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ЕНЕРГЕТСКА 
СТАБИЛНОСТИМПРЕСУМ

У вријеме када се Стари континент суочава са великим проблемима 
везаним за стабилност електроенергетског система и када цијене 
електричне енергије на европским берзама достижу свој максимум,  

Електропривреда Републике Српске (EРС) са сигурношћу може гарантовати  
уредно снабдијевање становништву и привреди Републике Српске. И то по 
цијенама које су дефинтивно најниже у Европи.

Иако је повећање профита крајњи циљ сваког привредног субјекта, 
Управа  ЕРС-а  је, у периоду када је електрична енергија изузетно тражена 
роба, свјесно одступила од тог правила, јер је братске односе са Републиком 
Србијом истурила испред финансијских интереса Холдинга. О чему се 
заправо ради? 

Електропривреда Републике Српске ће Електропривреди Србије 
(ЕПС) уступати вишкове електричне енергије које ће ЕПС вратити у истим 
количинама, у моменту када то за њих не буде представљало тешкоћу. ЕРС, 
очито, има снагу и вољу да својим капацитетима партиципира у енергетској 
стабилности Републике Србије, која је, као што је познато, уз Републику 
Српску у свим ситуацијама. Братска сарадња двије електропривреде подиже 
се на знатно већи ниво, што већ постаје видљиво и кроз пројекте који су на 
реализацију чекали још из времена Југославије.

Чињеница да је Република Српска у условима поремећаја на глобалном 
тржишту енергетски безбједна и да у моменту вртоглавог скока цијена 
електричне енергије није дошло до њеног поскупљења, највише говори 
о стабилности енергетског система, што је резултат визије политичке и 
извршне власти Републике Српске и Управе ЕРС-а.

У ЕРС-у су свјесни да је улагање у енергетски сектор услов за развој, без 
чега нема ни развоја државе, Републике Српске. Зато и влада опредјељење 
за изградњу објеката који електричну енергију производе из воде, вјетра и 
сунца, свјесни чињенице да ће то чувати и енергетску стабилност и најнижу 
цијену електричне енергије у региону.

План ЕРС-а је да се из новосаграђених објеката из обновљивих извора 
снабдијевају купци у сусједним земљама. Увелико се припремају пројекти 
који могу допринијети енергетској стабилности земаља региона, што ће 
Управа ЕРС кандидовати према фондовима Европске уније, који у наредних 
седам година  у те сврхе издвајају девет милијарди евра. 

Данас у свијету постоје компаније, попут “Кока-Коле“, које само купују 
електричну енергију из обновљивих извора. И за њу плаћају додатних 25 евра 
по мегават-часу. Истовремено се на енергију произведену из угља плаћа 
такса на емисију CO2. Стога је разумљиво наше опредјељење и намјера да 
до краја 2029. године у функцију пустимо нових 1.000 мегавата инсталисане 
снаге из обновљивих извора енергије.

Податак да је у Српској искориштено тек 30 одсто воденог потенцијала 
оставља простор за градњу проточних и акумулационих хидроелектрана, 
које су идеалне за балансирање неуправљивих видова енергије из вјетра 
и сунца.      

На путу транзиције и улагања у обновљиве изворе увелико се ради на 
изградњи ХЕ “Дабар“,  ХЕ “Бистрица“ , ХЕ “Горња Дрина“ која се гради заједно 
са Србијом, у припреми је документација за градњу соларне електране 
“Требиње 1“, имамо развој вјетропарка “Хргуд“ и реално је да то у наредне три-
четири године имамо на мрежи. Реализацијом пројеката соларних електрана 
“Требиње 2“ и “Требиње 3“ и соларне електране “Љубиње“, те вјетропарка 
“Трусина“, као и пројеката у припреми ХЕ “Билећа“, хидроелектрана на 
средњој и доњој Дрини и у доњем току ријеке Босне, уз могућност друге фазе 
“Дубровника“, ЕРС би крајем 2029. године чак 70 процената производње 
електричне енергије остваривала из обновљивих извора. 

Нема сумње, ЕРС је на путу који води уклапању у европске трендове и 
преузимању позиције енергетског лидера у региону.
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ИНТЕРВЈУ

У "Електрокрајини" је, у 
протекле нешто више 
од двије и по године, 

урађена озбиљна реорганизација и 
реструктуирање што је у 2021. години 
дало видљиве позитивне пословне 
и финансијске резултате, оцијенио 
је Драган Чавић, в.д. директора 
највећег оператора дистрибутивног 
система у Републици Српској.

Подсјећајући да је на чело 
“Електрокрајине“ именован крајем 
фебруара 2019. године, Чавић је 
истакао да је наслиједио читаву 
гомилу проблема које је предузеће 
годинама оптерећивало, а који, како 
наводи, више нису више могли трпити 
одгађање нити занемаривање. 

- Између осталог, затекао сам 
огромна ненаплаћена потраживања, 

превелик број радника с неадекватном 
стручном структуром, велике дугове 
према “Електропривреди РС“ за 
испоручену електричну енергију, 
значајну неликвидност, велике 
губитке на мрежи, трому и крајње 
дисперзовану организацију, велики 
дио дистрибутивне мреже у лошем 
стању, те ревизорско мишљење са 
резервом на финансијске извјештаје- 
прецизирао је Чавић.  

Шта је конкретно урађено на 
унапређењу пословања у протекле 
нешто више од двије и по године од 
вашег именовања?

ЧАВИЋ: Прво сам са стручним 
тимом, ангажованим изван овог 
предузећа, направио објективан 
пресјек стања са цјеловитом анализом 
те смо већ од половине 2019. кренули 

са активностима и консолидацијом. 
Током 2019. и 2020. године 

у “Електрокрајини“ је пуним 
интензитетом отпочела и трајала 
консолидација без обзира што су 
обје године биле снажно обиљежене 
пандемијом вируса корона са свим 
посљедицама које није могло избјећи 
ни ово предузеће. Паралелно смо 
обављали три кључне активности – 
реорганизацију, реструктуирање и 
рационализацију пословања. Могу 
слободно рећи да смо направили 
помак у свим сегментима пословања, 
почев од регулисања и смањења 
обавеза према “Електропривреди“, 
гдје смо одмах подвукли црту и 
почели да редовно враћамо обавезе 
без стварања иједног фенинга 
новог дуга. Поред тога, значајно смо 

РАД У ТРИ ПРАВЦА ДОВЕО ДО НАПРЕТКА 
У СВИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОВАЊА

Драган Чавић, в.д. директора “Електрокрајине“

Паралелно смо обављали три кључне активности – реорганизацију, реструктуирање и 
рационализацију пословања и то је дало резултате. “Електрокрајина“ је за првих девет мјесеци ове 
године остварила нето добит од 2,7 милиона КМ, што чини позитивну разлику од 26 милиона КМ у 
односу на губитак из истог периода прошле године
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ИНТЕРВЈУ

“Електрокрајине“ у 2021. години?
ЧАВИЋ: У 2021. године се виде 

први позитивни ефекти спроведених 
мјера. Тако је за првих девет мјесеци 
ове године “Електрокрајина“ 
остварила нето добит од 2,7 милиона 
КМ, што чини позитивну разлику од 
26 милиона КМ у односу на губитак 
из истог периода прошле године. 
Укупни деветомјесечни приходи 
износили су 111,8 милиона КМ, што 
је смањење за 11,2 одсто, док су 
расходи истовремено смањени за 
чак 27 одсто, на 109,1 милиона КМ. 
Далеко већа стопа смањења расхода 
у односу на смањење прихода нам 
је омогућила да одржимо текућу 
ликвидност и остваримо позитиван 
биланс успјеха.  

Краткорочна потраживања смо 
успјели смањити за скоро 40 одсто, 
односно више од 10 милиона КМ, те 
наплатити три милиона КМ отписаних 
потраживања. Укупне обавезе су 
смањене за 8,4 милиона КМ или 3,5 
одсто, док су дистрибутивни губици 
умањени за 2,7 одсто са чим нисам у 
потпуности задовољан, јер сматрам 
да постоји простор за већи напредак.  

На подручју “Електрокрајине“ се 
реализују и значајне инвестиције 
на електродистрибутивној мрежи. 
Колико се урадило на том плану?

ЧАВИЋ: Читав протекли 
период консолидације предузећа 
нисмо занемарили инвестиције 
у електродистрибутивну мрежу. 
Напротив, у протекле двије и по 
године смо у изградњу и санацију 
мреже уложили 60 милиона КМ, са 
чиме је десетине хиљада потрошача 
добило далеко квалитетније 
напајање електричном енергијом. 
У том периоду је изграђено и 
санирано 913 километара мреже и 
330 трафо станица у свим градовима 
и општинама, што сматрам 
максимумом у границама наших 
финансијских могућности. 

Када за годину и по дана завршимо 
актуелну инвестицију реконструкције 
и модернизације мреже коју 
финансирамо из кредита Европске 
банке за обнову и развој у износу 
од 15 милиона евра имаћемо укупно 
око 55.000 бројила са даљинским 
управљањем, чиме ћемо покрити око 
20 одсто од укупног броја потрошача. 

Свјесни смо да то није довољно, 
јер би за модернизацију мреже 

повећали наплату потраживања гдје 
смо за кратко вријеме остварили 
боље резултата него што су били у 
претходном дугогодишњем периоду. 
Такође, смањили смо све непотребне 
расходе, као и број запослених и 
трошкове за плате, те успоставили 
ефикаснију организација предузећа. 
Од мог доласка број запослених је 
смањен за трећину, односно са 1.908 на 
1.270, закључно са крајем септембра 
ове године. Већина радника је 
отишла из предузећа уз стимулативне 
отпремнине које јесу представљале 
значајан једнократни трошак, али 
су нам, са друге стране, омогућиле 
вишемилионске годишње уштеде на 
платама, које ће бити најизраженије 
од 2024. године када отплатимо 
позајмицу од Матичног предузећа. 

Како је "Електрокрајина" прошла 
изазовни процес реорганизације и 
престанка дјелатности снабдијевања?

ЧАВИЋ: Као што је познато, нови 
Закон о електричној енергији је 
прописао издвајање дјелатности 
снабдијевања из дистрибутивних 
предузећа која су постала оператори 
дистрибутивног система. До те 
промјене је формално дошло од 1. 
јануара ове године, а практично од 1. 
априла када смо потпуно престали да 
продајемо електричну енергију. 

Приходе сада остварујемо 
готово искључиво од мрежарине 
и нешто мало од прикључака, што 
је довело до смањења годишњих 
прихода предузећа. Да нисмо 
на вријеме извршили припреме, 
смањили број радника и оперативне 
трошкове по свим основама, 
посебно неприоритетне расходе, 
били би у проблему и не би могли да 
измирујемо обавезе. 

Све смо урадили на вријеме 
и у овом тренутку имамо потпуну 
ликвидност, измирујемо плате у 
бруто износу и немамо никаквих 
дугова према држави. Недавно смо 
извршили реструктуирање дуга 
емисијом корпоративних обвезница. 
Продали смо 27,4 милиона КМ 
обвезница са каматом од 3,5 одсто на 
десет година, што нам је искључиво 
послужило за реструктуирање 
обавеза. Дакле, нисмо ишли у додатно 
задужење већ смо значајно смањили 
расходе на годишњем нивоу. 

Какви су пословни резултати 

на подручју Крајине, према неким 
процјенама, требало више од пола 
милијарде КМ, што увелико премашује 
наш инвестициони потенцијал.

Како превазићи тај дубоки 
јаз између потреба потрошача и 
објективне финансијске могућности 
самог предузећа?

ЧАВИЋ: Нема дилеме да је 
наша инвестициона могућност 
далеко мања од реалних потреба. 
Илустроваћу то податком да 
“Електрокрајина“ има око 4.500 трафо 
станица, од чега је више од половине 
старије од 35 година, а да не причам о 
стању нисконапонске мреже, посебно 
у руралним подручјима.  

Савремена пракса и рјешења у 
овој области подразмијевају потпуну 
реконструкцију мреже, измјештање 
мјерних мјеста из објеката потрошње, 
увођење нових технологија на 
начин да се електронски управља 
дистрибуцијом, односно очитањима, 

Прва позитивна оцјена ревизора

Овдје је годинама постојала пракса 
да се исправкама вриједности 
књиже потраживања која су 
ненаплатива. Она су оприходована 
и кроз обрачун камате и кроз 
приказивање обрачунског 
потенцијалног прихода који је 
утицао на биланс па је предузеће 
ранијих година имало позитивне 
резултате иако они нису били 
позитивни. То се једном морало 
ишчистити из биланса.  
Био сам заговорник, а радује ме 
што је то наишло на разумијевање 
у цијелој “Електропривреди РС“, да 
искористимо прилику и очистимо 
све оно што су рецидиви прошлости, 
односно очистимо билансе од таквих 
обавеза. То чишћење биланса нас 
је довело до тога да смо у 2020. 
евидентирали губитак из ранијих 
година али смо се ријешили обавеза 
и нереалног приказивања. 
Ово што сада предузеће билансно 
приказује је тачно стање. Ми 
смо акционарско друштво и 
акционарима морамо приказати 
право стање, јер Скупштина 
акционара од предузећа жели 
рационално пословање и профит. 
Директна посљедица чишћења 
биланса је да смо за пословну 
2020. годину добили позитивно 
мишљење ревизора управо зато 
што смо отклонили све недостатке 
из ранијих контрола и поштовали 
прописане препоруке.

Читав протекли период консолидације 
предузећа нисмо занемарили инвестиције 
у електродистрибутивну мрежу

Све смо урадили на вријеме и у овом 
тренутку имамо потпуну ликвидност, 
измирујемо плате у бруто износу и 
немамо никаквих дугова према држави
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Поред тога постоји наравно 
и проблем “дивљих“ диплома. 
Несхватљиво је да се, поред наших 
средњих електротехничких школа 
и усмјерења у којима ученици 
изуче занат за КВ монтера или 
техничара енергетике, свако мало 
појављују они који доносе сумњиве 
дипломе приватних школа, махом 
из Федерације БиХ. Стога смо ми 
прописали да сви који буду примљени 
код нас морају бити сертификовани 
од стране Савеза енергетичара 
РС. Битно нам је да заштитимо и 
животе људи, јер је опасно радити 
на електроенергетским објектима 
без адекватне едукације, знања и 
сертификације за те послове.  

Предраг Клинцов

укључењима и искључењима бројила. 
Као што сам већ поменуо, 

“Електрокрајина“ је годинама уназад 
ушла у те активности, али недовољно 
да се задовоље потребе. Покушавамо 
да све испратимо, али се морамо 
уклопити у објективне лимите, јер 
не смијемо ући у задужења која не 
би могли да враћамо, са којима би 
колабрирали и не би могли обављати 
ни основну функцију.  

Пред свим дистрибутивним 
предузећима су стога велики изазови 
и ми смо тога свјесни. С друге стране, 
чињеница је да држава улаже у 
путну инфраструктуру директно, 
у све друге инфраструктуре, 
само је електродистрибутивна 
као најзначајнија и темељ свих 
других у потпуности пала на терет 
дистрибутивних предузећа. У 
перспективи ће се морати урадити 
нешто да се и Влада Републике Српске 
укључи у обнову и модернизацију 
електродистрибутивне мреже која је 
основ укупног развоја.

Да ли је постојећа структура 
радне снаге предузећа адекватна 
актуелним и предстојећим изазовима 
оператора дистрибутивног система?

ЧАВИЋ: Иако је “Електрокрајина“ 
ранији неприродно велики број 
радника свела на неку разумну мјеру, 
и даље имамо неадекватну структуру 
запослених. Лично сматрам сам да 
би са правом структуром радника 
посао оператора дистрибутивног 
система “Електрокрајине“ могло да 
обавља око 1.000 радника, од чега би 
950 било у техничком сектору, дакле 
електромонтера, електро инжењера 
и свих других који раде директно 
на мрежи и услузи за тржиште, те 

50-так радника у администрацији. У 
таквом сектору подршке би требали 
радити само они који су оспособљени 
за повјерени посао, односно 
економисти са адекватним знањима 
и сертификатима и правници са 
правосудним испитима који би нас 
заступали у свим правним питањима. 

Када је ријеч о радницима 
електро струке, ми смо у протеклом 
периоду примили 15 електро 
инжењера, односно све које смо 
могли да добијемо са енергетског 
смјера електротехничких факултета у 
Бањалуци и Источном Сарајеву. Свим 
младим инжењерима смо отворили 
врата и већина њих је прошла обуку. 
То је нешто на чему треба радити 
и у наредном периоду како би се 
кадровски побољшали, поготово 
што је ово је жив организам у којем 
се увијек појављују неке новине и 
технички напреци.

Ипак, свједоци смо мањка 
електроенергетског кадра на 
домаћем тржишту рада. Како 
превазићи тај проблем?

ЧАВИЋ: Оно што није добро за овај 
сектор је да због огромне потражње 
тржишта рада за информатичарима 
све мање студената електротехничких 
факутета уписује енергетски смјер, 
а све више их је на информатичким 
усмјерењима, што дугорочно 
представља озбиљан проблем. Дакле, 
у перспективи биће врло тешко 
пронаћи инжењера енергетичара. 
Ако је у стратегији развоја Републике 
Српске енергетика позициониран 
као примарни развојни сектор, онда 
би било добро да се тој области на 
високошколским установама посвети 
дужна пажња.

ИНТЕРВЈУ

Плате електричара повећали за 30%

Кад сам дошао овдје затекао сам 
ситуацију да електро монтери, 
који свакодневно излажу 
живот опасности радећи на 
електроенергетским постројењима, 
имају изузетно ниске плате. То смо 
одмах почели мијењати јер смо 
имали велики одлив најстручнијих 
радника - електро инжењера, 
техничара и монтера. Одмах сам 
одлучио да из повећане наплате 
потраживања повећамо плате 
техничком кадру за 15 одсто, 
након чега је касније услиједило 
још једно повећање, тако да су 
им примања већа за 30 одсто 
у односу на март 2019. године. 
Регрес радницима је раније 
исплаћиван у ратама, што се 
преносило у сљедећу годину, 
иако је колективним уговором 
предвиђено да се исплаћује до 
краја јуна. Ове године смо свим 
радницима исплатили регрес у 
року. У “Електрокрајини“ прије 
свега раде људи који треба да живе 
од свог рада, да буду награђени 
за рад, али и дестимулисани за 
нерад. Недавно смо измјенили 
Правилник о платама, као 
резултат новог колективног 
уговора којим је предвиђено 
да поред стимулативног дијела 
постоји и дестимулативни дио до 
15 одсто и то ћемо примјењивати. 
Као што је пракса у приватним 
фирмама, тако и у јавним 
предузећима морамо направити 
диференцијацију између рада и 
нерада. Рад морамо наградити, а 
нерад казнити. 
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Остварена производња електричне енергије за 11 мјесеци 
у ТЕ Угљевик је на нивоу плана, а у ТЕ Гацко за 3% мања 
од планиране.

Рад хидроелектрана за 11 мјесеци 2021.
Хидрологија је у прва два мјесеца 2021. године била 

изузетно добра на свим сливовима. Након тога, у периоду 
март-октобар, на сливовима Требишњице и Врбаса је била 
значајно нижа од планиране, а у мјесецу новембру, опет, 
виша. На сливу Дрине се задржала добра хидрологија 
закључно са мјесецом августом, док је у периоду септембар-
новембар била нижа од плана. Захваљујући доброј 
хидрологији ХЕ Вишеград је остварила 6. септембра 
планирану годишњу производњу (925 GWh), док је закључно 
са новембром план премашила за 27%. Хидроелектране на 
Врбасу су, због лоше хидрологије, за једанаест мјесеци за 
15,72% испод планиране производње. Погонска спремност 
агрегата ХЕ Вишеград и ХЕ на Врбасу је била добра у овој 
години, а ремонти су урађени у складу са планом.

Систем ХЕ на Требишњици је и у овој години имао проблема 
са погонском спремношћу агрегата Г2 у ХЕ Дубровник. Овај 
агрегат је од 11. априла до 2. октобра био нерасположив за 
потребе система, због радова на турбини. Нестабилан рад је 
почео још у мјесецу марту, а евидентан је био и у току октобра 
и новембра. У периоду нерасположивости, дио енергије је 
надокнађен преузимањем од ХЕП-а, са агрегата Г1 ХЕД. 

У овој години ангажована је и ПХЕ Чапљина, по Уговору о 
сарадњи са ЈП ЕПХЗХБ. И поред погонских проблема са 
агрегатом Г2 ХЕД, Хидроелектране на Требишњици су за 11 
мјесеци оствариле производњу електричне енергије за 4,6% 
већу од планиране.

Усвојени електроенергетски биланси
Планирани обим производње електричне енергије МХ 

“ЕРС“-а за 2022. годину је на нивоу плана за 2021. годину 
и износи 5.595,06 GWh. У овој години су планирани редовни 
ремонти свих производних објеката. За планирани обим 
производње у термоелектранама потребно је обезбиједити 
4.316.070 тона угља из рудника ПК Гацко, ПК Богутово Село 
и ПК Угљевик Исток 1. Рудник ПК Богутово Село ће се до 
краја 2022. године затворити, а надаље ће се цјелокупна 
производња угља реализовати из новог копа ПК Угљевик 
Исток 1. За билансиране количине угља, неопходно је 
откопати у рудницима 16.900.000 m3 чврсте масе.

За 2023. годину је планиран обим производње 5.365,90 

ИСПУЊЕНИ ЗАЦРТАНИ ПЛАНОВИ

Производни објекти МХ “ЕРС“-а су у овој, 2021. 
години, функционисали без неуобичајених 
дешавања, изузев агергата Г2 у Хидроелектрани 

Дубровник, који је због отклањања оштећења на турбини, 
био дуже вријеме нерасположив. 

За једанаест мјесеци произведено је укупно 5.185 GWh 
електричне енергије, што је за 3,5% више од планираног. У 
односу на планирани годишњи биланс, остварено је већ 93%.

Процјена остварења за мјесец децембар је око 540 GWh, 
те је, за очекивати, укупну производњу у 2021. години преко 
5.700 GWh електричне енергије. У односу на планираних 
5.579,94 GWh, остварење у овој години би могло бити више 
за око 2,5% или 150 GWh.

Очекивана годишња производња термоелектрана је 
3.120 GWh електричне енергије, што је за око 1,6% мање 
од планираног. Термоелектрана Угљевик реално може 
остварити планираних 1.605 GWh, док ће термоелектрана 
Гацко бити за око 50 GWh испод плана. 

Процјена остварења годишње производње електричне 
енергије из хидроелектрана је 2.600 GWh, што је за 8% или 
за око 200 GWh више од плана. 

У укупној годишњој производњи удио термоелектрана је 
54,4%, а хидроелектрана 45,6%.

Рад термоелектрана за 11 мјесеци 2021.
На бази оствареног за 11 мјесеци, ТЕ Гацко је радила 

стабилно, али са снагом за око 8% мањом од планиране. 
Код ТЕ Угљевик снага је значајно повећана након урађеног 
ремонта, тако да је у границама планираног, али је рад 
био нестабилнији, са већим бројем непланских застоја. 

Производни објекти МХ ЕРС у 2021. години 
функционисали без већих тешкоћа

За једанаест мјесеци произведено је укупно 5.185 GWh електричне енергије, што је за 3% више од 
планираног. У односу на планирани годишњи биланс, остварено је већ 93 одсто

АКТУЕЛНО

Пише: Љиљана Пендо

Планирани обим производње електричне енергије за 2022. годину на 
нивоу плана за 2021. годину и износи 5.595,06 GWh

У укупној годишњој производњи удио термоелектрана је 54,4%, 
а хидроелектрана 45,6%

Процјена остварења годишње производње електричне енергије из 
хидроелектрана је 2.600 GWh, што је за 8% или за око 200 GWh 
више од плана
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мањи од оног за 2022. годину. Укупно износи 5.578,23 GWh 
електричне енергије.

Хидроелектране на Требишњици су за 2023. и 2024. 
годину планирале ревитализацију агрегата Хидроелектране 
Требиње 1, тако да ће на годишњем нивоу бити нерасположив 
по један агрегат. Ова нерасположивост не утиче на 
годишњи обим производње система ХЕТ. Такође, у све три 
планске године, планирано је ангажовање ПХЕ Чапљина за 
заједничку производњу од регулисаних вода, испуштених 
на профилу ХЕ Требиње 2, по Уговору о сарадњи између ЈП 
ЕПХЗХБ и МХ “ЕРС“/ХЕТ. 

Поред производње сопствених објеката, МХ “ЕРС“ ће 
преузети и 368,62 GWh електричне енергије од Оператора 
система подстицаја и независних произвођача, у све три 
планске године. Уз измирење потреба за електричном 
енергијом купаца у РС (јавно и тржишно снабдијевање), 
подмиривање дистрибутивних губитака, властите потрошње 
производних објеката и обавезе према ЕПБиХ, у 2022. години 
је уговорена и испорука електричне енергије Дистрикту 
Брчко, у износу 279 GWh, а билансни вишак за продају износи 
1.533 GWh. За 2023. и 2024. годину није унапријед уговорена 
испорука за Дистрикт Брчко, тако да је укупан билансни 
вишак 1.545 GWh у 2023. и 1.727 GWh у 2024. години. 

(Аутор је шеф Службе у Дирекцији за производњу МХ ЕРС, 
Матично предузеће)

GWh, који је мањи за 229 GWh од плана за 2022. годину, због 
извођења капиталног ремонта у ТЕ Гацко. У другој половини 
године планирано је пуштање у рад соларне електране Требиње 
1, на локалитету Зупци, са производњом од 36,65 GWh.  

У 2024. години је планиран капитални ремонт ТЕ Угљевик, 
због чега је уобичајени обим производње електричне 
енергије у термоелектранама смањен за 181 GWh, али је у 
овој години планиран рад СЕ Требиње 1 у пуном капацитету 
(73,25 GWh) и пуштање у рад вјетроелектране Хргуд (126 
GWh), тако да је годишњи обим производње за само 17 GWh 

АКТУЕЛНО

У укупној годишњој производњи удио термоелектрана је 54,4%, а 
хидроелектрана 45,6%
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Дирекција за управљање производњом 
једна је од најважнијих карика у систему 
ЕРС, чији је основни задатак да, на основу 

оптимизације и уравнотежења електроенергетског 
система МХ “Електропривреда РС“, у комбинацији са 
трговином електричне енергије, очува стабилност 
електроенергетског система (ЕЕС), обезбиједи 
непрекидно и квалитетно снабдијевање крајњих купаца 
електричном енергијом, испоштује све уговорне обавезе 
и оствари максимални економски ефекат.  

Ово на почетку разговора за наш часопис истиче 
директор Дирекције Петар Милошевић подсјећајући 
да је Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ јавно 
предузеће чији је основни задатак да обезбиједи довољне 
количине електричне енергије за уредно снабдијевање 
становништва и привреде у Републици Српској.  

Он додаје да се оптимизација ЕЕС врши на основу 
хидро-термо координације, односно оптималним 
ангажовањем агрегата у мјешовитом хидро-термо 
систему, који уважава цијене електричне енергије на 
прагу електрана, те да се комбинацијом ангажовања 
агрегата добија  тзв. микс цијена из производног 
портфеља. 

Како су се кретале цијене електричне енергије на  
тражишту од почетка године до данас? 

МИЛОШЕВИЋ: Tреба имати у виду да је тржиште у 
Европи подијељено и да се цијене електричне енергије 
за западну Европу формирају на ЕРЕХ берзи, а средња, 
источна и југоисточна Европа су оријентисане на мађарску 
берзу (HUPX, HUDEX). Ова 2021. година је година велике 
кризе која је глобалног карактера. Више је фактора који 
су утицали на огромно повећање цијена електричне 
енергије, али генерално је формирање цијене подвргнуто 
закону понуде и потражње. Цијене CO2 почетком 2021. 
године биле су реда 30 ЕУР/тони, а сада су реда 70 ЕУР/
тони. Повећање цијене гаса, нафте, метала, пандемија 
корона вируса, хидрологија, вјетар и политичка ситуација, 
свакако су фактори који су утицали на пораст цијена на 
тржишту електричне енергије.

Цијене базне енергије крајем 2020. године за цијелу 
2021. годину су биле реда 55 ЕУР/MWh, а сада је цијена 
базне енергије за 2022. годину реда 140 ЕУР/MWh. Крајем 
јуна, у трећем и четвртом кварталу, биле су реда 90 ЕУР/
MWh, да би та цијена на спот-тржишту и даље расла, па 

је крајем септембра и у четвртом кварталу 2021. године 
достигла цијену реда 190 ЕУР/MWh за базну енергију. 
Углавном цијене и даље расту и на дневном нивоу износе 
преко 300 ЕУР/MWh. Стабилизација се не очекује ни у 
првом кварталу 2022. године.

До када ће, по вашој процјени, расти цијена електричне 
енергије на европским берзама?

МИЛОШЕВИЋ: Најчешће питање које се поставља је 
прогноза кретања цијена у будућем времену на тржишту 
електричне енергије. Пуно је фактора који утичу на цијену 
и велико је питање како велике европске земље одговорају 
на кризу. Свака земља има своју стратегију по питању 
кориштења фосилних горива у производњи електричне 
енергије и динамику инвестирања у обновљиве изворе, 
кориштење нуклеарне енергије, гаса...

Има ли разлике у цијени код продаје енергије 
добијене из обновљивих извора и енергије произведене у 
термоелектранама?

МИЛОШЕВИЋ: Познато је да је цијена електричне 
енергије из угља била најнижа, али преузимањем обавеза 
о смањењу емисија CO2 и других штетних честица, односно 
увођењем ETS механизма, цијена електричне енергије са 
таксом за CO2 је толика да термоелектране не могу више 
да послују позитивно. Развојем вјетро генератора велике 
снаге и  фотонапонских ћелија, те њиховом широком 
примјеном, значајно је смањена цијена електричне 
енергије добијена из обновљивих извора и очекивати је 

Формирање цијена електричне енергије на тржишту 
генерално је подвргнуто закону понуде и потражње. 
Оне  и даље расту и на дневном нивоу износе преко 
300 ЕУР/MWh. Стабилизација се не очекује ни у првом 
кварталу 2022. године, каже Петар Милошевић

РАЗГОВОР Петар Милошевић, директор Дирекције за управљање 
производњом МХ “Електропривреда Републике Српске“

ТРЖИШНЕ ЦИЈЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈОШ ОСТАЈУ
ПОД ВИСОКИМ НАПОНОМ

На пораст цијена електричне енергије утицало повећање цијене 
гаса, нафте, метала, пандемија корона вируса, хидрологија, 
вјетар, политичка ситуација...

Укупно произведена електрична енергија коју Матично 
предузеће преузима износи од 5.400 до 5.950 GWh на годишњем 
нивоу, а зависи првенствено од хидролошких услова и погонске 
спремности електрана

7ЕРС | децембар 2021.



АКТУЕЛНО

обавеза износи око 4.100 GWh. 
Што се тиче 2021. године, она се може сврстати у 

годину са нормалним хидролошким приликама, с тим да 
је влажни период године изнад просјечних вриједности, а 
сушни у нормалним вриједностима. Просјечни остварени 
доток на профилу ХЕ на Требишњици и ХЕ Вишеград је 
на нивоу 70 % вјероватноће дотока, а на ХЕ Бочац испод 
просјечних вриједности. 

Рад термоелектрана је такође у оквирима просјечних 
вриједности. Редовни годишњи ремонти су урађени по 
плану, ТЕ Гацко је остварила просјечну снагу на прагу 
електране око 200 MW и имала седам застоја, а ТЕ Угљевик 
је остварила просјечну снагу на прагу електране око 226 
MW и имала 12 застоја.

Оно што је највише утицало на рад система је 
нерасположивост агрегата Г2 у ХЕ Дубровник у периоду 
од априла до септембра 2021. године. Ово је утицало 
на флексибилност система, односно рад система са 
смањеним опсегом резерве и пружања помоћних услуга, 
као и смањеном могућношћу балансирања. 

Је ли ЕРС током године имала потребу да купује 
електричну енергију?

МИЛОШЕВИЋ: Како би се успјешно извршио основни 
задатак, оптимизација рада ЕЕС МХ “ЕРС“, уредно 
снабдијевање потрошача, испуњење свих уговорних 
обавеза, минимизирање трошкова дебаланса, потребно 
је с времена на вријеме извршити куповину електричне 
енергије на тржишту. Углавном се куповина електричне 
енергије вршила ради испуњавања ових задатака. 
Просјечна мјесечна куповина електричне енергије на 
тржишту  је на нивоу 9 GWh, а удио укупно купљене 
електричне енергије у укупно произведеној је мањи од 2%.   

Колико осцилира потрошња електричне енергије у РС?
МИЛОШЕВИЋ: Остварење потрошње електричне 

енергије у 2021. години је нешто изнад количина 
планираних ЕЕБ МХ “ЕРС“ за 2021. годину, односно у 
оквирима планираних вриједности. 

Што се тиче одступања потрошње на нивоу сатних 
вриједности у дневним дијаграмима потрошње и оне се 
крећу у просјечним планираним вриједностима, тј. није 
било непредвиђених  екстремних одступања. 

Како реагујете када дође до непланираног искакања 
производних капацитета у систему ЕРС? 

МИЛОШЕВИЋ: Рад ЕЕС МХ “ЕРС“ се планира на 
мјесечном, седмичном и дневном нивоу, а на основу ЕЕБ. 
Планови садрже расположивост електрана, могућности 
снаге и производње електричне енергије по електранама 
на сатном нивоу, дневни дијаграм потрошње на сатном 
нивоу, обавезе по уговорима, резерву у систему и план 
помоћних услуга (секундарна и терцијарна регулација). 

Планирање резерве у систему се рачуна на основу 
испада из погона највећег производног капацитета. 
Рад ЕЕС МХ “ЕРС“ се углавном планира на начин да 
се такав испад покрије из властитих извора, односно 
комбинацијом резерве из власитих извора и куповином 
електричне енергије на  слободном тржишту. Служба за 
планирање производње и управљање је организована 
тако да свакодневно израђује планове у дану Д-1 за 
дан Д и реализује их у реалном времену. Било каква 
непредвиђена ситуација као што су испади из погона 
производних капацитета, елемената преносне мреже 

да ће још да пада. 
Што се тиче МХ “ЕРС“, познато је опредјељење да се 

инвестира у обновљиве изворе, али још увијек немамо 
искуства са интеграцијом вјетро и соларних електрана у 
ЕЕС, те још нема калкулација колико ће изности цијене на 
прагу ових електрана. 

Такође, још увијек нису одређене и дефинисане 
обавезе које се тичу плаћања CO2 таксе. 

Како оцјењујете рад производних капацитета ЕРС 
у 2021. години, са посебним акцентом на погонску 
спремност постројења и хидролошку ситуацију?

МИЛОШЕВИЋ: За очување  стабилности 
електроенергетског система неопходна је добра погонска 
спремност производних објеката. Одговорност за 
стабилност производње је на производним предузећима 
која су, као што је познато,  у Холдингу међусобно повезана 
на уговорним основама, уз дефинисану количину, 
динамику и цијену електричне енергије.

Позиција Матичног предузећа је таква да са једне 
стране купује електричну енергију од електрана које 
је инјектирају на преносној мрежи (термоелектране 
и хидроелектране) и електрана које је инјектирају на 
дистрибутивној мрежи (мини ХЕ, мале ХЕ, електране у 

систему подстицаја), а са друге стране врши сабдијевање 
великих индустријских потрошача на преносној мрежи и 
привреде и становништва на дистрибутивној мрежи. 

Укупно произведена електрична енергија коју Матично 
предузеће преузима износи од 5.400 до 5.950 GWh на 
годишњем нивоу, а зависи првенствено од хидролошких 
услова и погонске спремности електрана. 

Матично предузеће врши снабдијевање, односно 
обезбјеђује електричну енергију за снабдијевање 
потрошача, потрошње до 35.000 kWh, као јавни снабдјевач 

у количини око 2.100 GWh на годишњем нивоу, потрошње 
преко 35.000 kWh, као тржишни снабдјевач у количини 
око 1.600 GWh на годишњем нивоу, за покривање 
дистрибутивних губитака у количини око 396 GWh и 
снабдијева властиту потрошњу производних објеката 
у количини око 16,5 GWh на годишњем нивоу. Укупна 

Складиштење електричне енергије

МХ “ЕРС“ нема искустава у експлоатацији вјетро и 
соларних електрана, али изградњом и интеграцијом 
ових електрана у ЕЕС МХ “ЕРС“ мораће се наћи 
начин како складиштити ову енергију, како би се 
бирали периоди већих цијена на тржишту и због 
смањења трошкова балансирања. 
Наравно овдје је основно питање цијена коштања 
изградње,  па ће и одлука о избору зависити од 
исплативости. Увијек је добра опција изградња 
пумпно-акумулационог система када је у питању 
управљање енергетским системом, а складиштење 
помоћу батерије ће сигурно бити саставни дио 
изградње обновљивих извора и са становишта 
очувања стабилности електроенергетског система.

Цијене базне енергије на тржишту крајем 2020. године за цијелу 
2021. годину  биле реда 55 ЕУР/MWh, а сада је цијена базне 
енергије за 2022. годину реда 140 ЕУР/MWh

Удио електричне енергије купљене на тржишту у односу на 
укупну производњу у систему ЕРС  мањи од два одсто
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који директно утичу на производњу, испади веће групе 
потрошње, повећани или смањени дотоци и сл. се 
рјешавају на оперативном-диспечерском нивоу, а све у 
складу са процедурама и  правилницима.

Хоће ли ЕРС имати довољно резерве у снази и енергији 
током зимског периода, односно какве су процјене за 
предстојећу зиму у погледу сигурности снабдијевања 
потрошача у Републици Српској?

МИЛОШЕВИЋ: Тренутно су, а тако ће бити и у првом 
кварталу 2022. године, расположиви сви производни 
капацитети у МХ “ЕРС“ и не очекују се проблеми у 
погледу уредног снабдијевања потрошача и испуњења 
уговорних обавеза.  

Свакако, могуће је да хидролошки услови буду 
неповољни, да температуре ваздуха буду ниже од 
вишегодишњих просјека, али се са стабилним радом 
термоелектрана очекује стабилност рада ЕЕС МХ “ЕРС“. 
Оно што може да забрињава јесте непоуздан рад агрегата 
Г2 у ХЕ Дубровник, али након застоја у новембру 2021. 
године очекује се расположивост у пуном капацитету.  

Колика је маргина између инсталисаних производних 
капацитета и максималног оптерећења система ЕРС, 
колико у систему ЕРС има вишка електричне енергије у 
условима редовне производње и редовне потрошње? 

МИЛОШЕВИЋ: Што се тиче дневних дијаграма 
оптерећења, који имају изражен јутарњи и вечерњи врх, као 
и ноћни и поподневни минимум, МХ “ЕРС“ нема проблема 
да са својим инсталисаним производним капацитетима 
покрива врхове потрошње, односно број агрегата у 

хидроелектранама омогућава довољно резерве у снази. 
Термоелектране, агрегат Г2 у ХЕ Дубровник и ХЕ 

Вишеград по свом карактеру производе базну енергију, а 
производни капацитети у ХЕ Требиње 1 и ХЕ Бочац могу 
без проблема да покрију дневне врхове потрошње.

Како Дирекција на чијем сте челу управља вишком 
електричне енергије? 

МИЛОШЕВИЋ: Као што знате, МХ “ЕРС“ има добре 
могућности управљања вишковима електричне енергије, 
с обзиром на величину акумулације “Билећа“. У зимским 
и влажним периодима године вишкови зависе од 
хидролошких услова и тражи се агресивнији приступ у 
пласману електричне енергије на слободно тржиште. 
У сушном периоду године могуће је бирати повољније 
периоде и дијаграме за продају, када су цијене на тржишту 
веће. Напомињем, да се увијек планира резерва у случају 
испада из погона највеће производне јединице. 

У којој мјери ЕРС вишкове електричне енергије 
продаје на бази билатералних уговора, а у којој преко 
берзе у Србији, чији је члан? 

МИЛОШЕВИЋ: Продаја електричне енергије на 
слободном тржишту није одвојен сегмент, већ је продаја 
вишкова електричне енергије дио оптимизације ЕЕС 
МХ “ЕРС“. Увођење балансног тржишта и балансног 
механизма у БиХ промијенио је начин планирања ЕЕС-а. 
С обзиром да сваки обрачунски период (један сат) на 
нивоу дана има одређену цијену дебаланса за мањак и 
вишак електричне енергије, неопходно је да систем буде 
флексибилан и да има довољно резерве у оба смјера 
(повећање и смањење производње). 

Приликом израде мјесечних планова рада генерално 
се одређују могућности продаје електричне енергије на 
мјесечном или седмичном нивоу и реализује се путем 
позива за продају електричне енергије, а позив се упућује 
фирмама које се баве трговином електричне енергије и 
које се налазе у регистру трговаца. Регистар трговаца 
се ажурира једном годишње на начин да фирме доставе 

одговарајућу документацију. Седмичним плановима рада 
се планира продаја до пет дана и дан унапријед (путем 
берзе или упућивањем позива за продају електричне 
енергије). Однос колико ће се електричне енергије 
пласирати на тржишту билеатералним уговарањем или 
путем берзе није егзактно одређен, већ тај однос одређује 
оптимизациона анализа рада ЕЕС МХ “ЕРС“. Генерално, 
најмање једна трећина билансних вишкова се продаје 
путем берзе и зависи од прекограничних преносних 
капацитета који се закупљују на аукцијама које организују 
аукцијске куће или оператори система. 

Који се све модели тржишта електричне енергије 
данас користе у Европи, који код нас?

МИЛОШЕВИЋ: Генерално, електрична енергија се 
продаје путем организованог тржишта које је у Европи 
јединствено. Такође, електрична енергија се продаје 
путем OTC тржишта (билатерално уговарање). 

За регион југоисточне Европе релевантна берза је 
мађарска берза и мађарско билатерално тржиште. У БиХ  
функционише билатерално тржиште, а Србија, Хрватска и 
Словенија су основале берзе електричне енергије.  

Радмило Шиповац

Вишкови електричне енергије  у систему ЕРС на годишњем 
нивоу износе око 1.500 GWh и зависе од хидролошких услова и 
плана ремоната производних објеката

Најмање једна трећина билансних вишкова продаје се путем 
берзе и зависи од прекограничних преносних капацитета који се 
закупљују на аукцијама

Током зиме не очекују се проблеми у погледу уредног снабдијевања 
потрошача и испуњења уговрних обавеза
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брзотоком повезана са акумулацијом Билећа.  
Предвиђено је да се радови на изградњи тунела 

одвијају у три фазе. Предузеће МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње 
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је до 
сада предузело сљедеће активности у правцу реализације 
изградње тунела Фатничко поље – акумулација Билећа: 

I - фаза:  Извршено је пробијање тунела укупне дужине 
од 15.649 m. Тунел је највећим дијелом пробијен у врло 
квалитетној стијенској маси која се по RMR квалификацији 
сврстава у I категорију (5.677 m) и II категорију (4.996 m), 
затим у задовољавајућој III категорији стијене (2.018 m) , 
а мањи дио у слабијој стијени IV категорије (273 m), док је 
укупно 2.691 m подграђено бетонском облогом. Комисија 
је на основу постојеће документације и фактичког стања 
тунела Фатничко поље – акумулација Билећа, утврдила 
укупну вриједност у износу од 141.020.414,40 КМ.

II - фаза:  Извршено је бетонирање облоге у укупној 
дужини од 3.294 m. У овој фази сем бетонирања извршено је 
и консолидационо и контактно инјектирање. За реализацију 
II фазе овог пројекта је до сада утрошено 16.564.558,43 КМ.   

III – фаза: Обухвата радове на завршетку комплетне 
бетонске облоге, као и контактно и консолидационо 
инјектирање, уклањање шина возне композиције, санација 
оштећених префабрикованих монтажних золни, изградњу 
рачве за одвајање тунела за ХЕ Билећа и остали припремни 
радови. Радови на овој фази су започели у августу 2021. 
године, а до почетка децембра 2021. године  је урађено 
cca 1.800 m бетонске облоге и cca 2.000 m золне. Укупна 
вриједности радова треће фазе је 33.844.842,16 КМ без 
укљученог ПДВ-а.  

Радове треће фазе је неопходно реализовати у што 
краћем временском периоду, с обзиром да су у току радови 
на изградњи ХЕ “Дабар“, јер пуштање у рад објеката “Горњих 
хоризоната“ подразумијева комплетно завршен доводни 
тунел Фатничко поље - акумулација Билећа.

Завршетком треће фазе стећи ће се услови за изградњу 
ХЕ “Билећа“, која је у фази припреме документације. 

(Аутор је доктор техничких наука из области машинства)

АКТУЕЛНО

ХЕТ Израда бетонске облоге тунела Фатничко поље - акумулација Билећа

ХОРИЗОНТИ НА ВИДИКУ

Пуштање у рад објеката “Горњих хоризоната“ 
подразумијева завршен доводни тунел Фатничко 
поље - акумулација Билећа. Завршетком треће 
фазе стећи ће се услови и за изградњу ХЕ 
“Билећа“, која је у фази припреме документације  

Тунел Фатничко поље – акумулација Билећа 
представља кључни објекат у систему превођења и 
коришћења вода из "Горњих" у "Доње хоризонте". 

Овај објекат је вишенамјенски и представља главни 
проводник вода “Горњих“ у “Доње хоризонте“, али и главни 
деривациони тунел ка ХЕ “Билећа“.    

Изградња овог објекта започета је 1986. године, али 
је прекинута почетком ратних дејстава на овом простору. 
Настављена је 2002. године, а пробијање тунела окончано је 
2005. године. Тунел је укупне дужине 15.649 метара и  према 
пречнику и подужном паду разликују се двије дионице и то: 

• Узводна дионица од 0+000 km (улазна грађевина) 
до 12+477 km (Подтухор), са пречником  D=7,1 m на 
необложеним дијеловима тунела и пречником Do=6,5 m 
на обложеним дијеловима тунела, и подужним нагибом 
тунелске цијеви i=1,46 %o.

• Низводна дионица од 12+477 km до 15+649 km 
(Водостан), са пречником D=6,00 m на необложеним дијеловима 
тунела и пречником  Do=5,4 m на обложеним дијеловима 
тунела, и подужним нагибом тунелске цијеви од i= 4,6%o.

Укупни пројектовани капацитет тунела, након облагања, 
износи 121 m3/s. На узводном улазу у тунел изграђена је улазна 
грађевина и на њој постављен табласти затварач. На низводном 
крају тунела, на дужини од 18,0 m кружни пресјек пречника 4,4 
m прелази у правоугаони 2,2х2,2 m. На крају излазне грађевине 
постављен је сегментни регулациони затварач на хидраулички 
погон. Тунел се завршава испусном штолном која је даље 

Укупни пројектовани капацитет тунела, након облагања, 
износи 121 m3/s

Пише: Др Тамара Гвозденовић
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АКТУЕЛНО

У оквиру великог пројекта 
обнове и модернизације 
е л е к т р о д и с т р и б у т и в н е 

мреже на подручју “Електрокрајине“ 
у протекле двије године извршена је 
реконструкција 454 километра мреже и 
уграђено 6.600 нових бетонских стубова.

Пројекат који се финансира 
кредитом Еврпске банке за обнову и 
развој (EBRD) у износу од 15 милиона 
евра предвиђа реконструкцију 50 
средњенапонских водова и 151 
нисконапонског трафо-подручја, те 
уградњу 26.000 паметних бројила на 
даљинско управљање.

У Управи “Електрокрајине“ истичу 
да је циљ пројекта обезбјеђење 
квалитетније испоруке електричне 
енергије за више десетина хиљада 
потрошача, повећање ефикасности 
обрачуна потрошње, те значајно 
смањење дистрибутивних губитака.

Реконструкција мреже, као прва 
фаза пројекта, практично је завршена 
на подручју теренских јединица 
Козарска Дубица и Мркоњић Град, 
док се у Прњавору и Српцу прва фаза 
приводи крају. Нешто мањи проценти 
реализације су у осталим теренским 
јединицама предузећа.

Борислав Петровић, координатор 

теренских операција за ТЈ Прњавор 
и Челинац, каже да се у прњаворској 
општини изводи реконструкција 
три далеководна правца и 27 
нисконапонских трафо-подручја.

- Радови на далеководима за Кулаше 
и Вијачане, који обухватају и мјесне 
заједнице Кремна, Поповићи, Присоје, 
Дренова и дио Шаринаца, су при крају, 
док је нешто више посла остало на 
далеководу Којин Хан који покрива 13 
насеља - прецизирао је Петровић.

Он указује да су радови на 
нисконапонској мрежи практично 
завршени и да су углавном обухватили 
градско подручје Прњавора уз два 
приградска насеља (Бабановци и 
Ратковац) и једно сеоско трафо-подручје. 

- Сви обухваћени потрошачи ће 
завршетком пројекта добити далеко 
стабилније и поузданије напајање 
електричном енергијом - нагласио је 
Петровић додајући да је пројектом у 
Прњавору обухваћено 7.400 купаца, што 
је око 40 одсто од њиховог укупног броја.

На подручју општине Србац 
предвиђена је комплетна реконструкција 
пет старих далековода грађених прије 
више од пола вијека, те исто толико 
нисконапонских трафо-подручја.

Оливера Радовић, руководилац 
Теренске јединице Србац, изјавила 
је да су радови на далеководном 
правцу за Бајинце са припадајућом 
нисконапонском мрежом окончани, 
док ће правац за Брезовљане бити 
завршен до краја године.

- Реконструкција овог вода је 

важна јер се њиме напаја једна 
од индустријских зона на подручју 
општине -  указала је Радовићева.

Према њеним ријечима, на 
далеководу Србац – Ситнеши Блатњак, 
који напаја 1.300 потрошача, до 
сада је обављено 80 одсто радова, а 
његова реконструкција ће омогућити 
и стабилне напонске прилике на 
траси раније обновљеног далековода 
Ситнеши – Срђевићи. На преосталима 
далеководима, Ситнеши Блатњак 
– Горња Лепеница, као и Србац – 
Кобаш који прелази преко тешко 
приступачних обронака Мотајице, 
одрађена је половина радова.  

На пет србачких нисконапонских 
трафо-подручја окончана je 
реконструкција мреже као и 
измјештање већине мјерних мјеста за 
потребе уградње паметних бројила, са 
чиме су тамошњи потрошачи добили 
трајно квалитетну мрежу.

- Наведене нисконапонске мреже 
су грађене седамдесетих година 20. 
вијека за тадашње потребе потрошача. 
Међутим, како су се домаћинства 
осавремењавала, повећавала се и 
њихова потрошња и јављала потреба 
за већим капацитетом мреже у смислу 
повећања пресјека прикључних 
водова и преласка са монофазних 
на трофазне прикључке, тако да су 
овим реконструкцијама и те потребе 
задовољене - истакла је Оливера 
Радовић. 

Предраг Клинцов

Реконструкција електродистрибутивне мреже практично завршена на подручју теренских јединица 
Козарска Дубица и Мркоњић Град, док се у Прњавору и Српцу прва фаза приводи крају

ИЗГРАДИЛИ 454 КИЛОМЕТРА МРЕЖЕ

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Обезбијеђена квалитетнија испорука електричне енергије

Почела уградња паметних бројила

“Електрокрајина“ је прије неколико 
мјесеци започела и задњу 
фазу EBRD пројекта - уградњу 
дигиталних бројила са могућношћу 
даљинског управљања, односно 
очитања и укључења/искључења 
мјерних уређаја. 
Према пројектним подацима, 
закључно са крајем октобра, 
инсталисана су 1.223 обрачунска 
и 17 сумарних бројила, као и 20 
концентратора који имају функцију 
прикупљања података и њиховог 
дигиталног преноса до централе 
дистрибутера.
Иначе, пројектом је предвиђена 
уградња укупно 26.000 бројила 
и 300 концентратора на подручју 
свих теренских јединица 
“Електрокрајине“. 
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У оквиру редовног годишњег 
ремонта у ХЕ “Вишеград“, 
који је обухватио сва три 

агрегата,  извршено је и редовно 
планско превентивно одржавање 
цјелокупног постројења у оквиру 
којег су отклоњени сви уочени 
недостаци. 

Ремонт је  завршен у предвиђеном 
року, у периоду  од 5. јула до 30. 
септембра 2021. године, уз минималне 
застоје у раду и без губитака воде из 
акумулације.

У предремонтном периоду у 
“Хидроелектранама на Дрини“ 
извршене су припремне радње 
за замјену једнофазног уљног 
трансформатора снаге 115 MVA, 
произвођача “Кончар-енергетски 
трансформатори“,  а због обима 
и важности опреме послови су 
настављени и у току редовног 
годишњег ремонта.  

Нови трансформатор је 
произведен у цјелости по оргиналном 
дизајну италијанске фирме “NUOVA 
INDUSTRIE ELETTRICHE DI LIGNA-
NO“, димензионо и функционално 
конструисан тако да се без икаквих 
преправки може прикључити на 
мјесто било ког од постојећих 
трансформатора. 

Трансформатор који је 
изабран за замјену је одвојен 
од расхладне батерије, 400 kV 
постројења и 15.75kV постројења. 
По одвајању трансформатора 
потпуно је демонтирана расхладна 
батерија и извршено извлачење 
трансформатора из бокса. Обрнут 
процес је урађен код монтаже новог 
трансформатора у бокс и његове 
пратеће опреме гдје је трансформатор 
центриран у боксу, центрирана нова 
расхладна батерија и онда извршено 
повезивање на 400 kV постројење и 
15.75kV постројење, као и повезивање 
са новом расхладном батеријом. 

Након свих физичких повезивања 
услиједило је вакумирање 
расхладне батерије и запуњавање 
уљем из трансформатора, потом 
је извршена циркулација уља у 
цијелом систему и провјерена 
дијелектрична чврстоћа уља.  

На крају свих операција и провјере 

рада свих елемената пратеће 
опреме, извршена је функционална 

проба расхладне батерије и сва 
теренска електрична испитивања 
трансформатора на  мјесту уградње. 
Трансформатор је потом пуштен у рад.

У току редовног годишњег 

Ремонт и отклоњање свих уочених недостака у оквиру планског превентивног одржавања 
цјелокупног постројења  извршен у периоду  од 5. јула до 30. септембра 2021. године, уз минималне 
застоје у раду и без губитака воде из акумулације

ремонта урађени сви планирани 
послови:  

• Контрола турбине која 
подразумијева  провјеру склопова 
турбине које су прописане 
процедурама. Извршена је провјера 
притегнутости вијака на склоповима 
турбине, а посебна пажња се 
обратила на лопатице радног кола. 
Обављен је визуелни преглед 
радног кола и спроводног апарата 
и испитивање лопатица методом 
магнетних честица, гдје је уочено 
мање кавитационо оштећење које је 
отклоњено полирањем.

• Извршена су годишња 

АКТУЕЛНО

Редовни годишњи ремонт и замјена трансформатора 
Т400 у “Хидроелектранама на Дрини“

ОТКЛОЊЕНИ СВИ УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ

Нови трансформатор произведен 
по оргиналном дизајну италијанске 
фирме, тако да се без икаквих преправки 
може прикључити на мјесто било ког  
постојећег трансформатора
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испитивања свих турбинских и 
хидрауличких уља, ради провјере 
квалитета, као и физичко-хемијских 
карактеристика.

• Очишћени су хладионици 
на водећем и на носећем лежају. 
Очишћени су резервоари турбинског 
регулатора и уљо-ваздушни 
резервоар на свим агрегатима, уз 
замјену и подешавање компоненти 
које нису адекватно радиле.

• Усљед повећаних вибрација 
на агрегатима у предремонтном 
периоду посебна пажња се посветила 
водећим лежајевима. На агрегату 
бр. 3 се након отварања горњег 
водећег лежаја приступило обради 
контактних површина сегмента са 
вратилом турбине и подешавању 
зазора између сегмената и вратила 
турбине, док је на агрегату бр. 2 
извршено подешавање зазора 
сегмената и на горњем водећем и 
на доњем водећем лежају, са циљем 
постизања бољих параметара рада.

• Извршена су сва неопходна 
подмазивања на опреми, замјена 
уља, калибрисање температурних 
сонди лежајева, замјена дотрајалих 
вентила и чишћење.

• У склопу ремонта на сва 
три агрегата вршено је мјерење 
вертикалности вратила турбине 
помоћу ласерског уређаја “Proftechnik“.

• Обављен је преглед 

расхладног система трансформатора, 
као и чишћење  хладионика, који нису 
задовољавали радне параметре и 
нису имали довољан проток у односу 
на предвиђени.

• Пратећи унапређења у 
систему надзора над опремом SCA-
DA систем у току ремонта, како 
се омогућавао приступ појединој 
опреми, уграђене су мјерне надзорне 
компоненте чија се очитања могу 
пратити кроз SCADA систем у виду 
сензора за притисак, температуру, 
ниво и положај, у циљу бољег 
мониторинга агрегата.

• Вршена је и контрола 
генератора, што је обухватало 
контролу пакета статора, намотаја 
статора, намотаја ротора, клизних 
прстенова, контрола и замјена 
истрошених четкица, као и прегледа 
и чишћења хладионика генератора, 
електрична испитивања генератора. 
Очишћени су хладионици на 
генераторима све три машине. 
Прегледан је систем узбуде и 
очишћени су тиристорски мостови, 
извршена контрола вентилатора и 
контрола спојева. Преконтролисане 
су и све остале генераторске 
инсталације.

• Извршено редовно годишње 
испитивање генератора, мјерење 
отпора изолације статора и ротора, 
које обавља Истраживачо развојни 
центар електроенергетике – ИРЦЕ.

• Контрола  400 кV SF6 
постројења, приликом чега се вршило 

испитивање карактеристика гаса 
по зонама као и санација и третман 
лоших зона. 

• Контрола хидромеханичке 
опреме која подразумијева 
манипулацију затаварача, контролу 
и преглед спојева на заптивеност, 
преглед челичних ужади и 
подмазивање, ревизију хидрауличких 
компоненти и замјену оних компоненти 
које нису адекватно радиле.

• У току овогодишњег 
ремонта извршена је и замјена 
свих електричних заштита 
генератора, трансформатора, 
далековода и властите потрошње. 
Старе електронске заштите 
замијењене су новим дигиталним-
микропроцесорским заштитама.

• Извршена је и реконструкција 
постројења властите потрошње 0,4 KV 
при којој су замијењена 23 прекидача 
од по 2.500А, извршено њихово 
прилагођавање и повезивање са 
шинским сабирницама те замјена 
опреме за аутоматско управљање 
прекидачима. 

Јелена Переула

Контрола турбине која подразумијева  
провјеру склопова турбине које су 
прописане процедурама

Извршено редовно годишње испитивање 
генератора, мјерење отпора изолације 
статора и ротора, које обавља 
Истраживачо развојни центар 
електроенергетике – ИРЦЕ

АКТУЕЛНО
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каблова 10(20) kV (два кабловска 
вода) и 35 kV (један кабловски вод). 
Након добијања свих неопходних 
дозвола, у јуну ове године се кренуло 
са реализацијом пројекта. Трасе 
кабловских ровова су биле веома 
захтјевне, дужине до 2.5 km, који воде 
у средиште урбане зоне. Исијецане 
су велике површине тротоара и 
саобраћајница, подбушивани су 
поједини магистрални путеви, а 
прављен је и прелаз преко ријеке. 
Укупно је положено 13 km 10(20) kV 
и 9 km 35 kV кабла. Грађевински и 
електромонтажни радови су завршени 
крајем октобра, док су кабловски 
излази пуштени под напон почетком 
новембра. Вриједност инвестиције је 
износила око 800.000 КМ.

Изградњом и пуштањем под 
напон три нова кабловска излаза 
обезбијеђено је додатно снабдијевање 
електричном енергијом општина 
Источно Ново Сарајево и Источна 
Илиџа, чиме ће се, у будућности, 
у потпуности одговорити свим 
потреба развоја тих општина, као и 
растерећеност постојеће мреже. 

Марко Шиљ

“Електродистрибуција“ Пале за кратко вријеме постала 
препознатљива по функционалној организацији

МАЊЕ ШЕФОВА, ВИШЕ ТЕРЕНАЦА

Сектор за теренске операције 
је нови, а уједно и највећи 
организациони облик, са 217 
радника и одговоран је за 
синхронизацију извршавања 
радних налога упућених из 
других сектора, укључујући и 
захтјеве снабдјевача

Након захтјевног процеса 
р е о р г а н и з а ц и ј е 
дистрибутивне дјелатности у 

ЗП “Електродистрибуција“ Пале у овом 
колективу приступило се прављењу 
функционалне организације која је 
већ препознатљива по пет сектора 
које воде изузетни оперативци који су 
по функцији чланови Управе.  

У новој систематизацији, која је 
на снази од децембра 2020. године, 
смањен је број шефовских позиција, 
руководилаца и административних 
радника у корист теренских радника 
и неопходног кадра за одржавање 
дистрибутивне дјелатности. 

Сектор за теренске операције 
је нови, а уједно и највећи 
организациони облик, са 217 радника, 

који се састоји од службе за политике, 
норме и техничку подршку, службе 
за специјалистичко одржавање и 
службе за координацију теренских 
операција. Овај сектор је на неки 
начин извршни орган, одговоран за 
синхронизацију извршавања радних 
налога упућених из других сектора, 
укључујући и захтјеве снабдјевача. 

Служба за теренске операције у 
свом саставу има седам теренских 
јединица (ТЈ) и пет  физичких локација. 
По својој површини убједљиво 
најмања, али по броју крајњих купаца 
и фактурисаној електричној енергији 
највећа, ТЈ Источно Ново Сарајево 
покрива дистрибутивно подручје у 
општинама Источно Ново Сарајево 
и Источна Илиџа које су географски 
повезане и чине једну урбану средину. 

Ове двије општине биљеже 

интензивну градњу стамбено-
пословних објеката и значајно 
повећање привредних субјеката у 
посљедњих десет година. Најбољи 
показатељ ове тврдње је 36 нових 
трафостаница укупне инсталисане 
снаге 19 MVA које су изграђене у 
претходном периоду. Број мјерних 
мјеста 2010. године је износио 11.250, 
док се 2020. године се повећао на 
16.200. Такође, у истом периоду 
фактурисана електрична енергија 
крајњим купцима се повећала са 69.1 
GWh на 87.6 GWh.  

Анализирајући претходно изнесе 
податке, сагледавајући постојеће 
стање, као и планирану динамику 
развоја како дистрибутивне 
мреже тако и општина Источно 
Ново Сарајево и Источна Илиџа, 
ЗП “Електродистибуција“ а.д. 
Пале је изградила нове кабловске 
одлазе из Електропреносове 
трафостанице 400/x kV Сарајево 20 
како би се растеретила постојећа 
дистрибутивна мрежа, али и отворила 
могућност изградње трафостаница за 
нове стамбено-пословне објекате и 
привредне субјекте. 

У сектору за управљање имовином 
се приступило изради пројектне 
документације као и стављање у 
план приоритетних инвестиција 
за текућу годину. Пројектом је 
предвиђено полагање енергетских 

Због интензивне градње изграђени нови 
кабловски излази из Електропреносове 
трафостанице и растерећена постојећа 
дистрибутивна мрежа

Положено 13 km 10(20) kV и 9 km 35 kV кабла

АКТУЕЛНО
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је да ће се такве ситуације смањити 
обзиром да је кривично дјело теже 
противправно дјело од прекршаја како 
је Законом о електричној енергији 
дефинисана неовлаштена потрошња.

Када су у питању кривичне санкције 
за ово кривично дјело законодавац је 
задржао исте казне као и прије измјена 
Кривичног законика, а то су казна 
затвора и новчана казна.  

Лице које изврши ово кривично 
дјело казниће се казном затвора 
од шест мјесеци до три године и 
новчаном казном. Међутим, уколико је 
кривично дјело извршио крајњи купац 
предвиђена је тежа казна, односно 
казна затвора од једне до пет година и 
новчана казна. 

Крајњи купац ће се казнити и 
уколико није пријавио ово кривично 
дјело, и то казном затвора до двије 
године и новчаном казном. Закон за 
ово кривично дјело прави разлику 
и у погледу вриједности украдене 
електричне енергије, те уколико та 
вриједност прелази износ од 10.000,00 
КМ, учинилац ће се казнити казном 
затвора од шест мјесеци до пет година 
и новчаном казном, а ако прелази 
50.000,00 КМ, казном затвора од двије 
до осам година и новчаном казном. Када 
је у питању правно лице као учинилац, 
у том случају закон предвиђа новчану 
казну од 20.000,00 КМ до 200.000,00 КМ, 
а за одговорно лице казну затвора до 
три године и новчану казну.  

Лазар Стјепановић

Законодавац боље заштитио дистрибутивна предузећа у Републици Српској

КРАЂА ЕНЕРГИЈЕ У  КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ

Крађа електричне енергије 
односно неовлаштена 
потрошња је проблем са којим 

се електродистрибутивна предузећа 
сусрећу годинама. Несавјесни 
потрошачи неријетко предузимају 
законом недозвољене радње како би 
приказали мању потрошњу електричне 
енергије и на тај начин умањили своје 
рачуне за струју. 

Неовлаштеном потрошњом 
извршилац чини кривично дјело за 
које надлежно тужилаштво покреће 
кривични поступак по службеној 
дужности. Поред посљедице кривичне 
одговорности, извршилац тог дјела 
има обавезу и да измири штету 
коју је својом радњом причинио 
дистрибутивном предузећу. 

Сам појам неовлаштене потрошње 
односно крађе енергије регулисан је, 
како Законом о електричној енергији, 
тако и Кривичним закоником. Законом 
о измјенама и допунама Кривичног 
законика, који је ступио на снагу у 
фебруару ове године, крађа енергије 
( члан 225. Кривичног законика)  као 
кривично дјело шире је дефинисано, 
чиме је законодавац боље заштитио 
рад оператора дистрибутивног система. 

Поред тога што је измијењен 
сам назив члана 225. Кривичног 
законика, законодавац сада ово 
кривично дјело дефинише на начин 
да се под извршиоцем сматра свако 
“ко супротно важећим прописима 
прикључи енергетске објекте, уређаје 
или инсталације на енергетску мрежу, 
без издате сагласности и закљученог 
уговора о прикључењу, или ко 
изврши неовлаштено прикључење 
на мрежу након извршене обуставе 
испоруке електричне енергије, када 
техничко изведено стање омогућава 
кориштење електричне енергије без 
мјерног уређаја, мимо мјерног уређаја 
или преко мјерног уређаја на којем 
је онемогућено правилно мјерење, 
ко изврши скидање или оштећење 
пломбе оператора дистрибутивног 
система са мјерног уређаја или ко 
користи електричну енергију преко 
неовлаштено замијењеног мјерног 

уређаја или ко другима омогући 
прикључење објеката, уређаја и 
инсталација преко својих објеката, 
уређаја и инсталација или онемогући 
овлаштеним лицима оператора 
дистрибутивног система безбједан, 
потпун  и неометан приступ мјерним 
уређајима и инсталацијама, као и 
мјесту прикључка и мјерења ради 
очитавања, провјере исправности, 
отклањања кварова, замјене, 
одржавања и контроле исправности 
мјерних и других уређаја са мјерним 
ормарима, уређења мјерног мјеста и 
обуставе испоруке енергије, казниће 
се казном затвора од шест мјесеци до 
три године и новчаном казном“.

Цитирани члан сада обухвата и 
радње које неко лице врши против 
оператера дистибутивног система у 
циљу спречавања редовних активности 
и послова које обавља ОДС. Ово је 
потребно посебно нагласити обзиром 
да се радници приликом извршавања 
налога за искључење често сусрећу 
са противљењем купаца који треба 
да се искључе, њиховим вријеђањем, 
пријетњама, псовкама те забрани 
приступа свом мјерном мјесту. Сада 
када закон такво поступање купаца 
види као кривично дјело, за надати 

Крађом електричне енергије 
односно неовлаштеном 
потрошњом извршилац чини 
кривично дјело за које надлежно 
тужилаштво покреће кривични 
поступак по службеној дужности

Кривични законик третира и лица која 
ометају  овлаштена лица оператора 
дистрибутивног система

АКТУЕЛНО
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Електропривреде  Републике Србије и Републике 
Српске успјешно ће завршити изградњу 
хидроелектрана на горњем току Дрине и имају 

могућности да заједнички раде на новим пројектима и 
инвестицијама, поручили су након састанка двије управе 
директори ових компанија Милорад Грчић и Лука  Петровић. 

Они су на састанку у сједишту Електропривреде 
Србије, почетком новембра у Београду, разговарали о 
напретку пројекта хидроенергетског система “Горња 
Дрина“, потенцијалним заједничким пројектима, размјени 
електричне енергије, те  могућностима усклађивања 
планова ремонта електрана и јачању сарадње. 

– Један од видова сарадње са ЕРС је пројекат који 
смо заједно покренули на изградњи ХЕС “Горња Дрина“ 
са хидроелектранама “Бук Бијела“, “Фоча“ и “Паунци“ 
вриједан 520 милиона евра, који ће производити око 
700 милиона киловат-часова годишње. Колико је овакав 
пројекат важан види се посебно у вријеме европске 
и свјетске енергетске кризе. Србија шири енергетске 
границе и сви људи који живе са лијеве стране Дрине 
добијају сигурност – истакао је Грчић. 

Он је рекао да очекује да ће градња електрана на 
Дрини наићи на разумијевање у Сарајеву и да ће се након 

тога убрзати реализације пројекта.
В. д. генералног директора “Електропривреде 

Републике Српске“ Лука Петровић рекао је да заједничко 
предузеће ЕПС и ЕРС већ изводи припремне радове 
и припрема градилиште ХЕ “Бук Бијела“, прве од три 
хидроелектране у систему Горња Дрина и да сметње које 
долазе од политичких личности из Федерације БиХ не 
могу да ометају овај пројекат. 

–  Важан пројекат и за ЕПС и ЕРС је и хидроенергетски 
систем Средња Дрина, у којем би се  између Зворника  и 
Бајине Баште градиле три хидроелектране, вриједне 870 
милиона евра, снаге 320 мегавата, са производњом 1.200 
МWh годишње. Разговарали смо и са представницима 
“Електропривреде БиХ“ и желимо да сви заинтересовани 
енергетски субјекти буду укључени у овај пројекат – 
истакао је Петровић.  

Он је додао да је и ЕПС изразио интерес да на неки 
начин учествује у пројекту ХЕ “Бока“ на локалитету 
Суторина, коју развијају ЕРС и ЕПЦГ. ХЕ “Бока“ имала би 
снагу 250 мегавата и годишњу производњу од око 1.330 
МWh.   

– ЕРС и ЕПС могу да подигну сарадњу на виши ниво и у 
области инвестиција, трговине електричном енергијом и 
развој енергетске мреже. Можемо да усагласимо планове 
рада ремонта на електранама, што се сада показало 
важним, а могло би да финансијски растерети обје 
компаније. Покрећемо пројекте који су чекали деценијама 
и надам се да ће ова генерација отварати радове и објекте, 
као и нове перспективе опстанка нашег народа на овим 
просторима и наше будуће енергетске независности, што 
нам је коначан циљ – закључио је Петровић. 

ЕПС и ЕРС покрећу пројекте који су чекали 
деценијама и надам се да ће ова генерација 
отварати радове и објекте, као и нове перспективе 
опстанка нашег народа на овим просторима и 
наше будуће енергетске независности, што нам 
је коначан циљ, рекао је Петровић

У сједишту ЕПС-а одржан састанак Управа електропривреде Србије и Српске

ДРИНА ШАНСА ЗА РЕГИОН

Србија шири енергетске границе и сви људи који живе са лијеве 
стране Дрине добијају сигурност, каже Грчић

ЕРС и ЕПС могу да усагласе планове рада ремонта на 
електранама, што се сада показало важним, а могло би да 
финансијски растерети обје компаније, истиче Петровић
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У "РиТЕ Угљевик" 24. новембра обиљежени су Дан 
и крсна слава предузећа - Св. Стефан Дечански 
(Мратиндан), у присуству Његовог преосвештенства 

епископа зворничко-тузланског Фотија.
Директор "РиТЕ Угљевик" Чедомир Стојановић нагласио 

је да је ово важан датум за Термоелектрану, која је, након 
ратних дешавања, на тај дан прије 26 година поново 
покренула блок. 

Према његовим ријечима, Термоелектрана испуњава 
оптимистично постављене планове, тако да ће до краја године 
произвести више од 1.600 гигават-часова електричне енергије.  

- Задржали смо примат у производњи електричне 

енергије. Највећи смо у Републици Српској и највише 
производимо - истакао је Стојановић.

Он је указао да је ова година јако тешка јер је дошло 
до несташице појединих енергената, али, како је рекао, то 
неће пореметити ни производне ни финансијске планове, те 

ДОГАЂАЈИ

За јануар планиран одлазак 80 радника, којима ће припасти 
стимулативне отпремнине

БЛИЖЕ СТРУЦИ И НАУЦИ

ПЛАНОВИ НИСУ НЕДОСТИЖНИ 

Договорена сарадња ЕРС и академске заједнице

У “РиТЕ Угљевик“ обиљежени Дан и крсна слава предузећа Св. Стефан Дечански

Руководство предузећа “Електропривреда 
Републике Српске” и представници академске 
заједнице договорили су сарадњу на конкретним 

пројектима на којима ће академска заједница уско 
сарађивати са Матичиним предузећем МХ “ЕРС”. 

Ове активности уједно су и резултат сарадње на основу 
споразума о разумијевању и сарадњи, који су прошле године 
потписали ректор Универзитета у Бањалуци Радослав 
Гајанин, предсједник Управног одбора Универзитета у 
Источном Сарајеву Дарко Ђого и генерални директор 
“Електропривреде Републике Српске” Лука Петровић. 

Састанку су присуствовали генерални директор МХ 
“ЕРС”, Лука Петровић, представници “РиТЕ Угљевик”, 
“РиТЕ Гацко”, “Хидроелектрана на Требишњици”, 
“Хидроелектрана на Дрини”, Дирекције за инвестиције и 
Дирекције за организационо-правне послове у МХ ЕРС и 
академске заједнице у име Универзитета у Бањалуци са 
Машинског, Природно-математичког, Електротехничког и 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета. 

Делегацију Универзитета у Сарајеву чинили су 
представници Електротехничког факултета и Машинског 
факултета. Састанку је присуствовао и предсједник Kомисије 
за координацију сарадње са “Електропривредом Српске”. 

рачуна да ће "РиТЕ Угљевик" годину завршити позитивним 
финансијским резултатом.

Најавио је и реорганизацију предузећа. 
- У плану је да се смањује број радника. Прво ће бити 

смањен број радника старије животне доби кроз стимулативне 
отпремнине. Већ се доноси план систематизације, план 
реорганизације и план стимулативних отпремнина - рекао 
је Стојановић. 

Он је напоменуо да ће реорганизација ићи у више етапа, 
а план је да у јануару број радника буде смањен за око 80. 

Светлана Симанић

Универзитет у Бањалуци и Универзитет у 
Источном Сарајеву уско ће сарађивати са 
Матичним предузећем МХ “ЕРС“

Термоелектрана испуњава постављене планове, 
тако да ће до краја године произвести више од 
1.600 гигават-часова електричне енергије, каже 
директор Чедомир Стојановић
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РЕД СПОРТА, РЕД РАЗОНОДЕ

Након једногодишње паузе 
узроковане пандемијом 
корона вируса, у требињском 

туристичком центру “Граду Сунца“ су 
8. и 9. октобра одржани 21. Сусрети 
радника “Електропривреде РС“.  

Радничке спортске игре окупиле 
су 542 такмичара из 11 предузећа 
нашег система који су се надметали 
у редукованом програму од десет 
спортских дисциплина.

Манифестација је, иначе, 
традиционално почела свечаним 
дефилеом свих екипа учесница уз 
интонирање химне Републике Српске, 
подизање заставе радничких игара 
и минутом ћутања у помен на све 
погинуле и преминуле раднике ЕРС. 

Сусрете радника је у име 
генералног директора свечано 
отворио Борислав Грубач, извршни 
директор за опште и правне 
послове ЕРС-а, који је свим 
присутнима пожелио да дводневну 
манифестацију искористе за фер 
спортско надметање, дружење, 
размјену знања и искустава.

Предсједник Синдиката ЕРС 
Зоран Мићановић је у уводном 
говору захвалио домаћинима 
на гостопримству, колегама на 
успјешној организацији Сусрета, а 

посебно запосленима који су остали 
на радним мјестима да одржавају 
електроенергетски систем.

Градоначелник Требиња, Мирко 
Ћурић, изразио је задовољство што 
је овај херцеговачки град изабран 
за домаћина игара, наводећи 
да посједују све капацитете за 
организацију овакве масовне 
манифестације. 

Уводна свечаност обогаћена је 
наступима Женске пјевачке групе 
и Ансамбла националних игара 
“Јован Дучић“ из Требиња који су 
гласом и народним колима увеселили 
присутне такмичаре и госте. 

Иако је интензивна киша већину 

У Требињу одржани 21. Сусрети радника “Електропривреде РС“

спортских надметања преселила 
са отворених терена у дворане и 
школске сале, ни за промил није 
успјела покварити расположење 
такмичара и гостију. Напротив, 
атмосфера на борилиштима и ван 
њих је све вријеме била на врхунском 
нивоу чему је вјероватно допринијела 
и прескочена “корона година“ која је 
појачала жељу за дружењем међу 
запосленима.  

Све спортске дисциплине 
испраћене су уз гласне аплаузе 
и навијање са трибина и поред 
борилишта, што је из такмичара 
извлачило максимум. На паркету, 
атлетској стази и пијеску, остављали 
су и задњу кап зноја у жељи да 
савладају ривала, уз видно исказани 
фер плеј приступ и уважавање колега 
са друге стране терена. 

На крају такмичарског 
дијела, када су се сумирали сви 

Прво мјесто припало екипи 
“РиТЕ Гацко“, која има и 
три освојена прва мјеста у 
појединачним дисциплинама. 
Други у укупном поретку били 
такмичари из Угљевика, трећи 
радници “Електрокрајине“

Радничке спортске игре окупиле 542 
такмичара из 11 предузећа

ДОГАЂАЈИ
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спортски резултати, за побједника 
овогодишњих радничких игара 
проглашена је екипа “РиТЕ Гацко“, 
која је показала највећи квалитет 
уз освојена три прва мјеста у 
појединачним дисциплинама. Друго, 
односно треће мјесто у укупном 
поретку предузећа, припало је 
тамичарима “РиТЕ Угљевика“ и 
“Електрокрајине“.

Као што обичаји налажу, генерални 
директор ЕРС-а Лука Петровић је 
представнику побједничке екипе 
“РиТЕ Гацкo“, Жељку Тепавчевићу, 
уручио прелазни шампионски пехар. 
Поред тога, додијељене су дипломе и 
признања за остале најбоље екипне 
и појединачне резултате.  

Уз музику, иће и пиће, испод 
великог свечаног шатора, славило 
се, плесало и пјевало до касних 
ноћних сати. 

“Град Сунца“ је на два дана 
радничких игара постао град спорта, 
пријатељства и весеља, што и јесте 
суштина организације Сусрета 
радника ЕРС. 

Предраг Клинцов

Трећи Самит енергетике 
“СET 2022“  који ће се 
од 16. до 18. марта 2022. 

године одржати у Требињу окупиће 
рекордних 600 учесника, чиме ће 
овај скуп дефинитивно прерасти у  
водећи регионални догађај у свијету 
енергетике и уписати се у календар 
свјетски важних енергетских догађаја.   

Организатори и овог Самита су МХ 
“Електропривреда Републике Српске“, 
Град Требиње и предузеће “СЕТ“ 
д.о.о Требиње, уз институционалну 
подршку Владе Републике Српске,  
Министарства за спољну трговину и 
економске односе БиХ и Секретаријата 
Енергетске заједнице Европске уније 
са сједиштем у Бечу.    

Планирано је да “СЕТ 2022“ траје 
три дана и да има десет панела који су 
тематски подијељени.  

- Првог дана Самита предвидјели 
смо панеле везано за декарбонизацију 
и улагање у обновљиве изворе 
енергије. Други дан искључиво за 
обновљиве изворе енергије, њихове 
потенцијале и све оно што се везује за 
законску регулативу Европске уније, 
која у БиХ стиже преко Енергетске 
заједнице Југоисточне Европе. Трећи 
дан резервисан је за ИТ технологије, 
дигитализацију енергетског сектора 
– каже Александар Бранковић, 
директор привредног друштва “СЕТ“ 
д.о.о. Требиње.  

Он додаје да ће то бити први самит 
на овим просторима који ће се бавити 
нафтом и нафтним дериватима. 

-  Један панел ће обрађивати тему 
увођења обавезних резерви нафте у 
БиХ, што је једна од ставки коју смо 
прихватили приступом Енергетској  
заједници – каже Бранковић. 

Самит ће свакако обиљежити 
најактуелнија енергетска тема, нагло 

повећање цијена електричне енергије 
на берзама.  

-  Покушаћемо да дамо одговор 
како то утиче на пословање 
електропривреда, јер скок цијена 
на берзи не представља аутоматску 
гаранцију за позитивне билансе 
електропривредних предузећа – 
објашњава Александар Бранковић. 

Међу учесницима панела и овог 
пута ће бити регионална енергетска 
репрезентација, најбољи познаваоци 
енергетских прилика, истакнути 
стручњаци из региона, универзитетски 
професори, представници власти, 
премијери, министри. 

На маргини Самита планирани су 
радни састанци на којима су предвиђени 
сусрети значајних политичких личности, 
доносилаца одлука. 

Самит ће бити организован у складу 
са  актуелним ковид пропозицијама. 

-  Скупу ће моћи присуствовати 
само акредитована лица уз потврду o 
потпуној вакцинацији против COVID 
19,  љекарско увјерење  о прележаној 
болести не старије од 180 дана и 
невакцинисане особе које приложе 
негативан PCR тест не старији од 72 
часа – рекао је на крају Бранковић.  

Организатори ће се и овога пута 
трудити да сваки учесник “СЕТ“-а 
понесе позитивне слике и утиске из 
Требиња, јер то једноставно захтијева 
догађај на тако високом нивоу. 

Самит ће обиљежити најактуелнија 
енергетска тема, нагло повећање цијена 
електричне енергије на берзама

ДОГАЂАЈИ

На Самиту ће бити говора о 
декарбонизацији, улагању у 
обновљиве изворе енергије, 
законској регулативи, 
дигитализацији енергетског 
сектора и увођењу обавезних 
резерви нафте у БиХ, каже 
Бранковић

Трећи Самит енергетике “СЕТ 2022“

У ТРЕБИЊЕ СТИЖЕ 600 УЧЕСНИКАВеће плате

Генерални директор ЕРС-а Лука 
Петровић је на крају званичног 
дијела манифестације честитао 
побједничкој екипи, али и 
свим осталим такмичарима на 
коректном надметању и исказаној 
колегијалности, при чему је 
обећао повећање плата свим 
радницима ЕРС-а од 1. јануара 
2022. године, што је попраћено 
бурним аплаузом присутних.
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• Активности из области 
информационих система и 
комуникација, посебно на обезбјеђењу 
функционалног система говорних 
радио веза, као и увођењу и одржавању 
техничког информационог система

• Контрола ЕЕО с аспекта 
примјене прописаних захтјева у 
погледу безбједног и сигурног рада, 
координисање активности техничког 
инспектора Републичке управе за 
инспекцијске послове, те праћење 
и контрола извршења свих мјера, 
наложених рјешењима техничког 
инспектора и интерне инспекције 
предузећа.

• Примјена важећих прописа 
у електроенергетици , као и 
подзаконских аката усвојених од 
стране РЕРС-а и ДЕРК-а, те припрема 
и учешће у тарифним поступцима који 
се воде пред РЕРС-ом.

Према ријечима Трампићеве 
сви запослени су свјесни улоге и 
значаја које дјелатност Сектора  
има у остварењу укупног пословног 
биланса предузећа, посебно у области 
погонске спремности виталних ЕЕО, 
као и наставка  тренда смањења 
дистрибутивних губитака, као 
најважнијих циљева предузећа. Управо 
због тога у ЗЕДП “Електро-Бијељина“ 
спремни су и ријешени да и у наредном 
периоду буду носиоци ове важне улоге 
и замајац  свих стратешких активности 
из домена основне дјелатности. 

Слободан Ђаламић

ОБЈЕКТИВ

Према новој организацији 
ЗЕДП “Електро-Бијељина“ 
Сектору теренских операција 

додијељена је улога “мишића“ нове 
функцијске организације. У склопу 
овог ресора обављају се најважнији 
послови из области обезбјеђења 
успјешног функционисања и рада 
дистрибутивног система предузећа, 
односно обезбјеђења високог степена 
квалитета и поузданог снабдијевања 
корисника услуга.  

Према ријечима извршне 
директорице Гордане Трампић 
новим моделом организације Сектор 
теренских операција је преузео 
одговорност за теренски рад свих 
функција, па тако  радници обављају  
неопходне послове за потребе других 
сектора, првенствено техничких, али и 
Сектора подршке.  

Превасходни задатак овог Сектора 
је  редовно одржавање, као и изградња 
свих ЕЕО НН СН мреже.  

- Све послове успјешно обавља 370 
запослених радника, распоређених у 
три службе. Треба нагласити да се од 
почетка примјене нове организације 
Сектор суочава с проблемом одлива 
стручног кадра, како инжењерског тако 
и монтерског, тако да је у овом тренутку 
непопуњено 20% систематизованих 
радних мјеста – каже Гордана Трампић, 
дипл.инж.електротехнике и извршни 
директор Сектора теренских операција 
ЗЕДП “Електро-Бијељина“.   

Међутим, и поред израженог 
проблема и почетног неразумјевања 
нове организације присутне у 
свим секторима, Сектор теренских 
операција успијева да  одговори свим 
пословним захтјевима и изазовима 
који се свакодневно појављују.  

- Ти захтјеви нису нити мали, нити 
једноставни, посебно ако се узму у обзир 
сви савремени трендови технолошког 
развоја у области електроенергетике и 
с тим у вези потребе за континуираном 
испоруком електричне енергије - 
истиче Гордана Трампић.

Сектор теренских операција 
обухвата широк спектар послова и 

представља веома значајан дио у 
функционисању “Електро-Бијељине“, 
а најзначајнији послови су:  

• Редовно и интервентно 
одржавање ЕЕО НН мреже, ТС 10/0.4 
кV , средњенапоских далековода 10 кV 
и 35 кV.

• Редовно и интервентно 
одржавање расклопне опреме, 
енергетских трансформатора, 
те уређаја релејне заштите и 
сигнализације у ТС 35/10 кV и МХЕ.

• Изградња нових ЕЕО НН и СН 
мреже.

• Послови по налозима 
Сектора за мјерења и односе с 
корисницима, прије свих редовно 
мјесечно очитање свих купаца који 
нису у систему даљинског очитања и 
управљања потрошњом електричне 
енергије (АММ), контроле мјерних 
мјеста, замјена мјерних уређаја ради 
баждарења, уградња мјерних уређаја у 
систему даљинског очитања. 

• Послови по налозима Сектора 
за управљање имовином, прије свих 
извиђање на терену и прибављање 
података неопходних за изадавање 
електроенергетских сагласности и 
декларација, прикључење нових купаца, 
регистрација мјерних мјеста и др.

Сектор се суочава с 
проблемом одлива стручног 
кадра, како инжењерског 
тако и монтерског, тако да је 
у овом тренутку непопуњено 
20% систематизованих радних 
мјеста – каже Гордана  Трампић

У Сектору теренских операција ЗЕДП “Електро-Бијељина“ 370 радника

ДИСТРИБУТИВНЕ ГУБИТКЕ СВЕСТИ НА МИНИМУМ

И поред израженог проблема и почетног 
неразумјевања Сектор успијева да  одговори 
свим пословним захтјевима и изазовима
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јаког вјетра и леда је незаобилазан 
фактор на том подручју. Снијег је 
највећи на територији општина Хан 
Пијесак и Власеница, гдје неријетко 
прелази и један метар, изазивајући 
велики број кварова на дистрибутивној 
мрежи. У већини случајева кварови се 
манифестују у облику механичке штете 
на водовима урзоковане падањем 

изузетно тешког и мокрог снијега и 
јаким ударом вјетра – истиче Бојанић. 

Трасе водова средњег и ниског 
напона које опслужују радници ТЈ 
Власеница, већим дијелом се простиру 
кроз шумовите и тешко приступачне 
крајеве, а преко 80% свих водова 
пролази кроз шумске предјеле, што 
додатно отежава њихово одржавање. 

- Посљедњих година претрпјели 
смо велики број кварова узрокованих 
вјетром, снијегом и ледом. Срушена су 
четири челично-решеткаста стуба на 
35 kV воду ЧТС 110/35/10 kV Власеница 
- МХЕ Власеница, на дионици 
која пролази кроз мјесто Горњи 
Залуковик. Дошло је и до пуцања 
фазних проводника на 35 kV воду  ЧТС 
110/35/10 kV Власеница - ЧТС 35/10 kV 
Милићи. Било је јако великих кварова, 
који су посљедица наноса мокрог 
снијега и леда, најопасније природне 
појаве по водове средњег и ниског 
напона – додаје Драган Бојанић.   

Оно што је посебно отежавајуће 
у оваквим ситуацијама јесу услови 
отклањања насталих кварова. Често 
су непроходни путеви, отежан рад 

Теренска јединица Власеница 
спада међу најзахтјевније 
терене које својом мрежом 

и објектима покрива подручје ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“, које захвата два 
града и 11 општина сјевероисточног 
дијела Републике Српске. Њен 
географски положај и рељеф често 
захтијевају надљудске напоре при 
обављању редовних послова, посебно 
у ванредним околностима.  

Радници Теренске јединице 
Власеница своју дјелатност обављају 
на територији четири општине - 
Власенице, Милића, Шековића и Хан 
Пијеска, чија је укупна површина већа 
од 1.100 квадратних километара. 

На подручју ТЈ Власеница, која у 
свом саставу има три теренска тима, 
налазе се четири трафостанице 35/10 
kV и 280 трафостаница 10/0,4 kV,  око 
82 километра средњенапонских 
35 kV водова, 400 километара 
средњенапонских 10 kV водова и око 800 
километара нисконапонских водова. 

Драган Бојанић, координатор 
Теренских јединица Власеница и 
Зворник истиче да изразито брдско-
планински рељеф и надморска висина 
у распону од 330 па све до 1.400 метара, 
додатно компликују одржавање мреже. 

- Прате нас веома хладне зиме, 
са великим падавинама и јаким 
вјетровима. Утицај сњежних падавина, 

ОБЈЕКТИВ

Радници ТЈ “Власеница“ из састава “Електро-Бијељине“ 
често раде у ванредним околностима

НИШТА НАС НЕ МОЖЕ ИЗНЕНАДИТИ
Услови отклањања насталих 
кварова изузетно тешки. Често 
су непроходни путеви, отежан 
рад пењача, присутан стални 
ризик од падања оштећеног 
дрвећа у траси водова, каже 
Драган Бојанић

Теренска јединица Власеница покрива 
четири општине Власеницу, Милиће, 
Шековиће и Хан Пијесак

пењача, присутан стални ризик од 
падања оштећеног дрвећа у траси 
водова приликом обиласка трасе и 
локализовања и отклањања кварова.

На том подручју има тек нешто 
више од 13.000 купаца електричне 
енергије, што је веома мало у односу 
на површину. 

- Купци електричне енергије 
су веома разуђени. У руралним 
подручјима је чест случај да има 
само неколико купаца на одређном 
излазу дугом по четири километра, 
што представља велики проблем по 
питању времена локализовања и 
отклањања кварова у зимском периоду 
– објашњава Бојанић. 

Искуства из претходних година 
показују да је најпроблематичнији 
први југов (мокри) снијег који се 
лијепи за фазне проводнике, а у 
вечерњим сатима, под утицајем ниске 
температуре, претвара у лед и задржава 
на проводницима, стварајући додатни 
терет, а самим тим и  изазивајући честе 
и велике кварове на водовима. 

Након првог снијега обично долазе 
снажни вјетрови који изазивају 
изузетно велики број пролазних 
кварова. 

Имајући у виду специфичности 
самог терена и искуства из 
многобројних ванредних ситуација, 
у “Електро-Бијељини“ се посебна 
пажња посвећује изградњи и 
његовању добрих односа са људима у 
свакој локалној заједници.   

- У ванредним ситуацијама, 
сарадња са локалним властима и 
другим надлежним службама је на 
задовољавајућем нивоу. Што се тиче 
становништва, реакције су различите. 
Има оних који немају разумијевања, 
али и оних који би у ванредним 
ситуацијама пружили подршку и 
помоћ, што нам значајно помаже у 
рјешавању сложених послова, тако 
да се трудимо да у најкраћем могућем 
року изађемо на терен и отклонимо 
квар – закључио је координатор ТЈ 
Власеница Драган Бојанић. 

Слободан Ђаламић

Трасе водова средњег и ниског напона 
већим дијелом пролазе кроз шумовите и 
тешко приступачне предјеле, а преко 80% 
свих водова пролази кроз шумске предјеле, 
што додатно отежава њихово одржавање
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Када би у Требињу зауставили 
случајног пролазника и 
упитали га познаје ли Небојшу 

Буху, вјероватно на прву не би сконтао 
за кога питате. А ако упитате познају 
ли Бухонија, услиједио би  брзи 
одговор, уз осмијех и појашњење: Ко 
не познаје Бухонија?! Музичар, добар 
пјевач, мајстор штимунга. Други ће 
рећи “па то је онај фотограф“. Сад је 
био поред Требишњице, ено га још 

шкљоца.“ Било би и оних који би рекли 
да је добар сервисер рачунарске 
опреме, ИТ зналац, радник “Електро-
Херцеговине“. 

За неповјеровати, више 
различитих одговора, а сви су тачни. 
Јер, Небојша Буха је пјевач. Небојша 
Буха је фотограф. Небојша Буха је ИТ 
прегалац. Ако се зна да се овдје не ради 
о више људи истог имена и презимена 
онда је јасно да је ријеч  о свестраном 

СУСРЕТИ Небојша Буха, радник “Електро-Херцеговине“, 
ИТ зналац, музичар и фотограф

КАД СРЦЕ БИЈЕ У РИТМУ МЕЛОДИЈЕ
Једном сам пјесмом погодио у душу неког гастарбајтера. Пјевао ону Харисову “остарићу нећу знати, 
да л' ћеш за мном заплакати, ко ја за тобом...“ Приђе чова, вели,  хоћеш ли је, молим те, поновити. 

Каже, само да назовем жену и укључим видео...Кад сам завршио закити ме са 500 евра. 
Алал вера, мајсторе...

човјеку, запаженом на више поља. 
Запослен је у “Електро-

Херцеговини“, гдје ради на пословима  
одржавања софтвера за обрачун и 
наплату електричне енергије. Ту је 
Небојша. У кући је Нешо. На улици, у 
кафани и сваком другом мјесту само 
Бухони.

- Нешо сам већ 44 године, а Бухони  
двадесетак година. Онолико колико 
моје срце бије у ритму мелодије  – 
уводи нас у разговор наш саговорник.

Пола пије, пола шарцу даје
Надимак по коме га познаје 

Требиње добио је од блиских 
пријатеља који су му одштампали први 
најавни плакат за музичке наступе.

- Жељели су да добијем 
упечатљиво умјетничко име, које би 
побудило интерес и занимање за 
моје наступе. Да се публика пита ко је 
тај, ајде да га видимо.  Направили су 
плакат и рекли - од данас си Бухони! 
Како тада, тако и сада. Тај надимак ће 
ме обиљежити за цијели живот. Толико 
се стопио са мном да сам се тако почео 
потписивати и на фотографијама чији 
сам аутор – прича Небојша.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Када ујутро дође на посао, онај ко 
не зна чиме се додатно бави, никада 
не би  ни помислио да је до касно у ноћ 
забављао госте у неком требињском 
ресторану. У радне просторије долази 
ведар и чио, увијек расположен да 
шири добре вибрације.  

- У сретнија времена, док корона 
није ушла у наше двориште, у кафани 
се знало остати до неких доба. Кад 
сам био млађи било је оно “спавам 
дању, пјевам ноћу“, а сад се богами и 
кафане раније затварају, па наступам 
само викендом. Вјерујем да ћу опет 
током сезоне појачати темпо, јер је 
Требиње у том периоду пуно туриста 
којима треба понудити и музичке 
садржаје. Ту сам свој на своме  – 
додаје Бухони.

У свом oпусу има готове све што 
тражи публика, забавни репертоар и 
умјерене народњаке. Готово да нема 
наступа на коме не пјева пјесме Томе 
Здравковића, Халида једног и другог, 
Хариса Џиновића, Мирослава Илића, 
Саше и Дејана Матића, Душка Кулиша... 

- Одмалена показујем интерес за 
музику. Прије рата сам завршио нижу 
музичку школу у Мостару, гдје сам 
живио до своје 15. године. Занат сам 
пекао по требињским и сарајевским 
кафанама, по ресторанима на 
Црногорском приморју, у Србији. Иза 
мене је 25 година кафанског стажа, 
што, мора се признати, није мало – 

Ћерке на тату

Небојша каже да све нове пјесме 
научи чим се појаве у етеру.
- Преслушам их пар пута и то је 
то. Иде брзо, све су на исти калуп. 
Генералну пробу имам у студију, 
а одмах послије тога могу  пред 
публику, у кафану. Понекад имам 
провјеру и у кући, јер тo од мене 
траже ћеркице, десетогодишње 
близнакиње. Чини ми се да су 
повукле моју жицу. Иду у музичку 
школу. Сара свира виолину, 
Емилија гитару.

У свом студију снимао сам све, од 
навијачких и фестивалских пјесама до 
политичких џинглова и реклама
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Алал вера, мајсторе... Било је по оној 
“пола пије, пола шарцу даје“. Петсто 
марака сам пријавио и приложио у 
кућни буџет, а остатак спискао исте 
ноћи. Кад је бал нек је маскенбал! 

Мотиви Херцеговине
Неријетко у једном дану Небојша 

промијени три занимања. Између 
канцеларијског и естрадног наступа 
борави у природи. Ту проналази 
инспирацију и мотиве за фотографије 
које красе зидове многих требињских 
станова.

- То је тренутно моја највећа 
преокупација. Сликам мотиве 
Херцеговине. Напуштена огњишта, 
куће од камена, али и потоке и 
рјечице, живописне крајолике, 
богатство природе. Како је само 

Херцеговина лијепа, а напуштена. 
Понекад ме ухвати страх што се 
омладина која иде на школовање 
ријетко враћа. Али има онa стара 
изрека: Херцеговина цијели свијет 
насели, а себе не расели. Ваљда ће 
тако и остати – нада се Небојша.

Додаје да ће до љета пробрати  
материјал за самосталну изложбу.  

- Биће ту и мотива из Поповог 
поља, Требињских шума. Заиста 
нешто посебно, предјели који 
имају своју специфичност. Моја 
фотографија је као умјетничка слика. 
Не “штанцам“ их серијски, као на 
траци, већ чекам тренутак, моменат. 
Већ сам имао понуда да то радим 
професионално. Нисам прихватио. 
Не желим да то радим за новац него 
за задовољство – објаснио је Бухони.

Фотографија са мотивима 
херцеговачког крша, ријеке 
Требишњице и планине Леотар, коју 
је снимио прије неколико година, 
нашла је своје мјесто у Енциклопедији 
Републике Српске.

- Неколико мојих фотографија 
објављено је и у овом часопису. 
Настанак једне од њих никада нећу 
заборавити. Силазио сам у дно бране 
Гранчарево. Чини ми се да сам се 
спустио низ 500 степеница. Затворен 
простор, за мене језиво. Као да сам у 
пећини. А мотиви за незаборав. Влагa 
на зидовима исцртала предивне 
слике, у бојама. Тај невидљиви 
умјетник је све припремио. Моје је 
било само да то овјековјечим – каже 
на крају разговора. 

Радмило Шиповац

вели Небојша.
Наступао је заједно са Оливером 

Мандићем, Лепом Бреном, Нешом 
Галијом, Луисом, глумцем Драганом 
Јовановићем. 

- Најчешће сам радио са Бобом 
Вучуром. Били смо идеалан тандем, 
препознатљив у Требињу. Он  је 
свирао клавир, ја пјевао. Нажалост, 
Бобо је отишао у марту од посљедица 
короне – са сјетом ће Небојша, 
коме, како каже, као сваком локал 
патриоти, у глави одзвања Вучурево 
дјело, химна требињског фудбалског 
премијерлигаша: Полице горе, 
а срца говоре Лео, Лео, ле...Лео 
нам је из камена нико, не може га 
поб'једити нико...“ 

Бухони је написао и отпјевао 
химну за требињске кошаркаше.

- У свом студију сам снимао све, од 
навијачких и фестивалских пјесама 
до политичких џинглова и реклама. 
Као на бувљаку. Нема шта нема...

Каже да су требињске кафане још 
мјеста у којима се “врти лова“.    

- Буде и бакшиша. Мене углавном 
прати средња популација, озбиљнија 
публика. Знају наградити. Поготово 
што у Требиње долазe гости из 
Дубровника, Херцег Новог, из 
Подгорице. Једном сам  добио баш 
добар бакшиш. Погодио сам у душу 
неког гастарбајтера. Пјевао ону 
Харисову “остарићу нећу знати, да 
л' ћеш за мном заплакати, ко ја за 
тобом...“  Приђе чова, вели,  хоћеш ли 
је, молим те, поновити. Каже, само да 
назовем жену и укључим видео...Кад 
сам завршио закити ме са 500 евра. 

Наступао са Оливером Мандићем, 
Лепом Бреном, Нешом Галијом, Луисом, 
глумцем Драганом Јовановићем
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Зоран Мићановић био је кључни представник 
синдикалне стране у преговорима са Управом 
ЕРС који су уродили потписивањем Колективног 

уговора којим су регулисана права и обавезе запослених 
у МХ “Електропривреда Републике Српске“ (ЕРС). Један 
је од ријетких синдикалних лидера који се могу похвалити 
мирноћом у завршној фази преговора.  Практично, Управа 
ЕРС били на истој страни са Синдикатом када је ријеч о 
борби за раднике и што боље резултате пословања.  

Иако је Колективни уговор потписан прије непуних шест 
мјесеци, већ су предузете одређене активности око његове 
измјене, првенствено у сегменту који се односи на висину 
цијене рада.

Шта за запослене у систему ЕРС-а значи Колективни уговор 
који сте са Управом предузећа потписали средином године?   

- Потписивање Колективног уговора, које је услиједило 
након исцрпних преговора са руководством ЕРС-а, показало 
је да је Синдикат институција која се поштује и уважава 
и да у МХ ЕРС има мјесто какво синдикатима припада у 
цивилизованом друштву. Иначе, Колективни уговор је 
раднички устав, нешто што прописује права и обавезе 
свих запослених. Мени је као предсједнику Синдиката јако 
важно да се у завршници разговора нисмо дијелили на 
“наше“ и “њихове“ и  да је Управа ЕРС прихватила све што 
спада у колективни интерес радника. Нећу погријешити ако 
кажем да тај уговор сада Управи ЕРС може послужити и као 
инструмент за владање. Овдје нико није ишао са намјером 
да “насамари“ другу страну и то је знатно олакшало 
преговарачки процес и довело до потписивања уговора. 

Шта су радници добили уговором за који је постојала 
апсолутна сагласност Синдиката и Управе?

- Свјесни смо у којим условима живимо и радимо. Није риједак 
случај да је пандемија у многим фирмама скресала радничка 
права, не само на нашим просторима него и у окружењу и шире. 
Поносни смо што смо овим колективним уговором задржали сва 
права из претходног уговора, који је сачињен прије глобалне 
кризе. Чак смо одређена права и унаприједили. Мислим да је 
Колективни уговор који смо потписали са Управом ЕРС један од 
најбољих у РС и БиХ, па и окружењу. 

AРГУМЕНТОВАНО Зоран Мићановић, предсједник Одбора 
Синдиката Електропривреде Републике Српске

ИМАМО НАЈБОЉИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
У ОКРУЖЕЊУ

Поносни смо што смо овим колективним уговором задржали сва права из претходног уговора, који је 
сачињен прије глобалне кризе. Чак смо одређена права и унаприједили, каже Мићановић

Поштују ли се права радника у систему ЕРС-а? 
- Све што је постигнуто консензусом лакше је спровести. 

Радничка права се морају поштовати. Када је у питању 
Матично предузеће, нисмо чули ни за један проблем нити 
неспоразум. То је за сваку похвалу. У појединим предузећима 
у саставу МХ ЕРС понекад се деси нека некоректност, али 
се обично такве ситуације рјешавају дијалогом Синдиката 
и Управе предузећа. Када се све то ријеши обично постаје 
јасно да је основни проблем био недостатак комуникације. 
Кроз дијалог се све рјешава. 

Колико чланова броји синдикална организација на 
нивоу ЕРС-а и по ком принципу функционише Синдикат?

- Тешко је са сигурношћу рећи тачан број, јер једни чланови 
одлазе, други долазе. Има нас негдје око осам хиљада. 
Функционишемо по принципу врло плитке вертикалне 
хијерархије. Синдикалне организације по зависним 
предузећима и Матичном  предузећу чине чланови Синдиката 
који добровољно приступају потписивањем приступнице. У 
свих 11 зависних предузећа постоје синдикални одбори чији 
се чланови бирају на синдикалним изборима. Предсједници 
синдикалних организација и предсједници актива жена и 
младих ЕРС чине Одбор синдиката ЕРС, кровни орган који на 
годишњем нивоу усваја планове рада и финансијски план. 
Предсједник Одбора синдиката ЕРС-а се бира из редова 
предсједника синдикалних организација. 

Колективним уговором је дата слобода зависним 
предузећима да уз постојећа могу да повећавају своја права, 
зависно од властитог пословања. Има ли за то простора?

- То је питање на које је још рано тражити одговор. Синдикат 
сматра да ЕРС у  наредном периоду треба тежити неком новом 
моделу организовања. Ништа није заковано. Видјећемо. 

У току реорганизације електродистрибутивних предузећа 
велики број радника је, уз прописану отпремнину, споразумно 
напустио посао. Очекујете ли сличне одлуке менаџмента у 
случају реорганизације производних предузећа?

- Свакако да очекујем. Ми још нисмо тачно дефинисали 
пројектни задатак око реструктуирања производних 
предузећа. Морамо тачно дефинисати циљ, што је потребно 
да урадимо кроз план активности у наредном периоду. 

Радмило Шиповац

Цијена рада

На недавно одржаним радничким играма у 
Требињу чуло се да ће у догледно вријеме доћи 
до новог разговора Управе и Синдиката везано за 
Колективни уговор? 

- Искрено, томе се надамо и то очекујемо. Цијена 
рада у ЕРС није повећавана од 2008. године. Њено 
подизање означили смо као приоритет број један. 
Вјерујем да ћемо ускоро обрадовати све запослене.  
Са Управом смо у фази  “снимања финансијске 
ситуације“. Чини ми се да смо опет по том питању на 
сличним таласним дужинама.
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ТЕЛЕСКОП

Научници енергију дефинишу као способност 
обављања посла. Може постојати у потенцијалном, 
кинетичком, термичком, електричном, хемијском, 

нуклеарном или другим различитим облицима. Енергија 
је својство које људи и други, жива и нежива материја, 
посједују у већој или мањој мјери, међутим, прилично 
нисмо свјесни њеног постојања, док се не претвори у рад, 
топлоту или зрачење.

Модерна цивилизација је могућа зато што су људи 
научили како да мијењају енергију из једног облика у 
други, а затим је користе за обављање посла. На примјер, 
храна коју особа једе садржи хемијску енергију, а људско 
тијело ту енергију складишти све док је не искористи 
као кинетичку енергију током рада или игре. Похрањена 
хемијска енергија у угљу или природном гасу и кинетичка 
енергија воде која тече у ријекама могу се претворити у 
електричну енергију, која се заузврат може претворити у 
свјетлост,  топлоту...

Ако се анализира извор енергије од постанка човјека, 
може се закључити да је првобитни извор била храна, други 
је било огревно дрво, а трећи храна за радне животиње. 
Релативно мали допринос је дошао од два друга носиоца, 
падајуће воде, чију су потенцијалну енергију експлоатисале 
воденице, и вјетар, који су користили и једрилице, и, много 
касније, млинови. Посљедњих 500 година историје човјека 
енергетски извори су фосилна горива.

Енергетски системи, њихово трајање, дневна 
потрошња (у kcal по глави становника) и годишња 
потрошња (у GJ по глави становника) (Извор: Energy in 
History, P.Malanima, 2014.) 

Фосилна горива као извор енергије значајније су се 
почела користити почетком прве индустријске револуције 
и основно фосилно гориво било је угаљ, да би се са развојем 
технологије све више користила нафта и природни гас. На 
наредном дијаграму приказана је потрошња фосилних 
горива у периоду од 1800. године до 2019. године.

Кориштење енергије воде од људског постанка до модерне цивилизације

У времену до 1920. године на садашњој територији 
БиХ/РС изграђено 49 електрана са инсталисаном 
снагом 32,1 МW. Прва хидроелектрана већег 
капацитета била у Делибашином Селу код Бања 
Луке, која је у погон пуштена 1898. године са двије 
Францисове турбине по 300 КС

НЕПРЕСУШНО БОГАТСТВО ПРИРОДЕ

Храна као извор енергије: Од рођења људске врсте прије 
неких пет до седам милиона година, а затим за неких 85-90 
% људске историје, храна је била једини извор енергије. 

Ватра као извор енергије: Употреба ватре је била 
главно освајање у историји енергије.  Први докази да су 
људи користили ватру су у неколико различитих региона 
свијета и може се идентификовати између  милион и 
500.000 година.

Пољопривреда као извор енергије: Пораст температуре 
омогућио је људима да повећају узгој поврћа и посебно 
житарице. Укупна доступност енергије у облику хране 
драматично се повећала и подржала раст становништва. 
Са Блиског истока, гдје се првенствено развила прије 
10.000 година, пољопривреда је напредовала ка Европи 
брзином од једног километра годишње. У року од 3000 
година, пољопривреда је стигла до сјеверне Европе.

Фосилна горива као извор енергије: Значајније 
се користе од почетка прве индустријске револуције. 
Основно фосилно гориво било је угаљ, да би се са развојем 
технологије све више користила нафта и природни гас. 

Од чекића до пилане
Неке од првих иновација у коришћењу енергије воде 

зачете су у Кини за вријеме династије Хан између 202. 
године “прије нове ере“ и 9. године “нове ере“. Чекићи 
покретани воденим током коришћени су за лупање и 
гуљење житарица, ломљење руде и у раној производњи 
папира. Чекићи су се обично подизали помоћу брега, а 
затим су пуштани да падну под силом гравитације. 

Старогрчка технологија се развила током V вијекa 
прије нове ере, настављајући све до римског периодa, и 
даље. Изуми који се приписују старим Грцима укључују и 
ротационе млинове, који су приказани на наредној слици. 

( ) (kcal)
(GJ)

7 × 6 

×  7

1 × - 

× 

Глобална потрошња примарне енергије по извору 
(Извор: www.ourworldindata.org)

Пише: Др Жељко Ратковић

Модерна цивилизација је могућа зато што су људи научили 
како да мијењају енергију из једног облика у други, а затим је 
користе за обављање посла
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У касном средњем вијеку на подручју Европе  постојала 
је потреба изградње воденица према броју становника, 
тако да је била изграђена једна воденица на 250 
становника. Употреба механичке енергија за мљевење 
житарица била је изванредно достигнуће древне 
цивилизације. Међутим, његов допринос енергетском 
билансу био је скроман.

Код мјеста Доња Долина на десној обали ријеке Саве, 
општина Градишка у Републици Српској, откривено је 
насеље из бронзаног доба (око 4.000 година п.н.е.) у којем 
је између осталог ископан и један чамац дужине 12,5 м 
издубљен у храстовом стаблу. Тај се чамац, као и још један 
мањи од пет метара, чувају у музеју у Сарајеву. На основу 
ових археолошких података, може се закључити да се 
енергија воде за транспорт на подручју Републике Српске 
почела користити на ријеци Сави.

На подручју Републике Српске енергија воде за 
мљевење житарица се користила још у раном периоду, 
због тога што је ово подручје било под утицајем старе 
Грчке, Византије и Римског царства.

Воденице на подручју ријеке Требишњице користиле 
су енергију воде на понорима гдје се обезбјеђивала већа 
количина енергије и оне су обично мљеле житарице у 
периоду средњих и великих вода.  Млинице (воденице) 
приказане су на наредним сликама.

Поред енергије воде за мљевење житарица, енергија 
воде на подручју Републике Српске користила се и за 
обраду дрвета тј. стругаре (пилане), за обраду вуне, за 
транспорт дрвене грађе ријеком Савом и ријеком Дрином.

Прве хидроелектране
Прва хидроелектрана на свијету изграђена је за 

потребе  освјетљења у сеоској кући у Нортамберленду, 
Енглеска, 1878. Четири године касније, прва електрана 
која је обезбјеђивала енергијом систем приватних и 
комерцијалних купаца отворена је у Висконсину, САД, 
и током наредних  десет година радиле су на стотине 
хидроелектрана.

До 1900. године стотине малих хидроелектрана су биле 
у функцији док се нова технологија ширила широм свијета. 
У Кини је 1905. године изграђена хидроелектрана на потоку 
Ксиндиан у близини Тајпеја, инсталисане снаге 500 kW.

На дијаграму је приказано повећање инсталисане 
снаге хидроелектрана у свијету  од 1900. до 2017. године.

Прва истраживања на подручјима која данас заузима 
Република Српска у вези искориштења хидроенергетског 

Водени млинови су не тако давно били револуционарни 
проналазак који се користио широм свијета у сврху 
обликовања метала, пољопривреде, и што је најважније, 
мљевења. Проналазaк млина је довео до производње 
јестивих основних намирница као што су тучени пиринач, 
житарице, махунарке, брашно... Од свог настанка, III вијек 
прије нове ере, воденица је доживjела низ накнадних 
варијанти. Ови млинови се још увијек користе у многим 
дијеловима руралног свијета за сличне сврхе.

Воденица је била “најмоћнији мотор“ који је постојао на 
копну у периду Римског царства. Обично снага воденица 
није била велика, међутим постојали су примјери великих 
воденица или комбинација неколико воденица.

Чамац из Доње Долине, Музеј  у Сарајеву

Повећање инсталисане снаге хидроелектрана по 
годинама (Извор: www.hydropower.org)

Водени млин из периода старе Грчке
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потенцијала почела су још прије 1900. године. Из тог 
перида постоје подаци о хидролошким мјерењима и 
анализама за ријеку Дрину, Требишњицу и Врбас. 

У времену до 1920. године на садашњој територији 
БиХ/РС било је изграђено 49 електрана са инсталисаном 
снагом 32,1 МW, од тога хидроелектране 10,2 МW и 
термоелектране 21.9 МW. Прва хидроелектрана већег 
капацитета у том времену је хидроелектрана Делибашино 
Село код Бања Луке, пуштена у погон 1898. године са двије 
Францисове турбине по 300 КС. 

Једна од првих изграђених хидроелектрана је и ХЕ 
Блатница, у насељу Блатница,  на подручју општине 
Теслић. Ова хидроелектрана је изграђена око 1900 године. 
Инсталисана снага ове хидроелектране износила је 24 
kW.  Изглед ХЕ Блатница приказан је на наредној слици.

Близу врела ријеке Требишњице у периоду од 1890-
1990. изграђена је једна од првих хидроелектрана на 

подручју Републике Српске микро ХЕ Билећа. МХЕ Билећа 
је израђена због снабдијевања електричном енергијом 
касарне у Билећи, а служила је за обезбјеђење расвјете 
од касарне према центру Билеће.

На ријеци Требишњици је  за вријеме Краљевине 
Југославије изграђена   ХЕ Пареж   око 15 km  узводно од 
Требиња, за потребе жељезнице која је имала инсталисану 

снагу 2x225 kVA. 
Након Другог свјетског рата на подручју Републике 

Српске пуштене су у рад хидроелектране мање снаге, ХЕ 
Богатићи (1947.), ХЕ Власеница (1949.) и ХЕ Месићи (1950.).

Хидроелектрана веће снаге ХЕ Дубровник (прва фаза) 
инсталисане снаге 210 MW почела је са радом 1965. 
године. Хидроелектрана Дубровник  је деривационо 
постројење, лоцирано уз саму морску обалу код мјеста 
Плат, а користи воде ХЕ Требиње I, притоке Сушице и 
низводних извора од бране Гранчарево до бране Горица. 
Прибранска хидроелектрана ХЕ Требиње 1 инсталисане 
снаге 180 MW почела је са радом 1968. године.

ХЕ Бочац инсталисане снаге 110 MW почела је са радом 
децембра мјесеца 1981. године, а ХЕ Вишеград  снаге 315 
MW пуштена је у рад 1989. године.

Последњих двадесетак година изграђено је већи број 
малих хидроелектрана на подручју Републике Српске.

Складиштење енергије
Технологија складиштења енергије путем пумпних 

хидроелектрана обезбјеђује највеће количине енергије 
која се може складиштити, и ови објекти чине више од 
94 посто инсталираног капацитета за складиштење 
енергије, знатно испред свих других технологија.

Рад електроенергетског система је врло сложен 
процес који захтијева равнотежу потражње и понуде у 
сваком тренутку. Оператор система треба да контролише 
на стотине енергетских ресурса на страни производње 
и потражње у временским размацима као што је 
приказано на наредној слици.  Слика такође приказује 
временске оквире у којима је важна варијабилност вјетра 
и сунца (зелено) и временске оквире у којима пумпне 
хидроелектране може допринијети (плаво). Пумпне 
хидроелектране у последњем периоду рјешавају све веће 
проблеме рада  електроенергетских система.

Енергија воде заузима све веће мјесто у 
електроенергетским системима и једини је енергетски 
извор који обезбјеђује истовремено прилагођавање и 
смањење климатских промјена. 

(Др Ратковић је аутор књиге “Perspectives of Hydroelectric
Power Generation in Republika Srpska“)

Радови на изградњи ХЕ Делибашино село

На основу ових археолошких података може се закључити да је 
код мјеста Доња Долина на десној обали ријеке Саве, општина 
Градишка, у Републици Српској, енергија воде кориштена за 
транспорт још у вријеме бронзаног доба

Једна од првих изграђених хидроелектрана је ХЕ Блатница, на 
подручју општине Теслић. Ова хидроелектрана је изграђена око 
1900 године. Њена инсталисана снага износила је 24 kW

ХЕ Блатница (Општина Теслић)

Временски оквири оперативних проблема електроенергетског система и 
радни распони пумпних хидроелектрана  (Извор: The Benefits of Pumped 

Storage Hydro to the UK Pedro Javier Ramírez Torrealba, London 2016)
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Дужи низ година свједоци 
смо општег тренда који се 
огледа у масовном лобирању 

за “зелену енергију“, уз истовремене 
бројне покушаје да се јавност увјери 
како је употреба угља највећа пријетња 
екологији. Ипак, посљедња енергетска 
криза, проистекла између осталог и 
због преоптимистичких стратегија 
енергетске транзиције, указује на 
неминовност коришћења угља за 
добијање електричне енергије у даљем 
дугорочном периоду. Стога се намеће 
питање да ли је пут ка декарбонизацији 
енергије истовремено и пут ка 
демонизацији угља? 

Веома је индикативна појава да 
разни лобисти намећу, чак се може 
рећи категорички, прекид коришћења 
угља као термоенергетског ресурса, 
што се никада у историји није десило 
ни са једном минералном сировином. 
Зашто је то тако? 

Многе ствари постају јасније ако 
се погледају подаци о свјетским 
резервама, производњи и 
међународном тржишту угља. Наиме, 
више од три четвртине укупних 
свјетских резерви угља налазе се на 
просторима САД, Русије, Аустралије, 
Кине и Индије. Према статистичком 
одјељењу Уједињеноих нација (2016.) 
међу првих десет земаља са највећим 
учешћем у увозу угља су Индија, 
Јапан, Кина, Кореја, Њемачка, Турска, 
Бразил, Шпанија, Француска и Велика 
Британија. Очигледно, што су мање 
резерве угља у некој земљи, то су 
гласнији њени позиви да се одустане 
од овог ресурса и обрнуто, (познати су 
ставови америчких лидера у вези са 
повлачењем САД из Париског споразума 
о клими). Намеће се логичан закључак 
да иза борбе за климу стоје очигледни 
политички и економски интереси. 

Европске земље  су далеко од жеље 
да улажу у развој технологија угља из 
јасног разлога: у случају да стручна, 
научна и техничка заједница докаже да 
је угаљ еколошки прихватљив, онда ће 
њихова постојећа зависност од увоза 
угља постати још већа.  

Евидентно да је са затварањем 
термоелектрана кренуо читав низ 

европских држава. Шведска и 
Аустрија су прошле године искључиле 
посљедње термоелектране. Француска 
то намјерава учинити до 2022. године, 
Словачка и Португалија до 2023. 
Велика Британија до 2024. године, 
Ирска и Италија годину дана касније,  
Грчка, Финска, Холандија, Мађарска и 
Данска планирају да термоелектране 
затворе до 2030. године.   

Сасвим је другачија ситуација у 
свијету. У периоду  2017-2018. у свијету 
се градило 260 енергетских јединица 
на угаљ. Кина и Јапан су истински 
гиганти по производњи електричне 
енергије из угља. Јапан је наставио 
са изградњом термоелектрана новије 
генерације, засноване на угљу као 
гориву. Владини подаци показују да 
компаније планирају изградњу 21 
нове јединице на угаљ са укупним 
капацитетом већим од 12,5 GW у 
наредној деценији, при чему је више од 
9 GW планирано до 2023. године. Иако 
је производња електричне енергије 
у САД из године у годину све мања, 
ова земља се и даље не одриче угља, 
напротив, а као потврда је повлачење 

из Париског споразума.  
Посљедњих година руске компаније 

за угаљ су стално повећавале 
производњу угља и његову испорку на 
инострана тржишта, што је довело до 
тога да је раст индустрије угља од два 
до три пута већи од стопе раста укупног 
руског БДП-а. Русија има око 50 GW 
инсталисане снаге термоелектрана 
које користе угаљ као гориво. На 
Блиском истоку планирана је изградња 
нових електрана на угаљ пројектоване 
снаге 41 GW. Иста је ситуација и у 
источном и јужном, приобалном дијелу 
Африке.  

С обзиром на доминантно учешће 
угља у производњи електричне 
енергије у земљама западног Балкана, 
поготово и Србији и БиХ, као и преузете 
обавезе, те низ контроверзи на ову тему, 
намеће се логично питање енергетске 
будућности региона. РиТЕ Угљевик, 
као највећи произвођач електричне 
енергије у РС, и предузеће које је до 
сада у еколошке пројекте уложило 
преко 200 милиона конвертибилних 
марака, те са значајним резервама 
угља, чини се не би требало да брине 
за своју будућност. 

Што се пак региона тиче, од укупно 
37 постројења на угаљ која се налазе 
у БиХ, Македонији, Црној Гори, Србији 
заједно са Косовом и Метохијом, са 
инсталисаном снагом од 8.658 MW, 

Европске земље далеко од жеље да улажу у развој технологија угља из јасног разлога: у случају 
да стручна, научна и техничка заједница докаже да је угаљ еколошки прихватљив, онда ће њихова 
постојећа зависност од увоза угља постати још већа

УГАЉ ОСТАЈЕ У ИГРИ

УСПОРЕНА ТРАНЗИЦИЈА Умјесто најављеног “потпуног укидања” важног 
термоенергетског ресурса ипак  само “постепено смањивање“

ТЕЛЕСКОП

Што су мање резерве угља у некој 
земљи, то су гласнији њени позиви да се 
одустане од овог ресурса

Пише: Др Цвјетко Стојановић
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чак 34 постројења укупне инсталисане 
снаге од 7.662 MW, тек треба да 
инвестирају у ревитализацију у складу 
са Директивом о великим ложиштима 
ЕУ или да престану са радом током 
наредних неколико година. У многим 
од ових термоелектрана постоје 
планови за унапређење мјера за 
контролу загађења животне средине, 
али усљед старости постројења, 
суочавају се са све већим бројем 
проблема и биће неопхопдно њихово 
постепено гашење.   

Европска унија је још 2017. 
године покренула Иницијативу за 
регионе угља у транзицији, чија је 
суштина доношење мјера које би 
ојачале цјелокупан оквир управљања 
затварањем рудника угља. Тим за 
транзицију угља Свјетске банке, је 
2018. године усвојио глобални програм 
под називом: Управљање затварањем 
рудника - праведна транзиција за све, 
а децембара 2020. године званично 
је почела са радом Платформа за 
подршку енергетској транзицији у 
регионима угља на Западном Балкану 
и Украјини. Циљ платформе је да 
помогне земљама потписницама да 
престану са коришћењем угља 
у производњи енергије. Треба 
напоменути да је база ове платформе 
Заједничка декларација земаља 
Западног Балкана (Подгорица 2019.) 
којом су се потписнице обавезале да 
спроведу енергетску транзицију. Ту је 
и Декларација о зеленом програму за 

Западни Балкан, којом су се земље 
потписнице обавезале да ће предузети 
конкретне акције (увођење такси на 
емисије CO2, успостава тржишних 
модела за подстицаје ОИЕ, постепено 
укидање подстицаја за угаљ, 
затварање термоелектрана на угаљ до 
2050. године).  

На Самиту ЕУ са лидерима Западног 
Балкана, одржаном септембра 2021. 

у Словенији, земљама западног 
Балкана обећано је девет милијарди 
евра као грант, плус 20 милиона евра 
на име инвестиција. Обавезе које 
земље потписнице треба да испуне 
до 2024. године, прије свега се односе 
на хармонизацију са системом ЕУ за 
трговање емисијама, те доношење 
Акционог плана за Зелену агенду до 
2030. године. Као најважније сегменте 
из Акционог плана треба издвојити: 
наплату емисије гасова са ефектом 
стаклене баште, постепени престанак 
кориштења угља, регионалне 
интеракције, контрола загађења 
и заштита животне средине, те 
спровођење социјалних и економских 
реформи, јачање владавине закона. 

Сасвим је сигурно да је свјетски 
процес транзиције неминован, 
поготово у нашем региону, (због 
преузетих обавеза) али исто тако је 
извјесно да ће трајати дуже него што 
је планирано. Као потврда претходно 
наведеном је и један од закључака 
са посљедње конференције о клими, 
COP26, одржане у Глазгову, новембра 
2021. Наиме, 200 земаља учесника 
конференције, након избалансираних 
ставова, усвојиле су споразум о 
клими, у којем се први пут спомињу 
фосилна горива. Истина првобитна 
формулација, “потпуно укидање” у 
посљедњи тренутак је измијењена у 
“постепено смањивање“.   

На крају, за очекивати је  да се 
нарушени и угрожени статус угља 
промијени. Ово тим прије ако се има 
на уму да се ради о најравномјерније 
расподијељеном, најстабилнијем и 
најјефтинијем примарном ресурсу 
енергије у свијету и то најзначајнијег 
дијела укупног сектора енергетике. 
Стога је неопходно, заједно са свим 
заинтересованим странама, уложити 
веће напоре за боље информисање 
јавности о стању и стратешком значају 
одрживе експлоатације угља и његовом 
учешћу у енергетском миксу. 

(Аутор је редовни универзитетски 
професор, предсједник Савеза инжењера 

рудара и геолога Републике Српске и 
помоћник директора ЗП “РиТЕ Угљевик“)

Угаљ и даље значајан ресурс за 
производњу електричне енергије у 
САД, Јапану, Кини, Русији, земљама 
Блиског истока, источном и јужном 
дијелу Африке

РиТЕ Угљевик
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За вријеме Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије на простору Косова и Метохије 
направљена су три вјештачка језера: Батлавско, 

Грачаничко и Газиводе. Највеће међу њима је језеро Газиводе 
на сјеверу Покрајине, које је прије свега направљено због 
Термоеклектране "Обилић Б" и због снабдијевања питком 
водом сјеверног и дијела централног Косова. Поред тога 
пројектом наведене вишенамјенске акумулације је била 
предвиђена изградња хидроелектране и производња 
струје, као и наводњавање више од 77.000 хектара плодних 
косовских поља.

Камен темељац за изградњу бране будућег вјештачког 
језера постављен је 1972. године, а положио га је тадашњи 
предсједник Савезног извршног вијећа  Џемал Биједић у 
близини села Газиводе, по чему су касније брана, језеро и 
хидроелектрана добили име.

Градња бране финансирана је кредитом Међународног 
монетарног фонда у висини 45 милиона долара са роком 
отплате од 24 године. Овај кредит је најприје отплаћивала 
Југославија, а потом Србија. Радове је изводила београдска 

ГАЗИВОДЕ Вишенамјенске акумулације на сјеверу Космета потопиле 14 
српских села, више цркава, гробаља и културно-историјских споменика

ЈЕЗЕРО НА СРПСКИМ СВЕТИЊАМА
Језеро Газиводе је вјештачко језеро настало 1977. 
године преграђивањем ријеке Ибра у њеном 
горњем току.  Око једне трећине површине језера 
налази се у општинама Тутин и Нови Пазар у 
југозападној Србији,  а око двије трећине у општини 
Зубин Поток на сјеверу Косова и Метохије

фирма Хидротехника-Хидроенергетика у периоду од 1973. до 
1977. године  по пројекту фирме Енергопројект из Београда.

Брана Газиводе је једна од највећих земљаних брана у 
Европи. Висока је 107,5 метара, а у основи широка 406 метара. 
Њена дужина на врху је 490 метара. У њену изградњу је 
уграђено 5,5 милиона кубних метара камена, земље, глине и 

РЕТРО

Брана Газиводе

Културно благо под водом

Током 2017. и 2018. године међународни тим 
археолога и научника извршио је низ подводних 
истраживања. Пронађени су остаци више споменика 
средњовековне српске културе на дну језера Газиводе. 
Остаци двора чувене српске средњовековне краљице 
Јелене Анжујске у потопљеном селу Брњаци (одакле 
је управљала тероторијом ондашње Зете, Требиња, 
Плавом, Поибарјем...), звоник из 13. вијека, двије 
средњовјековне православне цркве, девет римских 
некропола, само су дио открића које свједочи о 
животу чувене српске династије Немањића, али и 
другим раздобљима историје овог подручја.
Међу подводним открићима су и остаци школе за 
даме прве српске просветитељке Јелена Анжујске. 
У школу коју је основала уписивала је сиромашне 
дјевојке, учила их писму, музици, везу, писмености, а 
затим их удавала за српску властелу.
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бетона. Налази се на 694 метара надморске висине. 
Радови на брани су завршени 1977. година када се 

приступило пуњењу акумулације која ће се простирати од 
насеља Рибарићи до бране у Газиводској клисури. Дужина 
језера је 24 km, заузима површину од 11,9  квадратних 
километара са максималном дубином од 107 метара у 
подручју око саме бране. Акумулација има оптималну 
запремину 380 милиона m3 воде, али по потреби она се може 
подићи и до нивоа од 400 милиона m3  уколико се на преливу 
подигну затварачи, али то је дозвољено једино у ванредним 
ситуацијама превеликог дотока воде.

Језеро прихвата воде из Ибра, Црне и Чечевске ријеке, 
али и мањих притока Ибра са планина Мокра Гора и Рогозна.

Приликом пуњења језера потопљено је 14 српских 
села, више цркава и гробаља, а под водом су остали бројни 
културно-историјски споменици непроцјењиве вриједности 
као нпр. двори Јелене Анжујске.

Како би се изградила брана Газиводе из Ибарског 
Колашина исељено је око осам хиљада становника, а многа 
села, куће и имања остали су под водом. Већина исељеног 
становништва је  свој нови завичај пронашла у централној 
Србији (Крагујевац, Краљево, Смедерево…)

За земљу која је експроприсана накнада је била 
симболична. Квадратни метар обрадивог земљишта 
је плаћан тадашњих 18 динара, колико је у то вријеме 
коштала кутија цигарета “Драва“. Експропријација је, за 
потребе формирања акумулације, обухватила 1.050 хектара 
најплодније земље на обалама Ибра.  

Испод бране се налази хидроелектрана са двије турбине 
и компензационо језеро Придворица одакле почиње систем 
водоносних канала.

Хидроелектрана се налази у насељу Газиводе, а 
завршена је и пуштена у рад 1981. године. Хидроелектрану 
чине два агрегата (лептирице) од 18 MW произведена у 
Словенији (Литострој)  укупне инсталисане снаге 36 MW. 
Иако су пројектовани производни капацитети били око 85 
GWh, годинама електрана производи 90 GWh. Због ванредно 
повољних хидролошких услова 2014. године електрана је 
успјела да произведе рекордних 105 GWh.

Хидроелектрана Газиводе је електричним водом 110 kV 

повезана са трафостаницом Валач у општини Звечан, 
одакле се електрична енергија даље транспортује до Новог 
Пазара и Обилића.

Истовремено са градњом велике насипне бране 
на Ибру грађена је, четири километра низводно, мала 
брана Придворица. На тај начин је добијена регулациона 
акумулација чија је површина мања од једног квадратног 
километра.  Вода у ову акумулацију долази из биолошког 
испуста и  ХЕ Газиводе, а испушта се у ток ријеке Ибар, али и 
одваја за канал Ибар-Лепенац.

Канал Ибар-Лепенац је дугачак 49 километара и повезује 
језеро Газиводе са Грачаничким језером. Пролази кроз 
територију пет општина: Зубин Поток, Косовску Митровицу, 

Вучитрн, Обилић и Приштину. Капацитет канала дуж трасе 
опада, а на затварачу мале бране Придворица регулисан је у 
опсегу протока воде од 5 m3/s до максимално 20 m3/s.

Газиводе, односно хидросистем Ибар-Лепенац 
снабдијева пијаћом водом око 15 % територије Косова, на 
подручју градова Косовске Митровице, Звечана, Србице, 
Вучитрна, Глоговца и Приштине са околином. Укупно око 
800.000 становника Косова и Метохије пије воду са Газивода. 
Термоелектране у Обилићу се хладе овом водом, а користи 
је и рударско-металуршки комбинат Трепча, као и фабрика 
Фероникл у Глоговцу. Поред свега овога систем обезбјеђује 
и воду за наводњавање пољопривредног земљишта.

Првобитно је сједиште фирме која је управљала овим 
системом било у Приштини (до 1999. године), а сама фирма 
је конституисана одлуком Скупштине АП Косова и Метохије 
1967. године под називом Јавно предузеће Ибар-Лепенац. 
Одлуком Владе Србије, 2002. године, формирано је Јавно 
предузеће Ибар у Зубином Потоку у чијем власништву 
су: велико акумулационо језеро са браном Газиводе, ХЕ 
Газиводе и компензационо језеро Придворица. 

Неђо Ћебеџија

Зубин Поток

Економска процјена вриједности објеката и 
инсталација овог вишенамјенског система показује да 
се 3/4 укупне капиталне вриједности система налази 
на подручју општине Зубин Поток. И поред тога, 
општина Зубин Поток никада није убирала никакве 
приходе по основу ренте за произведену електричну 
енергију или за кориштење и транспорт воде.

ХЕ Газиводе ХЕ Газиводе

Канал Ибар - Лепенац
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У ауторском тексту о овој теми 
пишу Алија Мујчинагић (ДЕРК 
БиХ) и Огњен Марковић (члан 

УО Регионалног центра за одрживу 
енергетску транзицију). 

• Просјечна цијена базне 
електричне енергије на Европској 
берзи (EPEX SPOT) у октобру 2021. 
године достигла је вриједност од 157 
евра за MWh, а за исти мјесец 2020. 
године износила је 39 евра за MWh.

• Усљед дефицита и загушења 
на интерконективним водовима 
који повезују југоисточну Европу 
са централном односно западном 
Европом цијена на мађарској берзи 
(HUPX) достигла је вриједност од 189 
евра за MWh у октобру 2021. године.

• Цијене природног гаса су 
на берзама достигле вриједности од 
44 евра за MWh, у августу до 71 евра 
за MWh средином септембра. У исто 
вријеме прошле године биле су на 
нивоу 30 евра за MWh.

• Цијене CO2 су у октобру 2021. 
године достигле вриједности око 60 
евра за тону што је око 30 евра више у 
односу на  јануар 2021.

Зашто су цијене електричне 

Алија Мујчиновић и Огњен Марковић 
(фотографија преузета са Akta.ba)

енергије и природног гаса у Европи 
вишеструко нарасле?

Природни гас као фактор раста 
цијена електричне енергије:

• Интензивирање економских 
активности након пандемије COVID-19, 
као посљедица финансијских 
подстицаја, имале су за резултат 
повећану потражњу енергената 
(прије свега електричне енергије и 
природног гаса). 

• Цијене гаса су кључни фактор 
који утиче на цијене електричне 
енергије у већини земаља ЕУ, па 
је повећање цијена гаса један од 
основних разлога тренутног повећања 
цијена електричне енергије.

• Повећана потражња за 
природним гасом дешава се у 
околностима: (I) смањена производња 
гаса у Европи, (II) смањеног дотока 
гаса из Русије и недовољно напуњених 
складишта гаса у Европи, (III) повољније 
тржиште за укапљени гас (ЛНГ) у Азији 
него у Европи током ове године.

Наведени фактори узроковали су 
напетост на тржишту због повећане 
потражње и смањене понуде, те 
посљедично и до раста цијена гаса.

• Слаба хидрологија и мања 
производња електричне енергије из 
вјетроелектрана проузроковали су 
потребу за повећаном производњом 
електричне енергије из гаса и из угља.

Јесу ли сви купци у Европи куповали 
електричну енергију и природни гас по 
новим, високим цијенама?

• Нису, јер је значајан број 
потрошача/снабдјевача имао дугорочне 
уговоре са испоручиоцима електричне 
енергије и гаса у којима је дефинисан 
јасан однос у погледу цијена.

• Проблем су имали потрошачи/
снабдјевачи који су се ослањали већим 
дијелом на краткорочна тржишта 
(цијене у претходним годинама на 
краткорочним тржиштима биле 
повољније него цијене постигнуте 
кроз дугорочне уговоре), па су морали 
куповати недостајуће количине по 
екстремно високим цијенама.

Грађани РС су на својој кожи осјетили нафтну кризу, али, на срећу кризу у области електричне 
енергије нису. Шта је енергетску кризу условило, какви су трендови, шта нас чека краткорочно, 
а шта дугорочно и шта се у нашим условима може предузети, покушали смо да расвијетлимо, 
преносећи  три интервјуа релевантних особа са наших простора или везаних за наш простор

У ФОКУСУ Енергетска криза и енергетско тржиште

ЗАШТО СУ ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
И ПРИРОДНОГ ГАСА ВИСОКЕ

Како ће цијене електричне 
енергије и природног гаса у Европи 
утицати на цијене у БиХ?

Електрична енергија:
• Дешавања на европском 

тржишту електричне енергије не би 
требала утицати директно на цијене 
електричне енергије у БиХ јер: (I) 
Произвођачи електричне енергије 
у БиХ не плаћају за емисије угљен 
диоксида, што је једним дијелом 
утицало на раст цијена електричне 
енергије; (II) Произвођачи електричне 
енергије у БиХ не производе 
електричну енергију из гаса, чији је 
раст цијена основни фактор раста 
цијена електричне енергије у Европи.

• Евентуално повећање цијена 
електричне енергије у БиХ било 
би оправдано ако би се извршиле 
промјене које ће довести до тога 
да цијена произведене електричне 
енергије у потпуности одражава 
трошкове производње (што тренутно 
није случај) те због повећања цијена 
опреме, репроматеријала и транспорта.

• Код одређивања нових цијена 
електричне енергије у БиХ за домаће 
потрошаче треба имати у виду да се они 
склапају на дужи период (референца 
не могу бити цијене на тржишту дан 
унапријед), а видљиво је из анализа 
кретања тржишта у Европи да ће се 
цијене гаса и електричне енергије након 
ове зиме у средњорочном периоду 
стабилизовати на нижим вриједностима 
у односу на данашње цијене. 

Природни гас:
• Како су (вјероватно) уговори 

које “Енергоинвест“ склапа са 
“Гаспромом“ о снабдијевању гасом 
тзв. “forward” уговори на једну годину, 
а гдје се цијена испоруке индексира у 
односу на нафту (мијења одређеним 
формулама које у неким случајевима 
узимају у обзир шестомјесечни 
период за који се просјек цијена нафте 
израчунава са временским одмаком 
од три мјесеца) то је вјероватно да 
ће доћи до пораста цијена гаса који 
испоручује Гаспром. 

ПРОЗОР

Припремила: Љиљана Пендо 
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ПРОЗОР

Да ли потрошачима у БиХ пријети 
несташица електричне енергије и 
природног гаса?

• Не пријети несташица 
електричне енергије јер су домаћи 
извори за производњу електричне 
енергије адекватни у догледном 
периоду. Изузетак би био случај 
преласка потрошача природног гаса на 
кориштење електричне енергије када би 
дио потрошача могао имати проблема 
са континуираним снабдијевањем 
електричном енергијом.

• Уколико је уговор 
“Енергоинвеста“ са “Гаспромом“ 
квалитетан, не би требало доћи у 
питање снабдијевање природним 
гасом, али врло вјероватно уз повећане 
цијене у наредној години због везивања 
цијена природног гаса за кретање 
цијена нафте. Изузетак би био прекид 
рада неког од кључних гасовода у БиХ, 
Србији или Бугарској/Мађарској.

Како ће се кретати цијене 
електричне енергије и природног 
гаса у Европи у наредном периоду, а 
како у БиХ?

• Финансијске институције и 
консултантске куће у свијету процјењују 
да ће, послије зиме 2021/2022, 
у наредним годинама доћи до 
стабилизације тржишта електричном 
енергијом, али ће у просјеку цијене бити 
више од оних по којима се трговало у 
периоду 2017-2020. година. 

Извор: www.capital.ba

МОДУЛАРНЕ АТОМСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Миодраг Месаровић, Свјетски савјет за енергију у Србији

ТАКСА НА СО2 НАЈКАСНИЈЕ ДО 2025.

Јанез Копач, директор Секретаријата Енергетске заједнице

Најкасније до 2025. године у 
земљама Западног Балкана 
биће уведена такса на угљен-

диоксид, изјавио је Јанез Копач, 
директор Секретаријата Енергетске 
заједнице. 

Јанез Копач је најавио одржавање 
Министарског савета Енергетске 
заједнице у Београду, на ком ће бити 
усвојено више директива Европске 
Уније, међу којима су најважније о 
енергетско-климатској политици, 

ефикасност. Иако је то порез, то 
су и додатни приходи који се могу 
употребити за потребе те транзиције 
и за финансирање трансформације 
региона угља, који на дужи рок морају 
наћи неке нове делатности којима ће 
се бавити, објаснио је Копач, којем 
1. децембра истиче мандат на овој 
функцији.

Енергетска транзиција ће сигурно 
трајати до 2050. 

Копач је поновио да је увођење 
таксе на CO2 на националном нивоу 
боље решење од прекограничне таксе 
на угљен-диоксид, коју је ЕУ најавила 
за 2026. У првом случају, додао је, 
новац остаје у земљама које га уведу, а 
у другом иде у ЕУ буџет.

Копач је навео да је енергетска 
транзиција дугорочни процес, и да је 
јасно да ће у Србији још деценијама 
радити термоелектране на угаљ.

Извор: www.balkangreenenergynews.com

обновљивим изворима енергије и 
енергетској ефикасности. Директива 
о енергетско-климатској политици 
односи се, како је навео, и на припрему 
националних енергетских и климатских 
планова (НЕКП).

Као веома важну тачку дневног 
реда Министарског савета он је истакао 
дискусију о плану декарбонизације.

Тај документ, који би требало да 
буде усвојен на Министарском савету, 
предвиђа увођење таксе на CO2 у 
региону најкасније 2025, истакао 
је Копач за телевизију Н1 после 
одржавања Парламентарног пленума 
Енергетске заједнице у Београду.

Увођење таксе на CO2 најбољи 
начин да се економија и енергетика 
декарбонизују. Увођење таксе је, према 
његовим речима, најбољи и практично 
једини начин да се економија, 
енергетика и остали сектори окрену 
већој употреби обновљивих извора 
енергије и примени мера за енергетску 

сада се развијају модуларне електране 
које су у стању да дугорочно обезбеде 
сигурност енергије. Сигурност помињем, 
јер у једном килограму урана имате 
око 500.000 пута више енергије него у 
килограму угља. Када напуните једном 
реактор, онда на сваких пет година 
додајете нову шаржу горива, а ваљда је 
тих пет година довољно да обезбедите 
сигурно снабдевање новом шаржом 
горива - рекао је Месаровић.

Навео је да у свету ради 450 нуклеарки 
које су раније производиле око 17 
процената енергије, а сада је то пало на 
10 одсто, због изградње електрана на 
обновљиве изворе.

- Наше потребе за енергијом су за 
сада задовољене, а веће потребе ће се 
појавити отприлике за десетак година кад 
из погона буду излазиле ове најстарије 
термоелектране - рекао је Месаровић.

Нагласио је и да, уколико бисмо 
постали мањински власници нове 
нукелеарне електране Пакш у Мађарској, 
то Србији не би донело само сигурност 
снабдевања енергијом, него би пружило 
шансу да наши инжењери коначно дођу 
до конкретних увида у ту технологију и 
специјализују се за њу.

Он процјењује да би Србији 10-15 
одсто енергије из те нуклеарне електране 
било довољно да замени један од већих 
блокова термоелектрана. 

Извор: www.novosti.rs

Права и потпуна подршка 
електроенергетском систему 
Србије, када из њега почну 

да се повлаче термоелектране била би 
изградња нуклеарне електране, а четврта 
генерација те технологије користи 
нуклеарни отпад као гориво, изјавио је 
генерални скеретар Светског савета за 
енергију у Србији Миодраг Месаровић.  

- Угља ће у Србији вероватно бити само 
до половине овог века, а у међувремену 
морамо нечим да га замењујемо - рекао 
је Месаровић за Танјуг.

Он је оценио и да је било можда 
превише ентузијазма око обновљивих 
извора, док није дошла криза.

- Најпре у Тексасу, где су се људи 
смрзавали, јер није било довољно 
енергије, а видимо и какав хаос је био 
у октобру, јер је неко закаснио да се 
обезбеди гасом чекајући да биртократија 
дозволи да Северни ток 2 проради, а 
велики део енергије се произоди из гаса. 
Онда је одмах скочила и цена и ја мислим 
да ће то бити трајни поремећај. Обновљиви 
извори нису у стању да задовоље потребе, 
а једини стабилан извор је нуклеарна 
енергија - сматра Месаровић. 

Он је нагласио да је у историји било 
свега три несреће на нуклеаркама 
најстарије генерације и то због људске 
грешке, а не због технологије.

- Поучена несрећама, наука је 
наставила да развија ту технологију и 
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Прва српска докторка а 
четврта жена на цијелом 
европском континенту, 

докторка медицине са чином ратног 
поручника, велика феминисткиња и 
сифражеткиња, Драгиња Љочић је 
једна од најинтересантнијих жена у 
модерној историји Србије.  Била је 
велика филантропкиња и заштитница 
дјеце. Драгиња Драга Љочић је била 
жена испред свог времена, која се 
неустрашиво и срца пуног љубави 
и вјере читав живот борила за своју 
отаџбину на свим пољима! Српска 
дама којој се дивила читава Европа - 
срчана, храбра и изузетна жена којој 
су част и борба за правду и оно што 
је исправно били основни животни 
пориви и идеали. Јер, да је поштовала 
правила, Драга Љочић не би стигла 
далеко. Овако, заувијек се златним 
словима уписала у историју Србије. 
Она је, између осталог, и прва српска 
сифражеткиња, особа која је поносно 
предводила битку за сва женска права, 
културу, елоквенцију и здрав разум. 

Драга Љочић је рођена у Шапцу 25. 
фебруара 1855. године као пето дијете,  
од оца Диме и мајке Марије. Породица 
Љочић − првобитно Љочи или Љоти − 
поријеклом је цинцарска, а у Шабац се 
око 1820. године доселила из Госпеша 
близу Ресена изнад Преспанског језера. 
Драга је била најмлађа од петоро дјеце 
које су Љочићи имали. Имала је још 
два брата и двиje сестре. Отац Дима 
се бавио трговином, а како је волио 
истјеривање правде, што је српска 
хероина и повукла на њега, дуго је 
водио спор око једног имања са богатом 
шабачком породицом Куртовић. 

Како би прехранио жену и петоро 
малишана, Љочић је постао пекар. Знао 
је колика је моћ у знању, па рјешавају 
да пошаљу дјецу на школовање, не би 
ли се осамосталила, пошто имање које 
би их издржавало више нису имали.  

Драга је основну школу завршила 
у Шапцу. Послије завршене основне 
школе, са учитељицом Персидом 
Пинтеровић отишла је за Београд, 
гдје је завршила Вишу женску 
школу. Ту  долази до сазнања да је 
једна Енглескиња завршила студије 
медицине и постала једна од првих 
докторки у Европи, што јој пружа 
инспирацију да и сама то учини. 

Женама у то вријеме није било 
дозвољено да студирају.  Жена је 
углавном била домаћица, чувала и 
његовала дјецу. Циришки универзитет 
је био први у Европи који је омогућио 
женама да студирају медицину, па 
врата Медицинског факултета убрзо 
отварају прве храбре и  амбициозне 

студентице. Међу њима је и Драга 
Љочић, прва Српкиња, која се послије 
завршеног Лицеја 1872. године  упућује 
на студије медицине у Цирих.

Како јој  власти не дају стипендију, 
јер у то вријеме стипендије су 
додјељиване за војне потребе, што је 
опет било резервисано за мушкарце, 
Драга успијева да добије малу помоћ 
(од 40 динара мјесечно ) из фонда 
шабачког трговца Јеврема Панића, 
који је оставио као помоћ добрим 
шабачким ђацима и студентима. 

Из Шапца у Цирих
Упркос неповољним материјалним 

приликама, као дијете из сиромашне 
шабачке породице, на школовање 
се отиснула са 17 година. Требало 
је имати огромне амбиције и љубав 
према медицини, јер било је врло 
тешко, и био је велики подвиг отићи 
за Цирих из Шапца. Њено путовање је 
трајало четири или пет дана. Ишла је 
Савом до Земуна, па из Земуна бродом 
до Будимпеште, одатле возом до Беча 
и Цириха.  

Студентски живот Драге Љочић 
у Цириху обиловао је непрекидном 
борбом са новчаном оскудицом. 
Школовање и живот у туђини били су 
скупи, а једино се могла поуздати у 
браћу Ђуру и Светозара, који су такође 
стекли високо образовање.   

У то вријeмe Швајцарска јe била 
либералнија од остатка Европе, 
a у Цириху је била нека врста 
социјалистичке комуне. Ту је било 
средиштe анархиста, социјалиста и 
фeминисткиња. Контакти с њима ћe 
одрeдити животнe ставовe Драгe Љочић 
и њeну борбу по повратку у отаџбину, за 
профeсионално изјeдначавањe права 
мушкараца и жeна, као и увођeњe 
права гласа за жeнe. 

Студије је накратко прекинула 1876. 

Својим доброчинством, знањем и вјештином исцјељивања бранила боје Србије у чак четири рата,  
родила петоро дјеце и одржала складан брак, борила се за права жена и њихов бољи положај, радила 
на унапређењу докторске професије, преводила стручну литературу, и на све то – бринула о напуштеној 
и одбаченој дјеци

ПРВА ЖЕНА ДОКТОР У СРБИЈИ 

Драгиња  Драга  Љочић -  Милошевић, 
Српкиња којој се дивила читава Европа

Драга са породицом

БИОГРАФИЈА

Прва Српкиња која се послије завршеног 
Лицеја 1872. године  упућује на студије 
медицине у Цирих, једини универзитет 
у Европи који је омогућио женама да 
студирају медицину
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године (пред сам крај факултета и 
стицања дипломе), и допутовала назад 
у Србију, да би као љекарски помоћник 
учествовала у Српско-турском рату. Тако 
је стекла прва практична искуства из 
медицине. Након битке на Шуматовцу 
добија чин  санитетског поручника,  и 
постаје прва жена официр у српској 
војсци. Иако је буктао рат, рањеника 
и крви на све стране, младу Драгу је 
мучио инфериоран положај жена и 
цјелим бићем је изгарала у идеји да то 
промјени. Послије ће то постати њена 
мисија. По завршетку рата вратила се 
у Цирих 1878. године, а затим отишла 
у Женеву, гдје са свега 23 године 
завршава студије. 4. фебруара 1879. 

Драга Љочић је докторирала у 
Цириху са темом “Прилог оперативној 
терапији фибрoмиома материце“ и тако 
постаје званично доктор медицине, 
хирургије, бабичлука и очних болести. 
Постаје прва српска докторка.

Повратак у Србију
Пуна идеала и почетничког 

ентузијазма, враћа се у Србију, са 
жељом и жаром да нађе посао у струци 
у државним институцијама. У Србији је 
тада било врло мало љекара, а више од 
трећине њих били су странци. Међутим 
тадашња Србија још није била спремна 
да прихвати жену љекара. Ни диплома 
циришког факултета, ни знање нису јој 
били улазница за посао у Србији.

Поред аплицирања за посао, 
упутила је и званичан допис 
Министарству унутрашњих дјела, у 
коме је тражила да јој издају лиценцу 
за рад на основу дипломе са циришког 
Универзитета. Неколико пута јој 
је одбијен захтјев, a изговори за 
дискриминацију бивали су различити, 
један од најапсурднијих је тај да: “јој 
се не може удовољити на захтјев јер 
жене не служе војску“, што је у њеном 
случају била потпуна бесмислица 
пошто је имала и чин поручника.

Драга Љочић, међутим ништа није 

препуштала случају, замолила је лично 
краљицу Наталију да састави комисију 
која ће одобрити или оспорити 
Драгину стручност, те јој одобрити 
приватну љекарску праксу, с обзиром 
да јој државна није била омогућена из 
простог разлога – јер је жена. Лично је 
краљица Наталија ургирала како би се 
таква комисија формирала. 

Након што јој је призната диплома 
Министарство јој даје само дозволу 
да приступи приватној пракси, док 
јој и даље онемогућава запослење у 
државним здравственим установама. 
У државној служби у то вријеме могао 
је да се запосли само неко ко је служио 
војску, што она као жена није могла. 
У жељи да добије запослење Драга 
Љочић је ревносно писала државним 
чиновницима, а они би јој некад и 
истог дана, подједнако ревносно, 
негативно одговарали. 

Приватна пракса
На основу дозволе Министарства, 

Драга се  посветила приватној 
љекарској пракси, коју је обављала 
у кући свог брата Ђуре, у Господар 
Јевремовој 6 у Београду. Међутим, 
број пацијената је био мали, због 
неповјерења друштва у несвакидашњу 
појаву изузетно младе жене која 
се бави медицином, у том тренутку 
искључиво мушком професијом. Убрзо 
постаје члан Српског љекарског 
друштва, гдје се неуморно залагала за 
повољнији статус жена љекара.  

Послије једног назеба су јој начета 
плућа, па се 1880. запутила на Крим, 
у санаторијум близу Јалте. Враћа се у 
прољеће сљедеће године и наставља 
приватну праксу у Београду. Др Драга 
Љочић је кратко вријеме радила као 
приватни љекар. Поднијела је молбу за 
посао у државној болници. Претходно 
је дозволу да ради у струци морала да 
добије од Министарства унутрашњих 
дјела. Тадашњи министар намјеравао 
је да је одбије, али интервенисао је 
начелник санитета др В. Ђорђевић и 
министар је попустио. Касније, средином 
1882. године, ствари су се помјериле са 
мртве тачке. Министар унутрашњих 
дјела Гарашанин, поставио ју је за 
љекарског помоћника у Општој државној 
болници, највећој медицинској установи 
у тадашњој  Србији.

Драгиња се 1883. удала за 
опозиционара, новинара Аранђела 
Рашу Милошевића. Њихово склапање 
брака је било дјелић историје. Драгиња 
је била прва Српкиња која је послије 
вјенчања задржала своје презиме и од 
тада се потписивала као Драга Љочић 
Милошевић. Раша је био један од 
оснивача Радикалне странке и високо 
образован интелектуалац, близак 
идејама Светозара Марковића. Због 

оптужбе да је учествовао у Тимочкој 
буни 1883. године, Рашу је краљ 
Милан Обреновић осудио на смрт, и то 
свега осам дана након што су добили 
прво дијете – кћи Спомену. Драгине 
колегинице Марија Фјодоровна и 
Раиса Светловска скупиле су 3.000 
потписа да се Милошевић помилује. 
Наводно је и краљица Наталија 
утицала на помиловање, због 
пријатељства са др Љочић, али је на 
крају  одробијао три године. 

Докторка Драга се нашла у 
незавидној ситуацији, морала је да 
као новопечена мајка настави са 
приватном лекарском праксом и 
брине о беби, мужу заробљенику и 
његовим старим родитељима. Три 
године касније, политичка клима се 
промијенила, те је Раша Милошевић 
ослобођен, вративши се у загрљај 
вољене жене. Драга и Раша су имали 
петоро дјеце – сина Ђуру и кћери 
Спомену, Радмилу, Зору и Олгу.  

Кад је  1885. године избио Српско-
бугарски рат,  Драга је доказала 
колико вриједи. Пошто су сви остали 
љекари били на фронту, прихватила 

БИОГРАФИЈА

Одговорима фасцинирала комисију

Упркос дипломама стеченим у 
Швајцарској и специјализацији 
очних болести, у Београду је  
морала да нострификује диплому, 
пред комисијом. Комисија која 
је добила задатак да ријеши 
њену молбу, Владан Ђорђевић, 
Младен Јанковић и Ђорђе 
Клинковски, све сама угледна 
имена српске медицине, добила 
је налог да Драгу испитају и 
теоретски и практично из готово 
цијеле медицине,  иако је у то 
вријеме у Србији било укупно 
30 љекара - већином странаца 
који нису имали никакву потврду. 
Комисија је требала да потврди 
њену стручност, постављањем 
“теоретских и практичних питања 
из анатомије, физиологије, 
прескрипције лијекова, 
гинекологије, акушерства и 
других медицинских грана“ – 
практично из цијеле медицине. 
Испит је одржан 6. априла 1879. 
године у Варошкој окружној 
болници, и након испита, на 
опште чуђење, комисија исказује 
задовољство знањем докторке 
Љочић и признаје јој диплому. 
Владан Ђорђевић је тад рекао: 
“Ова госпођа зна више медицине 
него наша цијела комисија“.
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је изузетну одговорност и храбро се 
упустила у посао као једини  љекар 
у чак три болнице: Општој државној, 
Заразној и Болници за рањенике. 
Показала је велику пожртвованост и 
професионализам. Само у рату, у суровим 
околностима, неимаштини и болештини, 
Драга је могла бити равноправна са 
својим мушким колегама. 

Након окончања ратног стања, 
1886. године, док је још било свјеже 
сјећање на њен напоран и “витешки” 
рад, министар Гарашанин ју је 
унаприједио у “љекара секунданта”, са 
годишњом платом од 2.000 динара. Чак 
ни са тим новопеченим звањем, није 
била равноправна са  мушкарцима чија 
је годишња плата првих пет година 
износила 2.500 динара, и на сваких 
сљедећих пет година се повећавала 
за 500 динара. Љекар је са 30 година 
државне службе стекао право на пуну 
пензију из санитетског фонда. Њој је 
било ускраћено право на периодичну 
повишицу плате и на пензију.   

Године 1888., др Драга Љочић 
покушава да се избори за своје мјесто 
жене љекара и да се изједначи, и 
професионално и материјално са 
колегама љекарима мушкарцима. 
Обратила се писмено Његовом 
величанству Краљу Милану I,  и 
позвала се на Санитетски закон. 
То је Закон о уређењу санитетске 
струке и чувању народног здравља 
из 1881. Повријеђена неправдом 
и дискриминацијом, убијеђена да 
је у праву др Драга Љочић, маја 
1889. упућује писмо новом Министру 
унутрашњих дјела, Николи Христићу. 
Поводом молбе гђе Др Драге Љочић, 
којом тражи да се постави указом за 
љекара у Општој државној болници 
с правом на периодске повишице, 
равно осталим љекарима, Драга 
наводи да није толико ствар до плате, 
него до неизвјесног положаја у коме 
се као љекар налази. Убрзо је стигао 
негативан одговор.

Седам година је трајала борба 
др. Драге Љочић да се изједначи 
са колегама, мушкарцима. Писала 

је дописе министрима који су се 
смјењивали,  тврдећи да заслужује 
исти третман у служби. Преписке су 
трајале, и било је покушаја да се то 
некако ублажи, али жалбе грађана на 
стање у Општој болници којим су били 
незадовољни, а гдје је Драга била шеф, 
су пристизале. На покушаје да ради 
све као и колеге, дежура (мада има 
малу дјецу), а за мању плата,  она више 
није пристајала, све се више бунила, 
тражила своја права па је послије пола 
године министар Христић коначно 
пресудио. Послао је допис 30. 12. 
1889. године у којем пише (преносимо 
оригинал допис) : “Да се Др Драга 
Љочић отпусти из службе, пошто јој се 
изда плата до конца овог месеца“.

Тако је завршена државна 
служба др Драге Љочић. Уморна од 
оспоравања, омаловажавања, поносна 
и свјесна своје вриједности, поново 
се вратила приватној пракси и веома 
успјешно лијечила пацијенте све до 
завршетка Првог свјетског рата.

   
Бисер у здравству

У историји српске медицине Драга 
је запамћена као велика добротворка 
и као особа која је често бесплатно 
лијечила дјецу, нарочито девојчице, 

из Женске радничке школе. Са др 
Јованом Јовановићем је 1904. године 
основала Материнско удружење и 
била његова прва предсједница. Циљ 
удружења био је старање о напуштеној 
дјеци и смањивање смртности 
новорођенчади. Захваљујући великом 
угледу који је Драга уживала, успјела 
је  да се избори и добије зграду 
где су незбринута дјеца смјештана. 
Била је једна од оснивачица и прва 
предсједница Друштва београдских 
жена љекара, 1919. године, које је било 
веома активно у прикупљању средстава 
за изградњу прве болнице за жене 
и дјецу, у којој је било предвиђено да 
раде искључиво љекарке. Драга Љочић 
се изузетно залагала да се та болница 
што брже изгради, али нажалост због 
ратних разарања отворена је тек 1929. 
године, на Дедињу три године послије 
њенe смрти. Болница је добила име 
по чувеној шкотској докторки Елсие 
Инглис.  

Бавила се јавним и педагошким 
радом из области педијатрије. Превела 
је са руског књигу докторке Марије 
Манасејине “Гајење мале дјеце“. Св-
jесна да je у Србији у то вријеме свијест 
и информисаност мајки о подизању 
новорођенчади била на незамисливо 
ниском нивоу, она у предговору 
превода пише “књигу посвећујем 
мајкама, јер од њиховог знања зависи 
ваљано гајење деце“. О значају књиге 
писали су и рецензенти превода, 
љекари Лаза Лазаревић и Лаза Докић. 

Послије деценија борби за 
професионално изједначавање и 
стицање једнаких права, крајем 1924. 
године Драга је остварила право на 
пензију. Нажалост, у дугоочекиваној 
побједи докторка Драга је уживала 
свега двије године.

Њен живот се тихо угасио у 
седамдесет првој години живота, 5. 
новембра 1926. године у породичној 
кући на Топчидерском брду. Сахрањена 
је на Новом гробљу у Београду. 

Дом здравља у Шапцу носи њено 
име. По Драги Љочић носи име улица 
на Карабурми у Београду. На крају, 
чини се да и није било потребно да буде 
равноправна са мушким колегама. Јер, 
Драга Љочић била је много више од 
већине њих! 

Анђа Гајић-Маја

Споменик докторки Драги  Љочић у кругу 
бивше очне клинике у Београду

Као љекарски помоћник учествовала у 
Српско-турском рату, гдје је стекла 
прва практична искуства из медицине. 
Након битке на Шуматовцу добија чин  
санитетског поручника,  и  постаје 
прва жена официр у српској војсци

Женскиња у указу

“Нигде у свету нема, да се 
женскиња у јавној служби 
поставља указом. Постављање 
женскиња указом противно 
је општим појмовима о 
еманципацији женскиња не 
само у нас, него и у целом можда 
свету. По никаквом закону, а још 
мање по нашем Уставу, који је 
основа свим законима, не може 
се женскиње постављати указом, 
ма какве науке она свршила. 
Кад се све сабере,  онда излази 
да се не само гђа Др Драга 
Љочић, него ни једно женскиње, 
ма и боље квалифицирано, 
не може поставити указом за 
санитетског чиновника ни у једној 
дисциплини санитетске службе, 
сем ако би се нарочитим законом 
установило и регулисало то 
питање и о женским докторима; 
али то би с једне стране била 
врло рђава практика, стварати 
закон за једну индивидуу, а друго, 
ни једна држава у свету нема 
те потребе, а ми још најмање“, 
наводи се одбијеници министра 
унутрашњих дјела на њен захтјев 
за изједначавање права са 
колегама љекарима мушкарцима.
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