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ПУТОКАЗ 
ЗА БОЉИ ИМИЏ

ИМПРЕСУМ

Изградња доброг имиџа предузећа одличан је пут за остварење 
зацртаних циљева развоја и престижног пословања, а тиме и 
јачању угледа компаније. Данас, у софистицираном пословном 

свијету, нове генерације инжењера и стручњака траже много више 
од пуке висине плате. На листи приоритета, од примања, важнија је 
позитивна интерна култура компаније, која цијени и његује иновативност, 
креативност, те пословно окружење у којем постоји могућност раста, 
развоја и напредовања. Имиџ показује интерну културу компаније.

Како изгрaдити имиџ пожељног, јаког, угледног предузећа, 
угледног послодавца?

Електропривреда Републике Српске као стратешко предузеће, које има 
изузетно значајну друштвено одговорну улогу, тежи да има бољи имиџ. 

Ако знамо, према дефиницији, да се корпорацијски имиџ везује за 
начин на који циљна јавност доживљава једну компанију, односно какав 
утисак компанија оставља на пословне  партнере са којима сарађује, 
онда је засигурно СЕТ-Самит енергетике Требиње један од путоказа 
за стварање бољег имиџа. Самит је, за само двије године, прерастао у 
важан респектабилан регионални догађај на коме се Електропривереда 
Српске наметнула као енергетски лидер региона. 

Позитивне реакције након Самита се не стишавају. Са свих страна 
долазе честитке и похвале, прије свега за изванредну организацију, 
врхунски технички квалитет и што је најважније за окупљање стручњака, 
доносиоца одлука и свих релевантних фактора енергетског сектора 
региона, који су у панел дискусијама изнијели своје напоре које чине у 
овом изазовном процесу енeргетске транзиције.  

Медији су из Требиња пренијели поруке да је ЕРС велики енергетски 
покретач, да је у Републици Српској видљив помак у реформи енергетског 
сектора, да је СЕТ прилика за остварење боље сарадње и развоја региона 
и да је велика корист од енергетског скупа, гдје су се чуле добре идеје, 
којима треба дати вјетар у леђа.

Електропривреда је на маргинама Самита, што је врло значајно, била 
домаћин и састанака на нивоу министара, као и састанака генералних 
директора електропривреда региона, којима су присуствовали Милорад 
Додик, српски члан Предсједништва БиХ и Јанез Копач, директор 
Секретаријата Енергетске заједнице. То је конкретно резултирало 
обнављањем сарадње и састанком у Никшићу, непосредно послије 
Самита, управа електорпривреда Српске и Црне Горе. 

Дакле уз СЕТ, који је огледан примјер како се гради имиџ и колико 
је значајна промоција и изградња добрих односа са стручном и општом 
јавношћу, том битном задатку међу ријетким, на прави начин одговорила 
је и Дирекција за јавно снабдијевање. У склопу пројекта реорганизације 
електродистрибутивних предузећа и оснивања ОДС-ова и ЈС, уз 
сагласност Управе ЕРС, правовремено је урађен план кампање како би 
се информисала јавност и сви процеси приближили грађанима. 

Овај позитиван моменат треба искористити на даљем јачању имиџа 
ЕРС-а уз ресурсе које имамо и кроз прецизно разрађену стратегију 
промоције и комуникација, како би интерну културу компаније поставили 
на највишу љествицу угледа и квалитета, што Електроприврeда 
Републике Српске и заслужује!

Интерни информативни часопис 
ЕРС
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Лука Петровић
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Да ли сте задовољни 
динамиком успостављања 
новог организационог 

модела обзиром да је Дирекција на 
чијем сте челу  1. априла преузела 
послове јавног снабдијевања купаца 
у РС? 

ВУКОВИЋ: Влада Републике 
Српске, на сједници одржаној 4. 
фебруара 2021. године, одредила је 
"Електропривреду Републике Српске" 
за јавног снабдјевача електричном 
енергијом на период до пет година. 
Регулаторна комисија за енергетику 
РС је 23. марта донијела Рјешење 
о измјени дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања 
на територији Босне и Херцеговине. 
Тиме су електродистрибутивна 
предузећа у саставу ЕРС од 1. априла  
изгубила право на снабдијевање 
купаца електричном енергијом, а 
послове јавног снабдјевача преузела 
је Дирекција за јавно снабдијевање 
МХ ЕРС. 

Од усвајања новог Закона о 
електричној енергији, 25. јуна 2020. 
године, очекивали смо да ће Влада 
одредити “Електропривреду Републике 
Српске“ као јавног снабдјевача, 
јер  је једино предузеће у РС које 
задовољава техничке, организационе и 
материјално-финансијске критеријуме 
које треба да испуњава јавни 
снабдјевач квалификован за обављање 
те дјелатности. То практично значи да је 
већ тада Управа МП МХ ЕРС  предузела  
све активности на успостављању 
организационе цјелине у свом саставу 
која ће се бавити том врстом посла и 
великим дијелом спремно дочекати 
одлуку Владе.

Дирекција за јавно снабдијевање 
електричном енергијом купаца у РС 
је даном преузимања послова јавног 
снабдјевача  била потпуно спремна 
за поменуту врсту дјелатности. Доказ 
за то је и први рачун, од стране јавног 
снабдјевача, који је нашим купцима 
испостављен за утрошену електричну 
енергију за мјесец април. 

Шта као јавни снабдјевач 

пружате крајњим купцима, који су 
квалификовани и слободни да купе 
електричну енергију и закључе Уговор 
о снабдијевању са снабдјевачем по 
властитом избору? 

ВУКОВИЋ: Као прво, основни 
смисао постојања МХ ЕРС је бити 
у служби потрошача, тј. уредно и 
квалитетно снабдијевати купце у 
Републици Српској, наравно по 
повољним цијенама, као што је то био 
случај и до сада.

Такође, цијена електричне енергије 
из категорије домаћинства у Републици 
Српској је дефинитивно најнижа у 
Европи. Примјера ради, у 2020. години 
просјечна цијена електричне енергије 
за домаћинства је била 4,9 фенинга/
kWh. У 2021. години јавни снабдјевач 
купце снабдијева по истим цијенама 
које су биле и у 2020. години. 

Желио бих да појасним ову цијену 

за електричну енергију коју сам навео. 
Став Управе МП МХ ЕРС је 

да Матично предузеће као јавни 
снабдјевач не треба да има никакав 
профит од продаје електричне 
енергије домаћинствима у Републици 
Српској и због тога сваки рачун 
који издаје јавни снабдјевач јасно 
и транспарентно приказује ставке 
које оптерећују рачун нашег купца. 
Под ставком “Обрачун енергије” је 
приказана регулисана цијена набавке 
електричне енергије од произвођача, 
као и цијена електричне енергије 
која се набавља у конкурентском 
поступку. Ова цијена је за домаћинста 
у 2020. години била 4,9 фенинга/
kWh. Ставка “Обрачун мрежарине” 
садржи 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 
да плати за преузету електричну 
енергију произведену из ОИЕ у 
систему подстицаја. Рачун за утрошену 
електричну енергију још садржи 
накнаду за услугу снабдијевања, порез 
на додату вриједност и остале законске 
обавезе. Сваку од ових ставки Матично 
предузеће ће уплаћивати на рачуне 
поменутих субјеката, чиме доказујемо 
да МП МХ ЕРС по основу рачуна за 
снабдијевање потрошача из категорије 
домаћинства у Републици Српској 
нема никакву добит. 

Из свега наведенога купцима у 
Републици Српској се даје гаранција да 
их нико поузданије, квалитетније и по 
нижим цијенама не може снабдијевати 
електричном енергијом, када је ријеч о 
конкуренцији. 

Шта подразумијева Уговор о 
потпуном  снабдијевању и шта се 
њиме регулише ? 

ВУКОВИЋ: Пошто постоји више 
снабдјевача на тржишту, а Законом о 
електричној енергији је загарантована 
могућност слободног избора 
снабдјевача за све категорије купаца 
електричне енергије, укључујући и 
домаћинства, то значи да сваки купац 

ИНТЕРВЈУ

ЦИЈЕНА СТРУЈЕ  У РС НАЈНИЖА 
У ЕВРОПИ

Зоран Вуковић, в.д. извршног директора за јавно снабдијевање МХ ЕРС

Став Управе МП МХ ЕРС је да Матично предузеће као јавни снабдјевач не треба да има никакав 
профит од продаје електричне енергије домаћинствима у Републици Српској и због тога сваки рачун 

који издаје јавни снабдјевач јасно и транспарентно приказује ставке које оптерећују рачун нашег 
купца, објашњава Зоран Вуковић

Обрачун „мрежарине” садржи таксе 
Електропреносу БиХ, НОС-у, ДЕРК-у, 
РЕРС-у, ОДС и слично

2 ЕРС | септембар 2021.



ВУКОВИЋ: У склопу издвајања 
дјелатности јавног снабдијевања, 
Дирекција за јавно снабдијевање 
електричном енергијом купаца у 
РС у својој организацији има и 34 
услужна центра широм Републике 
Српске. У већини услужних центара 
систематизована су радна мјеста са 
два радника, осим услужних центара 
гдје имамо велики број купаца, као нпр. 
Бања Лука - пет радника, те Приједор, 
Добој и Бијељина по три радника. 
С обзиром на мали број радника на 
услужним центрима и то да смо од 
електродистрибутивних предузећа  
преузели снабдијевање 580.000 купаца, 

Дирекција за јавно снабдијевање је 
направила план закључивања Уговора 
о потпуном снабдијевању. План је 
направљен првенствено с циљем да 
наши купци не чекају дуго на услужним 
центрима јавног снабдијевања 
приликом закључивања уговора. 
Овим планом је предвиђено да се сви 
уговори закључе до 31. децембра 2021. 
године. Сваком нашем купцу у складу 
са планом, шаљемо обавјештење 
електронским путем или на полеђини 
рачуна да дођу у Услужни центар јавног 
снабдијевања и закључи уговор, у року 
од два мјесеца.

Купци углавном поштују наша 
обавјештења и нема већих гужви 
у услужним центрима, тако да смо 
задовољни овом врстом активности. 

Шта све садржи кључни 
стратешки документ Дирекције за 
јавно снабдијевање, којим се ближе 
дефинишу процеси и начин рада?  

ВУКОВИЋ: Дирекција за јавно 

има право да слободно изабере свога 
снабдјевача на тржишту. Наравно, 
под претпоставком да снабдјевач 
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 снабдјевача, 
снабдијеваће их јавни снабдјевач, а 
такође, уколико купац из категорије 
потрошње домаћинства или мали купац 
остане без изабраног снабдјевача има 
право на јавно снабдијевање. 

Сваки купац, по Закону о електричној 
енергији, дужан је да потпише Уговор о 
снабдијевању електричном енергијом 
са снабдјевачем кога слободно изабере 
на тржишту.

Уговор о снабдијевању између 
јавног снабдјевача и крајњег купца 
је уговор о потпуном снабдијевању 
електричном енергијом. Њиме се 
регулише купопродајни однос између 
јавног снабдјевача и крајњег купца, 
у вези са коришћењем услуге јавног 
снабдијевања електричном енергијом 
на примопредајном мјесту крајњег 
купца, које произилази из потреба 
крајњег купца за електричном 
енергијом и обавезе јавног 
снабдјевача да пружа универзалну 
услугу снабдијевања електричном 
енергијом на територији Републике 
Српске, према регулисаним условима. 
Уговором о снабдијевању уређују се 
међусобна права и обавезе крајњег 
купца и јавног снабдјевача.

Уговор о снабдијевању се закључује 
на неодређено вријеме. У изузетним 
ситуацијама  Уговор о снабдијевању 
може се закључити на одређено 
вријеме, ако се ради о привременим 
прикључцима или ако купац није 
власник објекта. 

Да ли сте задовољни динамиком 
и  реализацијом активности око 
закључивања уговора о снабдијевању? 

ИНТЕРВЈУ

снабдијевање је организована са 
три службе: служба за тарифирање, 
развој, планирање и контролу 
(руководиоци службе и запослени су 
физички лоцирани у Требињу),  служба 
за односе са купцима (руководиоци 
службе и запослени у call-центру су 
физички лоцирани у Бијељини, док 
се шалтери налазе на локацијама у 
цијелој Републици Српској) и служба 
за обрачун и наплату (руководиоци 
службе и запослени на пословима 
обрачуна и наплате су лоцирани у 
Добоју, уз подршку дијела запослених 
у Одјељењу наплате који су лоцирани 
на Палама).  

Како би могли преузети активности 
снабдијевања купаца електричном 
енергијом у Републици Српској, 
Дирекција за јавно снабдијевање је 
дефинисала кључне активности које се 
проводе у вези са овим процесима. У 
међувремену Дирекција је препознала и 
дефинисала остале процесе неопходне 
за функционисање Дирекције.

Због обимности и сложености 
процеса Дирекција је донијела за сваку 
службу процедуру у којој су описани 
процеси и активности које се проводе, 
а у надлежности су дате службе. 

Све процедуре су усклађене са 
захтјевима  стандарда ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001, а рађене су на основу 
Закона о електричној енергији, Општих 
услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом, те другим 
подзаконским актима донесеним на 
основу овога закона.

У току је процес усвајања ових 
процедура од стране Управе МП МХ ЕРС 
и ускоро ће бити званичан документ.

Процедурама је обезбијеђена веза 
између појединачних процеса, служби, 
ОДС као и њихове интеракције. 
Дефинисани су улазни и излазни 
елементи свих процеса и дефинисани 
потребни ресурси за стварање полазне 
основе за планирање, као и повратне 
информације о задовољству купаца. 

У процес реализације овог система 
укључени су сви запослени у Дирекцији, 
тако да свака карика у ланцу носи свој 
дио орговорности за процесе које 
извршава. Сваки запослени учествује 
сходно свом положају и учешћу у 
дефинисаним процесима.

Такође, желим да нагласим да 
су урађена и два кључна документа 
јавног снабдијевања, а то су: Пословна 
политика јавног снабдијевања и 
Политика наплате јавног снабдијевања. 
Оба документа су у процесу усвајања од 
стране Управе МП МХ ЕРС и Надзорног 
одбора МП МХ ЕРС.

У којој мјери су у Закон о електричној 
енергији РС уграђене ставке које 
проистичу из захтјева Енергетске 
заједнице Југоисточне Европе?   

Под ставком “Обрачун енергије” 
приказана регулисана цијена набавке 
електричне енергије од произвођача, 
као и цијена електричне енергије која се 
набавља у конкурентском поступку
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Матично предузеће за јавног 
снабдјевача. Оснивањем Дирекције 
за јавно снабдијевање купаца у 
Републици Српској у склопу Матичног 
предузећа, обезбијеђена је гаранција 
квалитетног и уредног снабдијевања 
купаца у Републици Српској по 
повољним цијенама, чиме је и остварен 
основни циљ нашег постојања. 

ВУКОВИЋ: Закон о електричној 
енергији Републике Српске управо 
представља наставак спровођења 
обавеза БиХ прихваћених у оквиру 
Уговора о Енергетској заједници. 
Уговор је потписан 25. октобра 2005. 
године, а у БиХ је ступио на снагу 1. 
јула 2006. године.

Закон о електричној енергији РС 
је резултат обавезе усклађивања 
са европским правним наслијеђем 
које регулише дјелатности у вези 
са електричном енергијом, а све с 
циљем 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 произилази из директиве 
Трећег енергетског пакета Европске 
уније, нарочито Директиве 2009/72/
ЕЗ о заједничким правилима у вези 
тржишта електричне енергије.

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 субјекти који 
обављају електронергетску дјелатност 
дистрибуције и снабдијевања 
тарифних купаца, односно производње 
електричне енергије, дужни су да 
изврше 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 овог 
закона, дакле до 1. јануара 2022. године.

Закон о електричној енергији 
доноси и нову категорију енергетски 
заштићеног купца. Јесу ли дефинисани 

критеријуми за стицање тог статуса? 
ВУКОВИЋ: Енергетски заштићен 

купац је социјално угрожени крајњи 
купац из категорије домаћинства, 
коме је овај статус признат на 
основу стања социјалне потребе. 
По Закону о електричној енергији 
Влада Републике Српске ће у току ове 
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 снабдјевача. 

Да ли је Дирекција за јавно 
снабдијевање стварањем претпоставки 
за ефикасно функционисање тржишта 
електричне енергије и обезбјеђивањем 
заштите купаца остварила свој циљ? 

ВУКОВИЋ: Либерализација 
тржишта електричне енергије значи 
да се тржиште отвара за улазак нових 
произвођача, трговаца и снабдјевача, 
чиме се повећава конкуренција. 
Квалитетна конкуренција и 
демонополизација подразумијева 
повољнију позицију корисника услуга 
електроенергетског система, посебно 
купаца електричне енергије.  

Међутим, у пракси то некада и није 
случај. Конкретно, снабдјевачи су и 
дугорочно и краткорочно изложени 
некој врсти несигурности, која се на 
крају увијек одрази на крајњег купца. 
Дугорочно, због немогућности прецизног 
планирања броја купаца и њихове 
потрошње, неизвјесности набавке 
електричне енергије на тржишту 
по повољним цијенама и слично, а 
краткорочно због непредвиђених 
одступања у дневној потрошњи купаца и 
балансирању потрошње. 

Због оваквих врста ризика, Влада 
Републике Српске је и одредила 

ИНТЕРВЈУ

Комуникација са купцима

У склопу пројекта реорганизације 
е л е к т р о д и с т р и б у т и в н и х 
предузећа и оснивања ОДС-
ова, као и издвајања јавног 
снабдијевања у оквиру Матичног 
предузећа, урађен је план 
кампање како би се ови процеси 
приближили грађанима, односно 
купцима. За реализацију тога 
плана у обавјештавању јавности 
израђен је инфографик - видео 
анимација која је емитована на 
најгледанијим телевизијама у 
Републици Српској, кориштени су 
штампани медији на територији 
цијеле Републике Српске, итд. 
Такође, генерални директор 
Лука Петровић и ја смо се у 
неколико наврата оглашавали 
у  телевизијским емисијама. 
Направљена је веб-страница 
јавног снабдијевања на којој су 
дате најважније информације за 
наше купце. Отворен је бесплатан 
број Call центра – 0800 50 120, 
као и имејл адреса callcentarjs[@]
ers.ba гдје купци могу добити све 
информације. Такође, потребне 
информације купци могу добити и 
на шалтерима јавног снабдијевања.

Када је ријеч о интерном 
информисању запослених унутар 
система МХ ЕРС посао је обављен 
у потпуности. Обавјештење о 
свим проведеним активностима 
на успостављању Јавног 
снабдијевања је постављено 
на огласне табле Матичног и 
свих електродистрибутивних 
предузећа, те послато путем 
администратора на све пословне 
мејлове запослених. Кроз интерни 
информативни часопис “ЕРС“ 
су објављени свеобухватни 
текстови везани за реорганизацију 
електродистрибутивних предузећа, 
успостављање ОДС и ЈС, што даје 
коначни допринос комплетном 
и квалитетном интерном 
информисању свих запослених у 
систему. Ево и овај интервју који 
водимо потврђује све речено.

Ставка “Обрачун за ОИЕ” подразумјева 
трошак за електричну енергију коју 
Оператор система подстицаја треба 
да плати за преузету електричну 
енергију произведену из ОИЕ у систему 
подстицаја
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ХОЛДИНГ ОСТВАРИО ДОБИТ ОД 36,3 МИЛИОНА

Мјешовити Холдинг “Електропривреда РС“ је 
у првих шест мјесеци ове године остварио 
консолидовану нето добит у износу од 

36,3 милиона КМ као одраз повећања производње у 
хидроелектранама, високих извозних цијена електричне 
енергије и позитивног ефекта реорганизације 
дистрибутивних предузећа.

Полугодишњи профит остварили су Матично 
предузеће и сва зависна предузећа изузев рудника и 
термоелектрана Угљевик и Гацко које су обавиле годишње 
ремонте постројења.

Дарко Милуновић, извршни директор за економско-
финансијске послове ЕРС-а, каже да је Матично предузеће 
остварило добит од 37,84 милиона КМ као резултат 
повећања билансног вишка и постигнуте повољне цијене 
електричне енергије на слободном тржишту. 

- На повећање билансних вишкова утицала је 
производња у хидроелектранама која је скоро двоструко 
већа него у истом периоду прошле године. У слободној 
продаји смо остварили за око 15 одсто веће цијене од 
планираних - прецизирао је Милуновић.

Он наводи да су добре хидролошке прилике утицале да 
полугодишња производња у хидроелектранама премаши 
планирану за 25 одсто, што се позитивно одразило на 
њихов збирни профит од 18,3 милиона КМ.

Коментаришући шестомјесечну добит свих пет 

оператора дистрибутивног система, Милуновић 
је оцијенио да је то резултат спроведеног процеса 
реорганизације при чему је дошло до оптимизације радне 
снаге, односно добровољног одласка запослених уз 
исплату стимулативних отпремнина. 

 - У једном периоду смо из текућих средстава и 
дјелимично из кредита обезбиједили више од 30-ак 
милиона КМ за исплату стимулативних отпремина, тако да 
ће се прави ефекти реорганизације осјетити тек за годину 
и по када отплатимо та средства. У дистрибуцијама сада 
готово и да нема вишка радника, с тим да је и даље нешто 
лошија структура радне снаге, јер недостаје техничког 
кадра – електро монтера и инжењера - навео је Милуновић. 

Највећу полугодишњу нето добит међу зависним 
предузећима оствариле су “Хидроелектране на Дрини“ 
у износу од скоро десет милиона КМ. Други најбољи 
резултат у историји предузећа остварили су уз изразито 
повољну хидрологију и високу погонску спремност. 

Недељко Перишић, директор “Хидроелектрана на 
Дрини“, наглашава да су у периоду јануар - јуни произвели 
830 GWh електричне енергије, што је за 39,18 одсто изнад 
плана и 118,05 одсто изнад остварења у истом периоду 
прошле године. 

 - На самом почетку године рад предузећа био је 
угрожен великом количином плутајућег отпада, усљед 
чега је дошло и до пуцања ланчанице у непосредној 
близини постројења хидроелектране. Уз помоћ колега 
из “Електропривреде Србије“, извађено је 9.000 кубика 
плутајућег отпада, а постављена је и нова ланчаница која 
штити круну бране хидроелектране - указао је Перишић.   

Он истиче да су “Хидроелектране на Дрини“ у фази 
најкомплекснијег инвестиционог периода од почетка рада 
предузећа.  Ријеч је о пројекту SCADA – прилагођавању 
за прелазак постојећих помоћних погона на нови 
систем управљања, затим, уградњи моторно-опружних 

Успјешни пословно-финансијски резултати ЕРС-а 
у првих шест мјесеци 2021. године

Пословни резултат одраз повећања билансног 
вишка, постигнуте повољне цијене електричне 
енергије на слободном тржишту и позитивног 
ефекта реорганизације дистрибутивних предузећа

АКТУЕЛНО

Милуновић у Заводу за статистику РС

Доскорашњи извршни директор за економско-
финансијске послове ЕРС-а Дарко Милуновић недавно 
је именован за директора Завода за статистику 
Републике Српске.
Милуновић је магистар статистике и асистент на више 
факултета Универзитета у Бањој Луци.

Највећу полугодишњу нето добит међу зависним предузећима 
оствариле  “Хидроелектране на Дрини“, скоро десет милиона КМ
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половине односи на “Електрокрајину“ која је од лањског 
полугодишњег губитка од 5,55 милиона КМ ове године 
дошла до финансијског плуса од 4,25 милиона КМ. 

У том предузећу остварену добит сматрају одразом низа 
предузетих мјера на реорганизацији и реструктурирању при 
чему је направљен искорак у свим сегментима пословања.

Драган Чавић, в.д. директора “Електрокрајине“, каже 
да су у протеклом периоду успјели да своје пословање 
прилагоде новим околностима значајног губитка 
пословних прихода због законске обавезе престанка 
послова продаје електричне енергије у склопу пројекта 
реорганизације електродистрибутивних предузећа.  

- Једна од мјера била је оптимизација радне снаге, при 
чему је предузеће уз стимулативне отпремине напустило 
495 радника што јесте донијело велики једнократни 
трошак, али и омогућило дугогодишње вишемилионске 
уштеде на платама. Уштеде по том основу ће посебно бити 
видљиве од 2024. године када ће на годишњем нивоу 
износити чак 11 милиона КМ - казао је Чавић. 

Према његовим ријечима, “Електрокрајина“ 
је у протеклих годину дана смањила краткорочна 
потраживања за 8,5 милиона КМ,  дистрибутивне губитке 
за 3,4 одсто, те “срезала“ укупне обавезе за више од 10 
милиона КМ.  

Чавић каже да се финансијски планови за наредни 
период углавном односе на рефинансирање постојећег 
дуга кроз реализовану продају корпоративних обвезница 
у износу од 27,4 милиона КМ.  

- Ранија неповољна кредитна задужења по основу 
висине камате и рочности замијенићемо повољнијим 
условима, што ће на годишњем нивоу значајно смањити 
трошкове предузећа. Крајњи циљ свих предузетих мјера 
је успостављање потпуно ликвидног предузећа спремног 
да у сваком моменту одговори на потребе корисника 
и развоја дистрибутивне мреже - истиче први човјек 
“Електрокрајине“. 

Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за комуникацију

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

прекидача од 2.500 А за потребе напајања властите 
потрошње, те пројектима дигиталне/микропроцесорске 
заштите генератора и трансформатора, као и одржавања 
и имплементације SAP-a.  

- У току је и капитални ремонт сва три агрегата, који ће 
омогућити добру производњу електричне енергије и у другој 
половини године, а вјерујемо и испуњење годишњег плана 
производње од 925 GWh. Уколико хидролошка ситуација 
буде повољна, тачније, кишна јесен, очекујемо најуспјешнију 
пословну годину у историји - нагласио је Перишић. 

Оператори дистрибутивног система остварили су 
збирну добит од 8,15 милиона КМ. Од тог износа се више од 
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*За Матично предузеће, ХЕ на Дрини, ХЕТ и РиТЕ Угљевик 
(неконсолидовано).

ТАБЕЛА: БИЛАНС УСПЈЕХА СА 30.06.2021.

АКТУЕЛНО

“Електрокрајина“  смањила краткорочна потраживања за 8,5 
милиона КМ, a дистрибутивне губитке за 3,4 одсто

Ремонт одвео термоелектране у губитак 

ЗП “Рудник и термоелектрана Угљевик“ је у првом 
полугодишту остварило укупне приходе у износу од 
61,4 милиона КМ, док су укупни расходи износили 79,9 
милиона КМ што је довело до нето губитка у износу од 
18,5 милиона КМ.
У руководству тог предузећа истичу да остварени губитак 
није посљедица неизвршавања производних задатака 
нити непланског повећања трошкова пословања 
већ обављеног ремонта термоелектране. Наводе да 
је годишњи ремонт планиран и реализован у првој 
половини текуће године, током априла и маја, у трајању 
од 47 дана, док је у 2020. ремонт реализован у другој 
половини године (септембар) у значајно краћем року и 
са мањим обимом радова (25 дана).
- Ремонт постројења ТЕ у 2021. години по свом трајању 
спада у ред средњих ремонта, а по обиму урађеног посла 
може се сврстати у капитални ремонт. Након ремонта је 
повећана просјечна дневна производња електричне 
енергије у односу на период прије ремонта - казао је 
Симо Стакић, в.д. извршног директора за економско-
финансијске послове РиТЕ Угљевик. 
Захваљујући овогодишем обиму ремонтних радова, 
како указује, редован капитални ремонт ТЕ Угљевик, 
који је првобитно планиран за 2022. годину, новим 
приједлогом електроенергетског биланса ЕРС-а, 
помјерен је за 2024. годину. 
- Обзиром да планирани термин и дужина трајања 
ремонта директно утиче на остварење обима производње 
електричне енергије и висину прихода предузећа, Планом 
пословања за 2021. је планиран негативан резултат са 30. 
јуном, док је на крају године планиран позитиван резултат 
пословања - закључује Стакић.
РиТЕ Гацко је, пак, за првих шест мјесеци ове године 
пословало са губитком од 8,55 милиона КМ. Укупни 
приходи износили су 54,1 милиона КМ, док су укупни 
расходи били 62,6 милиона КМ. Ремонт ТЕ Гацко трајао 
је од 23. маја до 23. јуна. 
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Хидроелектране на Требишњици у првих 
седам мјесеци ове године оствариле су 
добре производне и пословне резултате 

задржавајући тако стечени рејтинг у вишедеценијском 
успјешном пословању. Упркос чињеници да се 
производња електричне енергије од  априла одвијала 
у отежаним условима, ХЕТ је одговорним управљањем, 
оптимизацијом производње и рационализацијом 
трошкова пословао позитивно и у сваком тренутку био 
спреман задовољити потребе Електроенергетског 
система (ЕЕС)  Републике Српске. 

Након двије изузетно тешке и неповољне године 
за систем ХЕТ-а, обиљежене посљедицама хаваријске 
ситуације у ХЕ Дубровник, пандемије корона вируса и 
изразито лоше хидрологије, 2021. година дочекана је са 
великим ентузијазмом и очекивањима. 

Почетак године обиљежила је изузетно повољна 
хидролошка ситуација у сливу ријеке Требишњице 
са дотоцима у акумулације вишеструко већим 
од очекиваних. Захваљујући одличној погонској 
спремности свих агрегата у систему ХЕТ-а, уз повољну 
хидрологију, у прва три мјесеца остварено је 43,11 % од 
укупно билансиране производње система ХЕТ за 2021. 
годину. Рад система ХЕТ у овом периоду, планиран је 
са максималним ангажовањем свих електрана у сливу 
ријеке Требишњице. 

 На основу Уговора о сарадњи од 12.01.2021. године, 
закљученом између ЕРС/ХЕТ и ЕПХЗХБ за период 15.01. 
– 31.12.2021. године, заједничка производња у ПХЕ 
Чапљина настављена је и у 2021. години. У складу са тим, 
од регулисаних вода испуштених на брани Горица, ХЕТ-у 
припада 50% електричне енергије произведене у ПХЕ 
Чапљина.  

ОБУСТАВА РАДА АГРЕГАТА 2 У ДУБРОВНИКУ
Крајем мјесеца марта појавили су се проблеми у раду 

агрегата 2 у ХЕ Дубровник који електричну енергију 
испоручује у ЕЕС Републике Српске. Систем за трајно 
праћење агрегата 2 у ХЕ Дубровник показао је повећање 
вибрација у односу на вриједности са пуштања у погон. 
Надлежни из ХЕ Дубровник су 11.04.2021. године тражили 
обуставу рада агрегата 2, извјесно до 15.09.2021. године, 
са образложењем да је потребно извршити демонтажу 
читавог агрегата и турбинске опреме, поправку оштећене 
опреме те поновну монтажу.  

Да би се дјелимично компензовао недостатак 
електричне енергије због нерасположивости агрегата 2 
у ХЕ Дубровник, према договору надлежних из ЕРС/ХЕТ 
и ХЕП/ХЕД, од 08.05.2021. године почело је преузимање 
половине произведене електричне енергије са агрегата 
1 у ХЕ Дубровник, у систем ЕРС-а и трајаће до повратка 
агрегата 2 на мрежу. Наведени проблеми одразили су се на 
смањену производњу система ХЕТ у наредним мјесецима.

Прогресивни опоравак тржишта електричне 
енергије започео је у последњем кварталу 2020. године, 

ПЛУС У КОНТИНУИТЕТУ

Успјешно пословање Хидроелектрана на Требишњици 
у првих седам мјесеци текуће године

Након двије изузетно тешке и неповољне године за систем ХЕТ-а, обиљежене посљедицама 
хаваријске ситуације у ХЕ Дубровник, пандемије корона вируса и изразито лоше хидрологије, 

2021. година дочекана је са великим ентузијазмом и очекивањима

АКТУЕЛНО

Дијаграм 1. Просјечно остварене мјесечне базне цијене на берзи 
Србије у периоду 2019. – 2021. г.
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попуштањем мјера узрокованих пандемијом и растом 
привредних активности. Цијене електричне енергије на 
европским  берзама су, у протеклом периоду 2021. године 
биљежиле раст, а до енормног повећања долази почев 
од мјесеца јула. Наглом порасту цијена допринијела је 
тренутна лоша хидрологија у региону, повећана потрошња 
електричне енергије усљед топлотног таласа у Европи, 
али и скок цијене емисија полутаната у Европи, нарочито 
CO2, који се креће у границама 50-55 eura/t. Предвиђања су 
да ће усљед наведених разлога као и скока цијена нафте и 
природног гаса на европском и свјетском тржишту, цијене 
електричне енергије остати високе до краја године.  

ЕНЕРГЕТСКО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОИЗВОДЊЕ
Производња система ХЕТ по Билансу за 2021. годину, 

урађеном на основу 70% - тне вјероватноће појаве 
дотока за период 1977.-2006. године, износи 1089,11 GWh. 
Укупно остварена производња система ХЕТ за првих 
седам мјесеци у 2021. години износи 679,65 GWh, чиме 
је кумулативни план производње испуњен са 104,14%, а 
Биланс за 2021. годину са 62,40%

На Дијаграму 2. приказане су остварене производње 
система ХЕТ и планови производње по мјесецима у 2021. 
години, као и поређење са оствареном производњом 
у 2020. години. Са дијаграма је очигледан пад 
производње система ХЕТ од мјесеца априла, узрокован 
нерасположивошћу агрегата 2 у ХЕ Дубровник, а тиме 
и мањом производњом ХЕ Требиње 1. Дијаграмом 3. 
приказано је процентуално учешће производних објеката 
у укупној производњи система ХЕТ у периоду јануар - јул 
2021. године. 

Током 2021. године, ХЕТ је учествовао као пружалац 
помоћних услуга у оквиру МХ ЕРС као балансно одговорне 
стране, за потребе ЕЕС БиХ. Помоћне услуге секундарне 
и терцијарне регулације обављају се са сва три агрегата 
на ХЕ Требиње 1 и агрегатом 2 у ХЕ Дубровник. У првих 
седам мјесеци 2021. године испоручено је 1.843,39 
MWh електричне енергије у секундарној и 135,33 MWh у 
терцијарној регулацији. 

Остварену хидрологију у 2021. години карактерише 

изражена неравномјерност по мјесецима и одступање 
од очекиваних вриједности. Највеће падавине као 
и максимални дотоци воде у акумулације Билећа и 
Требиње забиљежени су у јануару. Остварени мјесечни 
доток и међудоток у износу од 248,61 m3/s и 58,75 m3/s, 
респективно, су највећи забиљежени дотоци у мјесецу 
јануару од 1946. годинe. Почетна кота акумулације Билећа 
на дан 01.01.2021. године износила је 372,00 mn.m. што је 
за 5,5 m мање од планиране вриједности. Остварена кота 
31.08.2021. године износила је 375,14 mn.m односно 7,42 m 
изнад планске. На Дијаграму 4. приказани су остварени 
дотоци воде у акумулације Билећа и Требиње и промјена 
коте акумулације Билећа у протеклим мјесецима 2021. 
године.

Планирани приход од продаје електричне енергије 
и помоћних услуга система ХЕТ за 2021. годину износи 
55.355.734 КМ. Остварени приход од продаје електричне 
енергије и номинованих капацитета секундарне и 
терцијарне регулације у периоду јануар - јул 2021. 
године износи 34.967.945 КМ, а остварена добит ХЕТ-а је 
4.606.583 КМ. 

ХЕТ је у 2021. години наставио са реализацијом свих 
започетих пројеката за добробит шире локалне заједнице, 
а првенствено Источне Херцеговине. Уз бројне пројекте, 
ХЕТ је наставио своју вишедеценијску праксу спровођења 
друштвено одговорног пословања у свим областима 
живота. 

Изнесени подаци о пословању и производњи система 
ХЕТ у текућој години, упућују на закључак да је уз одговорно 
управљање и ангажовање надлежних стручних служби, 
и у отежаним условима рада, могуће остварити добре 
резултате и бити успјешан сегмент Електроенергетског 
система Републике Српске. 

Мр Тамара Бојић, дипл.ел.инж.,  дописник
ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

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

АКТУЕЛНО

Дијаграм 2.  Мјесечна остварења и планови производње система 
ХЕТ у 2021. години
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Дијаграм 3.  Процентуално учешће производних објеката у укупној 
производњи система ХЕТ у периоду јануар-јул 2021. године

m3

8 ЕРС | септембар 2021.



АКТУЕЛНО

Редовни годишњи ремонт постројења 
Термоелектране “Гацко“ успјешно је обављен 
у периоду од 23. маја до 23. јуна 2021. године 

и завршен је седам дана прије планираног рока. У том 
процесу урађено је све што се по препорукама произвођача 
опреме ради у редовним годишњим ремонтима.  

Ово је на почетку разговора за наш часопис 
истакао Саша Николић, руководилац Радне јединице 
Термоелектрана у РиТЕ “Гацко“.

Он додаје да је посебна пажња посвећена цијевном 
систему котла и турбини, као виталним дијеловима 
постројења.

Да ли су током ремонта уочена неочекивана стања 
опреме и на којим позицијама?

НИКОЛИЋ:  С обзиром на раније уочена оштећења 
материјала турбине, према препорукама специјалиста 
за турбину, извршена је детаљна контрола на свим 
елементима. Утврђено је да од претходног ремонта није 
дошло до поновног јављања пукотине на рукавцу турбине 

средњег притиска и да је претходна санација пукотине 
била успјешна. То је добрим дијелом утицало и на скраћење 
времена потребног за овогодишњи  ремонт. Наравно, 
проблем оштећења материјала осовине турбине и даље 
постоји и само редовним и пажљивим праћењем стања 
и прогресије дефекта може се обезбиједити поуздан и 

безбједан рад. Неочекиваних стања опреме није било. 
Стање опреме се редовно прати и познато је. Проблем за 
експлоатацију представља расхладни торањ, који због 
лошег стања усљед дотрајалости испуне, прави проблеме 
у љетним мјесецима, кад је температура околине висока 
и када имамо проблеме са смањеном ефикасношћу и 
постизањем потребног вакуума у кондензатору.

Како су се изводили ремонти радови на постројењима 
термоелектране, колики је удио извођача радова, а 
колики властите радне снаге?

НИКОЛИЋ: Значајан дио радова изведен је властитом 
радном снагом. Треба имати у виду да за самостално 
извршење ремонта немамо довољно капацитета, па 
смо, као и годинама уназад, ангажовали предузећа која 
су специјализована за ту врсту посла.  Овдје се ради о 
пословима за које је потребна посебна обука и знање, као 
и о пословима великих размјера, попут рада на цијевном 
систему и турбини. 

Да ли се ради на томе да се сопствена радна снага 
оспособи за још неке радове?

НИКОЛИЋ:  Ту има, како рутинских послова, тако и 
веома стручних и захтјевних. Нажалост, сваке године је 
све већи проблем са стручном радном снагом, посебно 
кад је ријеч о неким занимањима којих нема слободних 
на тржишту.  

Колико је изведени ремонт коштао?
НИКОЛИЋ: Око осам милиона конвертибилних марака. 

То обухвата све трошкове резервних дијелова, опреме и 
ангажоване радне снаге.

С обзиром да нам предстоји зимска сезона, да ли 
можемо очекивати поуздан рад постројења и опреме у 
наредном периоду? Да ли има неких уочених недостатака 
који се нису могли отклонити у редовном ремонту и да ли 
ће утицати на производњу ТЕ у наредном периоду?

РЕМОНТ ЗАВРШЕН 
СЕДМИЦУ ПРИЈЕ РОКА

РАЗГОВОР: САША НИКОЛИЋ, руководилац 
Радне јединице Термоелектрана у РиТЕ “Гацко“

Између два ремонта није дошло до поновног 
јављања пукотине на рукавцу турбине средњег 
притиска, што значи да је претходна санација 
била успјешна. То је добрим дијелом утицало на 
скраћење времена потребног за овогодишњи 
ремонт, каже Николић

Прошла година била рекордна по броју радних сати на мрежи, 
смањен је и број непланираних застоја.  И ове године очекујемо 
сличан резултат, надамо се и бољи
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НИКОЛИЋ: Рад постројења у претходним годинама 
показао је да се планирање и извршење ремонта врши 
квалитетно. Основни показатељ је број радних сати на 
мрежи и смањен број непланираних застоја. И овај ремонт 
је завршен на исти начин. Извршени су сви неопходни 

захвати, како би постројење у наредном периоду радило 
без техничких проблема.  Прошла година је била рекордна 
по броју радних сати на мрежи, а ове године очекујемо 
сличан резултат. Надамо се и бољи. Уочених недостатака, 
који би могли значајније да утичу на производњу, а 
односе се на стање опреме, нема. Међутим, одређени 
дијелови постројења су у стању које захтијева да се у 
наредном периоду планирају радови у циљу рјешавања 
проблема. То се првенствено односи на реконструкцију 
расхладног торња и одређене захвате на филтерском 
постројењу у циљу испуњења еколошких норми. Такође, 
били би неопходни неки захвати на цијевном систему 
котла и пароводима, као и евентуална реконструкција и 
модернизација турбине у циљу повећања поузданости и 
ефикасности постројења. Ово су све капитална улагања 
и прије свега зависе од стратегије даљег развоја и рада 
ТЕ Гацко. 

Каква је ситуација са расположивим горивом – какав 
је квалитет и количина угља и има ли довољно залиха 
мазута за несметан рад ТЕ?

НИКОЛИЋ: Постоје одређени проблеми са квалитетом 
угља. Резултат тога је смањена производња. У току је 
израда пројекта постројења за пречишћавање угља, 
који би омогућио квалитетнији рад ТЕ са расположивим 
горивом. До реализације тога, улажу се напори да се у 
копу врши селекција горива које задовољава минимум 
услова за рад ТЕ. Што се тиче мазута, а и угља залихе се 
одржавају на потребном нивоу за несметан рад.

У 2023. години планиран је капитални ремонт и 

АКТУЕЛНО

одређене реконструкције – модернизација. На шта ће 
бити стављен акценат? 

НИКОЛИЋ: Акценат ће бити на реконструкцији 
расхладног торња, филтерског постројења, турбине и 
цијевног система котла. Надамо се да ће до тада бити 
завршено и постројење за пречишћавање угља. Обим 
реализације ће зависити највише од расположивих 
средстава, иако је инвестирање у ове дијелове постројења 
оправдано и кроз повећање ефикасности и поузданости, а 
тиме и повећану производњу, поврат уложених средстава 
би био осигуран.

С обзиром на велики обим планираних радова, када се 
мора почети са припремама за капитални ремонт?

НИКОЛИЋ: Припреме морају почети одмах. Рокови за 
производњу потребне опреме су веома дуги. Сва опрема се 
израђује само по наруџби. Зато треба што прије донијети 
одлуку и обезбиједити потребна средства за приоритетне 
пројекте, а затим кренути у поступке спровођења јавних 
набавки у циљу избора потребне опреме и извођача 
радова, како би у капиталном ремонту 2023. били спремни 
за реализацију. 

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Дирекција за производњу

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Проблем оштећења материјала осовине турбине и даље постоји 
и само редовним и пажљивим праћењем стања и прогресије 
дефекта може се обезбиједити поуздан и безбједан рад

Припреме за капитални ремонт морају почети одмах. Рокови 
за производњу потребне опреме су веома дуги, јер се она израђује 
само по наруџби. Зато треба што прије донијети одлуку и 
обезбиједити потребна средства
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од поломљених стубова, почупаних 
изолатора, прекинутих проводника, до 
почупаних и поломљених стабала која 
су пала по водовима. 

-  Приоритет је било враћање под 
напон средњенапонске мреже, прије 
свега далековода Стара Шибовска 
преко којег се електричном енергијом 
снабдијева извориште “Повелич“ са 
којег се град Прњавор и неколико 
мјесних заједница напајају питком 
водом. Кварови на овом далеководу 
су отклоњени исти дан око 16 часова - 
указао је Петровић.  

Услиједила је, додаје, санација 
осталих далековода што је потрајало 
до касних вечерњих часова. Након 
тога електричари се усмјеравају на 
нисконапонску мрежу гдје је затечено 
више од 300 поломљених и оштећених 
бетонских и дрвених стубова.

Према ријечима Петровића, 
највећи број кварова и највећа штета 
нисконапонској мрежи је нанесена 
на подручју Хрваћана, Насеобине 
Хрваћана, Просјека, Орашја, Новог 
Села, Мрачаја, Срповаца, Млинаца, 
Лишње, Чорли, Гаљиповаца, Грабик 
Илове, Шерег Илове и Палачковаца.

- До 8. августа смо успјели привести 
крају све радове и пустити напон свим 
потрошачима са наведених подручја. 
Динамику санације је диктирао 
велики број кварова и отежан приступ 
локацијама због срушеног дрвећа и 
грања на путевима и далеководним 
правцима - нагласио је Петровић 

Он се захвалио и мјештанима који су 
разумјели ситуацију и пружили помоћ 
екипама на терену у виду уклањања и 
сјече порушеног дрвећа.  

Предраг Клинцов, дописник
стручни сарадник за комуникацију

ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Снажно невријеме погодило дистрибутивно подручје “Електрокрајине“

АКТУЕЛНО

БРЗИНОМ ВЈЕТРА САНИРАЛИ ШТЕТУ ОД ОЛУЈЕ

Снажно олујно невријеме које 
је 5. августа погодило дио 
дистрибутивног подручја 

“Електрокрајине“ узроковало је велики 
број кварова на мрежи и ставило 
на прави испит нову организацију 
теренских екипа предузећа. 

Јак вјетар праћен грмљавином и 
обилним пљусковима је у јутарњим 
часовима напросто протутњао од 
Мркоњић Града и Рибника, преко 
Бање Луке, Челинца, Лакташа, све 
до општине Прњавор која је најгоре 
прошла у овој непогоди.

На подручју Теренске јединице 
Мркоњић Града дошло је до кварова 
на средњенапонској мрежи Бараћи – 
Медна, затим, према општини Рибник и 
на далеководу Бјелајце – Сурјан, гдје је 
због рушења стубова без напона на више 
часова остало осам трафо-подручја. 

У Бањој Луци је дошло до испада 
чак 21 средњенапонског вода с тим да 
је већина њих врло брзо била стављена 
под напон, док је на нисконапонској 
мрежи пријављено више од 100 кварова. 

- Све расположиве раднике смо 
послали на терен, односно четири 
екипе на средњенапонску, а пет екипа 
на нисконапонску мрежу. Обзиром да 
нас је  непогода задесила у августу 
када је доста радника на годишњем 
одмору, ангажовали смо буквално све 
електричаре који су могли доћи- казао 
је Дарко Митровић, руководилац Службе 
за оперативно управљање мрежом.  

Он наводи да су већину кварова у 
Бањој Луци санирали или омогућили 
напајање са другог правца до 11 
часова, док су приградска насеља 
Побрђе, Драгочај, Дракулић, 
Шарговац, Новоселија, Буквалек и 
Миших Хан стављени под напон у 
послијеподневним часовима.

-  У градском насељу Лазарево 
смо имали највише кварова на 
нисконапонској мрежи јер су на 
многим мјестима падала цијела стабла 
или велике гране које су кидале 
жице. Међутим, великим залагањем 
теренских екипа све потрошаче смо 

у релативно кратком периоду поново 
спојили на мрежу имајући у виду 
размјере непогоде и материјалне 
штете - нагласио је Митровић.  

Олуја је својим рубовима закачила 
Челинац (трафо-подручја у Укрини, 
Џомбама и Бараковцима) и Лакташе 
(села око Слатине, Шушњара и 
Милошеваца), док је централни удар 
вјетра, ипак, био у Прњавору када је 
око 7.30 часова скоро цијела општина 
остала без електричне енергије због 
испада средњенапонских водова. 

Након проласка невремена 
констатовани су кварови трајнијег 
карактера на прњаворским 
далеководима Којин Хан, Хрваћани, 
Нова Шибовска, Стара Шибовска, 
Вијачани и Кулаши.

Због размјере непогоде и отежаног 
приласка локацијама кварова, 
локална теренска јединица је тражила 
испомоћ колега из околних општина 
који су се брзо организовали и кренули 
пут Прњавора. 

Екипе монтера са теренским 
возилима и радном механизацијом 
кренуле су из Бање Луке, Челинца, 
Котор Вароша, Српца, Градишке, 
Приједора и Козарске Дубице, у 
циљу што брже санације мреже и 
успостављања уредног напајања 
прњаворских потрошача. 

Борислав Петровић, координатор 
теренских операција за ТЈ Прњавор 
и Челинац, каже да су обиласком 
далековода затекли тешку ситуацију, 

Екипе монтера са теренским 
возилима и радном 
механизацијом из Бање Луке, 
Челинца, Котор Вароша, Српца, 
Градишке, Приједора и Козарске 
Дубице у Прњавору за релативно 
кратко вријеме успоставиле 
уредно напајање потрошача

Динамику санације  диктирао отежан 
приступ локацијама због срушеног 
дрвећа и грања на путевима и 
далеководним правцима

11ЕРС | септембар 2021.



Током врелих љетних 
мјесеци радници “Електро-
Херцеговине“ суочили су 

се са пожарима већих размјера које 
су, захваљујући својој спремности и 
обучености, успјели да зауставе и тако 
спријече веће штете, а потрошачима 
у најкраћем могућем периоду поново 
обезбиједе напајање.  

Радници ТЈ “Електро-Требиње“ 
интервенисали су више пута током 
овогодишњег топлотног таласа, 
између осталог и у селу Величани, на 
руралном подручју између Требиња и 
Љубиња. Њиховом правовременом 
интервенцијом заустављено је ширење 
пожара који је пријетио да озбиљно 
угрозе далековод и направи већу штету.  

Почетком августа, на подручју ТЈ 
“Електро-Гацко“  избио је пожар у 
појединим селима ове општине, гдје 
је евидентиран већи број изгорјелих 
дрвених стубова, што је довело до прекида 
у напајању електричном енергијом 
у тим мјестима. Ипак, захваљујући 
интервенцији радника ове теренске 
јединице спријечена је већа штета, 
а постојећа је санирана већ наредни 
дан и потрошачима је обезбијеђено 
уредно снабдијевање електричном 
енергијом. Несебичну помоћ током ове 
интервенције пружили су и радници ТЈ 
“Електро-Невесиње“, што још једном 
показује значај добре комуникације 
и успостављене организације у свим 
теренским јединицама у склопу 
“Електро-Херцеговине“.   

Ни подручје које покрива ТЈ 
“Електро-Љубиње“ није било 
поштеђено ватрене стихије, тако да 
су почетком августа и овдје букнули 
пожари који су изазвали значајне 
штете на електродистрибутивној 
мрежи. Изгорио је већи број дрвених 
стубова, а све то је изискивало огромне 
напоре да би се мрежа оспособила 
и обезбиједило снабдијевање 
потрошача електричном енергијом. 
Враћање електродистрибутивне 
мреже у нормалан погон је трајало до 
наредног дана. Подршка радницима 
ове теренске јединице је обезбијеђена 
из ТЈ “Електро-Требиње“, тако да је 
урађена комплетна санација штете и 
обезбијеђено напајање потрошача.    

Иако је подручје општине Невесиње 
више под утицајем ниских температура, 

ово љето је показало да ни планинска 
подручја нису безбједна од пожара, тим 
више што се ради о терену који је често 
и веома тешко приступачан, те је било 
потребно уложити додатни напор да 
би се спријечиле веће штете. У другој 
половини јула и првој половини августа 
избило је више пожара на подручју 

ове општине који су изазвали штету 
и на електродистрибутивној мрежи. 
Изгорило је више дрвених стубова, 
који су морали бити замијењени након 
чега је поново успостављено напајање 
потрошача електричном енергијом. 

ТЈ “Електро-Билећа“ је у 
истом периоду такође имала више 

Адекватном реакцијом радника “Електро-Херцеговине“ из Требиња, Гацка, Невесиња, Љубиња 
и Билеће спријечене теже посљедице по имовину и људе

интервенција због пожара. Изгорило је 
више дрвених стубова и радници ове 
теренске јединице су морали реаговати 
како би се спријечиле теже посљедице. 

Сви они су још једном показали 
да се правовременом и адекватном 
реакцијом могу спријечити теже 
посљедице по имовину и људе. 

Заједно са ватрогасним јединицама 
несумњиво су допринијели да се 
ублаже посљедице овогодишњег 
топлотног таласа. 

Далиборка Ратковић, дописник
мр Миљан Шиник, дописник

ЗП “Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Ватрена стихија у Херцеговини изазвала штете на електродистрибутивној мрежи

РАДНИЦИ СПРИЈЕЧИЛИ ШИРЕЊЕ ПОЖАРА

Екстремни услови

Подручје Херцеговине је 
веома често изложено утицају 
екстремних временских услова. 
Велике снијежне падавине и 
ниске температуре у планинским 
дијеловима Херцеговине доводе до 
отежаног живота у овим подручјима, 
па тако и до прекида у напајању 
електричном енергијом. Слично је 
и са поплавама, које се дешавају 
у периодима екстремних кишних 
падавина, што такође доводи до 
отежаног снабдијевања потрошача 
електричном енергијом.

АКТУЕЛНО
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ПОТПИСАН НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

У просторијама “Електропривреде Републике 
Српске” у Бањалуци крајем јуна потписан 
је Колективни уговор Мјешовитог холдинга 

“Електропривреда Републике Српске“ којим су 
прецизиране међусобне обавезе и права између радника 
и послодавца. 

Уговор су потписали генерални директор 
“Електропривреде” Лука Петровић и предсједник 
Синдиката ЕРС-а Зоран Мићановић.

Петровић је истакао да је потписом Колективног 
уговора, који је на снази од 1. јула, постигнута апсолутна 
сагласност на плану права радника ЕРС-а.

- На основу овог документа исплаћује се 250 милиона 
KМ годишње за раднике унутар система ЕРС-а. Било је 
неких недоумица, дисонантних тонова са Синдикатом, 
али то је природно када се разговара и о процесима 
пословања наших предузећа. Знамо да Влада од нас 
захтијева позитивне резултате и било је тешко одмјерити 
и права радника и трошкове одржавања у свим тим 
системима како би се одржало позитивно пословање - 
појаснио је Петровић.

Он је рекао да је овим уговором дата слобода зависним 
предузећима у оквиру ЕРС-а да уз постојећа могу да 
повећавају своја права, зависно од властитог пословања.

- Ако боље послују, могу повећавати своја радничка 
права. Ако лошије послују, онда ће бити у проблему јер Влада 
неће дозволити негативно пословање - рекао је Петровић.

Предсједник Синдиката радника ЕРС-а Зоран 
Мићановић рекао је да је ово радостан дан за Српску, ЕРС 
и њене запослене.

- Синдикат је кроз раније преговоре са руководством 
ЕРС-а показао да је институција која се мора поштовати 
и уважавати. Мислим да ћемо у наредном периоду нашу 
сарадњу побољшати - рекао је Мићановић.

Он је додао да су Управа ЕРС-а и Синдикат на 
заједничком задатку у смислу унапређења и развоја фирме.

Генерални директор МХ ЕРС , Лука Петровић истакао 
је да је закључно са 31. децембром у Холдингу било 8.800 
запослених, у односу на 2019. када је било 9.900 радника.

- Систем реорганизације дистрибутивних предузећа 
допринио је смањењу броја радника, а сада смо обавезни 
да реорганизујемо и производна предузећа у смислу 
оптимизације трошкова, процеса, унификације неких 
система рада у електранама -  рекао је Петровић и додао да 
су Синдикат и управа фирме на истој страни када је ријеч о 
борби за раднике и што боље резултате зависних предузећа.

Министар енергетике и рударства Републике Српске 
Петар Ђокић је изразио задовољство потписаним 
колективним уговором након интензивних преговора и 
разговора.

- Њиме су регулисана сва права на начин да ће радници 
и запослени у систему ЕРС-а остати на нивоу права које су 
имали раније, уз циљ да се стање на том плану у наредном 
периоду додатно побољша. С друге стране, ту су радници 
да помогну да овај велики систем буде ефикасан, послује 
позитивно и остварује добит која ће се инвестирати у 
друге области -  рекао је Ђокић.

Потписивању је присуствовао извршни директор за 
инвестиције и развој у ЕРС-у Јовица Влатковић. 

Вишемјесечни преговори Управе и Синдиката ЕРС уродили плодом

Сва права  запослених у систему ЕРС-а остају на 
нивоу ранијих, уз циљ да се стање на том плану, 
максималним залагањем сваког радника, у 
наредном периоду додатно побољша

Зависна предузећа која боље послују, могу повећавати своја 
радничка права. Она која лошије послују, биће у проблему јер 
Влада неће дозволити негативно пословање 
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ЗАЈЕДНО О ОТВОРЕНИМ ПИТАЊИМА

Поводом изградње ХЕ Бук-
Бијела, а на иницијативу 
државног секретара из 

Министарства екологије, просторног 
планирања и урбанизма Црне Горе, 
проф. др Данила Мрдака, у сједишту 
Електропривреде Републике Српске 
у Требињу одржан је састанак са 
министарком просторног уређења, 
грађевинарства и екологије 
Републике Српске, Сребренком Голић 
и директором Електропривреде 
Републике Српске, Луком Петровићем 
са сарадницима.

Учесници састанка изразили су 
добру вољу и спремност за сарадњу 
и рјешавање свих отворених 
питања. На састанку је договорено 
формирање експертског тима од 
седам чланова чије ће задужење бити 
да прегледа пројектну документацију, 
структуру и планирани режим рада 
хидроелектране “Бук Бијела”, те да 
усагласи надморску висину тачке 

прелива, односно максималну горњу 
коту до које будуће вјештачко језеро 
може да расте. 

- Свако техничко-технолошко и 
инжењерско рјешење које гарантује 
да будуће вјештачко језеро неће 
имати негативних утиција на ријеку 
Тару и да неће доћи до потапања ни 

Република Српска и Црна Гора  о изградњи ХЕ Бук Бијела

У претходном периоду није било 
политичке воље за рјешавање 
пројеката од заједничког 
интереса и овај састанак је 
велики напредак јер смо већ 
усагласили бројна питања 
и направили план будућих 
активности везаних за питање 
Бук Бијеле, изјавила Голићева

једног дијела ријеке Таре, за нас је 
у потпуности прихватљиво - изјавио 
је Мрдак. 

Министарка Сребренка Голић 
саопштила је да је радује иницијатива 
црногорске стране за рјешавањем 
отворених питања, јер једино 
на добросусједским основама и 
разговором можемо доћи до рјешења. 

- У претходном периоду није 
било политичке воље за рјешавање 
пројеката од заједничког интереса 
и овај састанак је велики напредак 
јер смо већ усагласили бројна 
питања и направили план будућих 
активности везаних за питање Бук 
Бијеле - изјавила је Голићева и 
додала да ће се делегације из Црне 
Горе и Републике Српске састати у 
Фочи након сагледавања комплетне 
документације  те заједно обићи терен. 

МХ “Електропривреда Републике 
Српске” уступио је на увид техничку 
документацију црногорској делегацији 
и изразио задовољство што је 
успостављена сарадња на рјешавању 
питања Бук Бијеле. 

- Радује ме чињеница што 
ћемо билатерално рјешавати сва 
заједничка питања и што је већ први 
састанак дао конкретне резултате - 
истакао је генерални директор МХ 
ЕРС, Лука Петровић. 

Разматрана могућност кориштења  вода ријеке Требишњице у 
енергетске сврхе и за водоснабдијевање црногорског приморја

У сједишту Електропривреде Црне Горе у Никшићу,  крајем јуна, одржан је 
радни састанак Одбора директора Електропривреде Црне Горе и Управе МХ 
“Електропривреде Републике Српске“, Mатичног предузећа из Требиња. 

Размијењена су искуства и положај Електропривреда у енергетској транзицији и 
реорганизацији ових система. 
Сагледаване су могућности вишег нивоа сарадње, а у циљу веће ефикасности 
и профитабилности система. На заједничком састанку разматрана је и 
могућност искориштења  вода ријеке Требишњице у енергетске сврхе и сврхе 
водоснабдијевања црногорског приморја.
Како постоји одређена пројектна документација, елаборати и студије, ЕПЦГ је упутила 
иницијативу за актуелизацију и новелацију постојеће пројектне документације за 
изградњу ХЕ Суторина. Потенцијали за објекте из обновљивих извора су велики 
и неки од њих су немогући без заједничког рада, за добробит, становништва, 
локалних заједница, али и привреде уопште, закључено је на састанку.  

ТРЕБИШЊИЦА ТЕЧЕ ДО ЦРНЕ ГОРЕ

Успостављена сарадња двије електропривреде
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наредном периоду оснује заједничко 
предузеће, које ће бити носилац 
развоја овог пројекта - каже Петровић. 

За вријеме посјете Руској 
Федерацији делегација Републике 
Српске посјетила је и компанију 
“Технопарк“, са којом  ће, по свему 
судећи, бити успостављена сарадња, 
те “Невски завод“, који производи 
гасне парне турбине.  

- Ради се о најсавременијим 
технологијама.  Спремни су за  
сарадњу, не само да испоруче 
потребну опрему, већ и да 
инвестирају у градњу гасних 
електрана у Републици Српској. 
Изразили су спремност да дођу у  
Зворник и предложе идејно рјешење  
за изградњу једне такве електране  – 
закључио је Лука Петровић.   

У делегацији Републике Српске, 
осим Радована Вишковића и Луке 
Петровића, били су и министар 
пољопривреде и шумарства Борис 
Пашалић, директор предузећа 
“ГасРС“  Љубо Гламочић, предсједник 
Привредне коморе РС Перо Ћорић, 
предсједник уније послодаваца 
Саша Тривић, директор Винарије 
“Јунгић“ Маријана Јунгић,  директор 
предузећа “Петропројект“ Далибор 
Петровић, те Душко Перовић, шеф 
Представништва РС у Русији. 

Лука Петровић у делагацији РС у Руској Федерацији

МОЋНИ РУСКИ ПАРТНЕРИ СТИЖУ У СРПСКУ

Генерални директор ЕРС 
Лука Петровић био је члан 
делегације Републике 

Српске, предвођене премијером 
Радованом Вишковићем, која је 
недавно боравила  у вишедневној 
посјети Санкт Петербургу, гдје је 
разговарано о бројним пројектима 
са руским партнерима, поготово са 
представницима “Гаспрома“. 

Петровић истиче да охрабрује 
чињеница да водећа гасна компанија 
у свијету има своје планове за 
Републику Српску и да је постигнут 
договор о свим наредним корацима 
везано за градњу гасовода 
“Балкански ток“ кроз РС. 

- Република Српска ће тиме 
учврстити енергетску стабилност, а 
привреда и грађани ће добити јефтин 
енергент  – додао је Петровић.

Са представницима “Гаспрома“ 
разговарано је о наставку сарадње, 
по Споразуму који је потписан 
2017. године, с циљем реализације 
заједничког пројекта, односно 
изградње постројења за укапавање 

природног гаса у Зворнику. 
- Премијер Вишковић је 

информисао руске домаћине да је 
обезбијеђено земљиште у Зворнику 
на којем се планира изградња овог 
постројења. Ријеч је о инвестицији 
вриједној 75 милиона марака. На 
састанку је договорено да се у 

Oхрабрује чињеница да водећа 
гасна компанија у свијету има 
своје планове за Републику 
Српску, каже Лука Петровић
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ДОГАЂАЈИ

ЕПИСКОП СЕРГИЈЕ ОДЛИКОВАО ЛУКУ ПЕТРОВИЋА 

ЕРС НОСИЛАЦ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Манастир Рмањ прославио празник Светог пророка Илије

Министар Петар Ђокић на обиљежавању крсне славе предузећа “Електро-Бијељина“

Реструктурирање Електропривреде Републике Српске 
је од изузетног значаја, што ће се показати као 
неопходан и неминован процес, са далекосежним 

позитивним ефектима, изјавио је Петар Ђокић, министар 
рударства и енергетике на обиљежавању крсне славе 
предузећа “Електро-Бијељина“, Светог Пророка Илије.  

- У овој ће се години видјети принос у буџет Републике 
Српске по том основу који ће увећати вриједност бруто домаћег 
производа и врло је значајно да сви запослени у електро-
енергетском сектору схвате значај велике реформе и дају свој 
допринос њеном успјеху - рекао је Ђокић.

Он је истакао да ће реформа обезбиједити и сигурност 
и квалитет у испоруци електричне енергије на задовољство 
грађана и привреде у Српској. 

- Назад се не може, него напријед морамо и морамо 
електро-енергетски сектор искористити на најбољи начин 
како би био носилац економског раста и развоја Републике 
Српске -  поручио је ресорни министар.

Као најважније пројекте у току Ђокић је навео градњу 
хидроелектрана “Дабар“ што је инвестиција од 600 милиона 
евра и “Бук Бијела“ 200 милиона евра, која се реализује 
заједно са “Електропривредом“ Србије, а ускоро почиње 
изградња хидроелектрана “Бистрица“ вриједна 100 
милиона евра, соларне електране у Требињу велике снаге и 
вјетроелектране код Берковића.   

Министар је рекао да ће до краја године бити усвојен 
нови закон о енергетској ефикасности који ће осигурати 
квалитетнији обим подстицаја у овај сектор. 

Ђокић је похвалио рад новог директора “Електро-
Бијељине“ Марка Михајловића и овог предузећа које је једно 
од већих електродистрибутивних предузећа у Републици 
Српској након организационог преструктурисања електро-
енергетског система.  

Михајловић је у изјави новинарима указао на позитивно 
пословање “Електро-Бијељине“ са позитивним резултатом 
од 100.000 марака у овој години. 

Слободан Ђаламић, дописник 
стр.сарадник за комуникацију  

                                     ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина

Његово преосвештенство епископ бихаћко-
петровачки и рмањски г. Сергије на празник 
Светог пророка Илије, Илиндан, одликовао је 

генералног директора МХ “Електропривреда Републике 
Српске“ Луку Петровића Орденом  новомученика 
бихаћко-петровачких.

Образлажући овај чин епископ Сергије је на светој 
архијерејској литургији у храму Светог Николаја 
Мирликијског Чудотворца у Манастиру Рмањ истакао да 
је Петровић исказао изузетну љубав  према тој епархији 
и свештеној обитељи.

Епархија бихаћко-петровачка је, одлуком Светог 
архијерејског сабора Српске православне цркве, 1990. 
године одређена као насљедница Епархије бихаћке, која 
је основана 1925. године и у њен састав су ушли дијелови 
Бањалучке и Далматинске епархије. 

Простире се на 12 пријератних политичких општина, и 
то: Босански Петровац, Ливно, Гламоч, Босанско Грахово, 
Дрвар, Бихаћ, Цазин, Велика Кладуша, Бужим, Босанска 
Крупа, Сански Мост и Кључ.  

Запослени у електро-енергетском сектору треба 
да схвате значај велике реформе и  због тога 
сваки радник треба дати свој допринос њеном 
успјеху,  истакао Ђокић
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ДОГАЂАЈИ

“ОТВОРЕНИ БАЛКАН“ 
ШАНСА ЗА СВЕ

НАБАВЉЕНА ЧЕТИРИ 
НОВА КАМИОНА

Представници “Електро-Бијељине“ 
на Економском форуму у Скопљу

Нова радна механизација олакшава 
пословање у Термоелектрани Угљевик

Због повећаног дотока пепела у силосе, послије 
реконструкције електрофилтерског постројења, 
Термоелектрана Угљевик се суочила са  проблемом 

његовог одвоза до рудничког одлагалишта. 
Са  радом је кренуло и постројење за одсумпоравање 

димних гасова, које као нус производ у току 24 часа има око 
1.000 тона отпадног гипса. У силосе свакодневно долази 
око 1.900 тона пепела и око 470 тона шљаке.

За тај посао служба за “ДУиОШиП“ (Допрема угља и 
отпрема шљаке и пепела) на располагању је имала само 
три дотрајала камиона, који нису могли да задовоље 
потребну динамику  одвоза пепела и гипса из силоса 
термоелектране до рудничког одлагалишта. 

За континуиран одвоз пепела, шљаке и гипса, како би 
се успоставио и одржао нормалан технолошки процес рада  
Термоелектране, набављена су четири нова кипер камиона.

Ради се о кратким кипер камионима (тзв. вучним 
возовима) типа П440Б 8X4 ХЗ произвођача компаније 
Scania CV AB: година производње 2021, снаге мотора 
440KS/324KW, са аутоматским мјењачем GRS905(12+2 
брзине), тежине 14.580 kg, корисне носивости 24 тоне 
и запремине сандука 20m3 са једностраном кипер 
надоградњом AN20K1. Камиони су у раду већ мјесец дана и 
показали су добре перфомансе с обзиром на услове рада.

У складу са Уговором о јавној набавци камиона 
извршена је теоретска и практична обука свих возача 
вучног воза прије пуштања камиона у процес рада. 

Светлана Симанић, дописник
Референт за односе с јавношћу
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

На Економском форуму о регионалној сарадњи, 
који је крајем јула одржан у Скопљу, у оквиру 
Иницијативе за четири слободе, познате као 

“Мали Шенген“, којем је присуствовало 314 компанија 
из 11 држава, нашли су се и представници ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“, предвођени директором Марком 
Михајловићем.

Примарни циљ Иницијативе, коју су лидери Србије, 
Албаније и Сјеверне Македоније покренули у октобру 
2019. године, је да се успостави заједничко регионално 
тржиште, које би, као прелазни облик, требало да регију 
приближи Европској унији и да убрза пут ка њеном 
пуноправном чланству. 

Три лидера су потписала неколико споразума везаних 
за “Мини Шенген“, који је на том скупу добио ново име, 
“Отворени Балкан“.  

Предсједник Србије Александар Вучић поручио је да у 
иницијативи “Отворени Балкан“ нема ничега што је уперено 
против било кога и да је битно да у њеној имплементацији, 
од 1. јануара 2023. године, неће бити граница за грађане 
Србије, Албаније и Сјеверне Македоније.

Економски форум у Скопљу организован је 
посредством Уније привредних комора Србије, Албаније 
и Сјеверне Македоније, а један од коорганизатора била 
је и Привредна комора Републике Српске под окриљем 
Европске предузетничке мреже.   

Међу присутним учесницима Економског форума 
у Скопљу био је и Марко Михајловић, директор ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“, који је истакао да су овакви скупови 
од изузетног значај за будућност региона.

- Форум је испунио сва очекивања и показао 
спремност три лидера и других учесника да размишљамо 
о будућности и повјерењу, те да смо у стању да сами 
доносимо одлуке у нашем интересу. Простор на којем 
живимо треба и мора да буде повезан у савремене токове, 
првенствено у области економије и слободног кретања 
робе и људи. Европске интеграције су наша неминовност 
и ово је најбољи начин да покренемо неке сегменте у том 
правцу, како бисмо осигурали много бољу будућност за 
све на овим просторима - рекао је Марко Михајловић, 
директор ЗЕДП “Електро-Бијељина“. 

Слободан Ђаламић, дописник 
стр.сарадник за комуникацију  

                               ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина

Извршена теоретска и практична обука свих 
возача новог вучног воза за одвоз пепела, 

шљаке и гипса
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Откако је “Рудинг“ д.о.о. 
Угљевик ушао у породицу 
предузећа Електропривреде 

Републике Српске, тежиште 
рада овог друштва, у складу са 
пословним плановима и потребама 
МХ“ЕРС“, било је на припреми оба 

расположива површинска копа за 
даљу експлоатацију. Извршена је 
потребна експропријација земљишта 
и откривка пројектованог дијела, тако 
да је данас откривено и припремљено 
за даљу експолатацију око 700.000 
m3 техничко грађевинског камена 
и 1.000.000 тона кречњака – креде, 
чиме су створени услови за несметану 
производњу за наредни период. 

ЕРС је тако потврдила да се развија 
у складу са општим развојем друштва 
- праћењем технологија, примјеном 
законске регулативе, потребом да 
увијек послује боље и, нарочито, 
друштвеном одговорношћу какву 
треба да има једно респектабилно 

За даљу експолатацију 
откривено и припремљено 
око 700.000 m3 техничко 
грађевинског камена и 1.000.000 
тона кречњака – креде, чиме су 
створени услови за несметану 
производњу за наредни период

привредно друштво.  
Друштво “Рудинг“ д.о.о. Угљевик 

је под називом “Грамат“ настало 1979. 
године из организационе јединице 
“Истражни радови и производња 
грађевинског материјала“ бившег 
Рудника угља Угљевик.  Све до 2001. 

године фирма се углавном бавила 
бушачко-минерском дјелатношћу,  
геолошким истраживањима, бушењем 
у рударству и грађевинарству. Године 
2001. почиње се успјешно бавити  
производњом и прерадом техничко-
грађевинског камена и литотамнијског 
кречњака – креде.  

Данас је “Рудинг“ д.о.о. 
Угљевик јавно предузеће у 100% 
власништву Мјешовитог Холдинга 
“Електропривреде Републике 
Српске“ Матично предузеће а.д. 
Требиње, које запошљава 24 радника. 

Према ријечима директора Дарка 
Ивковића, “Рудинг“ д.о.о. Угљевик 
у склопу својих активности врши 
експлоатацију литотамнијског 
кречњака креде на Површинском копу 
“Вучијак“ и техничко-грађевинског 
камена кречњака на Површинском 
копу “Јабланград“.  

Површински коп литотамнијског 
кречњака - креде “Вучијак“ 
налази се у непосреденој близини 
насеља Угљевик, са прикључком на 
магистрални пут Бијељина – Тузла.

Кровина литотамнијског 
кречњака је само веома танки слој 
хумуса, на највећем дијелу лежишта, 
и глиновитих пролувијалних наноса 
дебљине три метра. Продуктивна 
серија литотамнијског кречњака има 
дебљину од просјечно 150 метара – 
појаснио је Ивковић.

На лежишту “Вучијак“, додаје 
Ивковић, доказане су и од стране 
надлежног министарства овјерене  
резерве кречњака у количини од 
око 15.000.000 тона са просјечним 
учешћем СаСО3 изнад 95,5%. 
Концесија је добијена на период од 
30 година.

“Рудинг“ д.о.о. Угљевик, перспективан колектив у породици предузећа 
Електропривреде Републике Српске

ЛЕЖИШТА "ВУЧИЈАК" И "ЈАБЛАНГРАД"
СПРЕМНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ

ОБЈЕКТИВ

На лежишту “Јабланград“ овјерене 
резерве техничко грађевинског камена 
– кречњака  у количини од око 2.500.000 
m3. Концесија на 20 година
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Л а б о р а т о р и ј с к а , 
полуиндустријска и индустријска 
испитивања квалитета минералног 
ресурса – креде са лежишта “Вучијак“ 
показала су да се ради о веома 
квалитетном минералном ресурсу, 
који се успјешно може експлоатисати 
и прерађивати, а потом примјењивати 
у разним гранама индустријске 
производње и то:  за процес 
одсумпоравања димних гасова, у 
индустрији боја и лакова, у индустрији 
папира, у индустрији гуме и ПВЦ, у 
ливачкој индустрији, у индустрији 
производње шећера, у металургији, 
у индустрији производње стакла, 
у индустрији минералних ђубрива, 
код припреме смјеса за сточну храну,  
у грађевинарству за производњу 
креча, као филер за израду коловоза, 
за добијање калцијум карбида, те за 
калцификацију киселих земљишта.

Површински коп техничко 
грађевинског камена – кречњака 
“Јабланград“ налази се на око осам 
километара јужно од Угљевика, 
непосредно уз насеље Мезграја. 
Локалним путевима повезано је са 
магистралним путевима  Бијељина – 
Тузла и Бијељина - Зворник.

На лежишту “Јабланград“ 
доказане су и овјерене резерве 
техничко грађевинског камена – 
кречњака  у количини од око 2.500.000 
m3. Концесија је добијена на период 
од 20 година.

Кречњак са лежишта “Јабланград“, 
на основу резултата добијених 
лабораторијским испитивањима, има 
задовољавајуће карактеристике и 
понашање у процесу индустријске 
прераде при добијању финалних 
производа и користи се за: израду 
агрегата за бетон и асфалт, израду 
агрегата за малтере, израду тампона 
за све врсте оптерећења, израду 
платоа, насипа и путних подлога, 

ОБЈЕКТИВ

уградњу кречњака као обрађеног  и 
необрађеног камена, израду каменог 
брашна (филера) за асфалт и друге 
сличне грађевинске сврхе.

Производ на којем се базира 
будуће пословање овог друштва 
јесте кречњак-креда са примјеном 
за одсумпоравање димних гасова 
на ТЕ Угљевик. Према свим 
досадашњим испитивањима, 
анализама као и примјени у пробном 
процесу одсумпоравања на ОДГ 
постројењу ТЕ Угљевик, кречњак 
са налазишта “Вучијак“ се показао 
као изузетно добар. Обзиром на 
удаљеност лежишта “Вучијак“ и 
постројења за ОДГ ТЕ Угљевик од 
око четири километра, континуирано 
снабдијевање кречњаком за 
постројење ОДГ ТЕ Угљевик током 
цијеле године не би било упитно. 

- Имајући у виду да просјечна  
потрошња кречњака на ОДГ ТЕ 
Угљевик може да варира у распону 
од  150.000 до 200.000 тона годишње, 
доказане резерве кречњака на 

лежиштву “Вучијак“ увелико 
превазилазе процијењени вијек 
трајања ТЕ Угљевик. Примјеном 
кречњака фирме “Рудинг“ д.о.о. 
Угљевик у процесу одсумпоравања 
ОДГ ТЕ Угљевик, остварила би се 
вишеструка корист за “Рудинг“ 
д.о.о. Угљевик, ЗП “РиТЕ Угљевик“ 
а.д. Угљевик, те посљедично и за 
цијели Холдинг “ЕРС“. “Рудинг“ 
д.о.о. Угљевик би добио сигурног 
купца и сигурно тржиште тј. сигуран 
пласман својих производа, док би ЗП 
“РиТЕ Угљевик“ а.д.  добило знатно 
јефтинији  процес одсумпоравања 
него да кречњак набавља  екстерно 
од других фирми – закључује 
директор  Дарко Ивковић.

Друштво “Рудинг“ д.о.о. има 
перспективу и потенцијал по питању 
квалитета руде, доказаних резерви, 
локације површинских копова, али 
да би се потенцијал у пуном обиму 
и реализовао на тржишту потребно 
је, у сарадњи са МХ “ЕРС“-ом, 
радити на  унапређењу  сарадње 
између “Рудинг“ д.о.о. Угљевик и 
ЗП “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик, уз 
истовремено  техничко-технолошко 
осавремењавање кроз набавку 
неопходне рударске механизације и 
постројења. 

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Дирекција за производњу

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

На лежишту “Вучијак“ доказане су и 
од стране надлежног министарства 
овјерене  резерве кречњака у количини 
од око 15.000.000 тона са просјечним 
учешћем СаСО3 изнад 95,5%. Концесија 
добијена на период од 30 година

Имајући у виду да просјечна  потрошња 
кречњака на ОДГ ТЕ Угљевик може 
да варира у распону од  150.000 до 
200.000 тона годишње, доказане резерве 
кречњака на лежиштву “Вучијак“ 
увелико превазилазе процијењени вијек 
трајања ТЕ Угљевик
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ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
богатије за нову мини хидроелектрану

КИЛОВАТСАТИ ИЗ КУЋНЕ ТУРБИНЕ

Након прибављања употребне дозволе, 1. јула 
2021. године закључен је Уговор о обавезном 
откупу електричне енергије по гарантованој 
откупној цијени за производњу из обновљивих 
извора којим се дефинише право на подстицај 
производње електричне енергије

Сврха предметне мини хидроелектране је да служи 
као кућни агрегат, односно за резервно напајање 
властите потрошње објеката ХЕ “Бочац“. Као 

неопходна потрошња сада се користи дизел агрегат снаге 
250 kVA док се цјелокупна сопствена потрошња реализује 
кроз два трансформатора 10,5/0,4 kV, 630 kVA са одцјепа 
генератора, односно два мрежна трансформатора 35/0,4 
kV, 630 kVA као резервног напајања. Покривање властите 
потрошње у условима престанка напајања са мреже намеће 
потребу острвског рада агрегата, који би се аутоматски 
укључивао по нестанку напона 0,4 kV. У погледу снаге кућни 
агрегат је усклађен са снагом потрошача који би били 
прикључени на њега и у складу са тим је извршен избор 
електромашинске опреме.  

Поред улоге резерве властите потрошње, у периоду малих 
вода, кућни агрегат треба да смањи рад агрегата ХЕ “Бочац“ 
у погледу обезбјеђења биолошког минимума, односно 
допуњавања акумулације  ХЕ “Бочац 2“. Додатно, у периоду 
великих вода кућна турбина би енергетски искористила дио 
сувишног протока који би се морао регулисати преливом.

Концептом је предвиђено да се вода захвата на самом 
изводу из постојеће бране на коти 249,7 метара и цјевоводом 
који je постављен поред локалног пута и води до машинске 
хале која се налази на лијевој обали Врбаса 150 метара 
низводно од бране.  

Вода из турбине се преко дифузне цијеви и водног окна, 
кроз излазни канал, одводи у ријеку Врбас. На машинску 
халу наслања се трафо - станица у коју је смјештен 
трансформатор и одговарајуће СН постројење. Произведена 
електрична енергија се одводи у јавну електродистрибутивну 
мрежу слободним 35kV водом до интерног далековода ХЕ 
“Бочац“ – ХЕ “Бочац 2“, односно прикључног мјеста које 
је на удаљености око 640 метара од машинске хале и гдjе 
далековод напаја стубну трафо – станицу 35/0,4 kV. Њеном 
реконструкцијом би се трајно ријешио и прикључак кућне 
турбине. Ова ТС за прикључак је идентична трафо-станици 
поред кућне турбине и служи као замјена за постојећу 35/0,4.

За презентовано рјешење о изградњи мале 
хидроцентрале снаге 710 kVA предвиђен је инсталисани 
проток од 1,4 m3/s и цјевовод DN800 са бруто падом од 49,55 
m. При датом протоку и снази, брзина воде у цјевоводу била 
би око 2,79 m/s, а ако би се планирала већа снага повећала 
би се брзина струјања у цјевоводу што би повећало 
хидрауличке и конструктивне губитке.

Прорачуном је утврђено да Францисова (Francis) турбина 
има већи степен искориштења и већи корисни пад те из тих 
разлога а и због типа турбина на хидроелектрани са којима 
особље електране има дугогодишње искуство, донешена је 
одлука за Францисову турбину са регулацијом лопатица на 
спроводном апарату. 

Технички опис
Према приједлогу рјешења за електромашинску 

опрему, предвиђено је да се хидроагрегат састоји од једног 
генератора и једне Францисове турбине са једним ротором 
те излазним генераторским напоном од 0,4 kV. 

Турбина је преко предтурбинских склопова (улазна 
цијев, лептирасти затварач и демонтажни елемент) спојена 
са цјевоводом под притиском. Регулација агрегата се врши 
уз помоћ лопатица спроводног апарата, који се налази 
на турбини, и турбинског регулатора. Регулација протока 
врши се помоћу датих лопатица преко којих се регулише 
проток кроз радно коло турбине. Погон регулационих 
лопатица је хидраулични, а само управљање обавља 
турбински регулатор. Турбински регулатор је електронски, а 
управљање се изводи путем ПЛЦ уређаја који је смјештен 
у ормару за управљање. У трафо-станици је смјештен један 
трансформатор од 800 kVA те СН блок са три ћелије.

Годишња производња турбине од 4.549.788,5 kWh 
се базира на, за постројења ове величине, статистички 
уобичајеној производњи од 8.400 сати. При томе испади 
мреже нису узети у обзир него само планирани застоји у 
производњи, за одржавање и поправке.

Инсталисана снага и годишња 
производња турбине

Дате снаге су израчунате на осовини турбине у једном и 
другом режиму рада (при различитим нивоима језера). Ако се 
узме степен корисности генератора 0,94 и трансформатора 
0,98 онда се може очекивати да би мала централа на 
далековод могла да испоручи 4,19 GWh на годишњем нивоу.

Локација и режим рада
Објекат кућне турбине се налази у непосредној близини 

Управне зграде ХЕ, између приступног пута и обалоутврде 
ријеке Врбас. У оквиру погона ХЕ Бочац постоји комплетна 
инфраструктура а у Управној згради се налазе све помоћне 
просторије, неопходне за потребе управљања и одржавања 
опреме и постројења кућне турбине.

Технолошким и електро-машинским пројектом 

ТЕХНОЛОГИЈА
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дефинисане су двије грађевински различите али технолошки 
повезане цјелине: 

• Подземни дио са технолошким постројењем, спратности 
По+Сут, димензија 10,35x7,35 m,

• Надземни дио са трафо-станицом и СН постројењем, 
спратности П, димензија 6,35x3,60 m.

Техничко-технолошка шема погона дефинише смјештај 
електро-машинског погона на најнижој могућој коти. Испод 
тог простора се налази изливно окно са преливном рампом 
која задире у круну зида обалоутврде. Над овим дијелом се 
формира проходна кровна тераса са отвором (и поклопцем) 
за монтажу и ремонт опреме. Простор за трафо-станицу 
и управљачко-контролну просторију налазе се у нивоу 
приступног пута.

Електрана је предвиђена за рад паралелно са мрежом. 
Опрема је прилагођена могућности рада електране у 
острвском режиму, међутим овај режим рада је атипичан 
за Францис турбине и могуће га је обезбиједити само уз 
изузетно контролисано оптерећење хидроагрегата. У првом 
случају регулација би се вршила тако да турбина одржава 
константан (максимални) проток. На овај начин постиже 
се највећи учинак у испоруци енергије. У другом случају 
регулација би се вршила одржавањем константног напона и 
фреквенције према тренутној снази потрошача.

Према захтјевима дистрибутивног електроенергетског 
система и потребама Инвеститора дефинисани су сљедећи 
услови под којима треба да ради хидроагрегат:

А. Паралелан рад са средњенапонском 
дистрибутивном мрежом (35 kV)

Б. Острвски рад
Регулација снаге се врши преко регулације протока 

кроз турбину у спроводном апарату, на основу константног 
протока или снаге односно мјерењем нивоа на улазу воде у 
цјевовод под притиском.

Систем за надзор и управљање
Концепт управљања МХЕ Бочац заснован је на СКАДА 

(SCADA) хардверу и софтверу (SCADA – Supervisory Control 
And Data Aquisition) који омогућава праћење стања појединих 
елемената, као и управљање појединим елементима 
хидроцентрале. У случају испада мреже хидроцентрала 
контролисано прелази на изоловани рад, а када се на мрежи 
поново успостави номинални напон, машински агрегат 
аутоматски секвенцијално наставља са радом паралелно с 
мрежом.

Машински агрегат може по избору да се погони ручно 
или аутоматски. У аутоматском погону машинским агрегатом 
управља регулатор водостаја по алгоритму да се проток или 
ниво воде одржава константним. 

Аутоматизација рада врши се помоћу мјерно-сензорских 
и извршних елемената који су размјештени по машинском 
агрегату, цјевоводу и водозахвату, а повезани су на 
програмабилни контролер који према задатом алгоритму врши 
прикупљање информација и издаје управљачке наредбе. 

ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. је покренуло низ 
активности за реализацију пројекта МХЕ “Кућна турбина“ на 
ријеци Врбас, инсталисане снаге 0,568MW са прикључним 
35kV далеководом.

Процедура добијања грађевинске дозволе спроведена је 
у складу са важећом законском регулативом. Као предуслов 
за њено добијање било је неопходно прибавити обимну 
документцију, дозволе и сагласности.   

Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови 
израђени су у децембру 2018. године и на основу њих су 
добијене сагласности и потврде на локацију. На основу 
тога, заједно са урбанистичко-техничким условима са 

стручним мишљењем, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију издало је локацијске услове у 
априлу 2019. године. 

Након што је израђен и ревидован Главни пројекат за МХЕ 
“Кућна турбина“ било је потребно прикупити сагласности на 
пројектну документацију, што је био предуслов за подношење 
захтјева за грађевинску дозволу. По окончању свих 
законских процедура, у марту 2020. године, предузећу ЗП 
“Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град додјељена 
је грађевинска дозвола за изградњу МХЕ “Кућна турбина“.

Прикључењем на електродистрибутивну мрежу, што је 
дефинисано уговором од 2. септембра 2020. године, електрана 
је двадесетак дана касније пуштена у пробни рад. У поступку 
прикључења електране на дистрибутивну мрежу преоведен 
је интерни технички преглед прикључка, мјерних мјеста 
и заштитних уређаја од стране представника Оператора 
дистрибутивног система у присуству инвеститора и главног 
извођача радова. Током трајања пробног рада извршена 
су функционална испитивања рада електране у складу са 
претходно дефинисаним програмом испитивања. У оквиру 
овог програма испитивања извршена су функционална 
испитивања рада електране са дистрибутивном мрежом 
те испитивања заштитних уређаја након чега је израђен 
извјештај. Након прибављања употребне дозволе, 1. 
јула 2021. године закључен је Уговор о обавезном откупу 
електричне енергије по гарантованој откупној цијени за 
производњу из обновљивих извора којим се дефинише 
право на подстицај производње електричне енергије из 
обновљивих извора енергије у МХЕ “Кућна турбина“. 

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

ТЕХНОЛОГИЈА
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Преговори РиТЕ Угљевик са кинеском компанијом 
“Beijing New Building Materials, PLC (BNBM)“ из 
Пекинга, око изградње фабрике гипсаних плоча, 

која би по капацитетима била међу највећим у Европи, 
приводе се крају.    

Планирано је да нова фабрика, чија ће вриједности 
износити 50 милиона евра, буде изграђена на рудничком 
одлагалишту у Угљевику, на површини од 125.000 
квадратних метара. Пројектована је за производњу 
30 милиона квадратних метара гипсаних плоча и 
запошљаваће око стотину радника. Са радом би 
требало да почне најкасније за годину дана од почетка 
грађевинских радова, што ће бити од огромног значаја не 
само за Угљевик и регију него и за Републику Српску и БиХ 
у цјелини. 

 “Beijing New Building Materials, PLC (BNBM)“ из 
Пекинга је водећа кинеска компанија у овој бранши, која 
се међу првима појавила као озбиљан пословни партнер 
за прераду гипса, као нуспроизвода недавно изграђеног 
постројења за одсумпоравање димних гасова.  

Још у току изградње система за одсумпоравање 
димних гасова у Термоелектрани Угљевик трагало се за 
оптималним рјешењем питања управљања гипсом, који  
као нуспроизвод проистиче из процеса  ОДГ. Складишни 
простор постројења, ЕСИ силос, омогућава складиштење 
количине гипса који се произведе за седам дана, односно око 
7.000 тона.  Без обезбијеђеног пласмана, због приоритета 
и карактера непрекидности рада ОДГ постројења, свака 
количина преко наведене се депонује, у овом тренутку 
на једину расположиву, заједничку депонију на руднику. 
Тим стручњака РиТЕ Угљевик који је био ангажован на 

РиТЕ Угљевик  рјешава велики еколошки проблем 
и отвара путеве за нове инвестиције

УСКОРО ФАБРИКА ГИПСАНИХ ПЛОЧА  

Фабрика пројектована за производњу 30 
милиона квадратних метара гипсаних плоча 
биће изграђена на рудничком одлагалишту, 
на површини од 125.000 квадратних метара, 
њена вриједност износиће 50 милиона евра, а 
запошљаваће око стотину радника

реализацији пројекта ОДГ у сарадњи са управом предузећа, 
тражио је начин да пласира произведени гипс, како не би 
представљао класичан отпад. 

Према ријечима Златка Маловића, пројект менаџера 
ОДГ система у РиТЕ Угљевик, гипс као нуспроизвод 
одсумпоравања је својим квалитетом погодан за употребу 
у цементној и индустрији гипсаних производа, а с обзиром 
на процјену да ће на годишњем нивоу ОДГ производити 
око 300.000 тона гипса успостављено је доста контаката 
са фирмама из те гране индустрије, а са неким од њих већ 
је оставрена и сарадња. 

Маловић напомиње да ипак треба имати у виду да је 
у цементној индустрији потражња за гипсом релативно 
мала, јер у произведеној тони цемента гипс учествује са 
свега 3-5%. Са друге стране фабрике гипсаних производа 
имају потребе за далеко већим количинама гипса. Тако је 
управа РиТЕ Угљевик посебну пажњу посветила управо 
успостављању контаката са  компанијама за производњу 
гипсаних производа. 

У децембру 2019. године, кинеска компанија је изразила 
озбиљну намјеру о инвестирању у постројење за производњу 
гипсаних производа у сарадњи са РиТЕ Угљевик. 

Тренутно је РиТЕ Угљевик у фази потписивања уговора 
о оснивању заједничког предузећа са “BNBM“, за шта је 
добијена сагласност Владе РС.       

“BNBM“ се налази на листи 500 најуспјешнијих компанија 
на свијету. Развио се у највећу кинеску индустријску 
групу за еколошки прихватљиве грађевинске материјале. 
Добитник је најзначајнијих награда и признања, међу 
којима су  и “Награда за изузетан допринос свјетској 
индустрији гипса, “Свјетска компанија године из области 
гипса“, “Велика награда Кине за индустрију, “Предузеће 
са најбољим повратом за своје акционаре у Кини” и сл. 
Године 2019. МOODY’S је компанији “BNBM“  по први пут 
додијелио рејтинг А3, што представља највиши свјетски 
резултат у датој индустрији. 

Светлана Симанић, дописник
 референт за односе с јавношћу 
ЗП  “РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

ТЕХНОЛОГИЈА
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ОБУКУ ЗАВРШИЛО 128 РАДНИКА

Да није дошло вријеме у 
којем су се изгубиле све 
вриједности и правила 

по којима су у периоду прије рата 
функционисале велике фирме у којима 
се, поред бриге о радном процесу, 
бринуло и о обуци радника из области 
заштите на раду, доказ су и недавне 
активности у РиТЕ Гацко. 

Једна од њих је и стручно предавање 
о пружању прве помоћи унесрећеним 
радницима до доласка љекарске екипе 
или њиховог пребацивања у амбуланту, 
које је у просторијама  ЗП “Рудника и 
термоелектране Гацко“ а.д. одржано 
у организацији Службе за заштиту 
на раду. Тиме ј у овом предузећу 
испоштовано правило по коме за 
пружање прве помоћи морају бити 
оспособљени  руководиоци и најмање 
два одсто од укупног броја извршилаца 
у једној радној смјени или локацијски 
одвојеној јединици.  

Обуку је, уз поштовање свих мјера 
заштите од ширења инфекције корона 
вируса,  провела специјалистичка 
амбуланта медицине рада “MED-
ICAL“ Бијељина. Предавач је био 

доктор Винко Ђурић, специјалиста 
медицине рада, који је највећи дио 
свог радног вијека  провео бавећи се 
здравственим питањима везаним за 
рад и радну средину. 

Оспособљавање радника за 
пружање прве помоћи обављено је 
у три дијела и то теоријска настава, 
практична примјена и провјера.

Пошто је РиТЕ Гацко једним 
дијелом и фабрика под отвореним 
небом демонстрирано је пружање прве 
помоћи за повреде које могу наступити 

у свим фазама производног процеса, 
али и спасавање од могућег уједа змија 
и разних врста тровања.  

Увјерења о успјешно завршеној 
обуци из пружања прве помоћи издата 
су за 128 радника, који су, како је рекао 

Запослени у “РиТЕ Гацко“ оспособљавани за пружање прве помоћи

доктор Ђурић,  показали да имају 
“хладну главу и вјеште прсте“, што 
представља основ за успјешно пружање 
прве помоћи у свакој ситуацији.

Прва помоћ је скуп поступака којима 
се помаже озлијеђеној или изненада 
обољелој особи на мјесту догађаја, 
прије доласка хитне медицинске 
службе или других квалификованих 
здравствених радника. Циљ је да 
сваки човјек треба да буде оспособљен 
да укаже прву помоћ ономе коме је она 
потребна и да сви имамо у виду да прва 
помоћ пружена на вријеме спашава 
животе угрожених. 

Слава Богдановић, дописник
Организатор информативне дјелатности

ЗП “РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Пошто је РиТЕ Гацко једним 
дијелом и фабрика под отвореним 
небом демонстрирано пружање 
прве помоћи за повреде које могу 
наступити у производном процесу, 
али и спасавање од уједа змија и 
разних врста тровања

Три сата без паузе

Да је едукација била занимљива 
и поучна свједочи чињеница 
да за три сата предавања није 
тражена пауза. 
Међу присутним радницима се 
могло чути и понеко подсјећање 
на давно прошла времена, када су 
њихове мајке и баке  морале проћи 
курс обуке пружања прве помоћи 
- биле оне чобанице, домаћице, 
професори или радници, живјеле 
у селу или граду.
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У вријеме када су одласци младих и школованих 
кадрова из Републике Српске постали 
свакодневица, ријеткост је наићи на свијетле 

примјере и на предузећа која су своја врата отворила за 
младе људе. Из године у годину, “Хидроелектране на Дрини“ 
пружају могућност запослења, као и приправничког стажа, 
посебно онима коју своју будућност планирају да граде у 
својој земљи.

Млади су наша будућност, поручују из овог успјешног и 
озбиљног колектива, и они су ти, који ће у  годинама које 
долазе, водити и развијати ово предузеће. 

Међу онима који су добили шансу за приправнички стаж 
у ХЕ Вишеград, нашла се и Тијана Софијанић, струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства.

- Запослена сам у Служби за информационе технологије, 
гдје су услови рада одлични за почетнике и прво запослење 
младих инжењера. Рад са новим технологијама и разним 
областима из ИТ индустрије одличан су предуслов за 
стицање нових знања и вјештина – истиче Тијана Софијанић.

Када је ријеч о ментору и старијим колегама, Тијана има 
само ријечи хвале, додаје да су великодушни у дијељењу 
информација и корисних савјета млађим колегама и 
да им својим приступом знатно олакшавају процес 
прилагођавања у фирми.   

Заједно са Тијаном, приправнички стаж у овом предузећу 
започео је и Мирко Ђукановић, који је звање инжењера 
електротехнике стекао на Електротехничком факултету у 
Источном Сарајеву, након чега је добио прилику да знања 
стечена током студија допуни и усаврши радом у Служби 

електроодржавања. Мирко каже да је јако срећан што је 
добио могућност да приправнички обави у фирми као што 
је вишеградска хидроелектрана, јер је још од уписа на 
факултет имао жељу да буде дио баш овог колектива. 

- Распоређивањем у Службу електроодржавања 
добио сам могућност приступа пројектима везаним за 
функционисање постројења, као и активно учествовање у 
дешавањима која се односе на електро струку, а обављају 
се на хидроелектрани. На тај начин су ми отворена врата 
усавршавања у овој области, а великим дијелом су за то 
заслужне и старије колеге, које ми несебично дају сугестије 
и помажу приликом обављања задатака - додаје Мирко.  

Тијана и Мирко надају се да ће оправдати указано 
повјерење, које им је пружено у виду обављања приправничког 
стажа у “Хидроелектранама на Дрини“, али и да ће стећи нова 
знања и вјештине потребне за усавршавање у даљем раду. 
Ово двоје инжењера само су дио међу запосленима, којима 
је пружена шанса за рад и напредовање у овом предузећу, 
које је одлучно у томе да се надограђује и расте уз младе, 
образоване и амбициозне кадрове. 

Директор Недељко Перишић истиче да се ХЕ Вишеград 
може похвалити све већим бројем младих кадрова на 
важним и одговорним позицијама у фирми, који предано 

- Запошљавање је само један од видова подршке 
успјешним, младим људима. Tу су, такође, и стипендије 
студентима из Вишеграда и цијеле Републике Српске које 
су додијељиване претходних неколико година, подршкa 
и помоћ спортистима, ученицима генерације и осталим 
успјешним појединцима у другим сферама. У складу са 
могућностима, ово предузеће ће и у наредном периоду 
наставити са таквом друштвено-одговорном политиком, која 
ће младима пружати шансу за запослење и напредовање, 
а другима мотивацију на путу ка остварењу нових циљева – 
каже директор Недељко Перишић. 

Марија Нинковић, дописник
ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Запошљавање је само један од видова 
подршке младим људима. Tу су и стипендије 
студентима, подршкa и помоћ спортистима, 
ученицима генерације и осталим успјешним 
појединцима у  другим сферама, каже директор 
Недељко Перишић

“Хидроелектране на Дрини“ наставиле са друштвено одговорном политиком

ОТВАРАЈУ ВРАТА МЛАДИМА 

Тијана Софијанић

Мирко Ђукановић

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
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ТЕЛЕСКОП

Поплаве Обреновац (2014. год.)

Поплаве Румунија (2021. год.)

ЕКСТРЕМНО ВРИЈЕМЕ ДОНОСИ ПОПЛАВЕ, 
СУШE И ПОЖАРЕ

Климатске промјене погађају све регије свијета. 
Поларне ледене плоче се топе и море расте. У 
неким регијама екстремне падавине и поплаве су 

чешће, док се у другим регијама  дешавају суше и пожари. 
Очекује се, да ће се ти негативни утицаји интензивирати у 
наредним деценијама. 

Екстремно вријеме, промјењиве количине падавина, 
обилне кише и други екстремни временски догађаји све 
су учесталији. То може довести до поплава и смањења 
квалитета воде, али и смањења доступности водних ресурса 
у неким регијама. 

Посљедице за Европу:
- У јужној и средњој Еуропи све су чешћи топлотни 

таласи, шумски пожари и суше. 
- Медитеранско подручје постаје сушно подручје, што 

га чини још рањивијим на сушу и пожаре.
- Сјеверна Европа постаје све влажнија, а зимске 

поплаве могле би постати уобичајене. 
Урбана подручја, у којима сада живи 80% Европљана, 

изложена су топлотним таласима, поплавама или порасту 
нивоа мора, али често нису опремљена за прилагођавање 
климатским промјенама. 

Многе сиромашне земље у развоју су међу 
најугроженијима. Људи који тамо живе често увелико зависе 
о свом природном окружењу и имају најмање ресурса за 
суочавање с промјеном климе. Климатске промјене већ имају 
велики утицај на здравље, у неким регијама забиљежен 
је пораст броја смртних случајева повезаних с врућином, 
а у другим смањен број смртних случајева повезаних с 
прехладом. Већ се виде промјене у дистрибуцији неких 
болести које се преносе водом и другим преносиоцима. 

Оштећења имовине и инфраструктуре и здравља људи 
намећу велике трошкове друштву и економији. Између 1980. и 
2011. године поплаве су погодиле више од 5,5 милиона људи и 
узроковале директне економске губитке веће од 90 милијарди 
евра, објављено је на https://ec.europa.eu/clima/change/con-
sequences_en). Посебно су погођени сектори који се снажно 
ослањају на одређене температуре и нивое падавина, попут 
пољопривреде, шумарства, енергије и туризма. 

Климатске промјене догађају се тако брзо да се многе 
биљне и животињске врсте боре с тим. Многе копнене, 
слатководне и морске врсте већ су се преселиле на нове 
локације. Неке биљне и животињске врсте бит ће изложене 
повећаном ризику од изумирања ако глобалне просјечне 
температуре наставе неконтролисано расти.

ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
Подручје Балкана у посљедњем периоду изложено је 

климатским промјенама, присутне су непогоде: поплаве, 
суше, екстремно високе и екстремно ниске температуре, 
екстремно високи и екстремно ниски протоци на ријекама, 
пожари, повећање нивоа мора...

Главни узрок климатских промјена свакако је ефекат 

Негативни утицај климатских промјена земљама Западног Балкана 
пријети по разним основама

Становништво Западног Балкана нема велики утицај на појаву климатских промјена, али има велике 
негативне посљедице због честих поплава, суша и пожара. Развијене земље више утичу на појаву 

негативних климатских промјена, а када се и догоде непогоде лакше их отклањају

Поплаве Добој (2014. год.)

Поплаве Албанија (2021. год.)
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стаклене баште. Неки гасови у Земљиној атмосфери дјелују 
слично као стакло у стакленим баштама – задржавају сунчеву 
топлоту и онемогућавају да се врати назад у свемир – и тако 
узрокују глобално загријавање.

Многи од тих гасова који изазивају ефекат стаклене 
баште природно су присутни, али због људских активности 
у атмосфери се значајно повећава концентрација неких 
од њих, а посебно угљен  диоксида (CO2), метана, азотних 
оксида и флуорираних гасова.  

Концентрација CO2 у атмосфери 2020. године била је 48 
% већа него у прединдустријско вријеме (прије 1750.) Вијек 
трајања гасова који изазивају ефекат стаклене баште није 
исти. Азотни оксид, као и CO2, су дуготрајни гасови,  који 
се у атмосфери накупљају десетинама година, па чак и 
стотинама година.

Узроци пораста емисија: 
• Изгарањем угљена, нафте и гаса, ослобађају се 

угљен диоксид и азотни оксид. 
• Крчење шума, апсорпцијом CО2 из атмосфере 

стабла помажу у регулисању климе. Сјечом стабала губи се 
тај користан ефекат те се угљеник акумулисан у стаблима 
испушта у атмосферу и појачава ефекат стакленe баште. 

• Повећан узгој стоке. Краве и овце производе велике 
количине метана док пробављају храну. 

• Из гнојива која садрже азот ослобађа се азотни оксид. 
• Флуорирани гасови испуштају се из опреме и 

производа који их садржавају. Ти гасови имају врло снажан 
ефекат загријавања, до 23.000 пута већи него CО2.

ПРИМЈЕНА УГЉА И РАЗВОЈ ДРУШТВА
Употреба угља за погон парне машине (Прва 

индустријска револуција) допринијела је брзом развоју 
земаља Западне Европе и Сједињених Америчких држава. 
Бруто друштвени производ ових земаља значајно је растао 

примјеном парне машине.
Колика је била у употреби снага парне машине (снага 

угља), може се видјети и у изграђености жељезничке 
инфраструктуре у периоду између 1830. и 1890. године у 
Великој Британији, Њемачкој и Сједињеним Америчким 
Државама, како је приказано у наредној табели.

ЗАПАДНИ БАЛКАН И КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ
Ако се  Република Српска/БиХ упореде са осталим 

земљама Европе у периоду “Прве индустријске револуције“, 
може се закључити да је индустријско друштво на подручју 
РС/БиХ ступило са великим закашњењем. 

Први пут парна машина била је у употреби у Енглеској у 
периоду око 1780. године. У Њемачкој прва парна машина 
је инсталирана 1784. године, у Аустрији 1809. године, а у 
Мађарској 1835. године.

Прва парна машина јавља се у РС/БиХ, са кашњењем 
од 107 година у односу на Енглеску, а у односу на Аустрију 
80 година.

Последње деценије 19. вијека почиње парна машина да 
има значајну улогу као извор погонске снаге. Прве парне 
машине у РС/БиХ биле су мале и по снази нису прелазиле 
капацитете већих  пилана које су користиле енергију 
ријека. Њихов број се са 237 у 1900. години, повећао на 452 
у  1911. години.

Првих 100 километара жељезничког колосијека на подручју 
РС/БиХ изграђено је 1872. године, али тек након 1878. год 
почело се са изградњом жељезничке мреже. Ако се упореде 
подаци у вези почетка изградње жељезничког колосијека 
на подручју РС/БиХ може се закључити да се  каснило 40-50 
година у односу на земље Западне Европе и САД.

На основу претходних чињеница може се закључити да 
се енергија угља на подручју развијених земаља Европе 
и Америке значајно користила, док је на подручју РС/БиХ 
била занемарљива.

Ако се анализира потрошња електричне енергије која се 
производила из угља у периоду од 1954. до 1960. године може 
се закључити да су поједине земље Западне Европре више 
потрошиле угља по глави становника у односу на земље 
бивше Југославије неколико десетина пута, тако да се може 
закључити да је потрошња угља на подручју западне Европе 
значајно допринијела негативним климатским промјенама у 
односу на земље Западног Балкана.

Потрошња енергије произведене из угља по глави 
становника у бившој СРБиХ и појединим земљама за 
период  од 1954. до 1960. године приказана је на наредном 
дијаграму. Ако се анализира потрошња у СРБиХ у односу на 
данашњу организацију по ентитетима, може се закључити 
да је у том периоду било знатно више производних објеката 
на подручју које је Дејтонским споразумом припало ФБиХ 
у односу на дио који чини Републику Српску, јер је једина 
термоелектрана мале снаге била у Фочи.

Ако се анализира наредни дијаграм, може се закључити 
да су данас међу највећим загађивачима емисијама CO2, 

Примјена парних машина у индустрији

Емисије фосилних CO2 који се емитују према економијама 
(енергетска индустрија, друга индустријска потрошња, 

грађевинарство, транспорт и други сектори) 
(Извор: Road to EU Climate Neutrality by 2050, Brussels, January 2021)

Табела:  Жељезнички колосијек 1830.-1890. и 2001. год. у [km]

 Извор: A HISTORY OF STEAM POWER- Jorgen Lovland Professor emeritus
Department of Chemical Engineering, NTNU Trondheim, Norway 2007
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Европа, Сједињене Америчке Државе и НР Кина.

ТРАНСФОРМАЦИЈА ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА
У досадашњем периоду, најзначајинији енергетски 

извори на подручју Западног Балкана су били угаљ и 
хидроенергија, а највећи број енергетских извора изграђен 
је у другој половини двадесетог вијека. У домаћинствима за 
огрев најчешће се користилo дрвo.

У наредном периоду неопходно је прилагодити енергетику 
са прилагођавањем климатским промјенама, тако да би 
требало градити енергетске изворе у складу са: 

-природним енергетским потенцијалом са којим се 
располаже на подручју Западног Балкана,

-ниском цијеном електричне енергије из појединих извора, 
-енергетске објекте који ће имати већи друшвени утицај,
-енергетске објекте који ће обезбјеђивати стабилност 

енергетских система,
-енергетске изворе који су доступни на подручју 

Западног Балкана.  
Када се анализира, природни енергетски потенцијал са 

којим се располаже на подручју Западног Балкана, може се 
закључити да је значајан потенцијал обновљивих извора 
енергије: хидропотенцијал, потенцијал биомасе, потенцијал 
сунца и вјетра.  Значајне су и количине угља на подручју 
Западног Балкана.

Ако се анализирају енергетски објекти из којих се може 
добити електрична енергија са нижом цијеном то су енергетски 
објекти који користе енергију сунца и вјетра. Електрична енергија 
са нешто већом цијеном може се добити из хидропотенцијала, 
потенцијала биомасе, геотермалног потенцијала и угља. 

Енергетски објекти који имају већи друштвени утицај 
од других су акумулационе хидроелектране, код којих 
акумулације обезбјеђују значајније прилагођавање 
климатским промјенама. Акумулационе хидроелектране 
производе електричну енергију без емисија CO2, омогућавају 
акумулисање електричне енергије, обезбјеђују заштиту 
од поплава и суша, омогућавају акумулисање воде која је 
неопходна за живот становништва. 

Енергетски објекти који обезбјеђују стабилност 
електроенергетских система на подручју Западног Балкана 

су термоелектране. На основу досадашњих технолошких 
достигнућа, може се очекивати да би ови објекти требали 
да обезбиједе стабилност и у наредних неколико десетљећа. 
Иако ови објекти емитују емисије CO2 не може се очекивати 
да електроенергетски системи на подручју Западног Балкана 
могу да обезбиједе стабилност без рада термоелектрана. Са 
повећаном изградњом енергетских објеката из обновљивих 
извора енергије, број сати рада термоелектрана требао би 
се смањивати, али ови објекти у наредном периоду требали 
би бити  у функцији сигурности енергетских система,  када 
други обновљиви извори не могу да обезбиједе производњу 
довољних количина електричне енергије. 

Други енергетски извори који би требало да обезбиједе 
стабилност енергетског система су реверзибилне 
хидроелектране, као енергетски извор који може да 
акумулише електричну енергију по најнижој цијени и који 
може да пружа помоћне услуге.

О енергетским изворима који су доступни на подручју 
Западног Балкана може се говорити о природном гасу, који 
ће се користити у зависности од цијена енергије на подручју 
Западног Балкана и потреба енергетског система. 

Трансформација енергетских система на подручју Западног 
Балкана у циљу смањења и прилагођавања климатским 
промјенама је дуг процес који ће трајати више десетина година. 
Инвестициона улагања у нове енергетске објекте биће велика, 
а за земље које имају низак БДП то ће представљати одређени 
проблем. Трансфомација енергетског система захтијеваће 
примјену нових технологија које је потребно постепено усвајати. 

Како је намјера ЕУ да се смањи утицај на климатске 
промјене кроз смањење емисија CO2, потребно је за подручје 
Западног Балкана обезбиједити прилагођавање климатским 
промјенама кроз изградњу инфраструктуре, гдје би развијене 
земље требало да значајније помогну реализацију енергетских 
пројеката на подручју Западног Балкана, кроз инвестирање у 
економски оправдане пројекте, кроз обезбјеђење донација и 
повољних кредитних средстава. 

др Жељко Ратковић дипл. инж. маш.
Дирекција за развој, 

МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње

Потрошња енергије произведене из угља по глави становника у 
вријеме  СРБиХ и појединих земаља за период 1954. до 1960. године
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ШТА НАС ЧЕКА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Утицај климатских промјена на подручју Западног Балкана 
подијељен је на регије: медитеранску, планинску и 
континенталну.
Медитеранска регија (подручја од обале мора до 
сусједних планина), на подручју ове регије могу се 
уочити климатске промјене и то:  повећање температура 
(већа од просјека у ЕУ),  смањење годишњих падавина, 
смањење годишњих протока на ријекама, све већи ризик 
од губитка биодиверзитета, повећање потражње воде за 
пољопривреду, смањење приноса усјева, повећање ризика 
од шумских пожара, повећање морталитета од топлотних 
таласа, ширење јужних преносивих болести, смањење 
хидроенергетског потенцијала, смањење љетног туризма 
и повећање потенцијала у другим годишњим добима.
Планински регион  (планинска подручја) који имају 
климатске утицаје као што су: пораст температуре већи 
од просјека ЕУ, смањење обима и запремина глечера, 
помјерање биљних и животињских врста према горе, 
висок ризик од изумирања врста у алпским регионима, све 
већи ризик од ерозије тла, смањење скијашког туризма.
Континентални регион, климатски утицаји у овим 
регионима могу се окарактерисати, повећањем екстремних 
температура, смањење љетних падавина,  повећање 
температуре воде, повећање ризика од шумских пожара, 
смањење економских вриједности шума.

27ЕРС | септембар 2021.



обезбиједити струју за освјетљење 
улица и јавних зграда. Управа се 
обавезала да акционару бесплатно 
одобри постављање подземне и 
надземне преносне мреже и да за 
њу користи државне зграде. Уколико 
преносна мрежа буде постављена на 
земљишту или кућама у приватном 
власништву, управа се обавезала да 
ће власницима наредити да допусте 
њено инсталирање. Предузеће 
"Емануел Краус" је требало да формира 
акционарско друштво на Цетињу, у 
трајању од 30 година, под називом 
"Црногорско акционарско друштво за 
електрику"  за руковођење електричном 
централом у црногорској пријестолници. 
"Емануел Краус" а.д. се обавезало да 
електричну струју производи у довољним 
количинама за освјетљење, индустријске 
и друге сврхе, током читавог дана и ноћи, 
иако због техничких разлога продаја 
струје за индустријске сврхе може бити 
ограничена само на дневне часове. 
Улична расвјета мора бити упаљена с 
првим мраком а свјетиљке да горе до 
сванућа, с тим што су све свјетиљке 
морале горјети до поноћи а након тога 
половина њих. Посебним чланом била 
је утврђена цијена струје за различите 
врсте освјетљења и многобројне намјене. 

Друштво “Емануел Краус” се 
уговором обавезало да најдаље до 20. 
августа инсталира постројења и да до тог 
датума освијетли главну градску улицу, 
књажев двор, престолонасљедников 
двор, двор књаза Мирка, Владин дом, 
Министарство војно, Војни стан, Зетски 
дом и Дјевојачки институт. Након тога, у 
року од шест мјесеци, морали су добити 
струју сви други потрошачи, а варош је 
морала бити потпуно освијетљена. Као 
гаранцију за извршење овог уговора 
Друштво је морало да положи у неку 
црногорску банку 40.000 круна, с тим 
што ће му се 20.000 круна вратити када 
изврши обавезе чији је рок 20. август, 
а друга половина када освјетљење 
Цетиња буде потпуно завршено.

СВЈЕТИЉКЕ НА ДВОРУ КРАЉА НИКОЛЕ
Послије потписивања Уговора 

Емануел Краус је извршио набавку 
дизел-мотора, генератора и друге 
опреме за електричну централу. 
Највећи дио опреме купљен је у Бечу и 
Грацу а потом бродовима транспортован 
у Котор. У Грацу су купљена два дизел 
мотора од по 60 КС, и два генератора 

РЕТРО

Црна Гора на путу од фењера на петролеј и плинских лампи 
до електрификације  почетком 20. вијека

ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА ЦЕТИЊУ
Електрификација Црне Горе 
почела је у првој деценији 
20. вијека само 28 година 
од изградње прве свјетске 
електричне централе, коју 
је у Њујорку подигао чувени 
амерички проналазач Томас 
Едисон. Прва црногорска 
електрична централа, прво 
јавно електрично освјетљење 
Цетиња, симболизовали су 
црногорски улазак у ново доба 
великога свјетског техничког и 
технолошког прогреса

У доба владавине књаза Николе, 
од 1860. године, за уличну 
расвјету у већим црногорским 

градовима кориштени су фењери на 
петролеј. Ови фењери су почетком 
20. вијека углавном били замијењени 
плинским лампама. Освјетљење улица 
је обично трајало неколико сати и 
то недјељом и у вријеме празника и 
светковина.

Нема података да је крајем 19. 
вијека планирано увођење електричног 
освјетљења иако се у Црној Гори знало 
да је у Београду 1893. уведена оваква 
врста расвјете. И црногорска јавност 
је посљедњих година 19. вијека путем 
штампе могла сазнати више о електричној 
енергији и њеној употреби кроз текстове 
који су углавном били везани за Николу 
Tеслу и његова открића.

Најава електрификације Цетиња 
саопштена је чланком "Електрично 
освјетљење на Цетињу" објављеним 
9. маја 1909. године у "Цетињском 
вјеснику". У њему се наводи да поводом 
предстојећег књажевог јубилеја - 
педесет година владавине, који се 
прославља наредне године, треба 
увести електрично освјетљење Цетиња. 
Влада је исказала спремност да у томе 
помогне цетињској општини, сматрајући 
да ће увођење електричног освјетљења 
бити од користи грађанима, али ће, исто 
тако, бити украс пријестонице у данима 
великог славља.  

КОНЦЕСИЈА НА 30 ГОДИНА
Управа вароши Цетиња је 31. 

децембра 1909. године донијела одлуку 
да се у граду уведе освјетљење. Двије 
седмице касније у званичном листу 

“Глас Црногорца”, објављен је позив 
фирмама да најдаље до 14. фебруара 
1910. године поднесу понуде за 
освјетљење Цетиња. 

На оглас Управе цетињске вароши 
јавиле су се двије фирме -  једна из 
Њемачке, а друга из Чешке. Преговори 
које је општинска управа водила с 
њима нису резултирали успјехом, јер 
ни једној није одговарао кратак рок 
који је дат за инсталирање освјетљења. 
Управа је поставила услов да читав 
посао буде завршен до августа 1910. 
године, што су заинтересоване фирме 
сматрале неизводљивим. 

Када је изгледало да се овај 
подухват неће моћи реализовати, 
општинској управи  је крајем марта 
1910. године, понуду  за електрично 
освјетљење поднио Емануел Краус 
из Трста, који је са својим братом 
Оскаром још 1908. године основао 
фирму "Emanuele Kraus-Trieste / Uf-
fi cio tehnico industriale"  за набавку и 
монтажу индустријске опреме и мотора. 
Након провјере информација о овој 
фирми посредством амбасаде Аустро-
Угарске на Цетињу, цетињске власти 
су крајем априла отпочеле преговоре 
са Краусом о подизању електричне 
централе. Преговори су завршени 
средином маја, када је потписан 
и Уговор, којим се Управа Цетиње 
обавезује да предузећу "Емануел 
Краус" из Трста уступа концесију за 
изградњу и рад електричне централе 
на Цетињу, у трајању од 30 година и 
да за тај период неће ниједном другом 
предузећу дозволити да обавља ову 
дјелатност у црногорској пријестоници, 
било да је у питању освјетљење 
гасом или на неки други начин, нити 
ће оснивати предузеће које би се 
бавило производњом струје. Изузети 
су случајеви када ово акционарско 
друштво из техничких разлога не може 

Зграда прве електричне централе у Цетињу
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Електрификација Цетиња био је 
значајан догађај у развоју града. Њиме 
је градски живот добио једну нову, 
модерну форму и стандард грађана 
уздигнут на највиши ниво. Постепено 
се ширила примјена електричне 
енергије, најприје за освјетљење, а 
затим за рад електричних уређаја и 
погоне индустријских постројења.

ЗГРАДА ПРЕТВОРЕНА У МУЗЕЈ
Недуго након увођења освјетљења 

на Цетињу, “Црногорско подузеће за 
електрику“ понудило је грађанима 
велики избор апарата за гријање, 
кување и чишћење, наводећи као 
епохални домет то што се уз помоћ 
електричног апарата “може чај и кафа 
у неколико минута узварит – без да се 
претходно запаљује огањ.“

Недуго након пуштања у рад 
централе забиљежени су и случајеви 
краћих прекида у снабдијевању  града 
електричном енергијом, који су хитно 
отклањани. За прекиде у редовном 
напајању Цетиња електричном струјом 
власт је прописала ригорозне казне, па 
је нпр. казном од 100 перпера кажњена 
електрична централа за један прекид 
струје од неколика минута. Кашњење 
у плаћању рачуна за струју није била 
ријетка појава. Сачувано је на десетине 
судских тужби због дуга за неплаћену 
струју. Упорним неплатишама струја 
је искључивана, што су неки од њих 
доживљавали и као личну увреду.

Централа на Цетињу је наставила 
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од по 55 kVA. За два мјесеца, од 
почетка јуна до почетка августа 1910. 
године, Краус је успио да инсталира 
постројење за електричну централу 
на Цетињу и да уведе освјетљење у 
краљев двор, двије главне улице и 
још неке државне зграде. Електричне 
инсталације најприје су биле 
постављене у књажевом двору, и то већ 
почетком јула 1910. године. Средином 
јула постављени су подземни каблови у 
једној од главних градских улица (улици 
Баја Пивљанина). Касније је окончан 
рад на инсталирању постројења и 
градске расвјете и на подизању зграде 
електричне централе која је за прво 
вријеме добила привремени смјештај 
у згради Владиног дома без икакве 
новчане накнаде. Зграда за електричну 
централу направљена је у најкраћем 
року. За потребе њене изградње фирма 
браће Краус откупила је око 2.400 
квадратних метара земљишта у близини 
Аустро-Угарског посланства у Бајовој 
улици. На тој локацији подигнута је 
камена зграда равног крова, квадратног 
облика, очувана до данашњег дана. 
Упошљавала је на дан почетка рада пет 
електротехничара и механичара, а убрзо 
се ширио њен извршитељски, технички 
дио радног персонала.

Електрична централа на Цетињу је 
почела са радом у августу 1910. године 
под називом "Црногорско подузеће за 
електрику". Пуштање у погон електричне 
централе и инсталирање преносне 
мреже, био је, без сумње, велики 
подухват, тим прије што је све завршено 
за нешто више од два мјесеца.

Када је у потпуности завршена 
планирана електрификација Цетиња, 
“Црногорско подузеће за електрику“ 
давало је освјетљење за двор краља 
Николе, двор престолонасљедника 
Данила, двор кнеза Мирка, све владине 
институције, Зетски дом, Дјевојачки 
институт, болницу “Данило I“, посланства, 
уличну расвјету са око стотину свјетиљки 
и нешто више од шездесет приватних 
кућа. Централа је производила трофазну 
струју, а укупна дужина високонапонске 
мреже износила је 3.500 метара. У то 
вријеме централа је производила око 
40.000 до 50.000 киловатсати, а напон 
на генератору је био 2.100 волти. Цијена 
струје за једну сијалицу била је око 
1,50 перпера мјесечно. О величини тог 
издатка говори компаративни податак да 
је у то вријеме нижи државни чиновник 
имао мјесечну плату око 100 перпера. 

За расвјету Цетиња кориштене 
су сијалице фирме "Oсрам". Ради 
квалитетног снабдијевања града 
електричном струјом дуж градских улица 
биле су инсталиране трафостанице од 
којих је једна у непосредној близини 
двора краља Николе очувана до данас. 

са радом током Првог свјетског рата, 
иако је због ратних прилика имале 
другачије радно вријеме и начин рада. 
Завршетком рата 1918. године централа 
је промијенила власника. Дотадашњим 
власницима  Емануелу и Оскару Краусу 
нова власт је одузела електричну 
централу и прогласила је државним 
власништвом. Држава је затим централу 
уступила на кориштење фирми браће 
Лала и Ника Зубера са Цетиња.

Електрична централа на Цетињу 
је 1927. године повећала своју снагу 
набавком једног дизел-мотора од 150 
КС. Снага овог мотора била је већа него 
снага два постојећа (укупно 120 КС). 
Куповина новог мотора марке Браун-
Бовери препоручена је од експертске 
комисије која је овај мотор оцијенила 
најекономичнијим и најприкладнијим 
за техничке услове цетињске централе. 
До 1945. године електрична централа 
на Цетињу располагала је са три дизел-
мотора, двије динамо-машине и једним 
генератором. Дужина електричне 
мреже коју је напајала цетињска 
централа износила је 17 километара.

Електрична централа на Цетињу 
је са одређеним проблемима радила 
и током Другог свјетског рата. Дио 
произведене енергије је нестајао 
услијед слабе разводне мреже чију 
је поправку спречавала оскудица у 
електричном материјалу и алату. По 
завршетку рата Министарство трговине 
и индустрије НР Црне Горе је 1947. 
године донијело одлуку да електричну 
централау преда на управљање 
Среском одбору Цетиње. Када је 1954. 
године Извршно вијеће Црне Горе 
Горе донијело Одлуку о оснивању 
Заједнице електропривредних 
предузећа Црне Горе, које се називало 
и “Електропривреда“, у њен састав је 
ушла и цетињска електрана. 

Временом су савремени енергетски 
објекти преузели улогу производње и 
дистрибуције електричне енергије тако 
да је 1963. године електрична централа 
на Цетињу, у потпуно исправном стању, а 
због неисплативости, скинута са мреже. 

Зграда и постројења “Црногорског 
подузећа за електрику“, како се 
најприје звала цетињска електрана, 
конзервирани су и због њиховог 
изузетног значаја стављени под 
заштиту Закона као споменик културе, 
да би 13. новембра 1976. године били 
претворени у музеј Електропривреде 
Црне Горе. Датум пуштања у рад 
електричне централе, 19. август, 
прославља се као дан Електропривреде 
Црне Горе а.д. Никшић. 

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

Командна табла прве електричне централе
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ПРОЗОР

Словеначка влада издала је фирми ГЕН Енергија 
енергетску дозволу за планирање и градњу 
другог блока нуклеарне електране Кршко. То 

је тек почетак дугорочног процеса, у ком ће се, за тај 
пројекат, тражити шира друштвена сагласност. ГЕН-и је 
за дозволу конкурисао крајем јануара 2020. године.

Енергетска дозвола предвиђа градњу нуклеарке треће 
генерације (реактор са водом под притиском - PWR), 
снаге 1.100 MW, те предвиђеном годишњом производњом 
електричне енергије од 8 до 12 TWh. Предвиђени животни 
вијек нуклеарке таквог типа је 60 година, има највиши 
сигурносни стандард и флексибилан начин рада, јер јој 
се капацитет прилагођава потребама електроенергетског 
система, истакли су у Љубљани, на заједничкој 
конференцији за медије, министар енергетике Јернеј 
Вртовец и Мартин Новшак, директор ГЕН Енергије. 

Оквирно се рачуна да би нова електрана коштала око 
пет милијарди евра, а ГЕН Енергија би је финансирала 
властитим приходом од продаје електричне енергије, 
кредитима и обвезницама, но не искључује се ни 
могућност учешћа других партнера у пројекту. 

- До сада проведене студије изводљивости показују да 
је Нуклеарна електрана “Кршко 2“ технички, околински 
и инвестицијски изведив пројекат будућег словеначког 

поузданог снабдијевања електричном енергијом, који 
примјерено одговара кључним изазовима енергетске 
трилеме и омогућује Словенији да се суочи с изазовима 
зелене транзиције- рекао је извршни директор ГЕН 
Енергије Мартин Новшак.

Словенија је у јулу ове године објавила Климатску 
стратегију до 2050. године, трасирајући климатску 
неутралност у складу с ЕУ циљевима, а та стратегија 
детектује нуклеарну енергију као дугорочну опцију. 
Словенија је градњу другог блока ставила у дугорочне 
планове јер би тиме осигурала испуњење европских 
критеријума за постизање климатске неутралности, 
смањио би се биланс фосилних горива у производњи 
електричне струје, те зависност од увоза те енергије. 
Уједно, Словенија би лакше задовољила климатске 
циљеве, пошто није осварила циљеве у зеленој енергији 
ни до 2020 године.

- Овим је у Словенији отворена широка јавна расправа 
о томе може ли се за наставак кориштења нуклеарне 
енергије у производњи струје у Словенији добити шира 
сагласност- казао је Вртовец, не искључујући да би 
се то питање на крају дугог процеса могло наћи и на 
референдуму. 

Он вјерује да би се шири консензус у друштву могао 
постићи, јер ни са нуклеарком Кршко није било проблема, 
ради стабилно и економично. 

Словенија одлуку о Нуклеарној електрани  “Кршко 2“ 
планира донијети до 2027. године. 

(www.energetika-net.com)

Нуклеарна електрана “Кршко 2“ технички, 
околински и инвестицијски изведив пројекат 
будућег словеначког поузданог снабдијевања 
електричном енергијом

Словенија би електрану градила сама, али је отворена и за партнерство

ЕНЕРГЕТСКА ДОЗВОЛА ЗА НУКЛЕАРНУ 
ЕЛЕКТРАНУ “КРШКО 2“
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Грађани и фирме из Србије који желе да инсталирају 
соларне панеле и производе електричну енергију 
за сопствену потрошњу, од сада ће то моћи да 

ураде на прилично једноставан начин. Статус прозјумера 
(енг. prosumer – produscer+consumer) или купца-
произвођача, термин из домаћег законодавства, даје им 
могућност да смање своје рачуне за електричну енергију, 
али и допринесу смањењу загађења животне средине.

Влада Србије усвојила је Уредбу о критеријумима, 
условима и начину обрачуна потраживања и обавеза 
између купаца-произвођача и снабдевача, која се односи 
на домаћинства, стамбене зграде и појединачне станове у 
зградама, као и фирме. Услови и процедуре да нека фирма 
постане прозјумер до доношења ове Уредбе били су веома 
компликовани, и трајали су мјесецима, а за домаћинства 
је било још неповољније, да не кажемо немогућа мисија.

Предуслов за доношење Уредбе било је доношење 
Закона о обновљивим изворима енергије, као и измјене 
Закона о енергетици.  

Могућност да грађани постану прозјумери је један 
од главних услова за демократизацију енергетике која 
подразумјева да грађани постају активни учесници 
на тржишту јер сами производе енергију, а на другој 
страни смањује се моћ великих енергетских компанија. 
Демократизација енергетике је саставни дио енергетске 
транзиције, која би требало да донесе прелазак са 

Србија усвојила уредбу о прозјумерима и расписала јавни позив 
за финансирање уградње соларних панела

ГРАЂАНИ САМИ ПРОИЗВОДЕ СТРУЈУ

Заинтересованим грађанима и фирмама омогућено 
да инсталирају соларне панеле и производе 
електричну енергију за сопствену потрошњу

фосилних на обновљиве изворе енергије, и тако смање 
захуктале климатске промјене.

Министарство рударства и енергетике, на чији предлог 
је усвојена Уредба, саопштило је да сада заинтересовани 
грађани и привреда цио посао могу да заврше без 
контакта са државном администрацијом, у једном кораку, 
као и да нису потребни локацијски услови, рјешење о 
грађевинској дозволи, одобрење о инсталацији и пробни 
рад, што је досад био случај.

После куповине и уградње панела грађани би само 
требало да се обрате снабдјевачу, послије чега бивају 
прикључени на мрежу, саопштило је Министарство. 

Тада ће сви купци-произвођачи, како се додаје, 
добити двосмјерно бројило, што значи да сву произведену 
електричну енергију предају мрежи, а на крају мјесеца се 
види разлика, па ће ако су произвели више него што су 
потрошили ту количину пребацити за сљедећи мјесец.

Министарство рударства и енергетике расписало је 
почетком септембра јавни позив програма енергетске 
санације породичних кућа и стамбених зграда, који 
спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске 
општине, у оквиру кога ће бити финансиран програм 
уградње соларних панела.

Како се даље наводи, финансирање се односи на 
уградњу соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
за израду неопходне техничке документације и извјештаја 
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије, који је 
у складу са законом неопходан приликом прикључења на 
дистрибутивни систем. 
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СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 
НА 3.000 КУЋА

КИНЕЗИ ГРАДЕ НАЈВЕЋУ 
ВЈЕТРОТУРБИНУ НА СВИЈЕТУ

Електропривреда Црне Горе покренула 
пројекат Солари 3.000+

Див за стварање енергије из обновљивих извора 
самостално може напајати 20.000 домаћинстава

Кинеска компанија ”MingYang Smart Energy” 
представила је највећу вјетротурбину на мору 
MySE 16.0-242, висине од 242 метра и капацитета 

од 16 мегавата, која самостално може напајати 20.000 
домаћинстава кроз период предвиђеног рока употрeбе од 
25 година.  

Овај див за стварање енергије из обновљивих извора 
долази с заиста импозантним чињеницама па када се 
први прототип заврти идуће године, његове три лопатице 
од 118 метара ће "резати" површину ваздуха од 46.000 
квадратних метара, што је више од шест фудбалских 
игралишта.

Кинези кажу да ће нове вјетротурбине овог типа 
генерисати око 89 гигаватсати енергије годишње, што је 
за 45 одсто више од претходне генерације MySE 11.0-203, 
иако доносе повећање висине од само 19 одсто. 

Тиме се указује да постоји оправдање за градњу све 
виших вјетротурбина, јер што су веће, више енергије 
стварају па се у њих пуно више исплати улагати него у 
пуно мањих за добијање исте количине енергије.

Мада је енергија Сунца најјефтинија, због бројних 
разлога везаних уз локацију и климу, вјетар испуњава 
празнину у константном приливу сунчевих зрака, па су 
вјетротурбине добра допуна, а с градњом оваквих гиганата 
предвиђа се да ће се и трошкови енергије добијене од 
вјетра значајно смањивати, између 37 и 49 посто до 2050. 
године, према извјештају аналитичара “Renew Economya“, 
преноси портал “Seebiz“.    

MingYang каже да је MySE 16.0-242 тек почетак стварања 
новог пројекта вјетроелектрана на мору капацитета већих 
од 15 MW. 

Љиљана Пендо, дипл.ел.инж.
Члан Уређивачког одбора

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ) представила је 
пројекат Солари 3.000+ који предвиђа постављање 
соларних панела на 3.000 објеката за индивидуално 

становање. ЕПЦГ ће обезбједити панеле, финансирање и 
обавити инсталирање, а грађани ће отплаћивати кредит за 
опрему у периоду од пет до седам година.

ЕПЦГ тако жели да искористи огроман потенцијал соларне 
енергије у земљи и да као један од пројеката преласка на 
зелену енергију понуди грађанима могућност производње 
сопствене енергије уградњом соларних панела. Максимална 
вриједност пројекта Солари 3.000+ износи око 30 милиона 
евра. ЕПЦГ припрема и пројекат инсталирања соларних 
панела на неплодном земљишту и воденим површинама. 

Грађани ће за соларне панеле моћи да се пријаве на 
конкурсу који ће се ускоро расписати. 

У току су припреме за јавни позив за финансирање 
пројекта и набавку опреме, док су студије изводљивости 
и идејно рјешење, које показују оправданост пројекта, већ 
припремљени, саопштено је из  ЕПЦГ.   

Након тога грађани, потрошачи из категорије 
домаћинства, могу очекивати расписивање јавног позива 
којим ће бити позвани да се пријаве за пројекат, док ће 
истовремено бити расписани конкурси за више од 400 
радника за уградњу соларних панела.

- Домаћинства ће на овај начин бити у прилици да сами 
производе електричну енергију за своје потребе и, евентуално, 
произведу вишак енергије за продају ЕПЦГ. То значи да, осим 
отплате кредита за соларне панеле, неће имати трошкове 
за електричну енергију, јер ће сами производити, а рата ће 
бити мања од њиховог просјечног рачуна за струју. Дакле, кад 
грађани отплате своју опрему, добијају бесплатну електричну 
енергију - нагласио је Милутин Ђукановић, предсједник 
Одбора директора ЕПЦГ.

- Након овог пројекта за домаћинства, планиран је и 
пројекат постављања соларних панела на неплодном земљишту 
у руралним подручјима и воденим површинама - најавио је он. 

ЕПЦГ активно ради на пројекту који подразумијева 
обиљежавање неплодног земљишта на којем ће се 
инсталирати соларни панели, а у припреми је и пројекат 
соларних плутајућих електрана на Сланом језеру. 

Balkan Green Energy News

Када се први прототип заврти идуће године, 
његове три лопатице од 118 метара ће "резати" 
површину ваздуха од 46.000 квадратних метара, 
што је више од шест фудбалских игралишта

ЕПЦГ ће обезбедити панеле, финансирање и 
обавити инсталирање, а грађани ће отплаћивати 
кредит за опрему у периоду од пет до седам година
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Иако наша јавност о њему 
мало зна, са сигурношћу 
се може рећи да је Павле 

Савић био један од највећих српских 
научника свих времена. Један је од 
пионирских истраживача који су 
увели човјечанство у атомску еру 
својим проналасцима у области 
нуклеарне фисије. Оснивач је 
нуклеарног института у Винчи, један 
од покретача совјетског нуклеарног 
програма, професор Београдског 
универзитета и предсједник Српске 
академије наука и умјетности од 1971. 
до 1981. године. Између осталог био 
је предсједник Привредног савјета 
Србије и члан Савјета Федерације.

Краљевина Србија његовог оца 
Петра шаље на службу у Слободну 
царинску зону Србије у Солуну, гдје 
се Павле и родио 10. јануара 1909. 
године, као прво од петоро дјеце. 
Павлов отац, као државни питомац 
и ветеринар, био је распоређиван 
на  службу у неколико градова, по 
државним потребама. Из Алексинца 
(гдје се оженио Аном, сестром Косте 
Стојановића) је пребачен у Солун, 
а одатле у Свилајнац, Београд, 
па Пожаревац. Такав је био и пут 

његовог сина Павла Савића.
Дјечачке дане Павле је провео у 

Алексинцу и Свилајнцу и тек што је 
научио да чита и пише, пронашао 
је, у кући свога дједа, књигу Руђера 
Бошковића о атомистици, која га је 
веома привукла а коју је са латинског 
превео његов ујак Коста Стојановић. 
Од малена је био врло знатижељан, 
са пажњом је посматрао појаве 
око себе и показивао велико 

интересовање за технику и техничке 
проналаске.

У Свилајнцу гдје је цијела 
породица провела године балканских 
ратова и Првог свјетског рата, Павле 
је пошао у основну школу. Послије 
рата, породица Савић се преселила 
у Београд, гдје је Павле завршио 
основну школу и кренуо у Другу 
београдску гимназију. У Београду је 
завршио четири разреда гимназије 
и положио малу матуру 1923. године. 
Одатле се селе  у Пожаревац, гдје је  
завршио гимназијско школовање и 
положио велику матуру 1927. Током 
школовања показао је велико 
интересовање за природне науке,
математику, физику и хемију, па је, 

опхрван радозналошћу и маштом, 
радио и више од школског програма 
и захтјева наставника. Поред тога 
бавио се и скаутизмом и радио-
аматеризмом, пуно је читао, писао 
је есеје, и био активан члан ђачких 
књижевних дружина ”Младост” у 
Београду и ”Развитак” у Пожаревцу, 
те сарадник у београдском ђачком 
листу ”Покушај”.

По завршетку гимназије, 
послије матуре, Павле Савић 
се уписује на Катедру физичке 
хемије на Филозофском факултету 
Београдског универзитета. Катедра 
је основана 1903. године и једна 
је од најстаријих катедри те врсте 
у Европи. Поред физичке хемије, 
слушао је физику, хемију, математику, 
минералогију и метеорологију и 
то код истакнутих професора и 
научника тог времена. Због својих 
квалитета и малог броја студената 
физичке хемије, већ на другој години 
постао је асистент-волонтер код 
професора Милоја Стојиљковића, 
шефа Катедре и управника Завода за 
физичку хемију. Павле је био добар 
и вриједан студент, помно је радио 

Својим проналасцима увео  човјечанство у атомску еру, основао нуклеарни институт у Винчи, био 
међу покретачима совјетског нуклеарног програма, професор Београдског универзитета, предсједник 
Српске академије наука и умјетности и, свакако,  један од највећих српских научника свих времена

НАУЧНИK СА КАРАКТЕРОМ 
БУНТОВНИКА

Павле Савић - нуклеарни физичар који је због почетка 
Другог свјетског рата остао ускраћен за Нобелову награду

Мајка Ана и отац Петар са сином Павлом 
Савићем у Тесалоники, 1909. године

Павле Савић у Паризу, 1937.године

БИОГРАФИЈА
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у лабораторији и пратио радове на 
француском и њемачком језику (у 
складу са тадашњим условима на 
Београдском универзитету). Током 
студија је становао у студентском 
дому, а додатне приходе за живот је 
стицао давањем приватних часова 
студентима и средњошколцима. 
Дипломирао је у јуну и добио диплому 
у октобру 1932. године. 

Током 1932/33 служио је 
Краљевску југословенску војску 
у Сарајеву. По доласку из војске 
постављен је за асистента 
дневничара на Катедри за физику 
Филозофског факултета, гдје је 
требало да настави универзитетску 
каријеру. Међутим, након 
личног сукоба са професором 
Стојиљковићем, дао је оставку 
и прешао код професора физике 
на Медицинском факултету,  
Драгољуба Јовановића, који је 
раније био сарадник Марије Кири у 
Институту за радијум у Паризу. По 
препоруци професора Јовановића, 
Савић је новембра 1934. изабран 
за указног асистента на Институту 
за радиологију Медицинског 
факултета у Београду. До тада је 
већ објавио физички практикум 
за студенте медицине, а са проф. 
Јовановићем и први научни рад 
у часопису Француске академије 
наука , о калориметријском мјерењу 
апсорпције гама - зрачења радијума.

 Павле се у септембру 1934. године 
вјенчао са Бранком Божиновић, која 
је тада била студент математике.

Захваљујући проф. Јовановићу, 
Савић је 1935. добио шестомјесечну 
стипендију француске владе за 
научно усавршавање на познатом 
Институту за радијум у Паризу, чији 
је оснивач била Марија Кири. Крајем 
1935. дошао је у Париз са супругом 
Бранком која је због његовог пута 
у Француску прекинула студије. Уз 
препоруке професора Јовановића 

почео је да ради у Институту за 
радијум, прво у библиотеци ,  а затим 
као сарадник Ирене Жолио Кири, 
кћерке Марије Кири.

Планираних шест мјесеци 
претворило се у непуних пет година 
успјешног истраживачог рада, 
који је дао свјетске резултате. У 
Институту за радијум Марије Кири, 
Павле Савић је прихватио понуду 
Ирене-Жоли Кири, да заједно 
раде на истраживању поријекла 
радиоактивности које настају 
неутронским озрачивањем урановог 
језгра. Доласком у Институт Павле 
схвата колико му недостају знања из 
фундаменталних наука, па упорним 
радом успијева то да надокнади. 
До тада је свјетска наука сматрала 
да се неутронским бомбардовањем 
могу добити одређени трансурански 

елементи, као што су ренијум и 
осмијум, али је двојац младих 
истраживача успио да детектује 
нове елементе, много ниже масе, као 
што је лантан.

Њихово епохално откриће из 
септембра 1938. године да се језгро 
урана може поцијепати на ниже 
елементе узбудило је свјетску 
јавност, и прве реакције су биле да је 
то неозбиљно, да је то шарлатанство 
или “алхемија“. У критикама је 
предњачио чувени научник Ото 
Хан из Берлина, који је чак упутио 
писмо нобеловцу Фредерику 
Кирију, Маријином супругу и оцу 
Ирене-Жоли, да аутори демантују 
“немогуће“ и “погрешне“ резултате. 
То Павлу и Ирени није падало на 
памет, вјеровали су у своје резултате 
и наставили да вриједно раде даље.

Послије свих неуспјешних покушаја 
оповргавања њиховог рада, Хан и 
екипа су се 1939. увјерили у исправност 
и епохалност открића, па су и сами 
наставили у “париском тренду“ 
откривши да се у емисији налази и 
радиоактивност баријума. Од тада је 
званично детектовање ове нуклеарне 
реакције добило назив фисија. 

Очекивало се да ће Павле Савић и 
Ирена-Жоли Кири бити предложени, и 
да ће добити Нобелову награду, али је 
то прекинуо почетак Другог свјетског 
рата. Да лицемерје буде потпуно, 
најпрестижнију свјетску награду у 
области науке послије рата је добио 
управо “невјерни Тома“ – Ото Хан.

Након почетка Другог свјетског 
рата, Французи су Савића као странца 
протјерали из земље, и поред тога 
што се био пријавио као добровољац 
за фронт. Вратио се у Београд 
на Медицински факултет, гдје је 
постао професор физичке хемије на 
Фармацеутском одсјеку Факултета.

Ирена Жолио-Кири му је 

предложила да за докторску тезу узме 
своје откриће гасовитих производа 
фисије, али дошао је рат и послијератна 
изградња земље, о докторату није 
имао времена да размишља.

Послије капитулације Југославије 
добио је задатак да направи рецепт 
за прављење експлозива, као и да 
склопи нову радио-станицу (јер је 
претходна, коју је направио, уништена 
у бомбардовању  Београда) и напусти 
Београд. Са женом преноси радио-
станицу на ослобођену територију 
и прикључују се Врховном штабу у 
Ужицу октобра 1941. године. Кћерку 
Ану остављају код мајчиних родитеља. 
До краја 1942. године Павле Савић је 
био једини шифрант Врховног штаба; 
касније је улогу шифранта преузела 
Бранка Савић. Био је потпредсједник 
на Првом засједању АВНОЈ-а 1942. 
године у Бихаћу.

Пошто је због “ оштрог језика“ 
удаљен из Врховног штаба затражио  
је дозволу од Јосипа Броза Тита да 
ради у неком научном институту. 
Тако се обрео у Москви у Институту 
за физичке проблеме Академије 
наука СССР. Руководилац је био 
тада већ познати научник, касније 

Павле Савић и Роберт Вален у 
лабораторији у Паризу, 1938.године

Павле Савић са кћерком  Aном  у Mарсеју, 
1938.године
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нобеловац, Пјотр Леонидович 
Капица. Рад у Москви донио је 
признате научне резултате о којима 
је Савић говорио у Српској академији 

наука и умјетности 1948. године.
Октобра 1944. године, на лични 

захтјев, враћа се у земљу, јер жели 
да учествује у ослобађању Београда. 
Послије вишегодишњег ратовања 
се нашао са члановима породице и 
сазнаје да су Нијемци стријељали 
његову сестру Данку. Крајем 1944. 
године изабран је за члана ЦК КП 
Србије, а августа 1945. учествује на 
Трећем засједању АВНОЈ-а, на којем 
је изабран за члана уставотворне 
скупштине.

Од 1945. до 1947. повремено 
борави у Москви, гдје је током другог 
боравка наставио рад на течном 
хелијуму у Институту за физичке 
проблеме, али главну пажњу је 
посветио обезбјеђивању средстава, 
материјалне и кадровске помоћи од 
Совјета за оснивање Института за 
физику у Југославији.

Коначно се враћа у Београд 
1947. године и постаје редовни 
професор физичке хемије на 
Филозофском факултету, а једно 
вријеме је и проректор Београдског 

универзитета. Као проректор 
спријечио је чистку ”идеолошки 
неподобних” наставника, као и 
избацивање студената с факултета 

из истих разлога. 
Године 1947. Савић добија 

државни задатак да у земљи 
пројектује и подигне институцију 
за домаћа нуклеарна истраживања. 
Павле тај пројекат реализује 1949. 
оснивањем Института за нуклеарне 
науке ”Борис Кидрич“ у Винчи. 
Руководи његовом изградњом од 
1947. до 1949. године. Једна за другом, 
стварају се поједине лабораторије: 
физичка, физичкохемијска, 
биолошка и електронска, као и 
потребне радионице.  Од 1950. године 
Институт почиње да издаје Билтен 
са радовима сарадника, цијењен 
и у страним научним круговима. 
Првих десет година уређивали су 
га Павле Савић и Роберт Вален. 
До 1960. је био директор института 
и руководилац физичкохемијске 
лабораторије. Залагао се да 
резултати истраживања буду 
доступни јавности и говорио да 
тајност радова заговарају они који 
не раде добро.    

Реактор РА, познатији под 
именом ”нулти реактор”, изграђен по 
домаћем пројекту, био је предвиђен 
само за образовање и није ни имао 
предвиђену заштиту од зрачења. 
Тако се 1958. године догодила 
несрећа у Винчи, када је овај реактор, 
због нестручног руковања и одсуства 
сигурносних мјера, прорадио као 
прави реактор. Шесторо присутних 
озрачено је смртоносним дозама. 
Захваљујући Павлу Савићу, одмах су 
превезени у Париз, у болницу ”Кири”, 
где је њих петоро, први пут на свету, 
добило пресађену коштану срж 
давалаца Француза. Пресађивање 
су извршили професори Жаме и 
Мате, према поступку који су сами 
развили, касније познатом као 
”Жаме-Матеова метода”. Један од 
студената, Живота Вранић, био је 
толико озрачен да није ни примио 
коштану срж и после неколико дана 
је умро као прва жртва зрачења у 
земљи.

Вјеран својим начелима, 
Павле Савић се није слагао са 
концепцијом развоја Института 
какву је заговарала Влада, па 1960. 
године, послије свечаног пуштања 
у рад правог реактора РБ, којем је 
присуствовао и највиши државни 
врх, заувијек напушта Институт. 
Даје оставке и на 16 од својих 17 
функција које је имао. Остаје вјеран 
само својој најдражој улози, улози 
предавача. Нешто касније враћа и 
партијску књижицу.

У златно доба Института Винча, 
1955. године, Југославија се 
сврставала у пет нуклеарних сила 
у свијету, уз САД, СССР, Енглеску и 
Француску. У Винчи је настао знатан 
број важних научних радова Павла 
Савића, што се често пренебрегава, 
а то се односи на раздвајање изотопа 
водоника, изотопа бора итд. У 
раздвајању лаког од тешког изотопа 
водоника, што је од кључног значаја 
за добијање тешке воде, у ранима 
данима Института постигнути су 
резултати на европском нивоу који 
су саопштени 1955. године у Женеви 
на Међународној конференцији о 
мирољубивим примјенама атомске 
енергије. Саопштење је изазвало 
праву сензацију, јер се испоставило 
да су Американци користили исти 
катализатор у својим фабрикама 
тешке воде, али то нису објавили. 
На самом  савјетовању су то морали 
да објелодане.

Зашто је тешка вода, уопште, 
важна? Важна је зато што она служи 
као тзв. модератор неутрона у 
нуклеарним фисионим реакторима 
(и дан-данас најбољи од свих), а то су 

Без длаке на језику

Због оштрог језика још јуна 1942. 
године позван је на одговорност 
од члана Врховног штаба, када му 
је речено да је ”крајње вријеме 
да престане са својим вицевима 
и критизерским примједбама”.
Чувен је по томе што није имао 
длаке на језику. Тако се у Дрвару, 
јула 1943. године, замјерио 
Титовој љубавници примједбом 
да пса храни месом, а војници 
гладују. 
Одмах су му одузета сва задужења 
и удаљен је из Врховног штаба. 
Прекомандован је, ту неправду 
никада није спомињао, али је она 
сигурно допринијела горчини коју 
је касније у животу показивао.

Са члановима Извршног одбора Авноја у 
Бихаћу 1942. године, сједи први с десна  

др Пјотр Л. Капица и Павле Савић
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уређаји који омогућују контролисано 
и самоодрживо одвијање фисије и 
производњу електричне енергије.

Од 1961. до 1966. године ради 
на истраживању ”Понашање 
материјала под високом притиском”. 
Истраживање је преведено на 
енглески, а Руси су га издали у 
облику књиге. У то вријеме написао 
је популарну књигу ”Од атома до 
небеских тела”, књигу ”Наука и 
друштво”, а са кћерком Аном превео 
је ”Атомску енергију” Семјуела 
Гледстона. У Савјет Федерације 

именован је 1972. године, али када је 
увидио бескорисност тог тијела, чији 
су чланови примали велике плате, 
дао је оставку и вратио новац који је 
на име чланства добијао.    

Дописни члана Српске академије 
наука и умјетности постао је у марту 
1946., а за редовног члана је изабран 
марта 1948. године. Од 1971. до 
1981. године је и њен предсједник. 
Захваљујући научном угледу успио је 
да се експерименталне науке врате 
у САНУ. Борио се за већи утицај 
Академије на школске планове и 
програме, био жесток противник 

усмјереног средњег образовања 
и говорио да је то ”освета бивших 
понављача”, али је изгубио битку са 
просвјетним властима.  

Посебно занимање показивао 
је за основно образовање, јер је 
вјеровао да се мозак највише развија 
до десете године живота. Борио се и 
да се смањи одлив младих научника 
и за њихово брже запошљавање и 
боље радне услове.

”Својевремено сам напустио 
Савезну комисију за нуклеарну 
енергију јер се нисам слагао ни 
са начином рада Комисије, ни са 
плановима развоја искоришћавања 
нуклеарне енергије. Са Универзитета 
сам отишао у пензију јер се нисам 
слагао са разним стварима, а посебно 
са радом на уџбеницима. Прихватио 
сам да будем предсједник САНУ јер 
желим да се научно-истраживачки 
рад приближи индустрији, да она 
користи резултате тог рада и да 
научници не морају стално да 
доказују да раде нешто корисно. 
Досадило ми је да се сваког дана 
извињавам што се бавим научним 
радом”, рекао је 1972. године у 
једном интервјуу. 

Павле Савић је постао академик, 
али никад није стекао титулу 
доктора. Титулу почасног доктора 
Универзитета у Београду добио је 
1957. године. 

Његов рад је био запажен и 
награђен и у међународним оквирима 
– био је члан свих југословенских 
академија наука, предсједник САНУ 
(1971.–1981.), али и члан Академије 
наука СССР (1958.), Њујоршке 
академије наука (1960.), Мађарске 
академије наука (1970.), Атинске 
академије (1975.), итд. Француска 
га је два пута одликовала Орденом 
Легије части, добио је златну медаљу 
Ломоносова и Медаљу Радерфорда. 

Од домаћих награда добио је тада 
престижне; Седмојулску награду, 
1950. и награду АВНОЈ-а 1966. године. 
Носилац је Партизанске споменице 
1941. и других југословенских 
одликовања, међу којима су Орден 
јунака социјалистичког рада и Орден 
народног ослобођења. По њему 
је названа једна основна школа 
на Звездари, у Београду. Српска 
поштанска марка из 2009. године 
издана је поводом 100 година од 
рођења Павла Савића.

Говорио је француски и 
руски, а енглески је користио 
за читање стручних часописа. 
Последњи међународни скуп коме 
је присуствовао био је посвећен 
педесетогодишњици открића 
фисије, одржан у организацији 

Националне академије наука САД, у 
Вашингтону 1989. године, на коме је 
Павле Савић, као један од ријетких 
живих учесника у њеном открићу, 
одржао говор на француском. 

Активан до последњег дана 
живота, последњи научни рад 
објавио је неколико недеља прије 
смрти. Његов животни пут није био 
лак, али је сигурно био занимљив. 
Знао је за неправде, али и за висока 
признања. Што год је радио, чиме 
год се бавио, осим великог стручног 
знања, красило га је поштење. 

Умро је у 85. години у Београду 
1994. године., у својој кући, а сахрањен 
у породичној гробници, јер је још за 
живота рекао да не жели да буде 
сахрањен у Алеји заслужних грађана.

Било би неопходно да се он, као 
научни џин, сврста у ред великана, 
јер су многе младе генерације  
остале  ускраћене за права сазнања 
о њему. 

Анђа Гајић – Маја, дописник     
Дирекција за инвестиције                                                                                                                     

МХ ЕРС, Матично предузеће а.д. Требиње

Павле Савић у Паризу, 1937.године

У породичном окружењу, слева надесно: 
супруга Бранка, унука Данка, зет Срђан и 
унучад Никола и Искра; иза фотоапарата 

кћи Ане

Српска поштанска марка из 2009. године 
издана поводом 100 година од рођења 

Павла Савића.
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