ступио на снагу 1. јануара, 
свим купцима електричне енергије омогућен је слободан 
избор снабдјевача. “С циљем пружања универзалне 
услуге - јавног снабдијевања, а на основу новог Закона, 
Влада је одредила снабдјевача који ће пружати ову услугу 
купцима из категорија домаћинства и мали купци, који не 
изаберу снабдјевача на тржишту”, саопштено је из Бироа 
Владе Српске за односе с јавношћу. 
На основу регулаторног извјештаја и других критеријума, 
утврђено је да услове за обављање универзалне 
услуге – јавног снабдијевања испуњава Мјешовити 
холдинг “Електропривреда Републике Српске” 
Матично предузеће Требиње, које је одређено за јавног 
снабдјевача на период до пет година.
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Цијене тржишног снабдијевања електричном енергијом 
у Републици Српској најповољније у региону

Брига о купцима као један од кључних елемената 
пословне политике Електропривреде Републике 
Српске постала је видљива и кроз најповољније 

цијене тржишног снабдијевања у региону и постојање 
могућности попуста за утврђену цијену енергије за оне који 
редовно измирују своје обавезе.

Цијене тржишног снабдијевања у Федерацији БиХ веће 
су за око 45 одсто, у Србији за 48 одсто, у Црној Гори за 54 
одсто, а у Хрватској за чак 80 одсто у поређењу са цијенама у 
Републици Српској.

Квалификовани купци електричне енергије у БиХ имају 
право да слободно бирају снабдјевача. 

Снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом 
може да обавља искључиво електроенергетски субјект који 
има одговарајућу дозволу издату од Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске. У БиХ  тренутно је 18 
лиценцираних снабдјевача. 

За веома кратко вријеме, у складу са регулативом, 
успостављена је Дирекција за снабдијевање у Матичном 
предузећу, која је од 1. септембра 2019. године по тржишним 

принципима преузела снабдијевање од дистрибутивних 
предузећа, купце на напонским нивоима 110, 35 и 10 
киловата, као и купце на напонском нивоу од 0,4 киловата са 
годишњом потрошњом већом од 35.000 киловат-часова по 
мјерном мјесту, из прве, друге, треће, шесте и седме тарифне 
групе, те јавне расвјете. 

Након потписивања уговора и испостављања првих 
рачуна ова дирекција је постала једна од важнијих карика 
предузећа. Обзиром да купцима обезбјеђује поуздано, 
квалитетно и најповољније снабдијевање електричном 
енергијом већ је оправдала улогу водећег снабдјевача 
електричном енергијом у Републици Српској.

У 2020. години учешће тржишног снабдијевања у укупној 
потрошњи износило је 40 одсто (1,42 гигават-часа) за готово 
4.000 купаца на 5.300 мјерних мјеста.

Купци су категорисани према напонским нивоима. Ради 
успостављања што правичнијег односа купци на високом 
и средњем напону категорисани су према дјелатностима 
којим се баве и то у  11 категорија: индустријски потрошачи 
више од пет гигават-часова, затим категорије: трговина и 
услужне дјелатности, јавне установе, болнице и водоводи, 
пољопривреда, саобраћај и друго. На 0,4 киловата напонском 
нивоу подјела је по тарифним групама.

Уговори о снабдијевању су стандардизовани, у складу са 
позитивним правом. На високом и средњем напону они су 
на одређено вријеме, а на ниском напону су неограниченог 
трајања, с тим што се у складу са регулативом могу 
кориговати у појединим сегментима.

Када је ријеч о рачунима за електричну енергију треба 
нагласити да се за свако мјерно мјесто издаје посебан рачун 
који садржи аналитички приказ накнаде за испоручену 
електричну енергију, што је и предмет уговора купца и 
снабдјевача, али и осталих накнада у шта спадају  преносне 
или дистрибутивне мреже, накнаде за обновљиве изворе, 
као и законом прописане таксе и порезе.

На званичном сајту предузећа Електропривреда Републике 
Српске за купце, као и оне који то желе постати, налазе се све 
потребне информације, обрасци,  упутства и контакт подаци, 
како би сви могли да буду јасно и транспарентно информисани. 

мр Велибор Шиповац, директор
Дирекција за снабдијевање ел. енергијом

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Цијене тржишног снабдијевања у Федерацији 
БиХ веће за око 45 одсто, у Србији за 48 одсто, 
у Црној Гори за 54 одсто, а у Хрватској за чак 80 
одсто.   Купци у Републици Српској категорисани 
према напонским нивоима, а ради постизања што 
правичнијег односа купци на високом и средњем 
напону подијељени у  11 категорија

Каталог за купце 

Намјена Каталога за купце је упознавање крајњег 
купца са општим појмовима и терминима везаним 
за снабдијевање електричном енергијом, као и 
акте којима је то регулисано. Он објашњава услове 
и начин обављања електроенергетске дјелатности у 
складу са прописима ЕУ.
Уз то су детаљније објашњена права и обавезе 
крајњег купца те права и обавезе снабдјевача. 
Циљ каталога је упознати купца са начином 
функционисања и развојем тржишта електричне 
енергије уз заштиту права и интереса крајњег купца.

ПОСЕБНИ ПОПУСТИ ЗА РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ
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БИЛАНС КАО УПОРЕДНИ ПАРАМЕТАР 
ТЕХНИЧКЕ АНАЛИЗЕ

С обзиром да је у септембру 2020. године урађен Ребаланс 
електроенергетског биланса МХ“ЕРС“, то су претходно 
презентовани подаци дати у односу на тај документ.  

Ребаланс уважава остварене величине за осам 
мјесеци текуће године, те је, енергетски гледано, 
реалније анализирати стање на крају године у односу 
на Електроенергетски биланс МХ“ЕРС“ за 2020. годину. 
Једино  на тај начин се може добити права слика стања у 
електроенергетском систему ЕРС-а.

Тако, у односу на ЕЕ биланс проценти остварења износе:
- термоелектране 103% 
- хидроелектране 76,69%
- мале електране 56,27%.
Дотоци на Дрини су у овој години у просјеку мањи за преко 

20% од дотока на основу којих се врши билансирање производње.

Такође, на Требишњици, дотоци у акумулацију “Билећа“ 
су мањи за 36%, а на Врбасу за 34% од билансних дотока. 

У односу на Електроенергетски биланс МХ“ЕРС“ значајно 
је смањена и продаја електричне енергије квалификованим 
купцима у РС, дјелимично и продаја на тржишту, а проценти 
остварења износе:

- продаја за квалификоване купце 85,63% 
- продаја на тржишту 91,44%.

ПАД ЦИЈЕНА НА ТРЖИШТУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Због пандемије корона вируса, тржиште електричне енергије 
је у 2020. години доживјело велике флуктуације.

У наставку ће бити презентовани електроенергетски 
показатељи на тржишту региона југоисточне Европе (ЈИЕ), 
остварени у првих девет мјесеци 2020. године.

Поредећи са истим периодом претходне године, цијене су 
пале у просјеку за 30%.  Гледано по мјесецима, најниже цијене 
забиљежене су у мају, када су биле ниже и од варијабилних 
оперативних трошкова већине термоелектрана у региону.

За девет мјесеци 2020. године, као посљедица пандемије 
вируса, забиљежен је укупан пад од 4,8% или 10,5 TWh потрошње 
електричне енергије у региону источне Европе, у односу на 
првих девет мјесеци 2019. године. Највећи пад забиљежен је у 
другом кварталу.

У истом периоду регион ЈИЕ је нето увозник 
електричне енергије са дефицитом од 17,8 TWh или 8,5% 
од сопствене потрошње.

АКТУЕЛНО

ЕНЕРГЕТСКА НЕЗАВИСНОСТ УЗ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
ОТВОРЕНОМ ТРЖИШТУ

Поред корона вируса, који је главна асоцијација на 
2020. годину, ову годину су у електроенергетском 
систему ЕРС-а обиљежила два аспекта: неповољна 

хидрологија и пад цијена на тржишту електричне енергије. 
На свим сливовима су дотоци били значајно нижи од 

планираних, те је и производња у хидроелектранама једна 
од најнижих. Хидроелектране су произвеле 1.804,31 GWh, 
а мале хидроелектране 42,90 GWh, чиме је остварени удио 
хидроелектрана 36% од укупно прoизведених 5.132,81 GWh 
електричне енергије МХ “ЕРС“ у 2020. години.

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА

Рад термоелектрана у овој години карактерисала је 
остварена просјечна производња, али и рад са малом 
снагом или великим бројем застоја. Остварена просјечна 
снага термоелектране Гацко у 2020. години 207,74 MW 
представља 75,14% од максималне снаге пројектоване 
на прагу електране. Термоелектрана Гацко је малу снагу 
“компензовала“ изузетном стабилношћу: имала је само 
четири непланска застоја у укупном трајању 78 сати, а што 
је најбитније провела је на мрежи 7.885 сати, док је плански 
застој трајао 821 сат. Термоелектрана Угљевик, пак, у већем 
дијелу године остваривала je планирану снагу, па тек у задња 
два мјесеца дошло је до њеног смањења. Коефицијент снаге 
тј. однос остварене снаге од 224,95 MW и максималне снаге 
пројектоване на прагу износи 80,63%. Али, ТЕ Угљевик у овој 
години није имала стабилан рад. Са 19 непланских застоја, 
провела у је 519 сати ван мреже. Радила је укупно 7.323 сата,  
а у планском застоју била 996 сати.

Термоелектране су у овој години прoизвеле 3.285,61 GWh 
електричне енергије, што је у складу са вишегодишњим 
прoсјеком. Њихов удио у укупној производњи износи  64%, 
што је значајно више од уобичајеног просјека (у нормалним 
условима се креће од 50 - 60%).

Неповољна хидрологија и пад цијена на тржишту електричне енергије 
обиљежили прошлу годину

Због пандемије корона вируса, тржиште електричне 
енергије је у 2020. години доживјело велике 
флуктуације. Поредећи са истим периодом претходне 
године, цијене су пале у просјеку за 30%.  Гледано 
по мјесецима, најниже цијене забиљежене су у мају, 
када су биле ниже и од варијабилних оперативних 
трошкова већине термоелектрана у региону
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АКТУЕЛНО

ГДЈЕ ЈЕ МЈЕСТО НАШЕГ ПРОИЗВОДНОГ 
СИСТЕМА У РЕГИОНУ ЈИЕ

У земљама региона југоисточне Европе заступљени 
су различити производни миксови, од Албаније, која има 
искључиво хидроенергију, до Мађарске, која уопште нема 
хидроенергију. Такође, неке од земаља су извозници електричне 
енергије, неке су извозници у одређеним периодима године, а 
неке су у највећој мјери оријентисане на увоз енергије. Зато је 
занимљиво, у поређењу енергетских миксова и увозно-извозне 
позиције, наћи мјесто Републике Српске.

На сљедећим графицима представљени су производни 
миксови земаља ЈИЕ и Републике Српске (производни 
капацитети МХ “ЕРС“ заједно са капацитетима обновљивих 
извора у систему подстицаја у РС, без ТЕ Станари).

Албанија Бугарска

Мађарска

Румунија Сјеверна Македонија

Словенија

Хрватска

Грчка
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Велики број земаља има преовлађујућу енергију из 
фосилних горива и нуклеарну енергију. Најмање је енергије 
из обновљивих извора (мале хидро, соларне и вјетро), а нема 
много учешћа ни хидроенергије. Што се тиче подмиривања 
сопствених потреба, већ је речено да је регион ЈИЕ нето 
увозник електричне енергије. Бугарска, Словенија и Србија 
су, у посматраном периоду, извозиле електричну енергију, 
Црна Гора је задовољавала своје потребе, а преосталих 
шест земаља зависе од увоза електричне енергије.

Производни микс у Републици Српској је прилично 
уравнотежен, а при том смо и извозник електричне енергије. 
Упоредићемо, стога, наше показатеље са Бугарском и Словенијом, 
као извозницима електричне енергије. Словенија има мање 
енергије из фосилних горива (25%), али има и мање енергије 
из ХЕ и обновљивих извора (34%). Остатак удјела Словеније је 
из нуклеарне енергије (40%). Код Бугарске удио из фосилних 
горива је мањи од нашег (41%), али је и удио хидроенергије и 
обновљивих далеко мањи (17%). Удио из нуклеарних електрана 
је 42%. С обзиром да обје земље имају нуклеарну енергију, да би 
поређење било равноправно посматраћемо збирно, нуклеарне 
и фосилне изворе. Удио код Словеније је 65%, Бугарске 83%, а 
Републике Српске 63%. 

Ово нам даје за право да закључимо да је производни микс 
Републике Српске, односно МХ“ЕРС“, у врху међу земљама ЈИЕ. 
Планирани завршетак изградње нових објеката (ХЕ Дабар, СЕ 
Требиње и ВЕ Хргуд), даће и нову, позитивну димензију цијелој 
причи. Због тога, неопходно је уложити напоре да се овај систем 
очува, те као такав прилагоди условима отвореног тржишта, јер 
Републици Српској омогућава енергетску независност и завидан 
положај у региону.  

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу 

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

АКТУЕЛНО

Србија

Црна Гора

НОВА ЦИЈЕНА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ 

Прихваћена већина захтјева за повећање цијене електричне енергије 
из РиТЕ Угљевик

Крајем године Регулаторна 
комисија за енергетику Републике 
Српске донијела је Pјешење којим 

је одобрила РиТЕ Угљевик нову цијену 
електричне енергије на прагу електране 
у износу од 0,0869 КМ по произведеном 
киловатчасу, што је за око један пфенинг 
више у односу на стару цијену од 0,0771 
КМ по киловату. 

Регулисање међусобних економских 
односа, као једног од битних сегмената 
рада и пословања МХ “ЕРС-а”, а у оквиру 
ЕРС-а и свих зависних предузећа, врши 
се на бази цијена електричне енергије 

на прагу електрана и тарифних ставова 
коју одређује Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске и Уговора о 
међусобним економским односима.  

У периоду до оснивања Регулаторне 
комисије, односно у периоду од 1996.-
2005. године, цијена електричне енергије 
утврђивана је актима о регулисању 
међусобних економских односа – 
Одлукама, Правилником о регулисању 
међусобних економских односа у ЕРС 
и Одлуком о измјени Правилника о 
регулисању међусобних економских 
односа, којима су утврђивани релативни 
односи појединих производних предузећа 
у формирању цијена и обрачуну прихода. 

С обзиром да се утврђивање цијена од 
стране Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске врши у тарифним 
поступцима које покрећу произвођачи и 
дистрибутери, од 2006. године до данас 
проведено је четири тарифна поступака. 
Производна предузећа – термоелектране 
и дистрибуције покренуле су четири 

До дана одобравања цијене 
електричне енергије на прагу 
електране по основу петог 
тарифног поступка, просјечна 
цијена РЕРС-а за ЗП “Рудник и 
термоелектрана Угљевик“ није 
мијењана од 2010. године 

тарифна поступка,  с тим што је ЗП “РиТЕ 
Угљевик“ а.д. Угљевик у току 2019. године, 
покренуло и пети тарифни поступак, а 
хидроелектране три тарифна поступка.   

До дана одобравања цијене 
електричне енергије на прагу електране 
по основу петог тарифног поступка, 
просјечна цијена РЕРС-а за ЗП “Рудник и 
термоелектрана Угљевик“ није мијењана 
од 2010. године.     

Мјешовити Холдинг “Електропривреда 
Републике Српске“ Матично предузеће 
а.д. Требиње, Зависно предузеће “Рудник 
и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 
је на основу Одлуке МХ “ЕРС“ о давању 
сагласности ЗП “Рудник и термоелектрана 
Угљевик“ а. д. Угљевик за подношење 
захтјева РЕРС-у, број 1.1/01-1787-1/19 
од 23.07.2019. године, поднијело Захтјев 
за одобрење цијене на прагу електране 
Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске 4. октобра 2019. 
године. На захтјев Регулаторне комисије 
извршена је допуна Захтјева за одобрење 
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за обављање дјелатности производње 
електричне енергије у износу од 141.777.738 
конвертибилних марака, за производњу 
од 1.631,46 GWh уз средњу годишњу 
расположиву снагу од 238.283 kW и на основу 
тога  укупна просјечна (једнокомпонентна) 
цијена електричне енергије на прагу 
електране износи 0,0869 КМ/kWh. 

У рјешењу Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске, 
истакнуто је да већ од 1. јануара 2021. 
године на снагу ступа нови Закон о 

електричној енергији, на основу кога 
цијена производње електричне енергије 
на прагу електране неће бити предмет 
регулације, а након истека прелазног 
периода од три године, јавни снабдјевачи 
ће једнако као и остали снабдјевачи 
бити у обавези да набављају електричну 
енергију на тржишту. Сходно наведеном, 
неопходно је да ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. 
Угљевик предузме све могуће активности 
како би обезбиједило конкурентност на 
тржишту, односно да предузме све могуће 
континуиране активности за подизање 
расположиве снаге и производње у складу 
са пројектованим параметрима електране.   

У складу са издатим рјешењем 
Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске о утврђеној цијени 
електричне енергије на прагу електране, 
а које је ступило на снагу од 1. јануара 
2021. године, ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. 
Угљевик ће у складу са издатим рјешењем 
и Уговором о међусобним економским 
односима вршити фактурисање 
произведене електричне енергије ЕРС-у 
по новој цијени, односно по цијени од 
0,0869 КМ/kWh.  

Израда планских докумената МХ 
“ЕРС-а“ и зависног предузећа за 2021. 
годину и за период од 2021. – 2023. 
године, вршиће се у складу са цијенама 

АКТУЕЛНО

цијене на прагу електране 17. децембра, 
26. децембра 2019. и 22. јула 2020. године.   

Основни разлог за покретање 
тарифног поступка за утврђивање цијене 
на прагу електране јесте у чињеници 
да тарифни ставови за ЗП “Рудник и 
термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 
се нису мијењали од трећег тарифног 
поступка, а да је дошло до значајних 
промјена у трошковном смислу по 
различитим основама.   

Зависно предузеће “Рудник и 
термоелектрана  Угљевик“ а.д. Угљевик 
у Захтјеву за одобрење цијене на 
прагу електране, тражило је повећање 
одобреног потребног прихода за 
23.911.086 конвертибилних марака у 
односу на приход одобрен у претходном 
тарифном поступку из 2016. године, 
односно повећање са 120.333.521 
конвертибилних марака на 144.244.607 
конвертибилних марака, а основ за 
повећање потребног прихода произашао 
је из сљедећих разлога:

1. Пуштање у рад постројења за 
одсумпоравање димних гасова које 
знатно повећава трошкове материјала 
(кречњака), амортизације, процесне 
воде, радне снаге, одржавања и остале 
трошкове, који се директно могу везати за 
рад постројења за одсумпоравање. 

2. Отварањем новог површинског копа 
“Угљевик Исток 1“ гдје на основу Главног 
рударског пројекта “Угљевик Исток 
1“ (2015. година) постало је видљиво 
да се ради о сложеним геолошким 
геомеханичким и хидрогеолошким 
условима и значајно већем коефицијенту 
откривке у односу на површински коп 
“Богутово Село“, што je довело до 
знатно већих трошкова експлатационе  и 
припремне откривке;

3. Смањена планирана производња 
електричне енергије са 1.635.000.000 
kWh na 1.577.752.000 kWh, као посљедица 
повећања властите потрошње за рад 
постројења одсумпоравања димних 
гасова и промјене хемијског састава 
минералних материја угља.

Захтијевана цијена на прагу електране 
је 0,0914 КМ/kWh.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске на основу Захтјева МХ 
“Електропривреда  Републике Српске“ 
Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно 
предузеће “Рудник и термоелектрана 
Угљевик“ а.д. Угљевик о провођењу 
тарифног поступка за одређивање цијене 
на прагу електране, донијела је Закључак о 
провођењу тарифног поступка и одржавању 
јавне расправе, број 01-355-7/19/Р-148-169 
од 15. јула 2020. године.   

Након одржане јавне расправе на којој 
су аргументовано и потпуно образложени 
и доказани елементи из Захтјева за 
утврђивање цијене на прагу електране, 
Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске је на 161. редовној 
сједници одржаној 3. децембра 2020. 
године у Требињу је донијела рјешење 
којим је утврђен потребан годишњи приход 

Ђокић: Одложено 
поскупљење струје у РС

“У овом тренутку није донесена 
одлука о поскупљењу струје“, рекао 
је министар Ђокић медијима 9. 
фебруара.  Ђокић је подсјетио на 
ријечи предсједника Владе РС који 
је рекао да је у току пандемија, да 
се чине велики напори и солидарно 
дјелује са свим грађанима да се 
изнесе овај терет који је пао и на 
наша и на леђа цијелог свијета. 
“Разматрање промјене цијене 
електричне енергије је одгођено“ – 
казао је Ђокић. 
Он је појаснио је да су се нове цијене 
електричне енергије формирале 
након што су се за РиТЕ Угљевик 
потврдили додатни трошкови, а 
након што су провели пројекат 
одсумпоравања на постројењима. 

које су утврђене рјешењем Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске 
број 01-355-33/19 од 4. децембра 2020. 
године, односно Уговором о међусобним 
економским односима којима се уређује 
ова област. 

Потребно је нагласити чињеницу 
да је донесен нови Закон о електричној 
енергији Републике Српске који је ступио 
на снагу од 1. јануара 2021. године, као 
један од реформских закона у области 
енергетике, а у складу са захтјевима 
и преузетим обавезама из одређених 
докумената Европске енергетске 
заједнице, прихваћених и усвојених 
од стране Републике Српске и Босне и 
Херцеговине.   

Процес реорганизације 
Електропривреде је у току и већ 
се увелико одвијају активности на 
раздвајању дјелатности дистрибуције и 
снабдијевања, а потребно је нагласити 
сљедеће чињенице:

- МХ “ЕРС“ – Матично предузеће а.д. 
Требиње и зависна привредна друштва у 
његовом саставу, која ступањем на снагу 
овог закона обављају електроенергетске 
дјелатности производње, дистрибуције, 
снабдијевања и трговине електричном 
енергијом, ускладиће се са одредбама овог 
закона према Програму реорганизације МХ 
“ЕРС“ – Матично предузеће а.д . Требиње; 

-  Програм реорганизације на 
приједлог МХ “ЕРС“ Матично предузеће 
а.д. Требиње, доноси Влада у року од 
девет мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона; 

- У циљу обезбјеђивања сигурности 
снабдијевања, одржавања техничко – 
технолошког јединства електроенергетског 
система и заштите купаца, предузећа 
унутар вертикално интегрисаног субјекта, 
произвођачи електричне енергије и 
повезани снабдјевачи крајњих купаца, 
уговором уређују међусобне односе 
о питању јединственог наступа на 
малопродајном и велепродајном тржишту 
електричне енергије.  

Можемо констатовати да је ово 
повећање произвођачке цијене веома 
значајно за даљи рад РиТЕ Угљевик 
јер су трошкови производње изузетно 
повећани, у првом реду због пуштања 
постројења за одсумпоравање димних 
гасова и смањења прихода због отварања 
новог површинског копа “Угљевик 
Исток 1“. Било гдје у свијету екологија 
је трошак, али исто тако и законска 
обавеза. БиХ је потписник међународних 
споразума који су врло строги по питању 
заштите животне средине, а наша 
електропривреда је управо изградњом 
система за одсумпоравање димних 
гасова у термоелектрани Угљевик, која је 
годинама највећи произвођач електричне 
енергије у систему, показала да поштује 
потписане споразуме и рјешава на прави 
начин еколошка питања.

Светлана Симанић, дописник
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик
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Актуелна ситуација и увођење ванредних мјера 
у земљи и окружењу почев од мјесеца марта 2020. 
године довели су, између осталог и до поремећаја у 
раду електроенергетског система. Смањена потрошња 
електричне енергије у области привреде проузроковала 
је енорман пад цијена на берзама електричне енергије 
у наредним мјесецима. Просјечно остварене мјесечне 
цијене на берзи Србије током 2020. године биле су чак 
и до 50% мање од цијена у 2019. години док су цијене 
на дневном и сатном нивоу достизале и негативне 
вриједности.

Изразито лоша хидрологија у сливу ријеке 
Требишњице током године додатно је отежала рад 
система ХЕТ и негативно утицала на производњу 
електричне енергије и стање у акумулацији Билећа. 

Редовни годишњи ремонт система ХЕТ који је 
био планиран за септембар, због помјерања термина 
ремонта термоелектрана, обављен је у периоду мај-јун 
2020. године. Радови су изведени у потпуности у складу 
са Планом годишњег ремонта за 2020. годину. 

Цјелокупна ситуација и наведени проблеми одразили 
су се на отежано пословање и смањену производњу 
система ХЕТ. Оптимизацијом производње уважавајући 
хидролошке прилике, стање у акумулацијама, кретање 
цијена електричне енергије на тржишту те захваљујући 
одличној погонској спремности агрегата, ХЕТ је у 
сваком тренутку био спреман задовољити потребе ЕЕС 
Републике Српске.    

ЕНЕРГЕТСКО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Производња система ХЕТ по Билансу за 2020. годину, 
урађеном на основу 70% - тне вјероватноће појаве дотока 
за период 1977.-2006. године, износила је 1108,07 GWh.

Због мањег остварења производње и хидрологије у 
првих осам мјесеци 2020. године од Билансом планираних, 
у оквиру израде Ребаланса електроенергетског 
биланса МХ ЕРС за 2020. годину извршен је Ребаланс 
електроенергетског биланса система ХЕТ. Ребаланс је 
извршен на принципу изједначења плана са остварењем 
хидроенергетских величина за период 01.01. – 31.08.2020. 

Иако је производња “Хидроелектрана на 
Требишњици“ током 2020. године реализована  
у изузетно сложеним околностима, захваљујући 

одговорном управљању и рационализацији трошкова, 
ово зависно предузеће пословало је позитивно и у 
сваком тренутку представљало важан и сигуран ослонац 
Електроенергетском систему Републике Српске. 

Пословање ХЕТ-а знатно су отежавали неочекивани 
проблеми, првенствено нерасположивост оба агрегата у 
ХЕ Дубровник у прва два мјесеца прошле године, пандемија 
вирусом COVID 19 и веома неповољни хидролошки услови. 

Почетак 2020. године са собом је носио велику 
непознаницу и неизвјесност око термина повратка 
ХЕ Дубровник на мрежу. Од пожара и хаварије која се 
десила у ХЕ Дубровник 10.01.2019. године, електрана 
није оспособљена за наставак производње до краја 2019. 
године. Нерасположивост ХЕ Дубровник у потпуности је 
промијенила концепт функционисања система и створила 
огромне економске губитке и проблеме у свакодневном 
раду, планирању и управљању системом ХЕТ-а као и 
Електроенергетским системом ЕРС-а у цјелини. С циљем 
ублажавања негативних посљедица нерасположивости 
ХЕ Дубровник, заједничка производња у ПХЕ Чапљина 
која се реализовала у континуитету током 2019. године, 
настављена је и у 2020. години. Према условима из 
уговора склопљених између МХ “ЕРС“/ЗП “ХЕТ“ и ЈП “ЕП 
ХЗХБ“, ХЕТ се обавезао осигурати регулисано испуштање 
воде на профилу бране Горица док се ЕП ХЗХБ обавезала 
осигурати производњу електричне енергије у ПХЕ 
Чапљина. Након завршених санација и пробног рада 
агрегата, агрегат Г2 у ХЕ Дубровник почео је са редовним 
радом 29.02.2020. године, а агрегат Г1 23.03.2020. године. 
Повратак ХЕ Дубровник на мрежу дочекан је са великим 
ентузијазмом и очекивањима.  

Паралелно са повратком ХЕ Дубровник на мрежу, 
почело је суочавање са првим изазовима и посљедицама 
пандемије корона вируса који је већ увелико харао 
свијетом. Угроженост здравља људи, удари на свјетску 
економију и привреду и утицај на све сфере живота и 
рада, показали су неочекивану рањивост и немоћ пред 
смртоносним вирусом. 
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Дијаграм 1.  Просјечно остварене мјесечне базне цијене на берзи 
Србије у 2019. и 2020. години

Заштита здравља и превенција ширења корона вируса уз истовремено одржавање 
неопходног процеса рада обиљежило пословање ХЕТ-а током 2020. године

ПОЗИТИВНО ПОСЛОВАЊЕ, УПРКОС 
БРОЈНИМ ТЕШКОЋАМА

ХЕТ у 2020. години био искључиво ослоњен 
на сопствене изворе финансирања, наставио 
са реализацијом свих започетих пројеката за 
добробит шире локалне заједнице, а првенствено 
Источне Херцеговине

АКТУЕЛНО

Хидроелектрана Требиње 2
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и ребаланса планова за период 01.09. – 31.12.2020. године.  
Ребалансом планирана производња система ХЕТ за 

2020. годину износила је 863,76 GWh што је за 244,31 GWh 
односно 22,05% мање у односу на билансну производњу.

Укупно остварена производња система ХЕТ у 2020. 
години износи 882,24 GWh, чиме је Ребаланс плана 
производње испуњен са 102,14%  док је Биланс за 2020. 
годину испуњен са 79,62%.

Дотоци у 2020. години су значајно одступали од 
вишегодишњих просјека. До последњег падавинског 
циклуса који је почео 24.12.2020. године, остварени годишњи 
доток је био 32,48 m3/s односно 48,80 % од вишегодишњег 
просјека 66,56 m3/s, за хидролошки низ 1946.-2020. 
године. У мјесецу новембру, као једном од најкишнијих 
мјесеци на нашим просторима, остварени мјесечни доток 
у акумулацију Билећа износио је 1,46 m3/s односно свега 
1,3 % од вишегодишњег просјека. То је убједљиво најмањи 
забиљежени мјесечни доток у новембру. Највеће падавине 
као и максимални дотоци воде у акумулације Билећа и 
Требиње забиљежени су у мјесецу децембру и износили су 
148,45 m3/s и 40,81 m3/s респективно. Остварени годишњи 
доток у акумулацију Билећа износио је 37,14 m3/s односно 
55,80 % од вишегодишњег просјека 1946.-2020. године. 

Кота акумулације Билећа је била испод планираних 
вриједности у највећем дијелу године. Остварена кота 
акумулације Билећа на дан 01.01.2021. године износила је 
372,00 mn.m. и мања је за 5,5 m од планиране вриједности.
Планирани приход од продаје електричне енергије и 

помоћних услуга по Билансу за 2020. годину износио је 
55.899.932 КМ, док је ребалансирана вриједност прихода у 
износу од 45.227.062 КМ мања за 10.672.870 КМ. 

Остварени приход од продаје електричне енергије у 2020. 
години износи 45.023.188 КМ, а приход од номинованих 
капацитета секундарне и терцијарне регулације 1.956.156 
КМ, што у укупној суми износи 46.979.344 КМ. Проценат 
остварења Ребаланса плана прихода за 2020. годину 
износи 103,87%. 

Позитивни производни резултати у наведеним 
околностима, заслуга су и великог ангажовања надлежних 
стручних служби и одговорног управљања системом ХЕТ-а.

ЕКОНОМСКА И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Упркос бројним проблемима у раду, ХЕТ је у 2020. години 

ослоњен искључиво на сопствене изворе финансирања, 
наставио са реализацијом свих започетих пројеката 
за добробит шире локалне заједнице, а првенствено 
Источне Херцеговине. Посебно треба истаћи изградњу 
најзначајнијих и финансијски најзахтјевнијих објеката: 
ХЕ Дабар, нови резервоар на изворишту Врело око, дио 
система за наводњавање Требињског поља и Зубачког 
платоа, затворени базен на Абазовини, уређење Ћатовића 
крака са повећањем пропусне моћи ријеке Требишњице, 
мост на ријеци Требишњици на траси источне обилазнице. 
Уз бројне друге пројекте, ХЕТ је у 2020. години наставио 
своју вишедеценијску праксу спровођења друштвено 
одговорног пословања у свим областима живота: култури, 
науци, здравству, спорту, очувању духовних вриједности, 
хуманитарним активностима и др.  

Посебан акценат у 2020. години је био на безбједности 
и здрављу свих запослених радника. Благовремено 
спровођење свих усвојених мјера на заштити здравља 
и превенцији ширења корона вируса уз истовремено 
одржавање неопходног процеса рада били су императив 
свих запослених током 2020. године.  

Наведени подаци о пословању система ХЕТ те режимима 
рада у изузетно сложеним условима, недвосмислено указују 
да је ХЕТ током 2020. године успио остати важан ослонац 
Електроенергетског система ЕРС-а, а уз то и носилац 
економског и друштвеног развоја. 

мр Тамара Бојић, дипл.ел.инж.,  дописник
шеф Службе за обрачун електричне енергије

ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

Дијаграм 3.  Процентуално учешће производних објеката у укупној 
производњи система ХЕТ у 2020. години

Дијаграм 4.  Мјесечни дотоци и међудотоци, промјена коте 
акумулације Билећа

m
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Дијаграм 2.  Мјесечна остварења и планови производње система 
ХЕТ у 2020. години
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ХЕТ у јануару произвео 91 одсто више струје од плана

“Хидроелектране на Требишњици произвеле су, у 
јануару 2021. године, 118,2 гигават-часа електричне 
енергије, што је за 91 одсто више од плана“, рекао 
је директор предузећа Гордан Мишељић. Мишељић 
је истакао да је ово резултат добре хидролошке 
ситуације на подручју Херцеговине, али и добре 
погонске спремности ХЕТ-а. 
“Тренутна кота Билећког језера је око 395,3 метра, 
што је за око 11,5 метара више од плана. Доток у 
ову акумулацију у овом тренутку је око 400 метара 
кубних у секунди, док је у Горичко језеро доток око 
100 метара кубних у секунди“, навео је Мишељић. 
Он је појаснио да су током јануара електричну 
енергију производили на хидроелектрана “Требиње 
1“ и “Требиње 2“, те у хидроелектрани “Дубровник“ у 
Плату и хидроелектрани “Чапљина“.  
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МОНТЕРИ САВЛАДАЛИ ЛЕД, ОЛУЈУ И ЗЕМЉОТРЕС 

Дистрибутивно подручје 
“Електрокрајине“ је у децембру 
прошле године било, као никад 

до сада, погођено са више природних 
непогода, од обилних падавина ледене 
кише, јаког олујног вјетра до земљотреса, 
што је захтијевало пуни ангажман свих 
теренских екипа предузећа на санацији 
оштећене мреже. 

Прва временска непогода, својеврсни 
природни феномен, десио се 3. децембра 
када су брдовита подручја око Бањалуке, 
Приједора, Оштре Луке, Мркоњић Града, 
Шипова, Рибника и Језера због великих 
падавина ледене кише, за свега неколико 
часова практично била окована ледом.

О размјерама штете можда најбоље 
свједочи процјена погођених шумских 
газдинстава  на подручју Бањалуке, 
Приједора и околних општина да се под 
теретом леда срушило више десетина 
хиљада кубних метара сортимената, 
односно да им је уништен дугогодишњи 
труд на очувању и његовању шуме.  

На далеководе и нисконапонску 
мрежу која пролази кроз брдовито-шумске 
предјеле пало је више стотина стабала, 
што је узроковало нестанак електричне 
енергије за око 10.000 купаца, од чега 
двије трећине у вишим приградским и 
сеоским подручјима Бањалуке.

Чак четрдесетак далековода са 
500 припадајућих трафо-подручја 
“Електрокрајине“ је у јеку невремена 
остало без напона, што је био огроман 
изазов за раднике електродистрибуција 
који су се на терену суочили са 
непроходним путевима због великог 
броја порушених стабала. 

Дарко Митровић, руководилац 
Службе за управљање ЕЕС у бањалучкој 
“Електродистрибуцији“, истиче да су 
радници били принуђени да прво, у 
сарадњи са ватрогасцима и локалним 
становништвом, одвуку срушено дрвеће 
са путева и уклоне препреке на тешко 
приступачним локацијама кварова 
како би се уопште омогућио долазак 
неопходне механизације.   

Санација мреже најбрже је одрађена 
на подручју Приједора гдје су за два дана 
сви купци поново уредно снабдјевени 
електричном енергијом. Међутим, 
на Мањачи и околним брдима због 
сложености и обимности радова, у 
испомоћ бањалучким електричарима су 
стигле колеге из других радних јединица. 

“На правцима из Бањалуке према 
Санском Мосту, Оштрој Луци и Рибнику 
дневно је, у смјенама, било ангажовано 

и до 100 монтера из Бањалуке, Челинца, 
Котор Вароша, Лакташа, Српца, 
Прњавора, Новог Града и Приједора. 
Прво је санирано на стотине кварова на 
средњенапонској мрежи да би се затим 
приступило отклаљању свих појединачних 
кварова на нисконапонској мрежи“, 
нагласио је Митровић. 

Још се утисци о незапамћеној леденој 
киши нису ни слегли, а крајем децембра је 
практично цијело дистрибутивно подручје 
“Електрокрајине“ погодио олујни вјетар 
који је чупао дрвеће и ломио гране које су 
падале на водове и трафо-станице.  

На средњенапонској мрежи је 
забиљежено чак 112 кварова и више од 
200 кварова на нисконапонској мрежи. 
Хитним ангажманом теренских екипа 
врло брзо је санирано 90 одсто кварова, 
док су најудаљенија села са малим бројем 
купаца електричну енергију добила за 
два до три дана.   

Подручје “Електрокрајине“ погодило више природних непогода

На далеководе и нисконапонску 
мрежу пало више стотина 
стабала, што је узроковало 
нестанак електричне енергије 
за 10.000 купаца

АКТУЕЛНО

Санација мреже у суровим условима

Сумирајући посљедице више 
непогода у кратком временском 
периоду, Драган Чавић, в.д. директора 
“Електрокрајине“, је нагласио да су 
радници овог предузећа, у изразито 
тешким условима, настојали што 
прије прикључити све купце који су 
остали без електричне енергије.  
“Свјесни смо да поједина 
домаћинства у најнеприступачнијим 
засеоцима неколико дана нису 
имали електричну енергију. Међутим, 
динамика санације је у највећој мјери 
била одређена објективним суровим 
околностима на терену, поготово када 
је ледена киша срушила практично 
цијеле шуме на далеководе. Наши 
монтери и други ангажовани 
радници “Електрокрајине“ уложили 
су надљудски напор како би што 
прије санирали мрежу и поново 
успоставили уредно напајање свих 
купаца“, закључио је Чавић.

На све то се 29. децембра надовезао 
и снажан земљотрес са епицентром 
у Петрињи који је нанио и значајну 
имовинску штету најзападнијим 
општинама Републике Српске у 
којима је дошло до искакања више 
електроенергетских постројења.  

У тренутку јаког подрхтавања тла 
у Бањалуци су заштитни прекидачи 
аутоматски, превентивно, угасили 
трансформаторе у 34 трафо-станице што 
је више хиљада купаца оставило неколико 
часова без електричне енергије колико 
је требало екипама да, у саобраћајном 
шпицу, обиђу сва постројења и ручно 
подигну прекидаче. 

Игор Цветојевић, технички 
руководилац “Електродистрибуције“ 
Нови Град, каже да се у тој општини, 
усљед земљотреса, запалио растављач 
у трафо-станици “Унска обала – Рога“. 
Како истиче, пожар је врло брзо угашен, 
а квар поправљен.   

“У бетонској трафо-станици 
“Топића брдо“ у РМУ блоку је прегорио 
високонапонски прекидач и искључио 
поменуту трафо-станицу на пола часа“, 
казао је Цветојевић.

У Костајници су због подрхтавања тла 
из лежишта испала три трансформатора 
са стубних трафо-станица у насељу Тавија 
који напајају 170 потрошача. 

“Два трансформатора су врло брзо 
враћена на мјесто, док се трећи оштетио 
при удару о замљу па смо га морали 
замијенити“, казао је Цветојевић. 

Додао је да су у општини Крупа на Уни, 
на далеководу Луке – Богдановића брдо, 
била срушена два стуба што је на сат и по 
времена прекинуло напајање тамошњих 
200 потрошача.   

Упркос свим непогодама, радници 
“Електрокрајине“ су успјешно обавили 
изузетно обиман посао санације 
бројне оштећене мреже и постројења, 
понегдје чак и изградње цијелих нових 
далековода јер су претходни практично 
били уништени. 

Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за комуникацију

ЗП “Електоркрајина“ а.д. Бања Лука
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Приоритет “Електропривреде Републике Српске” је 
изградња објеката из обновљивих извора енергије 
и то је предвиђено стратегијом развоја енергетског 

сектора, али и десетогодишњим планом развоја овог 
предузећа, рекао је генерални директор Лука Петровић на 
конференцији за медије одржаној 22. јануара у Требињу.  

Петровић је навео да су трогодишњим планом 
пословања предвиђене инвестиције вриједне 1,5 
милијарди КМ, те додао да је “Електропривреда Српске” 
тренутно ангажована на пет капиталних пројеката – 
Хидроелектране “Дабар”, хидроенергетски систем “Горња 
Дрина”, Хидроелектране на Бистрици, вјетропарк “Хргуд” и 
соларна електрана “Требиње”. 

Према његовим ријечима, акценат је стављен на наставак 
изградње и завршетак ХЕ “Дабар” инсталисане снаге 160 
мегавата, нагласивши да су главни радови у току, основна 
излазна дионица тунела је пробијена, остало је да се изради 
улазна грађевина након што се заврши облога тунела. 

Он је рекао да је за “Електропривреду Републике Српске” 

Одржана конференција за медије Управе Електропривреде РС у 
сједишту предузећа у Требињу

ТРОГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 
ОД 1,5 МИЛИЈАРДИ КМ

Електропривреда Српске” тренутно ангажована 
на пет капиталних пројеката – Хидроелектране 
“Дабар”, хидроенергетски систем “Горња Дрина”, 
Хидроелектране на Бистрици, вјетропарк “Хргуд” 
и соларна електрана “Требиње

ДОГАЂАЈИ

од изузетног значаја и изградња хидронерегетског система 
“Горња Дрина” који ће бити у власништву “Електропривреде 
Србије” 51 одсто и “Електропривреде Српске” 49 одсто. “Имамо 
грађевинску дозволу за припремне радове, предузеће има 
своје органе и очекујемо потписивање уговора за припремне 
радове у наредном мјесецу“, навео је Петровић. 

Он је додао да је и за трећи важан хидроенерегетски 
објекат ХЕ на Бистрици, ЕРС потписала уговор о извођењу 
радова са реномираном кинеском компанијом “АВИК“, 
вриједност уговора је 102 милиона евра, а електране ће се 
градити по систему кључ у руке. 

Петровић се осврнуо и на изградњу вјетроелектране 
“Хргуд” инсталисане снаге 50 мегавата /MWh/ за коју су 
обезбијеђена средства од KWF банке у износу од 64 милиона 
евра и тај новац је на располгању.  “Због компликованих 
процедура KWF банке, као и пандемије вируса корона 
одабир извођача радова очекујемо крајем ове године“, 
рекао је Петровић.

На крају је нагласио и значај изградње соларне електране 
“Требиње I”, снаге 73 мегавата која ће за систем производити 
100.000 мегават часова електричне енергије на годишњем 
нивоу. Додао је да ће ово бити највећи соларни парк на 
Балкану за који је заинтересован велики број суинвеститора 
и да се ради о пројекту који је захтијевао огромне припреме 
које је Електропривреда успјешно завршила.   

  Уредништво часописа ЕРС
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НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА 15 ОДСТО

РЕФОРМЕ НЕ МОГУ ЧЕКАТИ

Влада Републике Српске је у децембру 2020. 
године дала сагласност на нацрт Одлуке о висини 
јединичне накнаде за подстицање производње 

електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији, који је у новембру исте године утврдила 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

Накнада, која ће се примјењивати у 2021. години, је 
умањена за око 15% у односу на досадашњу, тј. са 0,0075 КМ/
kWh је смањена на 0,0064 КМ/kWh.

Путем ове накнаде обезбјеђују се средства за исплату 
премија произвођачима електричне енергије који остварују 
право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и 
право на премију, средства потребна за покривање дијела 
трошкова балансирања производних постројења која раде у 
систему подстицања, средства потребна за функционисање 
Оператора система подстицаја и средства за Фонд за 
заштиту животне средине и енергетске ефикасности.

Да би се средства обезбиједила, сваком крајњем 
купцу у Републици Српској зарачунава се ова наканада на 
потрошену електричну енергију и исказује се као посебна 

ставка на рачуну.
С обзиром да се Одлука примјењује од 1. јануара 2021., 

када престаје да важи раније донесена Одлука, на рачунима 
грађана у 2021. години биће смањена ставка која се приказује 
као накнада за обновљиве изворе енергије.

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу 

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Смањена висина накнаде за подстицање производње електричне 
енергије из обновљивих извора у Републици Српској

Ресорни министар Петар Ђокић на радном састанку са управом РиТЕ Угљевик

На састанку Петра Ђокића, министра енергетике и 
рударства у Влади РС, са  Управом РиТЕ Угљевик, 
закључено је да је претходна година била једна 

од најтежих у историји овог енергетског гиганта, како због 

пандемије корона вируса, тако и због обавеза враћања 
кредита из ранијег периода, због чега предузеће тешко 
постиже ликвидност. 

Упркос томе, како је истакао директор Чедомир 
Стојановић, РиТЕ Угљевик може да се похвали добром 
производњом, односно остваривањем плана производње 
угља и производњом електричне енергије која је за око пет 
процената већа од планиране електроенергетским билансом 
за 2020. годину. Иако је за ову годину, због ситуације 
са короном, очекиван негативан финансијски резултат, 
Стојановић вјерује да ће након “подвлачења црте“  РиТЕ 
Угљевик пословну 2020. годину завршити позитивно.

Министар Ђокић је нагласио да је од 1. јануара на снагу 
ступио нови Закон о електричној енергији, чија примјена 
подразумијева озбиљне реформе у енергетском сектору РС 
које се не могу одлагати. 

“Први корак, а то је доношење Плана финансијске 
консолидације, у Угљевику је већ учињен. То  морају да ураде 
сва зависна предузећа на једнак начин, а најважнији циљ 
је да се смање трошкови који битно утичу на финансијски 
резултат, а да при томе само не угрозе производњу“, рекао 
је Ђокић. 

Светлана Симанић, дописник
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

С обзиром да се Одлука примјењује од 1. јануара, 
када је престала да важи раније донесена 
Одлука, на рачунима грађана у 2021. години биће 
смањена ставка која се приказује као накнада за 
обновљиве изворе енергије

Производња угља и електричне енергије 
за око пет процената већа од планиране 
електроенергетским билансом за 2020. годину, 
каже директор Чедомир Стојановић

19ЕРС | фебруар 2021.



ДОГАЂАЈИ

У Требињу одржана 49. Међународна конференција 
о кориштењу и заштити вода “Вода 2020“

Међународна конференција о кориштењу и заштити вода 
“ВОДА 2020”, одржана у требињском хотелу “Леотар“ од 
19.  до 21. новембра 2020. године,  указала је на потребу 

рационалног и ефикасног кориштења и управљања водним 
ресурсима  и дала допринос подизању свијести друштва о сталној 
потреби заштите и унапређења квалитета вода и животне средине. 

Конференција је окупила око 70 институција и 150 учесника 
различитих образовних профила - грађевинских инжењера-
хидротехничара, технолога, хидрогеолога, хемичара, биолога, 
еколога, инжењера заштите животне средине и других занимања 
које се баве водама.

У организацији скупа, осим Српског друштва за заштиту вода 
(СДЗВ), некадашњег Југословенског друштва за заштиту вода, 
учествовали су и Електропривреда Републике Српске, Хидроелектране 
на Требишњици, Енергопројект из Београда, Водовод  Требиње, 
Министартства пољопривреде, шумaрства и водопривреде у Влади РС, 
Град Требиње, Пештан, ЕМТ-Брчко, ИНОВА-Београд  и други.

На Конференцији су размијењена искустава и промовисани 
научни и стручни радови од изузетног значаја за управљање 
водним ресурсима.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Службени дио конференције почео је поздравним говорима др 

Драгослава Бањка, предсједника Скупштине Града и предсједника 
Организационог одбора, Гордана Мишељића, директора 
Хидроелектрана на Требишњици, проф. др Александра Ђукића, 
секретара СДЗВ, те др Александара Јоксимовића, директора 
Института за биологију мора из Котора. Конференцију је отоврио 
Милан Гаврић, помоћник министра у Министарству пољопривреде, 
водопривреде и шумарства у ресору за водопривреду.

У службеном дијелу конференције, присутни су минутом 
ћутње одали почаст недавно преминулом проф.др Милану 
Димкићу, дугогодишњем предсједнику СДЗВ. Такође, уручене 
су захвалнице Милени Милорадов, за активно учешће у 
организацији Конференције од њеног оснивања и Здравку 
Мркоњи, пензионисаном раднику Хидроелектрана на 
Требишњици, који је као шеф Лабораторије за физичко-хемијска 
и биолошка истраживања, дуго година активно учествовао у 
радном дијелу Конференције. 

У изјавама за медије, које су услиједиле након званичног 
отварања Конференције, Предсједник организационог одбора др 
Драгослав Бањак истакао је да је ријеч о једном од најзначајнијих 
научних скупова који су одржани у Требињу током протеклих 
неколико деценија и да је потпуно природно што је одабрано 
Требиње с обзиром да је вода најзначајнији ресурс на овом 
административном подручју.

Секретар Српског друштва за заштиту вода проф.др Александар 
Ђукић навео је да Херцеговина важи за једно од најбогатијих 
подручја када је у питању чиста вода и да би се она користила 
потребно је на адекватан и стручан начин сачувати њен квалитет.

Један од организатора Конференције, Душко Вујовић, 
руководилац Сектора за управљање производњом и водама, 
рекао је: ”Вода се у ХС Требишњица користи у највишем облику 
кориштења за производњу електричне енергије, водосабдијевање, 
наводњавање, у спортско-рекреационе сврхе, те риболов складно 
усклађујући потребе свих корисника. Значајни су успјеси постигнути 
у многим областима, а посебно у наводњавању гдје су се створили 
услови за наводњавање преко 85 % компактних пољопривредних 

површина на изграђеном дијелу система.
Организована хидрометеролошка осматрања и мјерења 

на овим просторима почела су да се раде осамдесетих година 
деветнестог вијека и поред толико дугих низова осматрања и 
мјерења и даље су недовољна за потпуну спознају вода на овим 
просторима, а ништа није боље ни у окружењу. Према мојим 
сазањима мале хидролектране изграђење у посљедње вријеме 
имају искорирштеност око 54 % свог капацитета због лоших спознаја 
хидрологије у периоду пројектовања истих”.

У Радном дијелу конференције радови су презентовани у четири 
тематске групе. Представљена су 73 научна рада чији су аутори 
стручњаци из земаља регије, али и Италије и Аустралије.  

Презентовање радова обухваћено је кроз тематске цјелине:
- Водопривредни, еколошки и организациони аспекти 

коришћења и заштите вода (Регулатива и планска документација, 
Организациони и економски аспекти водопривреде и 
Хидролошки и хидрометеоролошки аспекти и модели).

- Квалитет вода и процеси у природним водама (Површинске 
воде, Подземне воде и воде у карсту, Приобалне воде Јадранског 
мора и Лабораторијске методе и мониторинг).

- Сакупљање и пречишћавање отпадних вода (Планирање 
и експлоатација канализационих система и Савремене методе 
пречишћавања отпадних вода и обраде муља).

- Водоснабдјевање насеља (Заштита изворишта водоснабдјевања, 
Савремени поступци третмана природних вода у циљу добијања воде 
за пиће и Квалитет воде испоручен потрошачима).

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ
У радном дијелу Конференције значајан допринос дали су и 

представници организатора из Хидроелектрана на Требишњици 
који су презентовали  три рада: 

1. Сања Чучковић, “Стање површинских вода на обласном 
ријечном сливу ријеке Требишњице”;

2.  Душанка Берак, Снежана Васић, “Сапробиолошка анализа 
ријеке Требишњице на основи заједнице макрозообентоса”;

3.   Адријана Вучуревић, Татјана Ђајић-Цветковић, “Одређивање 
индекса трофичког стања/ТСИ/И процјена трофичког статуса 
Билећког језера на основу мјерења концентрације хлорофила а”.

Сви радови објављени су у зборнику радова “ВОДА “2020”.  
С обзиром на тренутну ситуацију изазвану са COVID 19, учешће 

на Конференцији било је омогућено и путем “zoom“ апликације, 
преко које је велики број учесника излагао своје радове и активно 
учествовао у дискусијама након презентација излагача. 

Јубиларних 50 година од одржавања прве конференције, 
обиљежава се 2021. године, у организацији Српског друштва за 
заштиту вода. Датум, мјесто и начин одржавања Конференције 
биће накнадно утврђени, у складу са епидемиолошком 
ситуацијом у 2021. години.  

Сања Чучковић, сарадник 
реф. за заштиту животне средине

мр Тамара Бојић, дописник
шеф Службе за обрачун електричне енергије

ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

На Конференцији промовисани научни и стручни 
радови који доприносе рационалном и ефикасном 
кориштењу и управљању водним ресурсима, као и 
подизању свијести друштва о сталној потреби заштите 
и унапређења квалитета вода и животне средине

СТРУЧНИМ И ОДГОВОРНИМ ПРИСТУПОМ ОЧУВАТИ ВОДЕ
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САСТАНЦИ НА ДАЉИНУ ПОСТАЛИ СВАКОДНЕВИЦА 

Електропривреда РС“ је у протеклој години, попут 
већинe компанија у свијету, пословала у специфичним 
околностима узрокованим пандемијом корона вируса.

Глобална епидемија је са собом донијела низ негативних 
ефеката, али је, с друге стране, подстакла многа предузећа да 
дио пословних активности преусмјере на дигиталну платформу, 
што је донијело значајне предности и уштеде. 

Управа “Електропривреде РС“ је у складу са препорукама 
Републичког штаба за ванредне ситуације и Института за јавно 
здравство РС усвојила мјере на смањењу радних састанака на 
којима учествује већи број људи, те се преусмјерила на видео 
конференције и састанке на даљину. 

Предности online састанака су мањи путни и други 
трошкови, значајна уштеда времена, често и већа ефикасност 
због фокусираности на кључне учеснике и теме.    

Матично предузеће ЕРС-а већину интерних и екстерних 
“online“ састанака организује путем савремене платформе “Cis-
co Webex“ коју користе и многе мултинационалне компаније. 
Информатички стручњаци истичу да наведена платформа 
омогућава комуникацију изузетно квалитетног преноса звука 
и слике уз дијељење биљешки, датотека и снимака међу 
саговорницима што гарантује динамичан и ефикасан састанак.   

Поједина предузећа унутар Холдинга, попут 
“Електрокрајине“, посједују лиценцу за платформу “Micro-
soft Teams“ због чега веће састанке руководства, стручних 
служби и радних група унутар ЕРС-а и ван њега, организују 
путем тог система.    

Стручњаци за информационе технологије (ИТ) кажу да је 
“Microsoft Teams“, попут “Webexa“, изузетно користан, поуздан 
и безбједан због чега је уосталом постао незаобилазни алат 
бројних свјетских компанија. Овај систем је заправо настао на 
подлози “Skypа“ због чега му је доста сличан, а прије свега 
једноставан за кориштење. 

“Microsoft Teams“ омогућава свеобухватне “online“ видео 
састанке јер нуди могућност дјељења садржаја са екрана, 
као и снимања састанака. Има, такође, уграђене “Office“ 
апликације и услуге које запослени свакодневно користе – 
Word, Excel, PowerPoint и друге.    

Иако ће састанци уживо увијек бити незаобилазни и  
пожељни, јер посао, на крају крајева, воде и склапају људи, 
а не машине и дигитални системи, засигурно ће дигитална 
комуникација на даљину добијати све више простора, посебно 
у глобалном корпоративном свијету. Због тога је потребно 
пратити савремене токове пословне комуникације, што 
“Електропривреда РС“, као једна од највећих и најзначајнијих 
компанија у Српској, засигурно заслужује и може. 

Предраг Клинцов
стручни сарадник за комуникацију

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Пословна комуникација у ЕРС-у у складу са савременим токовима

Матично предузеће ЕРС-а већину интерних и 
екстерних “online“ састанака организује путем 
платформе “Cisco Webex“ коју користе и многе 
мултинационалне компаније

ОБЈЕКТИВ

САЧУВАТИ КОЛЕГИЈАЛНОСТ И ЉУДСКО У НАМА

Ми против “короне“ – из другог угла

Пандемија “корона“ вируса је утицала на 
цјелокупно друштво планете. Нажалост, крај јој 
се не види, али су се раслојавања показала у 

свом најгорем облику. Од државе до државе, од заједнице 
до заједнице.    

Депресија је завладала. Након тога завладали су 
злобници, профитери, мешетари.... 

Осим у нашој Републици Српској. Јасно је да је 
пандемија завладала свим сегментима друшта, али 
ако морам да изузмем, изузео бих један микро-сегмент 
друштва Електропривреду Републике Српске, а још уже 
ЗП “Електрокрајина“ Бања Лука.  

Сам почетак пандемије у овом предузећу кренуо је 
драматично као и на било којем мјесту на планети. Показало 

се да болест носе људи, али и да се носе са људима.  
На почетку маске, депресивни погледи, мало 

уобичајене јутарње комуникације. Првих дана сводило 
се на мумљање кроз маске, климање главама, без 

Корона нас није побиједила. Можда мало 
успорила, али су се осмијеси поново вратили на 
лица. Има година...биће и вриске и цике....и хвала 
Богу нове дјеце. Корона ће проћи. Дјеца остају
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ОБЈЕКТИВ

уобичајених јутарњих и поподневних пошалица.    
Људи који су годинама заједно пили кафу у тачно 

заказано вријеме паузе, почели су да остају у својим 
канцеларијама, избјегавајући једни друге. У пролазу се 
спуштао поглед, поздрав се “мрмљао“ кроз дебеле маске, 
руковање као да је заборављено, а додир песницом 
се једва одвијао. Почело је поздрављање лактовима, 
мјерење температуре у 7.00 часова, никоме није било 
пријатно. Заправо сви су се питали – “шта ако имам 
температуру“?!. Изолација, тестирање, прегледи и “не дај 
Боже“ ако смо позитивни.    

Дошло је и до одређеног отуђивања. Старији 
су избјегавали сваки контакт, понекад и панично. 
Комуникација је почела да се врши искључиво мејлом 
и телефоном. Нико никоме није залазио у канцеларије. 
Ствари које су се могле завршити у двије реченице сада су 
се завршавале у десет мејл порука. Атмосфера није добра. 

Страх је највећи непријатељ. Страха је било.  
Међутим, вријеме чини своје. Има ту и ината и људске 

душе. Први случај короне у “Електрокрајини“ је био 
један од службеника у возном парку. И тада је на видјело 
изашла солидарност и људска душа.    

Изненада, мало ко је размишљао о самом себи. Сви су се 
бринули за Славка. Није било у питању ни ко је био са њим у 
контакту, ни да ли је још неко био заражен. У питању је било 
искључиво – “како је Славко“...“можемо ли и ми ишта помоћи“?!.   

Након тога било је још неколико обољелих. И питање је 
увијек било исто – “може ли се како помоћи“.    

Одједном, иако су сви носили маске, у очима се могао 
видјети дио старог сјаја. “Како сте, шта има, како је прошао 
викенд, јеси се наспавала, јеси ли мамуран....“... Вратило се. 
Идаље су се носиле маске, али очи изнад маски су говориле 
да се не дамо. Једноставно, корона није успјела да убије оно 
људско у нама. Колегијалност, другарство, подршку. 

Мало је тужније било за Светог Николу и новогодишње 
радости. Годину раније, ма колико напорно било и ма 
колико колега Предраг Клинцов и нас троје који смо му 
помагали “умирали“ од умора разврставајући пакетиће 
на годишта и полове, па дијелећи те пакетиће у вриски 
и цики дјеце и родитеља у Дјечијем позоришту, након 
тога осјетили смо огромно задовољство видјевши сву ту 
дјецу, како након представе, сликања са Светим Николом 
и дијељења пакетића излазе трчкарајући око родитеља 

са осмијехом на лицу. У тим моментима заборави се и оно 
родитељско повлачење за рукаве “дај мом дјетету“, “што 
ми нисмо сада на реду“ и слично... Задовољство дјечијег 
осмијеха је незаборавно.     

На прелазу у ову годину нисмо имали то задовољство. 
Нажалост. Ипак било је пакетића, било је и смијеха, јер су 
родитељи сами били расположени што у овим депресивним 
временима носе дозу радости из свог предузеће у кућу. 
Било је поново и смијеха и сликања и пакетића.   

Корона нас није побиједила. Можда мало успорила, 
али су се осмијеси поново вратили на лица. Има година...
биће и вриске и цике....и хвала Богу нове дјеце. 

Корона ће проћи. Дјеца остају. 

Игор Гајић, сарадник
ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бањалука

Нова година

Нешто је недостајало. Сви смо знали шта је то, 
што недостаје. 
Заједничко дружење пред Нову годину. Традиција. 
Није то никада било нешто специјално организовано, 
али знало се ту десити и музичара и плеса и “колцета“ 
око рачунара. Ријетка прилика да се сви окупимо 
на једном мјесту. Било је и нових година када смо 
каснили на већ договорене прославе. И то само у 
кругу фирме, прије подне, које се знало развући у 
касно послије подне...
Да не помињемо организоване прославе унутар 
синдиката и радника предузећа. 
Ту је дружење било на врхунцу. Од мајстора плеса, 
кола, “rock n rolla“... и дивних тоалета наших дама.
Овај прелаз нас је, наравно, закратко зауставио. Али 
као што превазилазимо “корону“, превазишли смо 
и тај недостатак прославе. Уосталом, прослава као 
прослава није ни толико битна. Битно је дружење и 
међуљудски односи. 
Па тако ни ове године, без обзира на “корону“ нису 
изостала честитања ни пољубци и лијепе жеље за 2021.  
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комуникацију са свим заинтересованим странама. 
Већ раније су под покровитељством УСАИД БиХ, кроз 

реализацију пројекта ЕИА, усаглашене смјернице за израду 

Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ на чијим 
основама се разрађује Приједлог стандарда за електронску 
размјену података на малопродајном тржишту електричне 
енергије у БиХ. На овом приједлогу стандарда ради Техничка 
радна група, која је састављена од представника сва три 
електропривредна предузећа у БиХ. Стандард прописује да 
се размјена података, на малопдодајном тржишту електричне 
енергије у БиХ, врши у EBIX XML формату. С тим у вези, рад ТРГ се 
добрим дијелом заснива на прилагођавању већ постојећих EBIX 
XML шема које се користе на европском малопродајном тржишту 
електричне енергије као и развојем нових шема специфичних 
за малопродајно тржиште електричне енергије у БиХ. 

Како је стандард још у фази развоја, а да би се 
благовремено обезбједили потребни предуслови за 
успостављање правила електронске размјене података 
између оператора дистрибутивних система и снабдјеваача у 
Републици Српској, Технички савјет дистрибуција је оформио 
ИТ радну групу која је имала задатак да изради Правила за 
електронску размјену података на малопродајном тржишту 
електричне енергије-издање 1, која ће бити замијењена 
ЕДИ стандардом када он буде спреман за примјену. Битно 
је напоменути да су три представника ТРГ из Републике 
Српске уједно и чланови ИТ радне групе Техничког савјета. 

Циљ рада ИТ радне групе био је да се идентификују 
најнеопходнији пословни процеси код дистрибутера и 
снабдјевача, одреде тачке размјене података и утврди 
минималан обим података потребних за несметано 
одвијање тих пословних процеса и код дистрибутера и код 

Мак Каменица: Честитка на урађеном документу

Изражавајући захвалност на достављеном 
документу, Мак Каменица, замјеник директора 
УСАИД пројекта Инвестирање у сектор енергије 
(ЕИА) је рекао: “Нама са УСАИД-ових пројеката 
техничке асистенције је највећа похвала када 
видимо да је нешто на чему смо дуго и предано 
радили заиста заживјело и да се имплементира 
у некој институцији. И сами сте свјесни да се 
многи процеси у електроенергетском сектору у 
БиХ одвијају тешко и споро, тако да када дође до 
неког великог корака, какав је овај документ и 
успостављање процеса за ЕДИ у Електропривреди 
Републике Српске, ми се искрено  обрадујемо“. 
“Честитамо још једном сјајној екипи из ЕРС-а 
на посвећености и залагању и ми стојимо на 
располагању за било какву даљњу асистенцију у 
оном капацитету у којем то можемо у оквиру ЕПА 
пројекта“, закључио је Каменица.

ТЕХНОЛОГИЈА

У овом часопису у више наврата писано је о новом 
Закону о електричној енергији и новинама које 
он доноси. Закон је усвојен у јуну 2020. године 

и ступио је на снагу од 1. јануара 2021. године. Једна од 
новина је и функционално и правно раздвајање тржишних 
од нетржишних дјелатности, које су до његовог ступања 
на снагу, јединствено обављала електродистрибутивна 
предузећа у систему МХ ЕРС. Ове дјелатности вршене су у 
складу са дозволама за њихово обављање издате од стране 
Регулаторне комисије за енергетику РС. Раздвајањем 
дјелатности настоје се испунити обавезе произишле из 
међународних правно обавезујућих уговора и Директива 
ЕУ.  Уједно то је  и један од најзанчајнијих предуслова 
за несметано функционисање формално успостављеног 
малопродајног тржишта електричне енергије у БиХ. 

Реализацијом Пројетка реструктурирања дистрибутивних 
предузећа у систему МХ ЕРС и успостављања јавног 
снабдијевања, стичу се услови да обавезе раздвајања 
дјелатности буду у пракси проведене. 

Сврха раздвајања је успостављање јединствене 
нетржишне функције оператора дистрибутивног система чији 
задатак је планирање, развој, управљање и одржавање мреже. 
Основни постулат пословања оператора дистрибутивног 
система, успостављеног у складу са одредбама Закона о 
електричној енергији јесте његова независност која за циљ 
има једнак, у потпуности недискриминаторан однос према 
свим корисницима услуге дистрибуције електричне енергије.   

Раздвајање дјелатности подразумијева “цијепање“ 
јединствених токова пословних процеса путем којих су до 
сада дистрибутивна предузећа остваривала своје пословне 
циљеве. Ти пословни процеси састојали су се од низа 
активности дистрибутивног и снабдјевачког карактера 
повезаних устаљеним информационим  токовима у старој 
организацији. Издвајањем активности снабдијевања у друго 
правно лице без задржавања одређеног нивоа размјене 
информација са активностима дистрибутивне дјелатности 
угрозило би се снабдијевање купаца електричне енергије.  

Ако се узме у обзир, да је крајњи циљ раздвајања, 
успостављање малопродајног тржишта електричне енергије 
у РС, те подизање нивоа конкурентности на истом, кроз 
повећање броја учесника на тржишту, јасно је да се тражи 
ефикаснији систем  размјене информација, који ће бити 
недискриминаторан за све његове кориснике.  

Једна од претпоставки за успостављање наведених 
информационих токова, јесте успостављање правила 
за електронску размјену података са учесницима на 
малопродајном тржишту. У овом моменту садржај и 
формат правила дужан је био прописати и објелоданити 
оператор дистрибутивног система, и по истим успоставити 

Правила за електронску размјену података између учесника
 на малопродајном тржишту електричне енергије Републике Српске

“ДОМАЋА ПАМЕТ“ 
ЗА ФУНКЦИОНАЛНО РЈЕШЕЊЕ  

Поред кратких рокова и препрека које су се огледале 
у недостатку детаљних описа будућих пословних 
процеса, чланови ИТ радне групе су успјели да испуне 
постављене циљеве, паралелно пројектујући детаље 
пословних процеса, дистрибутера и снабдјевача, и 
поруке преко којих се врши размјена информација

23ЕРС | фебруар 2021.



ТЕХНОЛОГИЈА

Годишњи попис имовине и обавеза у ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој

НЕМА ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ 
КЊИГОВОДСТВЕНОГ И СТВАРНОГ СТАЊА

Изузетно комплексан и прецизан посао додатно је отежавао број ставки имовине и обавеза 
у овом јавном предузећу. Будући да готово и не постоји запосленик који није учествовао у 

редовном годишњем попису, читава активност је добро увјежбана и искоординисана

У складу  са  планираним 
активностима Мјешовитог 
Холдинга “Електропривреда 

Републике Српске“ Матично предузеће 
а.д. Требиње, да се у 2021. години, 
изврши  процјена вриједности сталне 
имовине на дан 31.12.2020. године, у 
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој се током 
читаве 2020. године радило на провјери 
књиговодствених база података о 
имовини и обавезама предузећа у 
односу на стварно стање, при чему је 
посебна пажња посвећена редовном 
годишњем попису имовине и обавеза. 

У складу са МРС 16, процјена 
вриједности имовине се мора вршити 
довољно редовно како би се обезбједило 
да се књиговодствена вриједност битно 
не разликује од вриједности до које би 
се дошло коришћењем фер вриједности 
на крају извјештајног периода. 
Међународни рачуноводствени стандард 
прописује ову обавезу на сваких три 
или пет година. МХ “Електропривреда 
Републике Српске“ процјењивала је 
вриједност имовине последњи пут на 
дан 31.12.2015. године. 

Од почетка 2020. године у ЗП 
“Електро Добој“ а.д. Добој вршене су 
припремне радње за што успјешније 
извођење редовног годишњег пописа, 
а у току самог пописа одјељење 
интерне ревизије и независни ревизор 
извршили су контролу вршења пописа 
и констатовали да је затечено стање у 
сагласности са узоркованим ставкама.   

Годишњи попис имовине и обавеза, 
као редовна годишња активност која 
се спродоводи у ЗП “Електро Добој“ и 
ове године извршило је 12 пописних 
комисија. Пописне комисије се именују 
за сваки сегмент, а у оквиру сегмента 
дистрибуције и за сваку радну јединицу 
у складу са важећим правилником о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем имовине и обавеза. 
Задатак сваке пописне комисије је био 
да на терену или наведеној локацији 
попише сву затечену имовину. Након тога 
комисије су кроз извјештај констатовале 
евентуалне разлике и предлагале 
поступак и процедуру усаглашавања 
књиговодственог са стварним 
стањем. Пописне листе изражавале 
су се у хиљадама страница. Изузетно 
комплексан и прецизан посао додатно 
је отежавао број ставки имовине и 
обавеза у овом јавном предузећу. Будући 
да готово и не постоји запосленик који 
није учествовао у редовном годишњем 
попису, читава активност је добро 
увјежбана и искоординисана. 

Посебну проблематику представљао 
је попис прикључака и бројила у ЗП 
“Електро Добој“ а.д. Добој, али је у 
току 2020. године извршен ванредни 
попис бројила на складиштима, на 

терену и на баждарењу како би се 
уредиле евиденције и олакшао поступак 
процјене имовине. Допуњене су базе 
података матичним подацима за свако 
појединачно бројило. Алат, инвентар 
и ХТЗ опрема детаљно се прегледао и 
предложио за отпис како би се уредиле 
евиденције, задужена лица и потврдило 
стање у књиговодственим евиденцијама. 
Свако складиште је преконтролисано, 
пресложено, уређено и усаглашено 
у књиговодственим базама залиха 
материјала. Документација обрађена, 
усаглашена и уредно архивирана. 
Потраживања од купаца и обавезе према 
добављачима усаглашаване су директно 
са купцима и добављачима току 2020. 
године путем извода отворених ставки. 
Изводи отворених ставки су додатно 
потврдили да је стање потраживања 
и обавеза исказано у идентичним 
новчаним износима. 

Будући да именоване пописне 
комисије нису утврдиле значајнија 
одступања књиговодственог од стварног 
стања имовине, испуњене су и све 
претпоставке за ефикасно утврђивање 
фер вриједности сталне имовине 
исказане у финансијским извјештајима 
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој  путем 
процјене вриједности од стране 
независног процјенитеља у складу са 
рачуноводственом законском регулативом.

 
Драгана Ковачевић, дописник
ЗП “Електро Добој“ а.д. Добој

снабдјевача. Оквир за писање ових Правила био је нацрт 
ЕДИ стандарда из разлога што лакшег преласка на исти 
након његовог усвајања.  

Пословни процеси садржани у првом издању Правила 
разматрани су и усаглашени од стране представника 
заједничке Техничке радне групе на нивоу БиХ, и уз њихову 
сагласност биће објављени у РС, прије ступања на снагу 
ЕДИ стандарда, при чему ће исти у коначној форми бити 
доступни свим учесницима на малопродајном тржишту 
електричне енергије БиХ, након објављивања на заједничкој 
интерактивној web-страници www.ediee.ba. 

Прво издање Правила за електронску размјену података 
на малопродајном тржишту електричне енергије Републике 
Српске, након проведене процедуре усвајања на сједници 
Техничког савјета, биће достављено Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске која је у обавези да их, у 

складу са одредбама члана 28 став 41) новог Закона, одобри.  
И поред кратких рокова и препрека које су се огледале 

у недостатку детаљних описа будућих пословних процеса, 
чланови ИТ радне групе су успјели да испуне постављене 
циљеве, паралелно пројектујући детаље пословних 
процеса, дистрибутера и снабдјевача, и поруке преко којих 
се врши размијена информација између њих. Наравно 
ово је прва верзија која ће бити подложна измјенама, а 
све у складу са стеченим искуствима и потребама које се 
јаве након успостављања функционалног малопродајног 
тржишта електричне енергије у Републици Српској, а 
касније и у БиХ.

Петар Авдаловић
Дирекција за тржишно снабдијевање

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Брз индустријски развој и повећање потребе за 
енергентима у цијелом свијету, посебно у Европи 
непрекидно условљава потребу за већим количинама 

електричне енергије, а самим тим и енергентима из којих се 
производи. И док Европска енергетска заједница фокус ставља 
на обновљиве изворе енергије, земље које су богате фосилним 
горивима не одустају од производње енергије управо из тих 
енергената. Разлог за то је енергетска стабилност земаља 
заснована на овој врсти производње. Директиве Европске 
енергетске заједнице су фокусиране на очување животне 
средине, те тиме на смањење негативног утицаја из великих 

ложишта. Међутим, у сјенку овога падају процеси рекултивације 
и ревитализације површинских копова, који могу значајно 
допринијети очувању животне средине. 

Гацко има ту срећу, да је на простору Гатачког поља депонован 
необновљиви енергетски ресурс-угаљ, који је омогућио 
отварање рудника и изградњу термоенергетског постројења. У 
току експлоатације угља одлажу се велике количине јаловине, а 
сагоријевањем угља формирају се депоније шљаке и пепела на 
дијеловима површинског копа гдје је завршена експлоатација 
угља. Даље слиједе активности везане за рекултивацију 
површина деградираних рударским радовима.

Како теку активности везане за ову област у наставку 
текста објашњава доцент, др Бошко Вуковић, дипломирани 
инжењер геологије, руководилац Сектора за развој, 
пројектовање и инвестиције у РиТЕ Гацко.

 
РЕКУЛТИВАЦИЈА ОДЛАГАЛИШТА ЈАЛОВИНЕ И 
ДЕПОНИЈЕ ШЉАКЕ И ПЕПЕЛА НА ПК “ГАЦКО“

За природан начин обнављања еко система на 
простору деградираном рударским радовима потребан је 
дуг временски период. Дужина периода самообнављања, 
односно насељавања, пионирских врста је у директној 
зависности заступљености хранљивих материја на 
деградираним површинама, потребних за развој биљака.  

Развојем екологије и заштите животне средине, на ПК 
“Гацко“, брига о очувању природе започела је са отварањем 
лежишта, а послије затварања појединих експлоатационих 
поља ПК “Гацко“, деградирани простори се рекултивишу. У 
зависности од врсте деградираних површина примјењује се 
и одређена категорија рекултивације: ауторекултивација, 
полурекултивација или оптимална рекултивација 
(еурекултивација) са фазама техничке, агротехничке и 
биолошке рекултивације. 

Досадашњим процесом експлоатације угља на 
површинском копу Грачаница дошло је до деградирања 
великих површина земљишта као и поремећаја режима 
површинских и подземних вода. Изградњом термоелектране 
“Гацко“ квалитет животне средине се још више нарушавао. 

Наставак експлоатације угља у Централном 
експлоатационом пољу (кровински угљени слојеви и 
Централна експлоатациона зона), доводи до деградирања 
нових површина земљишта, а такође ће доћи и до деградирања 
површина при формирању јаловишта за депоновање откривке. 

За рекултивацију деградираних површина створених 
одлагањем откривке на спољашње одлагалиште примјењује 
се оптимална рекултивација са фазама техничке, агротехничке 
и биолошке рекултивације.

У периоду 2016.-2020. година, на површинском копу Гацко, у 
значајној мјери и обиму је рађена техничка фаза рекултивације. 
За ревитализацију унутрашњег одлагалишта шљаке и пепела, 
унутрашњих одлагалишта јаловине и спољашњих одлагалишта 
(западно, источно и одлагалиште “Геља Љут“) на ПК “Гацко“, 
према пројектној документацији примијењена је оптимална 
рекултивација са фазом техничке рекултивације.  

Техничка фаза оптималне рекултивације обухватила је 

Рекултивација у Руднику и ТЕ Гацко из угла доц. др Бошка Вуковића, дипл. инж. геологије, 
руководиоца Сектора за развој, пројектовање и инвестиције у РиТЕ Гацко

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБАВЕЗА 
ОПСТАНКА ЕКО СИСТЕМА

У зависности од врсте деградираних 
површина примјењује се и одређена 
категорија рекултивације: ауторекултивација, 
полурекултивација или оптимална 
рекултивација (еурекултивација) са фазама 
техничке, агротехничке и биолошке 
рекултивације

Техничка рекултивација, насипања лапорца, дебљине 1m, на 
депонију  шљаке и пепела.
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површини депоније постављају се три завршна слоја, која имају 
улогу заштите, као и припрему за биолошку рекултивацију.

У 2016. и 2020. години, на појединим дијеловима касете 
извршено је формирање првог слоја. Први слој је формиран 
од материјала Н7. Овај материјал на основу геолошких 
података припада лапоровитим кречњацима. Дебљина овог 
материјала је износила око 1 метар.  

У наредном периоду извршиће се формирање другог 
слоја који представља дренажни слој. Овај слој се састоји 
од ризле и пјесковитог материјала. Висина слоја износи 
0,5 м. Завршни слој представља слој хумуса, што би била 
гаранција да се на оваквој подлози може вршити биолошка 
рекултивација. Процијењено је да дебљина завршног-
трећег слоја од хумуса треба да износи један метар. 
Хумус се транспортује и одлаже са формираних хумусних 
одлагалишта који се налазе у близини депоније. Завршни 
изглед депоније пепела и шљаке ће бити формиран са 
нагибима око 1% према објектима одводњавања у циљу 
рјешења одводњавања путем гравитације.

ТЕХНИЧКА ФАЗА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ УНУТРАШЊИХ 
И СПОЉАШЊИХ ОДЛАГАЛИШТА 

Техничка фаза еурекултивације је скуп и сложен процес 
рекултивације, али као фаза еурекултивације је била 
неопходна, јер омогућава накнадно нивелисање површина, 
израду приступних путева за засијецање терасних равни 
на високим косинама одлагалишта и откопавање, утовар, 
транспорт и планирање плодног слоја по равним површинама.

Приступни путеви на одлагалиштима користили су се за 
допрему лапорца у првој фази техничке рекултивације, а у 
другој фази за довоз и равнање плодног слоја земље.

У периоду 2017.-2020. година вршена је техничка 
рекултивација унутрашњих и вањских одлагалишта откривке 
и слојне-међуслојне јаловине:

У 2017. години су на локалитету унутрашњег одлагалишта 
у пољу “Ц“ извођени и рударски радови који су везани за 
техничку рекултивацију. Радови на техничкој рекултивацији 
су изведени на два локалитета:

- Дио унутрашњег одлагалишта између ТТ ДТД 
система ТУ2 и цјевовода ВСЦ1  

- Дио унутрашњег одлагалишта, сјеверно од ТКС4.
Рударски радови на техничкој рекултивитацији, на ПК 

“Гацко“ у 2018. години извршени су на три локалитета: 
- Унутрашње одлагалиште у пољу “Ц“;
- Источно вањско одлагалиште и
- Јужна косина Западног вањског одлагалишта.
Рударски радови на техничкој рекултивитацији, на ПК 

“Гацко“ у 2019. години извршени су на три локалитета:
- Унутрашње одлагалиште у пољу “Ц“,
- Вањско одлагалиште “Јасике”,
- Источно вањско одлагалиште.
Рударски радови на техничкој рекултивитацији, на ПК 

“Гацко“ у 2020. години извршени су на локалитету Вањског 
одлагалишта “Геља Љут”.

Техничка рекултивација се изводила у сушном периоду
тј. у мјесецима јулу, августу, септембру и октобру.
Из разговора са г. Вуковићем намеће се закључак да 

заштита животне средине и цјелокупног еко система на 
планети Земљи треба да буде морална обавеза сваког 
појединца, поготово у предузећима као што је РиТЕ Гацко. 

“У трци с природом први пада човјек“, зато вратимо природи 
гдје год можемо оно што смо узели од ње, јер она је гарант нашег 
опстанка, као што може да буде и узрок нашег нестанка.    

Слава Богдановић, дописник
Орг. информативне дјелатности 

ЗП “РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

сљедеће технолошке операције: 
• откопавање, утовар, транспорт и истовар хумуса, 

дренажног материјала и   лапорца, 
• израду сервисног пута, 
• уређење косина депоније. 

Техничком фазом рекултивације на ПК “Гацко“ за наведени 
период, обухваћена су  одлагалишта јаловине (унутрашња и 
спољашња) и унутрашње одлагалиште шљаке и пепела.

ТЕХНИЧКА ФАЗА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ 
ШЉАКЕ И ПЕПЕЛА

Техничка фаза рекултивације унутрашњих одлагалишта 
шљаке и пепела (касета) вршена је у току 2016. и 2020. године. 

Техничка рекултивација депоније пепела и шљаке на 
простору  некадашњег ПК “Грачаница“ вршила се на основу 
европске Уредбе о одлагању отпада на депоније (Директива 
Вијећа 1999/31/ЕЦ од 26. априла 1999. о одлагалишту 
отпада-Директива). 

Одлагани пепео и шљака из термоелектране “Гацко’’ се 
на основу добијених резултата и дозвољених концентрација 
елемената у отпаду, према Правилнику о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада (‘’Сл.гл. РС’’, бр. 56/10), 
класификују као неопасни отпад. И поред тога што ће се 
овај материјал третирати као неопасан отпад, неопходно је 
предвидјети адекватну заштиту која ће негирати евентуални 
негативни утицај пепела и шљаке на радну и животну средину. 

На основу препоруке Директиве послије завршетка 
одлагања пепела и шљаке (кота 940 м), на цјелокупној 

Техника рекултивација, насипање хумуса на депонију 
шљаке и пепела
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ПОНОВО АКТУЕЛАН ПРОБЛЕМ ПЛУТАЈУЋЕГ ОТПАДА
 НА РИЈЕЦИ ДРИНИ

Призори који су почетком године обишли свијет 
показали су да и поред обећања са бројних 
састанака и скупова ништа није урађено у рјешавању 

дугогодишњег проблема плутајућег отпада који притокама 
ријеке Дрине стиже до бране вишеградске хидроелектране.

Огромне количине плутајућег отпада поново су забринуле 
грађане Вишеграда и чланове еколошких удружења, али 
и руководство Хидролектрана на Дрини, јер је отпад у 
непосредној близини објекта хидроелектране пријетио да 
угрози и саму производњу електричне енергије.  

Прича око овог вишедеценијског проблема поново је 
актуелизована  доласком око четири хиљаде кубика плутајућег 
отпада на круну бране ХЕ, након чега је дошло до пуцања 
специјализоване ланчанице која служи за његово задржавање. 

Као и у претходном периоду, овој проблематици највећим 
дијелом посветила се ХЕ Вишеград, ангажујући сопствене 
снаге  и предузећа која се баве уклањањем отпада. Ово 
зависно предузеће ЕРС-а посједује и специјализовано 
возило за отпад, које знатно олакшава извлачење смећа из 
ријеке, на чему је било ангажовано двадесет радника. 

Директор ХЕ Вишеград Недељко Перишић изразио је 
очекивање да ће се у рјешавање овог проблема укључити 
институције из Србије и Црне Горе, одакле и долази највећи 
дио плутајућег отпада. “У горњем току ријеке Дрине налазе 
се десетине хиљада кубика плутајућег отпада који долази 
притокама ријеке Дрине, почев од Праче, Таре, Пиве, а 
највише ријеке Лим“, истакао је Перишић.  

Подсјетимо, у Вишеграду је прије двије године одржан 
трилатерарни састанак о рјешавању проблема плутајућег 
отпада на ријекама Дрина и Лим. Састанку су присуствовали 
ресорни министри Србије, Црне Горе и Републике Српске, 
начелници општина Рудо, Вишеград, Бајина Башта, Прибој, 
Пријепоље, Беране, Андријевица и Бијело Поље, као и 
директори ХЕ Вишеград, ХЕ Бајина Башта и ХЕ Лимске 
хидроелектране. Том приликом договорено је формирање 
стручних тимова који ће евидентирати депоније на овим 
ријекама. Иако је показано велико интересовање за ову тему 
од стране свих учесника састанка, видљиве и конкретне 
резултате, нажалост, још увијек нисмо видјели. 

Јасно је да је овај проблем немогуће ријешити на 
локалном нивоу, без међудржавне сарадње, стога је у 
плану организовање поновног састанка на трилатералном 
нивоу, како би се што прије дошло до дугорочних рјешења 
и омогућило неометано функционисање Хидроелектрана на 
Дрини. Оно што је, такође, потребно јесте подизање свијести 
о култури живљења и самој заштити животне средине 
на нашим просторима, како бисмо се мање сусретали са 
оваквим проблемима, којима  великим дијелом доприноси 
и сам човјек својом непажњом и негативним утицајем на 
природну средину.  

У наредном периоду остаје нам да видимо какве 
ће резултате донијети планирани састанак, који ће се, 
вјерујемо, одржати у што скорије вријеме, те да ће надлежна 
министарства и институције преузети одговорност и кренути 
ка трајном рјешавању овог озбиљног проблема. Вјерујемо 
и у то да ће бар у наредних неколико година настати много 
љепше и чистије слике са Дрине, са мјеста гдје се скупља 
највећи дио плутајућег отпада и да ће овај вишедеценијски 
проблем остати иза нас. 

Марија Нинковић, дописник 
стручни сарадник за односе с јавношћу

ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Потребно је подизање свијести о култури 
живљења и самој заштити животне средине на 
нашим просторима, како бисмо се мање сусретали 
са оваквим проблемима, којима  великим дијелом 
доприноси и сам човјек својом непажњом и 
негативним утицајем на природну средину

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Угрожена производња електричне енергије у “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград
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Mићо Кнежевић, радник Електро-
Херцеговине из Требиња, 
најбољи је примјер како се 

особе са инвалидитетом, могу изборити за 
своје мјесто у заједници.

Овај младић је искористио шансу 
које му је друштво пружило, своје 
потенцијале и способности, и тако 
доказао да се, када постоји воља и 
подршка окружења, особе са умањеном 
радном способности могу оствари на 
професионалном и приватном плану. 

Својим примјером може послужити као 
добар мотив и покретач свим лицима са 
инвалидитетом, а систем ЕРС-а и Електро-
Херцеговина као примјер послодавца који 
је препознао потребу и пружио шансу 
овом изузетно храбром и талентованом 
младићу да оствари своје циљеве.

Мићо, можеш ли нам рећи нешто о 
себи?

Рођен сам 1987. године у Дубровнику, 
гдје сам живио до 1991. године. Због 
почетка ратних сукоба моја породица 
је напустила Дубровник и настанила 
се у Херцег Новом. У Херцег Новом сам 
завршио основну школу и гимназију, 
а оно што је за мене посебно важно 
јесте чињеница да сам имао могућност 
да у Институту “Др Симо Милошевић“ 

Мићо Кнежевић, радник “Електро-Херцеговине“, успјешно укључен 
у радни процес као особа са инвалидитетом

свакодневно радим на побољшању свог 
отежаног кретања са којим сам суочен 
од рођења. Херцег Нови напуштам 2006. 
године и одлазим на студије.

Ти си мастер правник, а студије 
си завршио на државном факултету у 
Новом Саду. У Електро-Херцеговини 
си укључен у различите послове који 
се односе на област права. Да ли је то 
увијек било подручје твог интересовања 
или си се за право опредијелио неким 
стицајем околности?

У седмом, осмом разреду основне 
школе када сам први пут размишљао 
чиме бих волио да се бавим у животу, 
односно која ме професија највише 
интересује – право се наметнуло као 
први и једини избор. Од тог тренутка 
па све до краја гимназије, никад 
нисам размишљао да упишем неки 
други факултет. Данас када имам 
одређено радно искуство у струци, 
могу са сигурношћу рећи да је одлука 
да изаберем правни факултет била 
исправна и добра.

Како си прихваћен у Електро-
Херцеговини?

Од првог радног дана сам наишао 
на изузетно добар пријем код свих 
колега и надређених. Чињеница да 
сам особа са инвалидитетом није 
представљала основ за било какву 
деградацију или нетолерантност у 
оквиру нашег предузећа, напротив 
увијек сам се осјећао равноправним 
чланом колектива. Нажалост, данас 
је особи са инвалидитетом јако тешко 
да нађе посао и да буде сматрана 
равноправним чланом друштва.

Шта би препоручио другим лицима 
која се налазе у сличној ситуацији, а не 
виде неку перспективу у свом животу?

Никада не треба губити вјеру у себе 
и своје могућности. Кроз живот треба 
да корачају уздигнуте главе, да улажу 
у сопствено образовање, јер прије 
свега стручна оспособљеност односно 
образовање омогућава финансијску 

сигурност, која је врло битна свакој 
особи, а посебно је битна особама са 
инвалидитетом.

Знамо да си веома фокусиран на 
спорт. Које спортове највише пратиш и 
да ли имаш још неке хобије?

Управо тако, велики сам љубитељ 
спорта и навијач Црвене звезде. Кад 
причамо о спорту на првом мјесту 
је фудбал, као и великој већини нас 
који волимо спорт. Поред тога ту су и 
кошарка, тенис, ватерполо, одбојка - 
све спортови у којима наши спортисти 
дужи низ година биљеже велике успјехе. 
Поред праћења спорта у слободно 
вријеме волим да прочитам добру књигу.

Какви су твоји планови за будућност?
С обзиром да се налазимо у времену 

у коме нам COVID 19 диктира начин 
живљења, тешко је и незахвално правити 
дугорочне планове. У сваком случају моји 
планови за будућност биће усмјерени ка 
даљем стручном усавршавању.

Далиборка Ратковић, дописник
ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Од првог радног дана наишао сам на изузетно добар пријем 
колега и надређених. Чињеница да сам особа са инвалидитетом 
никад није представљала основ за било какаву деградацију и 
нетолерантност у оквиру нашег предузећа, напротив увијек сам 
се осјећао равноправним чланом колектива  

Мићо ризница информација

“Мићо је од првог дана показао 
изузетно интересовање за процесе 
и токове у раду нашег предузећа. 
Он је обогатио наш сектор својим 
идејама и богатством знања, 
јер представља праву ризницу 
информација, обзиром да много 
времена проводи у читању како 
опште тако и стручне литературе, 
те увијек зна које су то актуелне 
измјене у смислу прописа, закона 
и других докумената релевантних 
за наш рад“, каже Снежана Гудељ, 
руководилац Службе правних 
послова.

За нормално функционисање 
потребан персонални асистент

“Moја званична дијагноза је 
парапареза спастика, што у 
преводу значи слабост доњих 
екстремитета. У мом случају, то 
је посљедица веома тешког и 
исрпљујућег порођаја моје мајке. 
Дијагноза утиче на све области 
мог живота, веома сам ограничен 
по питању кретања и не могу 
самостално функционисати. То 
значи да ми је за свакодневно 
функционисање потребан 
персонални асистент, али 
обзиром да имам веома снажну 
подршку породице, ову услугу 
још нисам користио“, каже овај 
храбри младић. 

НИКАДА НЕ ТРЕБА ГУБИТИ ВЈЕРУ 
У СВОЈЕ МОГУЋНОСТИ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
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Српски атлетичар Ђуро 
Коџо је био вишегодишњи 
репрезентативац Републике 

Српске и БиХ у дисциплини маратон 
и полумаратон. Човјек иза којег су 
наступи на Олимпијским играма у 
Сиднеју (Аустралија) 2000. године 
и Свјетском првенству у атлетици у 
Едмонтону (Канада) 2001. године, те 
лични рекорд из Загреба 2008. године 
када је трчао маратон за 2:16:45. 

Рођен је 12. маја 1971. године 
у Бјелајцу код Мркоњић Града гдје 
и данас живи. На традиционалнј 
манифестацији ‘’Избор спортисте 
године’’, у организацији општине 
Мркоњић Град, неколико пута је 
проглашаван за најбољег спортисту 
општине као члан Атлетског клуба 
‘’Петар Мркоњић’’.

Није волио екипне спортове, али је 
већ у основној школи успјешно трчао 
школске кросеве да би се активније 
укључио у атлетику у току служења 
војног рока и ратних дешавања која 
су га задесила. Трчао је за Војску 
Републике Српске, побиједио на трци 
војника у Бијељини, а затим и у Србији.

Озбиљни резултати и успјеси низали 
су се и послије ратних дешавања, број 

Три најбоља БиХ маратона свих 
времена

2:15:55 СЕАД КОНДО 
(Chemnitz, 1975.)
2:16:45 ЂУРО КОЏО 
(Zagreb, 2008.)
2:17.38 ЖЕЉКО ПЕТРОВИЋ 
(Celje, 1999.)

Три БиХ олимпијца

2:38:29 ЖЕЉКО ПЕТРОВИЋ 
(Sydney, 2000)
2:39:14 ЂУРО КОЏО 
(Sydney, 2000)
2:47:38 ИСЛАМ ЂУГУМ 
(Atlanta, 1996)

освојених пехара и медаља скоро да 
се и не зна, али је врхунске спортске 
резултате било немогуће остварити без 
адекватне подршке Атлетског савеза 
БиХ и надлежних институција.

Коџо је био атипичан маратонац 
са 194 цм висине, један од највиших 
тркача генерално, тиме побијајући 
вјеровања како добро трче само они 
доста нижи. Био је доказ да у спорту 
не постоје правила и да се посвећеним 
радом, трудом, вољом и енергијом могу 
остварити добри резултати. 

Задовољан је са својим успјесима, 
постигнутим резултатима али је ипак 
могло да се оствари много више да је 
само имао већу подршку. 

Најбољи резултат постигао је 
2008. године у Загребу са временом 
од 2:16:45 а двије године касније на 
Европском првенству у Барселони за 
златну медаљу маратон је истрчан са 
само мало бољим временом (2:15:31). 
Да је у  том периоду имао бар пристојне 
услове за припреме, Ђуро Коџо би се 
сигурно борио за медаљу на Европском 
првенству у атлетици 2010. године. На 
17. загребачком маратону је остварио 
норму за учешће на Свјетском 
атлетском првенству у Берлину 2009. 
године, на којем није учествовао.

“Само најјачи, најиздржљивији и 
најтврдоглавији постају професионалци 
који су спремни на крв, сузе и зној“, 
каже Ђуро. И додаје да то могу само 
спортски фанатици. 

На Свјетско првенство у атлетици 
у Канади (2001. године) је отишао без 
висинских припрема и са повредом је 
истрчао са временом 2:35:47, те заузео 
59. мјесто. 

Претходно је на Олимпијским 
играма заузео 78. мјесто са 2:39:14, а два 
резултата са великих такмичења су били 
међу његовим слабијим маратонима јер 
је већину истрчао испод 2:30. Чак је и 
јако тешку стазу Плитвичког маратона 
2002. истрчао за 2:28:53.

Ђурина тркачка каријера је трајала 
око 20 година, претрчао је преко 100.000 
километара или три пута око земаљске 
кугле. Истрчао је 30 маратона и око 

Ђуро Коџо, посљедњи врхунски маратонац са наших простора, данас запослен 
у Служби обезбјеђења у ЗП “Хидроелектране на Врбасу“

ОСТАВИО НЕИЗБРИСИВ ТРАГ 
У АТЛЕТИЦИ

Ђурина тркачка каријера је трајала око 20 година, претрчао је 
преко 100.000 километара или три пута око земаљске кугле. 
Истрчао је 30 маратона и око 120 полумаратона

120 полумаратона. Имао је десетак 
побједа на полумаратонима, а од 
тога четири пута у Сарајеву, два пута 
заредом на маратону у Загребу (2007. 
и 2008. године). 

Најрадије се присјећа Олимпијских 
игара и Свјетског првенства, најјачих 
такмичења на којима је учествовао. 
Иако није постојао интерес и брига за 
успјехе атлетичара на врхунском нивоу, 
за овај период га вежу лијепе успомене.

Наш бивши атлетичар држи рекорд 
БиХ у полумаратону, а могуће је 
пронаћи информације како је то 1:04:03 
(Nyiregyhaza, Мађарска, 1.4.2001.) али 
понегдје и 1:05:45 (Ријека, Хрватска, 
15.6.2003.). Управо овај полумаратон 
је сугерисао да би требао трчати 
маратон са 2:14 али су га спријечиле 
повреде, прво је имао повреде обе 
пете па кад их је залијечио кренули 
су проблеми са кољенима. Атлетску 
каријеру завршио 2013. године усљед 
проблема са повредама.

Ђуро Коџо данас ради у Служби 
обезбјеђења у ЗП “Хидроелектране 
на Врбасу“. Иако се професионално 
више не бави атлетиком и даље је 
активан и много времена проводи у 
пјешачењу природом.  

Човјек великог срца који је много 
дао атлетском спорту у Републици 
Српској и БиХ.  

Горан Џевер, дописник
ЗП “ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
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Крајем 19. вијека Београд добио електрично освјетљење

СВЈЕТЛОСТ СА ДОРЋОЛА

Земљиште крај Дунава концесионар је 
добио бесплатно са обавезом да изгради све 
неопходне објекте у које је требало смјестити 
котлове, динамо машине и друге неопходне 
справе и утврђен је максималан напон у 
проводницима 2.500 V. Опрема је набављена 
од Едисонове електричне компаније 

Србија у другој половини 19. вијека, након коначног 
повлачења Турака из Београда 1867. године, 
креће у државни и национални препород. Отклон 

од дуготраjне турске управе, као идеjа водиља и основни 
циљ тадашњих власти,  коначно jе био могућ тек након 
Берлинског конгреса 1878. године, када Србиjа и формално 
постаjе независна држава. Поглед jе тада одлучно уперен ка 
европском западу.

Пред младом београдском општином нашли су се велики 
јавно - комунални проблеми. Требало је дјеловати брзо, 
утврдити шта је најнеопходније за грађане, осмислити 
најбоља рјешења, све то изградити, ставити у функцију и 
ухватити корак са развијеним градовима Европе. 

По питању визије уличног освјетљења у то вријеме 
постојале су двије супростављене струје. Наиме, група коју 
је предводио професор хемије на Војној академији Марко 
Леко чврсто је заступала идеју гасног уличног освјетљења.  
Групу која се залагала за електрично освјетљење предводио 
је професор механике и физике на Војној академији Ђорђе 
Станојевић, храбро заступајући једну нову идеју и визију, 
нову не само у Србији већ и у свијету. Полемику jе пресјекао 
нико други до Никола Пашић, тада предсједник општине, који 
октобра 1890. године сазива конференцију на којој је професор 
Станојевић одржао предавање о електричној свјетлости, 
наводећи предности електричног над гасним освјетљењем.

Општина Београд је јануара 1891. године расписала 
међународни конкурс за концесију над освјетљењем, али 
и варошком жељезницом, односно трамвајима. Остаје 
забиљежено да је на тендеру побиједио Периклес Циклос, 
Грк из Милана као представник страних финансијских 
друштава. Ово друштво је поред освјетљења добило и 
концесију на изградњу “варошке жељезнице“, коју је 
изградило и пустило у рад 1892. године. Трамвај је прве 
двије године био на коњску вучу да би од 1894. године била 
уведена електрична вуча на топчидерској прузи.   

Земљиште крај Дунава концесионар је добио бесплатно 
са обавезом да изгради све неопходне објекте у које 
је требало смјестити котлове, динамо машине и друге 

неопходне справе и утврђен је максималан напон у 
проводницима 2.500V. Опрема је набављена од Едисонове 
електричне компаније.

Копањем бунара и темеља за димњак, на углу данашњих 
београдских улица Скендербегове и Добрачине у градском 
округу званом Дорћол, 700 метара од обале Дунава, октобра 
1891. године кренули су радови на изградњи прве електричне 
јавне централе у Србији, која је пуштена у рад 6. октобра 1893. 
године.  Био је то jедан узбудљиви подухват на самом крају 
19. вијека који је Београд учинио истински видљивим у очима 
читавог свијета. И то баш тако – буквално видљивим, чак и у 
наjмрачниjоj од свих ноћи. Радови су у потпуности завршени 
јануара 1894. године када је наступила обавеза општине 
Београд да користи и плаћа електрично освјетљење.  

Погонски дио централе чиниле су три хоризонталне парне 
машине, парна котла  “Babkok-Vilkoks“, са по 140 м² загрјевне 
површине. За ложење котлова на почетку се користио 
прескупи шлески угаљ, који је касније замијењен угљем из 
Дренкова на Дунаву и Сењског рудника. За производњу 1 
kW било је потребно 2,2-2,8 кг угља. Продукти сагоријевања 
избацивали су се преко 38 метара високог димњака како 
дим не би сметао околном становништву. Три парне машине 
снаге 2.600 KS су преко трансмисионих точкова покретале 
девет динамо машина, од којих је шест служило за улично 
освјетљење и приватне станове, а три су служиле за лучне 
лампе. Једна трећина укупног капацитета била је у резерви. 

Проблем квалитетног снабдијевања Београда 
електричном енергијом појављује се одмах по пуштању 
централе у рад јер периферни дијелови електричне мреже 
нису добијали довољан напон. Сијалице у тим дијеловима 
града су због тога давале слабу, трепераву свјетлост  која се 
често прекидала. Максимално оптерећење рада централе у 
првој години је износило је 441,3 kW једносмјерне струје. 

Предузеће је било профитабилно те група његових 
белгијских акционара откупљује концесију 1894. године а 
послове за њих води Друштво трамваја београдских а.д. 
са сједиштем у Бриселу, које касније 1903. године оснива 
друштво Трамваји и освјетљење града Београда а.д. и 
преузима цијелу електричну мрежу Београда.  

Временом, обзиром на стални и убрзани пораст 
потрошње, и поред честих прекида у испоруци енергије, 
кварова на мрежи, повећаних трошкова корисника све је 
било очигледније да је идеја о употреби електричне енергије 

Почетак рада хидроцентрале на Дорћолу значајан 
датум за ЕПС

Дан “Електропривреде Србије“ традиционално се 
обиљежава 6. октобра, када је 1893. године са радом 
почела прва термоцентрала у Србији, у Београду, на 
Дорћолу, захваљујући професору Ђорђу Станојевићу.
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капацитета термоцентрале те до 1930. године улаже преко 40 
милиона тадашњих динара. Надзидан је постојећи димњак на 
67 метара те подигнут још један висине 85 метара, уграђено 
девет котлова и четири парне турбине са генераторима са 
укупно 9.650 kW нове производне снаге, монтиран елеватор. 
У том периоду извршени су и велики грађевински радови у 
машинској сали, ложионици и водној станици.

И поред свих проширења капацитета, извршених 
реконструкција и улагања, централа није могла да подмири 
све потребе Београда ни у количини ни у квалитету 
електричне енергије за освјетљење и потребе тадашње 
индустрије, те ова општина 1929. године доноси одлуку о 
изградњи нове електричне централе. Нова термоелектрана 
“Снага и светлост“ је 1932. почела са радом. Она је постепено 
укључивана у систем, преузимајући рад старе центране. Са 
новом централом у Београду је започела и замјена система 
једносмјерне струје системом наизмјеничне струје. Тада се 
прешло са фреквенције од 42 на 50 Hz.  

Општинска јавна централа је престала да ради, у ноћи 
субота на недјељу, 14. маја 1933. године, након пуних 40 
година рада. Тог јутра сирена са централе која се увијек 
оглашавала у 6 часова ујутро, будећи и поздрављајући 
Београђане, огласила се посљедним слабим дахом.

Убрзо након престанка рада старе централе, два њена 
турбогенератора (1.000 kW на 3 kV и 2.100 kW, 3 kV) су 
пренијета у термоцентралу која је изграђена за потребе 
рудника Ресава у Ћуприји. Године 1946. зграда је потпуно 
испражњена и порушена су оба димњака. Али, опрема није 
одмах бачена у старо гвожђе. Због тешкоћа у изградњи 
термоелектране у Костолцу, донијета је одлука да се котлови, 
турбине и генератори преселе у Костолац, где је направљена 
централа “Мали Костолац“. Средином шездесетих и ова 
централа се гаси, а 1968. демонтира њена опрема, која 
коначно завршава у старом гвожђу. 

Уз измјене коjе jе централа претрпјела 1946. године 
када jе из ње однијета сва опрема и када су порушена 
два маркантна димњака, то jе управо и данас посто-
jећи обjекат коjи тихо и ненаметљиво скрива своjу улогу у 
метрополизациjи Београда, а у коме се од 2005. налази Музеj 
науке и технике. Тиме jе, на много начина, одата почаст овом 
jединственом простору: у згради прве електричне централе 
у Срба сада се чуваjу материjална добра коjа су умногоме 
настала или су барем коришћена управо захваљуjући њеном 
раду и магиjи, оноj електричноj, коjу jе стварала.

Неђо Ћебеџија, дописник
водећи стручни сарадник за информисање
МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

постала потреба. Из године у годину број потрошача је растао 
а централа није могла да обезбиједи уредно и квалитетно 
растуће снабдијевање. Поузданих података о проширењу 
капацитета централе и времену када су проширивани нема, 
али по некима су до 1919. године проширени за 256%.

До 1914. године и почетка првог свјетског рата уграђени 
генератори сукцесивно су замјењивани генераторима за 
производњу полифазне струје, али је проблем снабдијевања 
Београда квалитетном електричном енергијом и даље 
постојао. Највећа дневна производња забиљежена је 2012. 
године када је износила рекордних 11.000 kWh.

Децембра 1915. године централа је озбиљно оштећена у 
бомбардовању Београда. По ослобођењу бива обновљења и 
грађевински и опремом, дијелом из репарација, а дијелом 
набавком нове опреме. 

Београдска општина, након добијеног спора са белгијским 
концесионаром, преузима централу на своје управљање. 
Јавна централа је имала и више него рентабилно пословање. 
Из сопствених прихода се финансира обнова и проширење 
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ДО КРАЈА 2023. ГОДИНЕ БиХ, 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА ТРЕБА 

ДА УГАСЕ ДЕСЕТ БЛОКОВА 
У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА

Десет блокова у термоелектранама на угаљ биће 
затворено до краја 2023. године у БиХ, Црној Гори 
и Србији због усаглашавања сектора производње 

електричне енергије са правилима ЕУ Директиве о великим 
ложиштима, наводи се у извјештају Праћење енергетске 
транзиције (“Energy Transition Tracker“). 

Затварање ових блокова, инсталисане снаге око 1.000 MW 
значиће привремени прекид рада црногорске термоелектране 
(ТЕ) “Пљевља“, а, како ствари стоје, трајни прекид рада за двије 
српске електране – “Колубара А“ и “Морава“.  

Секретаријат Енергетске заједнице покренуо је објављивање 
овог извјештаја како би представио процес енергетске 
транзиције у уговорним странама на Западном Балкану. 

Како се наводи у извјештају, Директива о великим 
ложиштима је најефикаснији правни инструмент за смањење 
загађења из електрана на угаљ и смањење загађења ваздуха, 
али и побољшање здравља грађана региона. Директива 
одређује лимите за емисије сумпор-диоксида (SО2), азотних-
оксида (NOx) и прашине из постојећих електрана.

Десет блокова о којима је ријеч налазе се у оквиру опт-аут 
механизма, што је један од модела да се Директива спроведе у 
дјело што значи да електране не прекорачују прописане лимите 
за емисије. Овај механизам омогућава уговорним странама 
Енергетске заједнице да изузму поједина велика ложишта, 
тачније електране на угаљ, из режима примјене ЕУ Директиве. 
Али, изузеће не значи одријешене руке за производњу 
електричне енергије, већ значи да од 1. јануара 2018. године, 
када је Директива почела да важи за уговорне стране, до 31. 
децембра 2023. године могу да раде укупно највише 20.000 сати.

Секретаријат је на основу просјечног времена њиховог рада 
у 2018. и 2019. години израчунао када ће потрошити дозвољених 
20.000 сати. Прва електрана која би могла да буде искључена са 
мреже је ТЕ Пљевља (ЕПЦГ), снаге 225 MW, а датум је новембар 
2020. године.

Сљедећа је ТЕ Колубара А (ЕПС), гдје би у августу 2021. 
требало да буду угашена три блока, а трећа ТЕ Какањ која би 
могла да остане без блока 5 у октобру 2021. Овом електраном 
управља Електропривреда Босне и Херцеговине (ЕПБиХ), која 
ће, такође, морати да затвори и два блока у ТЕ Тузла. Блок  4 би 
требало да буде на мрежи до јула 2022., а блок 3 до априла 2023. 
године. Заједно оба блока имају инсталисану снагу од 300 MW. 
Производња у електранама Тузла и Какањ биће настављена у 
преосталим блоковима. 

У Србији је близу крај радног вијека ТЕ Морава, са инсталисаном 
снагом од 120 MW, која би требало да буде затворена у јуну 2022. 
године. Крај рада ТЕ Колубара А очекиван је у децембру 2023. када 
ће бити угашен и посљедњи блок ове електране.

(извор: balkangreenenergynews.com)

ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД 
ПЛАЋАЊА ПДВ-а НА 
УВОЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
АУТОМОБИЛА

Министарство енергетике и рударства 
Републике Српске упутило је Управи за 
индиректно опорезивање БиХ иницијативу 

за измјену Закона о порезу на додатну вриједност у 
дијелу који се односи на опорезивање нових моторних 
возила. Предложено је ослобађање од плаћања ПДВ-а 
на увоз електричних аутомобила.

Тиме су настављене активности започете доношењем 
Закона о електричној енергији, којим је Република Српска 
дефинисала питање употребе електричних возила.

- Све развијене земље западне Европе су интензивно 
кренуле у промовисање кориштења електричне енергије 
у сектору транспорта, у циљу смањења емисије штетних 
гасова и заштите животне средине. У већини европских 
земаља примјењују се различите врсте пореских и 
других подстицајних мјера у овој области. Ми желимо 
да дамо свој допринос, јер се значајније повећање броја 
електричних аутомобила не може очекивати уколико 
се не предузму подстицајне мјере и не уведу одређене 
олакшице за њихову набавку и кориштење. Из тог 
разлога смо поднијели ову иницијативу и очекујемо да 
ће она бити уважена - нагласио је министар енергетике 
РС Петар Ђокић. 

У октобру 2020. године, на иницијативу овог 
Министарства, одржан је састанак са увозницима 
хибридних електричних возила и произвођачима 
дијелова за њих. Закључено је да ову област треба 
законски детаљније уредити и континуирано радити на 
повећању свијести о значају њиховог кориштења.

У БиХ тренутно постоји мали број електричних 
возила, а до сада је у рад пуштено око 30 пунионица за 
ова возила.

(извор: eKapija) 
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ПРОЗОР

ЗАШТО СЕ УСПЈЕШНО ТЕСТИРАНА ЛОКОМОТИВА НА 
ВОДОНИК ДОПАДА ПУТНИЦИМА

ПЛУТАЈУЋА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА У АЛПИМА

Аустријска жељезница успешно је тестирала 
локомотиву чији погон ради на водоник. 

Тестирање воза на водоник “Корадиа Илинт”, 
произвођача “Алстом” трајало је три мјесеца. Ова компанија 
развила је модел путничког воза који достиже брзину од 140 
km/h, а при том емитује само водену пару.   

Према саопштењу Аустријске жељезнице, воз је испунио 
све захтјеве, могао да је испуни и потребе реда вожње, 
а локомотива је у свако доба имала довољно резерви 
водоника како би се, без ограничења комфора путника, 

могло премостити кашњења или прекид на прузи.
Воз је тестиран у регуларном путничком погону на линији 

од Беча, преко Винернојштата до Феринга, односно од 
Винернојштата до мјеста Пухберг ам Шнеберг.

За разлику од локомотиве на дизел, воз на водоник нема 
локалну емисију угљен диоксида.

Такође, воз на водоник добро је прихваћен код путника, 
због рада без буке.

(Извор: РТС)

Соларна електрана компаније Романд Енержи 
освојила је престижну швајцарску награду 
Ват д’Ор као најбоља иновација у подручју 

обновљивих извора енергије за 2020. годину.
Награђена је њихова плутајућа соларна електрана, 

која се налази на језеру Лак де Тул у швајцарском Валеу, на 
надморској висини од 1.810 метара. Ово језеро већ служи 
за потребе хидроелектране, али на њему се посљедње 
двије године прикупља и соларна енергија. У швајцарским 
Алпима сунчево зрачење је јаче, а зими снијег додатно 
рефлектује сунчеву свјетлост. Овакви јединствени услови 
омогућују још ефикасније дјеловање соларних панела.

Плутајуће соларне електране имају велики потенцијал, 
а овај пилот пројекат тек треба да се докаже током пробног 
периода од двије године. У његов је развој уложено више 
од 2,2 милиона евра, а сама изградња трајала је шест 
година и десет мјесеци. Први резултати охрабрују, због 
чега Романд Енержи 2022. године планира да прошири 
постројење и производи 22 милиона kWh електричне 
енергије, што је еквивалент просјечној потрошњи 6.100 
домаћинстава.

(Извор: E2 portal)

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Члан Уређивачког одбора
Дирекција за производњу 

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње
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БИОГРАФИЈА

У историји Срба 19. вијека готово 
да није било свестраније, 
ангажованије и супериорније 

личности од Атанасија Николића. 
Значајна и занимљива личност свог 
времена, у много чему је био први. 
Први је ректор Лицеја у Крагујевцу ; 
први писац српских уџбеника алгебре 
и геометрије, први образовани српски 
инжињер и покретач инжењерског 
образовања у Србији. Први је градитељ 
модерних путева и пројектант прве 
жељезничке трасе; први је реформатор 
српске пољопривреде и оснивач прве 
пољопривредне школе; са Јованом 
Стеријом Поповићем је покренуо 
установљавање Друштва српске 
словесности и Народне библиотеке; 
отпочео је прослављање Св. Саве у 
школама, био  геометар, урбаниста, 
управник позоришта и глумац, био 
је  специјални изасланик и начелник 
министарства, артиљерац и ливац 
топова. заслужан за урбанистичко 
уређивање Београда, писац  драма, 
пољопривредних поука, уџбеникa, 
књижевних приказа, скупљао народне 
приповијетке. Био је ренесансни човјек 
супериорних знања и небројених 
друштвених ангажовања.

Рођен је 18. јануара 1803. године у 
селу Бачком Брестовцу, када је Бачка 
била у саставу Аустријске царевине. 
Његова родна кућа налазила се у 
данашњој Карађорђевој улици. То 
је сад општина Оџаци, недалеко од 
Сомбора. Отац му се звао Никола а 
мајка Марија, рођена Деспотовић. 
Отац је ту поред обрадиве земље имао 

вјероватно као арендатор дућан и 
касапницу. У Бачком Брестовцу ломила 
су се копља око тога хоће ли млади 
Атанасије по жељи оца Николе бити 
занатлија, или ће послушати мајку 
Марију да “иде на науке”. Породица 
се 1808. године преселила из Бачког 
Брестовца у Сомбор.

Основну школу Атанасије је завршио 
у Сомбору. Од 1813 године наставио 
је да похађа гимназију у Сремским 
Карловцима, гдје је завршио пет 
разреда, примајући стипендију из фонда 
митрополита  Стефана Стратимировића. 
Последњи, шести разред ,( због болести 
), довршио је у Српској православној 
Великој гимназији у Новом Саду 1819. 
године. Школовање наставља у Ђеру у 
Мађарској, гдје је захваљујући помоћи 
ујака, житарског трговца и дајући 
приватне часове, студирао филозофију. 
По завршетку двогодишњих студија у 
Ђеру, звање правника које се добијало, 
није га занимало, није желио да постане 
адвокат, жеља му је била да студира 
математику, геодезију и земљомјерство, 
који су се учили у Пешти. 

За такво школовање није имао 
довољно средстава. Одлази у Беч, где 
је 1821. године ступио у Артиљеријску 
школу царске аустријске војске, у 
којој су се обучавали картографи и 
други технички кадрови за потребе 
аустријске државе и војске. Мада се 
показао као добар студент, увидио је 
како у војној служби нису напредовали 
најбољи, већ они са добрим поријеклом 
и везама, па је напустио артиљерију. 
Пред Ускрс 1824. године Атанасије 
узима двогодишње одсуство и прелази 
у  Нови Сад, где у просторијама Српске 
гимназије отвара приватну школу 
цртања, прву умјетничку школу код 
Срба уопште. Католички свештеник 
Кербер га је спријечио да, зато што је 
Србин, постане учитељ цртања,( да не 
би учио католичку дјецу), па му је то 
право одузето. 

У својој аутобиографији, названој 
“Биографија верно својом руком 
написана” Атанасије је записао : 
“Од овога времена осетих ја чежњу 
за математиком и земљомерјем, и 
чињаше ми се да кад би умео земљу 
мерити и карте сачињавати, да бих био 

најсрећнији човек на свету“. 

 
Издржавајући се од школе цртања 

уписује се на универзитет у Пешти 
и полаже испите за инжењера. У 
том периоду предузима кораке да 
прекине своју везу са аустријском 
војском, из које добија отпуст у јануару 
1827. године. Када је добио отпуст 
из артиљеријске школе, оженио се 
Маријом Коларевић, модисткињом.

Пошто је положио испите 
из математике, тригонометрије, 
практичног земљомјерства, 
пољопривредне економије, хидраулике 
и хидротехнике, Атанасије Николић 
је 6. новембра 1829. године, добио 
универзитетску диплому “потврђеног 
инџинира земљомерника”. Са 
дипломом инжињера он почиње да 
ради у техничкој струци. “Злоба ме 
натера да постанем инџиниром“, 
описао је Николић како је послије 
тога стекао диплому инжињера 
земљомерника (геодете) у Пешти.

У Банату и Бачкој је као геометар 
зарађивао премјеравањем земље. 
Годину дана касније, 1830. жена 
Марија му је умрла, а наредне године 
се оженио Катицом Симоновић и 
наставио да ради као хонорарни 
геодета. Радио је на прокопавању 
два канала ( канал из Петровца преко 
Алпара у Сиришку бару и канал од 

Родила се идеја да заједно са Јованом Стеријом Поповићем оснује 
Друштво српске словесности 1842. године за које су израдили 
Статут, залагали су се за оснивање националне билбиотеке. Главни 
циљ овог друштва било је усавршавање српског језика и науке.
Из овог је касније израсла “Српска краљева академија наука“, 
данашња “Српска академија наука и уметности“ (САНУ)

ВЕЛИКАН – УТЕМЕЉИВАЧ 
МОДЕРНЕ СРБИЈЕ

Атанасије Николић – У народу познат као “човјек од сто знања“

Бачки Брестовац, родно село 
Атанасија Николића
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Чантавира долином преко хатара 
сенћанског, анђанског, мохолског и 
петровоселског у петровоселски рит), 
као и изградњи Букинског насипа. 

Иако је био много хваљен за свој 
рад, није могао да добије државну 
службу, јер није знао мађарски 
језик, па је 1837. године прихватио 
мјесто управника имања грофа 
Петра Чарнојевића (унука патријарха 
Арсенија Чарнојевић), где је радио 
годину дана, а затим је 1838. године 
прешао да ради код Грофа Шенборна у 
Горњој Угарској, где је у року од годину 
дана одрадио премјер и картирање 
његовог посједа.

Године 1938., 19.јуна, кнез Милош 
Обреновић покреће иницијативу за 
оснивање Лицеја у Крагујевцу. Лицеј 
представља врхунац у настојањима 
кнеза Милоша Обреновића да Србија 
добије школу на којој би се стицала 
највиша знања и спремали државни 
чиновници и судије. Указом од 1. јула о 
оснивању Лицеја, он је у Србији продужио 
гимназијско школовање са четири 
на шест година. Задатак је повјерен 
генерал-мајору, кавалеру” Стефану 
Стефановићу-Тенки, који је био задужен 
да се постара да пронађе професора и 
директора Лицеја и једног инжињера.

У јулу 1838. Атанасије је добио 
писмо од Димитрија Исаиловића, 
високог службеника “попечитељства 
просвештења” Кнежевине Србије, 
у коме га овај позива за професора 
математике и цртања у тек 
новооснованом Лицеју у Крагујевцу.

Атанасије Николић је дошао у Београд 
8. јуна. Одмах се обратио Министарству 
просвете да му дозволи да напише 
уџбеник математике. Први српски 
високошколски уџбеник математике 
појавио се 26. септембра 1839. године 
под насловом Алгебра-устројена за 
употребљеније слишатеља философије у 
Лицеуму Књажевства Сербије, у обиму од 
149 страна формата осмине. 

Атанасије је са породицом кренуо 
у Крагујевац 28. септембра 1839. 
године. Са собом је понио писмо 
из Министарства просвјете којим 
се колегијум Лицеја обавјештава 
о његовом именовању за ректора. 
Предавања на Лицеју су почела 
3. октобра и Атанасије је почео да 
врши своје дужности као наставник 
и администратор. Осим математике 
Атанасије предаје на Лицеју геометрију 
и тригонометрију.

БИОГРАФИЈА

Други математички уџбеник 
Атанасија Николића, Елементарна 
геометрија-устројена за употребљеније 
слишатеља философије у Лицеуму 
Књажевства Сербије, изашла је 1841. 
године. Он има велике заслуге и за 
почетке математике у Србији јер је 
написао прве уџбенике из математике.

Све до школске 1839/40. године 
српске школе нису имале своју 
славу. Крајем децембра 1839. 
године Атанасије Николић је пред 
наставничким савјетом Лицеја и 
Гимназије изнио идеју да школа узме 
један дан за своју славу, предлажући 
да то буде Свети Сава , што је било 
прихваћено. Тако је Министарство 
просвете обавијестило  ректора 
Лицеја, митрополита и све окружне 
начелнике да ће се Свети Сава убудуће 
празновати у цијелој Србији као 
школска слава. Увео је и школско звоно, 
за почетак и крај часова. Крагујевчани 
су те 1840. године посматрали како се 
свечана литија сачињена од црквених 
великодостојника, професора и ђака 
креће градским улицама до Лицеја, а 
званице присуствују приредби и гозби 
организованој у згради школе. 

Атанасије је био први који је 
помишљао да систематски приступи 
стварању српског техничког језика. 
Идеја му је била да стручне, стране 
термине преведе на српски језик. У 
томе му је помогао и Јован Стерија 

Поповић. Циљ је био сачувати језик од 
поплаве туђица. Створио је технички 
ријечник, и „покренуо српску техничку и 
научну културу. За њега је језик свето мјесто 
које, као и саму земљу, треба штитити од 
прекомјерног туђинског утицаја. 

Тако се родила идеја да заједно са 
Јованом Стеријом Поповићем оснује Друштво 
спрске словесности 1842. године за које су 
израдили Статут, залагали су се за оснивање 
националне билбиотеке. Главни циљ овог 
друштва било је усавршавање српског језика 
и науке.Из овог је касније израсла “Српска 
краљева академија наука“, данашња “Српска 
академија наука и уметности“ (САНУ). 

За вријеме љетњег распуста 
почео је да са колегама и ученицима 
припрема драму у три чина с пјевањем 
“Женидба цара Душана” и представа 
је премијерно изведена 19. новембра у 
“великом ходнику школском”. Ради на 
новој позоришној представи у сарадњи 
са г. Ј. С. Поповићем према народној 
пјесми Краљевић Марко и Арапин (у 
три чина) и према пјесми Смрт Стефана 
Дечанског. Даље ради на припреми 
позоришних представа Ј. С. Поповића: 
Женидба после смрти, Милош Обилић, 
Лажа и паралажа, Светислав и 
Милева, Пријатељи, Лудост и лудорије, 
затим на припреми својих позоришних 
драма које су извођене на сцени више 
пута: Драгутин, краљ Србски, Зидање 
Раванице, Смрт краља Драгутина.

 
Издаје Српске народне приповијетке, 

књигу Искусни земљиделац Чича Срећко 
у 111 страна у којој су садржани савјети 
српским сељацима у вођењу домаћинства, 
земљорадњи, сточарству, пчеларству, 
винодјеларству и свилодјеларству. Убрзо 
издаје и други дио истоимене књиге у 148 
страна, и ради на његовом усавршавању 
Чича Срећков лист.

Подизањем неколико насипа под 
руководством Атанасија Николића 

уређена је мочвара на простору 
некадашње Баре ”Венеције”

Први српски уџбеник из математике, 1. 
издање, Београд 1839. 

(издавач: Књажеско-Србска Типографиа; 
аутор: Атанасије Николић)

Зграда Лицеја у Крагујевцу

Љуба Миланова, једна романтическа 
повјест, историјски роман Атанасија 

Николића који се бави српским средњим 
вијеком, периодом владе Цара Душана
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БИОГРАФИЈА

Током боравка у Крагујевцу 
Атанасије је, увидјевши са су ”Ђаци 
нездрави и закржљали”, покренуо 
школу ”фехтовања” (мачевања) што 
се узима за почетак српског спорта. 
При обуци крагујевачких пионира 
мачевања помаже му колега Никола 
Петровић. Ову ”приватну школу 
фехтовања” сем гимназијалаца и 
лицејаца похађала су и дјеца угледних 
крагујевачких грађана и Милошевих 
дворана. Атанасије је био строг, 
контролисао је своје ђаке да види 
чиме се занимају када нису у школи, да 
нису у кафани и слично.То се баш није 
свиђало неким колегама. 

Након годину дана рада, други 
кандидат је изабран за ректора, а 
Николић је отишао у Београд. То, ипак, 
није крај његовом педагошком раду. 

Основао је прву пољопривредну 
школе у Топчидеру, гдје је и предавао. 
Још чвршћу дисциплину увешће у 
пољопривредној школи. Управитељ 
школе ученицима је обезбједио не само 
услове за добру практичну наставу, 
већ и одјећу, обућу, два оброка, књиге, 
мастило и хартије. Створио је огледно 
имање, на којем су се ученици, бирани из 
свих срезова у Србији, оспособљавани 
и “за плуг и за пушку“. Био је први 
реформатор српске пољопривреде, јер 
је желио да је побољша. Сматрао је да је 
модернизација важна, како би се Србија 
ослободила сиромаштва. Николић је 
засадио и Топчидерски парк.

Исти тај строги професор, заљубљеник 
у ”земљомерије” и математику, знао је 
да обуче и глумачки костим и заигра на 
даскама које живот значе, када је 1824. 
године у Новом Саду почео да с ђацима 
своје школе цртања  изводи представе, 
одвајајући приход од улазница у фонд 
школе. Увјежбавајући ђаке како ће 
глумити, представио им се комадом ”Зао 
отац и неваљао син”, да би нешто касније 
пред публику изнио и историјску драму 

Стефана Стефановића ”Смрт Уроша 
Петог”. За ту представу и сам се нашао у 
глумачкој постави тумачећи улогу краља 
Вукашина, главног злоће у драми.   

Заједно са Ј.Стеријом, великим 
драмским писцем оснива позориште 
1842. године. Био је то Театар на Ђумруку, 
прво београдско стално позориште. 
Представе су биле на српском језику, два 
пута седмично.

Атанасије је 1841. године именован 
за начелника полицајно-економичког 
одељења при Попечитељству внутрењи 
дела (Министарству унутрашњих 
послова), гдје је помоћник министра 
Илија Гарашанин. У државној служби, с 
мањим прекидима, Атанасије ће остати 
до краја живота. Био је Гарашанинов 
човјек од повјерења – помоћник 
министра и касније најмлађи српски 
министар, писао је за њега да није 
само обичан писар, већ и “пројект-
мајстор”. Један од његових пројеката 
био је и да упосли затворенике, који су 
до тада кажњеничке дане проводили 
беспослени. Организујући их да раде прво 
на малом имању испред Министарства 
финансија, Атанасије ће ускоро добити 
велико земљиште на Топчидеру, где ће 
бити изграђен и затвор, али и фабрика 
сукна и велико пољопривредно добро 
на којем су у воћњацима, засадима 
дудова, радили кажњеници, упослени 
и око производње ћебади за војску и 

израде сандука за муницију. Одељење 
чији је начелник има веома широк 
круг дјеловања: полицију, грађевину, 
војску, пољопривреду, економију. 
Атанасије који управља њиме шири 
круг свог дјеловања: саставља први 
полицијски законик, уређује поштански 
саобраћај, шљунком насипа путеве по 
Србији, ради на развоју пољопривреде, 
организовању добровољаца у Војводину 
током 1848. године, наоружању земље. 
У Београду, Атанасије организује рад 
фабрике муниције, а у Крагујевцу, 
пошто је успјешно завршио оглед са 
мајстор-Весом, отвара тополивницу.
Послије Светоандрејске скупштине, 
када је Александар Карађорђевић 
абдицирао Николић је био протјеран 
и морао је да напусти Србију. Тада 
као педесетседмогодишњак одлази у 
Нови Сад. По доласку кнеза Михаила 
Обреновића на власт, Атанасије је 
помилован, одређена му је пензија 
и он поново долази у Београд 1861. 
године.  Чека га и један задатак достојан 
акционих филмова: да из Русије тајно 
превезе у Србију товар од 60.000 пушака. 
Успјех ове мисије био је утолико већи 
што је Николић превлачећи толико 
оружје, извукао живу главу, а у земљу 
допремио 30.000 пушака које су од 
почетка децембра до краја јануара с 
бугарске границе доношене у Србију.

Вјероватно нема довољно ријечи, 
које би на једном мјесту сажеле све оно 
што је Атанасије Николић за живота 
урадио. Колико су његова размишљања 
жива и данас и колико је волио Србију, 
говоре и ријечи приликом  приступања 
Лицеју и обраћања ђацима на почетку 
школске године,  а које наводи проф. др 
Петровић. Стој, стој, стој! Јер мјесто на 
којем стојиш, свето је.

Човјек од сто заната, који је више 
пута, не посустајући, тражио за себе ново 
занимање и почињао своју каријеру 
безмало од почетка, смирио се заувијек 
у Београду, 28. јуна 1882. године, 
окончавши у осмој деценији буран, богат 
и разноврстан животни пут. За собом је 
оставио петоро дјеце.

Анђа Гајић – Маја, дописник     
Дирекција за инвестиције                                                                                                                     

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Прво организовано бављење Спортом 
Почело У Крагујевцу

Чувени Театар на Ђумруку, прво позориште 
у Срба

Споменик Атанасију Николићу, 
Универзитет у Крагујевцу

Професор Петровић 
о Атанасију Николићу

Проф. др Александар Петровић 
направио је феноменалан 
осврт на ову веома важну 
личност, која је како он наводи, 
задужила српски народ, а уједно 
и неправедно запостављена. 
Професор Петровић наглашава 
да је порука коју је Атанасије 
Николић послао веома важна: 
“Немојте лутати, немојте се губити 
у лавиринту, немојте тражити на 
другом мјесту чега тамо нема, 
немојте очекивати оно што неће 
доћи, јер све што тражите налази 
се управо овдје. Али, да би се то 
видјело, треба се пробудити, што 
је вјероватно најтежи задатак 
који човјек и народ може себи да 
постави“. “Николић је припадао 
оној генерацији првих српских 
државника који су у себи носили 
српство као живи мит, који су 
вјеровали у задругу као основни 
национални стуб, поредак као 
душу државе и морал као њену 
срж. Он је до краја одан општим 
вриједностима, одбијајући да на 
било који начин буде поткупљен, 
тврди др. Петровић.
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