
Број 41, јун 2022.

НАДА ТРНИНИЋ

НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ
ТРЕНДОВИ

СКУПОВИ

НА ПУТУ РАСТА 
И РАЗВОЈА

ЕРС

ЕРС НИЈЕ
НА ПРОДАЈУ

ДОДИК

ЕРС ФИНАНСИЈСКИ
СТАБИЛНА



08

12

14

15

16

17

18

20

22

28

УВОДНИК
Првих тридесет 

ДОГАЂАЈИ
Најмасовније радничке спортске 
игре у историји              

ДОГАЂАЈИ
Убрзати пут енергетске транзиције 
– Самит у Неуму 

ДОГАЂАЈИ
Реорганизација дала резултате – 
Ђокић у Електрокрајини

ДОГАЂАЈИ
Студенти из Београда у посјети 
угљевичком руднику

ОБЈЕКТИВ
Планиране санације далековода – 
ТЈ Зворник           

ОБЈЕКТИВ
Чине чуда, стижу свуда 
– ТЈ Соколац                        

ТЕХНОЛОГИЈА
др Бошко Вуковић-Пројекат 
доноси 80 милиона КМ           

ТЕХНОЛОГИЈА 
Паметна бројила смањују губитке и 
трошкове – Ел. Бијељина

РЕТРО
ХЕ Вучје-Опрема уграђена прије 
120 година још исправна 

АКТУЕЛНО 
Одложени ремонти “покрили“ 
лошу хидрологију

01

13
ДОГАЂАЈИ
Конгрес о процесној техници у 
Београду                  09

ДОГАЂАЈИ
Требиње добило модерни 
олимпијски базен

25
ПОДУХВАТИ
Обренко Славнић, магистар 
екологије постао херој са Врбаса 

26
СУСРЕТИ
Немања Марковић - До подне 
референт, по подне капитен



ПРВИХ 
ТРИДЕСЕТИМПРЕСУМ

Створене све претпоставке да већу количину воде усмјеримо на своју 
воденицу,  да вјетар у леђа добијамо без обзира са које стране дува, да сунце 
нашег неба ефектније грије, да мрки угаљ још неко вријеме остане златни 

рудник

Ни највећи оптимисти из првог сазива Скупштине српског народа 
у БиХ који су 2. јуна 1992. године донијели Одлуку о формирању 
Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију 

електричне енергије и управљање електроенергетским системом, нису 
слутили да ће 30 година касније Електропривреда Републике Српске ићи 
укорак са развијеним енергетским системима и бити међу успјешнијим у 
региону.

Иако се не може рећи да се 1992. године кренуло са ледине, јер су у 
састав ЕРС-а ушле раније изграђене електране са простора Републике 
Српске, не може се оспорити ни вишегодишњи изузетно тежак пут 
обнове и развоја који је претходио достигнутим пословним резултатима.

До годишње добити од готово 80 милиона марака није се могло доћи без 
јасне визије руководства Холдинга и политичког врха Републике Српске.

Да бисмо дошли у фазу да вјетар и сунце стављамо у функцију развоја 
Холдинга и изградње РС требало је да доста воде протече кроз турбине 
наших хидролектрана, да сагоре басени  угља у пећима Гацка и Угљевика, 
да се ископа брдо документације и припреме гомиле папира неопходних 
за нове енергетске пројекте.

Из рата се изашло са дотрајалом и уништеном инфраструктуром, 
без неопходне механизације и резервних дијелова, уз велике губитке 
на дистрибутивној мрежи и веома низак степен наплате електричне 
енергије.

Пут значајнијег успона ЕРС креће након што је сједиште предузећа 
из Бијељине, гдје је било лоцирано након успоставе у Палама, 
измјештено у Требиње, 1998. године. Слиједи оснивање Диспечерског 
центра, па улагања која су довела до повећања производње и смањења 
дистрибутивних губитака. Али, опоравком привреде повећава се и 
потреба за електричном енергијом. ЕРС тих година ипак успијева 
одговорити свим изазовима, а у раздобљима са добрим хидролошким 
приликама и добрим радом термоелектрана биљежи и извоз.

Данас је ЕРС привредни див Републике Српске. Матично предузеће 
Требиње и 11 зависних предузећа повезани су у систем Мјешовитог 
холдинга.  У периоду кад обиљежавамо 30 година постојања треба 
нагласити да у нашој кући има старијих укућана, оних који су у матичну 
књигу рођених уписани у социјалистичкој Југославији. У уредима у 
Требињу, Вишеграду и Мркоњић Граду, затим у Гацку и Угљевику, те 
Бањалуци и Добоју. И сви су још јаки и снажни, могло би се рећи и у 
тренду, те још способни да дају велики допринос развоју.

Зашто се, и у овако тешким временима, лакше од осталих носимо 
са енергетском транзицијом, зашто не страхујемо за своју стабилност и 
енергетску независност?

Зато што нас, речено народним језиком, нико није превео жедне 
преко воде. Зато што смо створили све претпоставке да већу количину 
воде усмјеримо на своју воденицу,  да вјетар у леђа добијамо без обзира 
са које стране дува, да сунце нашег неба ефектније грије, да мрки угаљ 
још неко вријеме остане златни рудник.

Зато ЕРС има потенцијал да електричну енергију испоручује по старим 
цијенама, најнижим у Европи.
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ТРЖИШТЕ СКРАЋУЈЕ РОК ИСПЛАТИВОСТИ 
НОВИХ ПРОЈЕКАТА

ИНТЕРВЈУ Нада Трнинић, извршни директор за економско-финансијске послове МХ "ЕРС"

Циљ нам је и да постигнемо још 
бољи финансијски резултат. 
Тако је за ову годину планирана 
бруто добит од скоро 100 
милиона КМ, за наредну око 
120 милиона, а за 2024. годину 
у износу већем од 145 милиона 
КМ, каже Нада Трнинић

Нада Трнинић, извршни 
директор за економско-
финансијске послове 

Електропривреде Републике Српске 
(ЕРС)  са пуно оптимизма говори о 
пословним резултатима предузећа, 
планираним инвестицијама, динамици 
улагања у нове пројекте, првим 
очекиваним приходима из енергије 
сунца и вјетра, укључивању на 
међународно тржиште електричном 
енергијом, повећаном учешћу енергије 
у укупном извозу Републике Српске... 

Иако је на функцији извршног 
директора мање од пет мјесеци, 
с лакоћом одговара и на питања 
везана за ранији период, захваљујући 
искуству стеченом на  мјесту директора 
Дирекције за економско-финансијске 
послове у МХ “ЕРС“, али и на важним 
позицијама у “Оптима групи“, те у 
Министарству финансија Републике 
Српске,  “Путевима РС“ и још неким 
привредним друштвима.  

Како данас изгледа финансијска 
лична карта Електропривреде 
Републике Српске? 

ТРНИНИЋ: МХ “ЕРС“ је веома 
сложен привредни систем, који 
обухвата укупно 19 привредних 
друштава и то: Матично предузеће, пет  
производних и пет дистрибутивних, 
ИРЦЕ и седам њихових зависних 
привредних друштава, са око 8.600 
запослених радника.

Вриједност основног капитала 
(акцијиски капитал, удјели друштава 
са ограниченом одговорношћу и 
остали основни капитал) МХ “ЕРС“  на 
дан 31. 12. 2021. године износила је 1,8 
милијарди КМ, а укупног капитала 3,9 
милијарди  КМ. 

У минулој пословној години МХ 
“ЕРС“ је остварио укупне приходе у 
износу  886,6 милиона КМ и већи су за 
око 29% у односу на остварене у 2020. 
години, а укупне расходе у износу 790,6 
милиона  КМ који су већи за око 10 % у 
односу на 2020. годину.

У 2021. години остварена је 
рекордна бруто добит (добит прије 
опорезивања) од оснивања МХ “ЕРС“ 
и то  у износу  96 милиона КМ, односно 
нето добит у износу  79,8 милиона КМ. 
Матично предузеће и већина зависних 
привредних друштава у саставу МХ 
“ЕРС“ остварила су добит, изузев 
неколико мањих привредних друштава 
која су у фази инвестирања и још не 
остварују приходе од пословања. 

Управа “Електропривреде“ је, 
очито, опредијељена за развој кроз 
инвестициона улагања?

ТРНИНИЋ:  То је пут којим 
дефинитивно идемо. Да је исправан 

показало се већ прошле године, када 
су  настали поремећаји на европском 
и свјетском тржишту електричне 
енергије, а  које, захваљујући исправној 
политици МХ “ЕРС“, наши купци нису 
осјетили. Стога настављамо са трендом 
инвестиција. У периоду 2022 – 2024. 
година на нивоу МХ “ЕРС“ планирана 
су инвестициона улагања у износу 2,6 
милијарди КМ. Од тога 926,30 милиона 
КМ планирано је из властитих извора, 
око 1,65 милијарди КМ из кредита 
и 13,33 милиона  КМ из донација и 
учешћа других субјеката. Динамиком 

реализације предвиђено је да се  у 
овој години инвестира 848 милиона 
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КМ, наредне године 884 милиона КМ и 
2024. године 862 милиона КМ. 

За инвестирање у предузећа из 
области производње, у периоду до 
2024. године,   планирано је  око 1,3 
милијарде KМ, у електродистрибутивна 
предузећа  197  милиона KМ, у ИРЦЕ  
847.000 KM, те у МХ ЕРС - Матично 
предузеће  Требиње (збирно) нешто 
више од  једне милијарде KМ.

Властити извори у износу 926,30 
милиона КМ планирани су из 
амортизације и  добити предузећа.

Иза МХ “ЕРС“ је, финансијски 
гледано, најуспјешнија пословна 
година. Шта је највише допринијело 
тако добром резултату?  

ТРНИНИЋ: Посебан напор уложили 
смо на ефикасном укључивању на 
међународно тржиште електричном 
енергијом. Тако су на остварени 
финансијски резултат у 2021. години 
утицала повољна кретања цијене 
електричне енергије на међународном 
тржишту.

Када је ријеч о физичким 
показатељима у току 2021. године на 
иностраном тржишту реализовано 
је 761,15 GW/h електричне енергије 
што је за 23% више у односу на 2020. 
годину, када је реализовано 617,59 
GW/h електричне енергије.

Ако посматрамо период од  2000. 
године, уочићемо да је у пословној 
2013. години  остварена  нето добит 
у износу 53,1 милион КМ, али је за 
пословну 2000. годину остварен 
губитак у износу од 187,7 милиона КМ.

Остварени финансијски резултати 
су свакако предмет анализа, односно 
какав утицај су имали временски 

услови и каква је хидрологија за 
производњу електричне енергије у 
хидроелектранама, односно, да ли су 
или нису рађени капитални ремонти 
термоелектрана и сл. Наравно, 
анализирају се и остали фактори који 
утичу на пословање МХ ''ЕРС'', како 
приходи, тако и расходи. На основу 
анализа покушавамо утврдити и 
реализовати оптималне односе између 
те двије категорије. 

Хоће ли се ове године, имајући 
у виду све тешкоће са којима се 
суочавамо на глобалном плану, моћи 
поновити тај резултат?

ТРНИНИЋ: Реално је очекивати 
да ћемо остварити најмање исту 
стопу раста прихода и расхода као за 
пословну 2021. годину. С друге стране,  
циљ нам је и да постигнемо још бољи 
финансијски резултат у будућим 
пословним годинама. 

Приликом израде плана пословања 

било је тешко планирати укупне 
приходе МХ “ЕРС“, а прије свега 
приходе од продаје на иностраном 
тржишту на које не утиче МХ “ЕРС“ већ 
однос понуде и тражње.  

Поштујући начело опрезности, 
ефикасности и економичности 

располагања ресурсима као и  
информације о кретању продајних 
цијена и њиховим трендовима на 
тржишту, са којима је Управа МХ “ЕРС“ 
располагала у периоду израде планова 
пословања за наведени период, 
планирана је бруто добит МХ “ЕРС“  
за 2022. годину у износу 99,5 милиона 
КМ, за 2023. годину у износу 120,8 

милиона КМ и за 2024. годину у износу 
од 145,8 милиона КМ. Свакако, важно 
је напоменути да је основ наставка 
тренда раста добити остварење 
планираног електроенергетског 
биланса и планираних продајних 
цијена.

Колико пословни резултат МХ 
“ЕРС“ из 2021. године оставља простор 
за улагања у нове пројекте?

ТРНИНИЋ: Свакако да оставља 
значајне могућности. Повећање 
остварене добити у 2021. години и 
подршка  Владе Републике Српске су 
створили услове за наставак започетих 

инвестиционих улагања као и нове 
инвестиције.

Најзначајнија инвестициона 
улагања предвиђена Планом 
инвестиција за период 2022-2024. 
година су: Изградња ХЕ Дабар 
(изградња доводног тунела са улазном 
грађевином и приступних тунела, 
финансирање и изградња осталих 
објеката хидроелектране "Дабар", 
експропријација и др.) у износу од око 
491,5 милиона КМ; Изградња ХЕ на 
Бистрици у износу од око 182,2 милиона 
КМ; Изградња соларне електране 
СЕ ''Требиње 1“ у укупном износу од 
100,75 милиона КМ; Изградња соларне 
електране СЕ “Требиње 2“ у укупном 
износу од 84,3 милиона КМ; Изградња 
соларне електране СЕ “Љубиње“ 
у укупном износу од 100 милиона 
КМ; Изградња вјетропарка Хргуд 
који ће бити финансиран кредитним 
средствима KfW  банке у укупном 

Од јуна 2023. године можемо очекивати 
нове приходе од СЕ “Требиње 1“, а од 
2024. године и од вјетроелектране Хргуд  

Коефицијент текуће ликвидности са 
0,69 порастао на 1,02, што потврђује 
да ЕРС  краткорочне обавезе може да 
измирује из своје краткорочне имовине

Од извоза 147 милиона

Од продаје електричне енергије  
на иностраном тржишту у 2021. 
години остварени су приходи у 
износу 147 милиона КМ. Они са  19 
% учествују у укупним приходима 
од продаје електричне енергије МХ 
''ЕРС“. 
Поређења ради, остварени приходи 
од продаје електричне енергије  
у 2020. години износили су 43 
милиона КМ. Повећање остварених 
прихода у износу 104 милиона  
највећим дијелом посљедица су 
раста цијена електричне енергије 
на свјетском  тржишту. 
Просјечна извозна продајна цијена 
електричне енергије у периоду 
август -  септембар 2021. године 
већа је  за око три пута, односно 
285% од остварене у првих седам 
мјесеци 2021. године.
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износу од око 126 милиона КМ. 
Период 2022-2024. година ће 

обиљежити и нова улагања у изградњу 
дистрибутивне мреже у Републици 
Српској. 

У којој мјери извоз електричне 
енергије може учествовати у 
финансирању градње нових 
капацитета из обновљивих извора?

ТРНИНИЋ: Свакако да је прилив 
средстава по основу извоза електричне 
енергије утицао на ликвидност МХ 
“ЕРС“, па самим тим и на кредитни 
рејтинг МХ "ЕРС", као и повећање 
властитог учешћа у финансирању 
изградње објеката за производњу 
електричне енергије из обновљивих 
извора.

Посматрано на нивоу МХ "ЕРС" 
и подацима из консолидованих 
финансијских извјештаја за 2020. 
и 2021. годину можемо закључити 
да је значајно побољшана текућа 
ликвидност МХ "ЕРС". Коефицијент 
текуће ликвидности, мјерен као однос 
краткорочне имовине и краткорочних 
обавеза, МХ "ЕРС"  је изнад један, што 
потврђује да МХ "ЕРС"  краткорочне 
обавезе може да измирује из 
краткорочне имовине (залиха, 
краткорочних потраживања, пласмана 
и готовине) и значајно је порастао у 
односу на 2020. годину (са 0,69 на 1,02).

Могу ли кредитна задужења 
угрозити стабилност ЕРС?

ТРНИНИЋ: Имајући у виду да се 
ради о инвестиционим пројектима 
велике финансијске вриједности 
свакако да пажњу треба посветити 
овом питању приликом доношења 
инвестиционих одлука.

Према подацима из консолидованог 
финансијског извјештаја, вриједност 
сталне имовине МХ “ЕРС“ је 4,2 
милијарде КМ, а дугорочних обавеза 
332 милиона КМ, што указује на 
сигурност измирења дугорочних 
обавеза на нивоу МХ “ЕРС“.

Како бисте поредали инвестиционе 

приоритете у наредном периоду?
ТРНИНИЋ: Свакако да предност 

треба дати инвестиционим пројектима 
из обновљивих извора енергије и 
обнављању дистрибутивне мреже. 
Редовне инвестиционе активности 
подразумијевају и капиталне ремонте 
термоелектрана. Наравно, нећемо 

занемарити ни остале пратеће 
инвестиционе активности, водећи 
рачуна о исплативости улагања и 
заштити животне средине. Такође, 
активирати и програм енергенетске 
одрживости у функцији подстицања 
производње електричне енергије за 
властите потребе. 

Када се очекују први приходи од 
најављених инвестиција?

ТРНИНИЋ: Планирано пуштање у 
рад СЕ “Требиње 1“ је јуна 2023. године 
кад можемо очекивати и приходе, а 
пуштање у рад вјетроелектране Хргуд 
предвиђено је у 2024. години.

Такође, неопходно је истаћи да 
нагло повећање извозне продајне 
цијене електричне енергије скраћује 
рок исплативости  инвестиционих 
пројеката. 

Колико европске директиве и 
прописи утичу на рад ЕРС-а?

ТРНИНИЋ: Мјера које је донијела 
Управа МХ “ЕРС“  у циљу остварења 
Плана пословања за период 2022-
2024. година темељене су и на 
имплементацији новог Закона о 
електричној енергији, а који је донесен 
у складу са одговарајућим директивама 
Европске уније, односно Директивама 
Трећег енергетског пакета, кроз 
потпуно отварање тржишта електричне 

енергије без дискриминације за све 
учеснике на тржишту.

У току 2021. године извршено 
је правно и дијелом функционално 
раздвајање дистрибуције и 
снабдијевања у складу са усвојеним 
Програмом реорганизације МХ 
“Електропривреда Републике Српске” 
Фаза 1 (реорганизација дистрибутивних 
предузећа и успостављање јавног 
снабдијевања), који је Влада 
Републике Српске усвојила у децембру 
2020. године. Најзначајнија промјена је 
раздвајање дјелатности дистрибуције 
и снабдијевања, која је формално 
окончана 1. априла 2021. године, од 
када су електродистрибуције потпуно 
престале са снабдијевањем купаца.

У наредном периоду потребно је 
окончати функционално раздвајање 
дјелатности дистрибуције и 
снабдијевања, те активности усмјерити 
на реструктурирање производне 
дјелатности и прилагођавању обављања 
дјелатности у складу са захтјевима 
Четвртог енергетског пакета.

Како видите ЕРС у наредних десет 
година, из економско-финансијског 
угла?

ТРНИНИЋ: МХ “ЕРС“ је дио укупног 
енергетског система Републике 
Српске, носилац је привредног развоја 
и таквог га и видим. 

Значајно је учешће вриједности 
извоза који остварује МХ “ЕРС“ у 
укупном извозу Републике Српске. 
Према подацима Републичког завода 
за статистику Републике Српске 
вриједност извоза енергије у периоду 
I-V/22 у односу на I-V/20 је 100% 
повећана и остварено је 68,3 милиона 
€ више. 

Такође, повећано је и учешће 
енергије у укупном извозу Републике 
Српске што потврђује значај 
електроенергетског сектора за 
привредни развој Републике Српске у 
цјелини.

Наравно, нећемо занемарити ни 
пословне активности на домаћем 
тржишту. Ту прије свега мислим на 
повећање испоруке електричне 
енергије производним привредним 
субјектима у Републици Српској. На 
тај начин ћемо допринијети стабилном 
привредном развоју Републике Српске, 
те обезбјеђивању привлачнијег 
привредног амбијента како за домаће, 
тако и за стране инвеститоре. 

Радмило Шиповац

Висок степен наплате

Ненаплаћена потраживања од 
купаца електричне енергије су 
највећим дијелом наслијеђена 
из ранијег периода. Откада је 
Матично предузеће преузело 
обављање дјелатности тржишног 
и јавног снабдијевања проценат 
наплате (за 2021. годину) је за 
тржишног снабдјевача 99 %, а 
јавног 96 %. 
Овако висок степен налате 
свакако доприноси повећању 
текуће ликвидности МХ “ЕРС“ .
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могућностима остваривање значајног обима производње 
и испоруке електричне енергије. У том периоду  уложени су 
максимални напори око обезбјеђења нафтних деривата и 
других стратешких репроматеријала, резервних дијелова из 
СР Југославије и поред ригорозних санкција и непостојања 
платног промета. 

Компензационим плаћањима и другим облицима накнаде, 
обезбијеђено је ангажовање извођача радова и добављача из 
СР Југославије на инвестиционим активностима, укључујући 
и најприоритетније инвестиционо и текуће одржавање – ради 
стварања услова за пуштање у рад ТЕ Гацко и ТЕ Угљевик. 

Период обнове
Губитком дијела територија у западним дијеловима 

Републике Српске и исељавањем српског становништва 
са територије Сарајева, које је по дејтонском разграничењу 
припало Федерацији, многи привредни капацитети су 
престали да раде. Према подацима у 1995. години је дошло 
до значајног смањења производње и то у индустрији за око 
25%, пољопривреди за 10%, трговини 15% и шумарству за око 
22%. Сличан тренд остварује се у 1996. години, али су стопе 
пада нешто мање. 

Руководство ЕРС имало је  велике пословне препреке, 
које је требало заобилазити у ходу. Рад РиТЕ Угљевик и РиТЕ 
Гацко био је отежан због недостатка рударске механизације, 
набавке резервних дијелова и набавке нафте и нафтних 
деривата. Колико је било тешко показује податак, да због 
недостатка горива у посљедњем кварталу 2000. године 
рудник “Богутово Село“ није производио откривку у трајању 
од 42 дана.     

Дистрибутивна предузећа су имала велике губитке, а 
проценат наплате електричне енергије био је веома низак. 
Потребно је било обнављати дистрибутивну мрежу која је, 
због ратних догађања, била значајно оштећена. Обављање 
новчаних плаћања било је отежано због недостатка банака, 
тако да је један дио плаћања реализован путем компензација.

Ниво наплате електричне енергије у 1996. години био је 
веома низак и износио је 35%, дистрибутивни губици су били 
високи и износили 22,6%, а у  1997. години чак  28,96%. 

Генерални директор Електропривреде Републике Српске 
у периоду од 1997. до 1998. године био је  Драго Скулић, дипл. 
инж. електротехнике. 

Након одлуке Владе Републике Српске из 1998. године да 
сједиште ЕРС буде у Требињу, тадашњи генерални директор 
Слободан Мрдић је донио одлуку да кадровски ојача ЕРС и 
запосли више од 50 дипломираних инжењера, углавном 
електротехнике. Како би млади инжењери на брзину стекли 

НА ПУТУ РАСТА И РАЗВОЈА

Електропривреда Републике Српске, кроз развој 
енергетског сектора, већ 30 година представља 
снажан ослонац  развоја Републике Српске. У 

свом досадашњем раду обезбиједила је електроенергетску 
сигурност свим потрошачима на подручју РС, док је 
потрошачима у региону испоручила значајне количине 
електричне енергије. 

ЕРС је основана као Јавно предузеће 2. јуна 1992. године, 
одлуком Народне скупштине Републике Српске.  

У овом тексту три деценије њеног рада подијелили смо 
на период од 1992. до 1995. године (период рата), период од 
1996. до 2000. година (период обнове), период од 2001. до 
2010. година (период повећања производње) и период  од 
2011. до 2021. година (период побољшања рада). 

Период рата
Пословне активности Електропривреде Републике Српске 

од 1992. до 1995. године реализовале су се у ратним условима 
и са значајним ограничењима. Један дио електроенергетског  
система био је оштећен од ратних дејстава, недостајала је 
стручна радна снага, тешка социјална ситуација становништва 
и низак ниво наплате, уведене санкције и прекид платног 
промета, недостатак инвестиционих улагања... Све то 
изазвало је огромне тешкоће у пословању овако сложеног 
инфраструктурног система. 

Колико је било тешко говоре  подаци из 1995. године, 
да је електроенергетски биланс остварен са 61,9%, а да је 
кориштење капацитета са оствареним обимом производње 
било око 40%. Производњу електричне енергије остваривале 
су углавном  хидроелектране, са краткотрајним радом ТЕ 
Гацко и ТЕ Угљевик.

У размјенама са другим електропривредама за 1995. 
годину осварен је дефицит од 81,8 [GWh]. Губици на преносној 
мрежи били су у 1994. години 7,2%, а у 1995. години су смањени 
на 5,9%.  Губици на дистрибутвној мрежи у 1994. години били 
су 21,6%, да би се у 1995. године повећали на 23,1%. 

У ратном периоду функције генералног директора 
Електропривреде Републике Српске обављали су Милорад 
Скоко, дипл. инж. електротехнике (1992 – 1993.)  и Никола 
Ерцег, дипл. економиста, у периоду  од 1993. до 1996. године. 

У ратном периоду, изузетним ангажовањем пословодства 
и запослених постигнути су добри резултати, првенствено у 
одржавању погонске спремности капацитета и у реалним 

ЈУБИЛЕЈИ  За три деценије рада МХ ЕРС се сврстао међу најјаче 
електропривреде у региону

Упркос свим дешавањима у свијету енергетике, ЕРС и даље гарантује стабилно снабдијевање потрошача, 
уводи нове технологије, смањује негативан утицај на животну средину и климатске промјене, доприноси 
бржем развоју РС и остаје друштвено одговорна компанија

Пише: Др Жељко Ратковић

Сви директори ЕРС: Милорад Скоко, Никола Ерцег, Драго 
Скулић, Слободан Мрдић, Марко Ашанин, Светозар Аћимовић, 
Пантелија Дакић, Бранислава Милекић, Жељко Ковачевић, 
Радмила Чичковић и Лука Петровић

Остварена производња и потрошња електричне енергије у 
периоду 1992 - 1995. година
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је електропривредама Србије и Црне Горе испоручила 
електричну енергију у количини од 1.456 [GWh]. 

Повећање производње
У периоду 2001-2010. ЕРС је остварила значајне пословне 

резултате. Производња електричне енергије је била у распону 
од 4.077 GWh до 6.174 GWh. Бруто дистрибутивна потрошња се 
повећавала у овом периоду и била је од 2.870 GWh до 3.400 GWh. 

РиТЕ Угљевик  у ових десет година реализовао је значајна 
инвестициона улагања. Како се из ратног периода изашло са 
старом и дотрајалом механизацијом, реализоване су набавке 
рударске и помоћне механизације на ПК “Богутово Село“. 
Како се није остваривала планирана производња  електричне 
енергије из ТЕ Угљевик, због проблема на котловском 
постројењу, реализовани су реконструктивни захвати на 
најкритичнијим дијеловима котловског постројења, што је 
резултирало повећање производње од 2007. године. У 2010. 
години РиТЕ Угљевик је инвестирао у системе властите 
потрошње и реконструкцију система расхладне воде.

У условима брзог развоја информационих технологија, 
које се прије свега огледају у развоју дигиталних рачунара 
који су постали саставни дио како малих тако и великих 
индустријских система у Термоелектрани Гацко, током ремонта 
2001. године, уведен је нови процесни надзорно-управљачки 
систем водећег свјетског произвођача “Westinghouse“.    

Реконструкција ТЕ Гацко урађена је 2004. године и 
обухватила је, замјену горионика, клапни вртложника, замјену 
загријача воде мембранским, уградњу система удувавања 
ваздуха у хладни лијевак.  

РиТЕ Гацко је у периоду 2008-2010. значајније инвестирао 
у рударску механизацију, 2009. и 2010. године у измијештање 
дијела корита ријеке Грачанице и 2010. године на замјени 
0,4 kV постројења. 

ХЕ на Требишњици су у периоду 2003-2006. реализовале 
инвестицију, завршетак пробијања тунела Фатничко поље - 
Акумулација Билећа, у дужини од око 5,5 km, и са овим је настављена 
реализација пројекта “Горњи хоризонти“. Пробијањем тунела 
Фатничко поље – Акумулација Билећа очекивана је производња 
додатних количина енергије искориштењем поплавних вода са 
подручја Фатничког и Дабарског поља.

Инвестирањем у одржавање и развој дистрибутивне 
мреже у периоду 2001-2010. смањили су се дистрибутивни 
губици у количини од 761 GWh или 26,51% колико су 
износили 2001. године на 582,49 GWh или 16,54% колико су 
износили 2010. године. 

Извоз електричне енергије, без Дискрикта Брчко, у 2001. 
години износио је 1.527 GWh. Повољне хидролошке прилике 
и нормалан рад термоелектрана у 2010. години омогућили су 
продају електричне енергије ван граница Републике Српске у 
износу од  2.470 GWh. 

У периоду 2001–2010. генерални директори Електропривреде 
Републике Српске били су Марко Ашанин, дипл. правник у 
периоду 2000-2001. година, Светозар Аћимовић, дипл. инж. 
електротехнике у периоду 2001-2003. година. 

Пантелија Дакић, дипл. инж. машинства, био је генерални 
директор ЕРС у периоду од 2003. до 2007. године. Бранислава 
Милекић, дипл. економиста,  функцију генералног директора 
обављала је у периоду од 2007. до 2016. године. 

Побољшање рада
У периоду 2011-2021. ЕРС је остваривала производњу 

просјечно годишње око 5.500 GWh. Tермоенергетски 
објекти, ТЕ Гацко и ТЕ Угљевик, остваривали су производњу 
у складу са пројектованим параметрима и то повећаним 
бројем радних сати на мрежи. Хидроенергетски објекти су 
већином били расположиви за нормалан рад, а осваривана 
производња зависила је од хидролошке ситуације.  

Потрошња електричне енергије на подручју Републике 
Српске у 2011. години износила је 3.556 GWh и повећала се 

што веће знање за одговорне послове, ангажовани су 
експерти са дугогодишњим искуством да пренесу своје знање. 

У том периоду основан је Диспечерски центар, мјесто 
из кога се управљало са електроенергетским системом 
Републике Српске. Ентузијазам код запослених радника 
Матичног преузећа био је на високом нивоу и доприносио је 
стварању стабилнијег рада ЕРС.   

Радило се и на развоју, тако да је “Стратегију развоја 
Електропривреде Републике Српске 1998-2020 година“ 
Влада Републике Српске усвојила на сједници која је 
одржана у октобру 1998. године. Током израде и након 
усвајања стратегије покренуте су активности на прикупљању, 
иновирању и изради техничке документације већег нивоа 
обраде за планиране енергетске објекте.

Генерални директор Електропривреде Републике Српске 
у периоду од 1998. до  2000. године био је Слободан Мрдић, 
дипл. инж. машинства.

Хидроенергетски објекти ЕРС остваривали су производњу 
у складу са хидролошким приликама, а термоенергетски 
објекти су повећавали производњу, тако да је ЕРС остваривала 
производњу у распону од око 4.000 [GWh] до 5.000 [GWh]. 

Дистрибутивна предузећа испоручивала су електричну 
енергију у количини од 2.400 [GWh] до око 3.000 [GWh]. 
Преносни и дистрибутивни губици у  1996. години имали су 
благу тенденцију смањења, тако да су дистрибутивни губици 
износили 22,6%.  

Губици електричне енергије 2000. године у преносу 
износили су 131 [GWh] или 2,65%, док су се дистрибутивни 
губици  повећали и износили су 812 [GWh] или  27,2%. 

У размјени електричне енергије са другим 
електропривредним системима у 1996. години,  остварен је 

значајан суфицит од 1.404,7 [GWh] електричне енергије, док 
је 2000. године суфицит износио 1.251 [GWh]. 

У периоду ратних дејстава и НАТО агресије 1999. године 
на СР Југославију, Електропривреда Републике Српске 

Дијаграм производње и потрошње електричне енергије 1996 - 
2000. година

Остварена производња и потрошња електричне енергије у 
периоду 1995 - 2000. година

Након одлуке Владе Републике Српске из 1998. године да 
сједиште ЕРС буде у Требињу услиједило кадровско јачање 
Матичног предузећа
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реконструисани  објекат ХЕ Богатићи – нова, инсталисане 
снаге 9,96 MW.

Дистрибутивна предузећа МХ ЕРС у овом периоду су 
значајно повећала квалитет услуга и количину испоручене 
електричне енергије, а 2014. године ЗП Електро Добој је 
претрпио значајне штете на опреми које су проузроковале 
поплаве на доњем току ријеке Босне.

Од 2016. до краја априла 2018. године, генерални директор 
МХ ЕРС био је Жељко Ковачевић, дипл. правник. Од априла до 
средине новембра 2018. године функцију генералног директора 
обављала је Радмила Чичковић, дипл. економиста.  

Од 16. новембра 2018. године генерални директор МХ ЕРС је 
Лука Петровић, дипл. инж. машинства.

Након овог сажетог прегледа који описује рад 
Електропривреде може се закључити да је у протеклих 30 година, 
ЕРС имала пуно проблема и препрека које је морала рјешавати, 
међутим остварила је веома добре пословне резултате на 
подручју Републике Српске. Такође,  ЕРС је компанија, која 
је и у региону остваривала значајне пословне резултате са 
испоручивањем већих количина електричне енергије.

Иако се сусрећемо са великим промјенама у раду 
електроенергетских система у свијету, са сигурношћу можемо 
подвући да ће ЕРС и даље гарантовати стабилно снабдијевање 
потрошача на подручју Републике Српске, уводити нове 
технологије, смањивати негативан утицај на животну средину и 
на климатске промјене, доприносити бржем развоју Републике 
Српске и засигурно остати друштвено одговорна компанија. 

(Аутор је доктор техничких наука и главни инжењер 
координатор у МХ ЕРС)

тако да је 2021. године износила  3.897 GWh.  
Повољне хидролошке прилике и добар рад термоелектрана 

обезбиједили су продају електричне енергије ван граница 
Републике Српске у 2013. години у количини од 2.680 GWh.

Инвестирањем у одржавање и развој дистрибутивне 
мреже у периоду 2001-2010. смањени су дистрибутивни губици 
у количини од 576 GWh или 16,2% колико су износили 2011. 
године на 421 GWh или 10,33% колико су износили 2021. године.

ЗП ХЕ на Врбасу је значајније инвестирало 2012. и 2013. 
године у изради допунског бочног прелива са тунелом у 
лијевом боку бране ХЕ Бочац, а у периоду 2015-2018. година 
изградио је нови хидроенергетски производни објекат ХЕ 
Бочац 2 инсталисане снаге 8,76 MW. 

Од 2012. до 2018. године ЗП ХЕ на Дрини инвестирало је 
у санацију проциједних вода и консолидацију терена испод 
ХЕ Вишеград. 

ЗП ХЕ на Требишњици је у периоду 2011-2021. година 
инвестирало у реконструкцију и модернизацију ХЕ Требиње 
1, радове на бетонској облози тунела Фатничко поље - 
Акумулација Билећа, канала и компензационог базена у 
Фатничом пољу и тунела за одводњу Билећког поља. На 
изградњи новог хидроенергетског објекта ХЕ Дабар у периоду 
2012-2021. изводили су се послови у вези са истражним 
радњама, експропријацијом, изградњом приступних путева и 
изградњом доводног тунела са улазном грађевином. 

РиТЕ Гацко је у периоду 2011-2021. значајније инвестирало 
у рударску механизацију, отварање поља “Ц“ и измијештање 
дијела корита ријеке Мушнице, реконструкцију система отпреме 
пепела и замјену конвективног прегријача паре, ревитализацију 
и монтажу БТО система, дробилице и транспортера за јаловину 
и ревитализацију континуалне опреме. 

РиТЕ  Угљевик је у периоду од 2011. до 2021. године 
значајније инвестирао у рударску механизацију, 
реконструкцију система отпреме пепела, изградњу система 
за одсумпоравање и реконструкцију електрофилтера. 

ЗП “Електродистрибуција Пале“ је у 2015. години пустила 
у рад нову/реконструисану  хидроелектрану ХЕ Месићи-нова 
инсталисане снаге 5 MW, а 2018. године пустила у рад нови/

Остварена производња и потрошња електричне енергије у 
периоду 2001 - 2010. година

Остварена производња и потрошња електричне енергије у 
периоду 2011 - 2021. година

Дијаграм производње и бруто дистрибутивне потрошње 
електричне енергије 2011 - 2021. година

Дијаграм производње и бруто дистрибутивне потрошње 
електричне енергије 2001 - 2010. година

У периоду ратних дејстава и НАТО агресије на СР Југославију, 
ЕРС електропривредама Србије и Црне Горе испоручила 
електричну енергију у количини од 1.456 GWh
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за текуће одржавање. 
Раст цијена материјала и енергената 

у овој години значајно ће оптеретити 
пословање не само термоелектрана 
и рудника, већ и свих производних 
објеката. Због неблаговременог 

извођења ремоната и недостатка 
материјала и резервних дијелова за 
текуће одржавање, термоелектране 
раде отежано, нарочито ТЕ Угљевик, 
код које су чести застоји због пуцања 
цијеви у котловском постројењу.

Ремонт ТЕ Угљевик ће се, 
највјероватније, организовати у 
септембру или октобру, док је ремонт 
ТЕ Гацко почео 18. јуна. Рудници 
ПК Богутово Село и ПК Гацко су 
реорганизовали свој рад како би 
обезбиједили довољне количине угља 
за континуиран рад термоелектрана. 

Љиљана Пендо

Упркос лошој хидрологији 
и бројним тешкоћама 
које утичу на остварење 

електроенергестског биланса, план 
производње електричне енергије 
Електропривреде Републике Српске 
за првих пет мјесеци ове године 
премашен је за 5,5 одсто. 

Термоелектране из састава 
ЕРС су, због неизвођења ремоната, 
премашиле планирану производњу 
за 25,8%, док су хидроелектране, због 
лоше хидрологије, у првих пет мјесеци 
произвеле 13,73% мање од плана. 

Удио термоенергије у укупној 
петомјесечној производњи је 58%, док 
је удио хидроенергије 42%.

Укупно остварена производња 
електричне енергије од 2.364,34 GWh 
је за 124,17 GWh већа од планиране. 

Наставак рада у термину ремоната 
је резултирао већом производњом 
термоелектрана за 281,72 GWh, док су 
смањени дотоци умањили производњу 
у хидроелектранама за 157,55 GWh у 
односу на план.

Хидрологија је била лошија од 
планиране на свим сливовима, а 
посебно на Требишњици, гдје су 
дотоци на нивоу 65% од планираног. 
Повољна околност је што су залихе воде у 
акумулацији “Билећа“ на почетку године 
имале енергетску вриједност за 93,86 
GWh већу од плана, што је искориштено 
у овој години. Међутим, кориштење 
акумулације и лоши дотоци су утицали 
на смањење коте на крају мјесеца маја 
на око осам метара испод плана, што је 
енергетски минус од 167 GWh.  

На Дрини су дотоци за првих 
пет мјесеци ове године на око 90% 
од плана, а толики је и остварени 
проценат производње у односу на 
план. Остварење плана производње у 
ХЕ на Врбасу је 76%, такође у складу са 
оствареним дотоцима на сливу Врбаса.

Свјетска економска криза и 
дешавања у Украјини оставили су свој 
печат и на  производним објектима 
ЕРС. Тако ремонти термоелектрана у 
Угљевику и Гацку, који су планирани за 
период од 1. априла до 31. маја, нису 
отпочели ни до почетка јуна.  Разлоге за 
то треба тражити у наглом расту цијена 
метала, репроматеријала и резервних 
дијелова, због чега се у датом року 
нису могли провести поступци набавки 
материјала и услуга за ремонте, али ни 

Наставак рада у термину 
ремоната у Угљевику и 
Гацку резултирао већом 
производњом термоелектрана 
за 281,72 GWh, док су смањени 
дотоци умањили производњу 
у хидроелектранама за 157,55 
GWh у односу на план

ПРОИЗВОДЊА  ЕРС премашила петомјесечни план за 5,5 одсто

ОДЛОЖЕНИ РЕМОНТИ "ПОКРИЛИ" 
ЛОШУ ХИДРОЛОГИЈУ

Свјетска економска криза и дешавања 
у Украјини оставили свој печат и на  
производним објектима

Укупно остварена производња 
електричне енергије у првих пет 
мјесеци износи 2.364,34 GWh и за 124,17 
GWh већа од планиране
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најрепрезентативнијих спортских 
објеката у Републици Српској и БиХ. 
Ово здање обухвата: два базена, 
већи олимпијски, димензија 50x25 m, 
дубине 2,2 m, базен за распливавање 
(рекреациони базен), димензија 25x12,5 
m, дубине 1,4 m, трибине капацитета 375 
мјеста (са могућношћу убацивања још 
сједишта, као и могућност постављања 
додатних монтажних трибина), те пратеће 
садржаје (свлачионице, тушеве, теретану, 
гардеробе, просторије за судије-делегате, 
конференцијске сале у објекту, ресторан, 
ординацију са опремом за пружање 
прве помоћи, мокре чворове, сауне, 
хоризонталне и вертикалне комуникације, 
унутрашње/подземне гараже и вањски/

Ревијалном ватерполо утакмицом 
између репрезентација Србије и 
Црне Горе 25. априла у Требињу 

је почео са радом затворени олимпијски 
базен, саграђен за потребе рекреативаца, 
пливача, спортских клубова и пливачких 
такмичења вишег и међународног ранга. 

Jедан од највећих спортских 
инфраструктурних објеката за пливачке 
спортове саграђених на овим просторима, 
који ће красити Требиње, свечано су 
отворили српски члан Предсједништва 
БиХ Милорад Додик, премијер Републике 
Српске Радован Вишковић и требињски 
градоначелник Мирко Ћурић.  

Град Требиње је, захваљујући 
Хидроелектранама на Требишњици 
(ХЕТ) добило велелепно здање које се 
простире на 10.000 квадратних метара, 
у које је уложено више од 14 милиона 
КМ. То је уједно и највећи објекат који је 
ХЕТ изградио сопственим средствима у 
посљедњих 40 година и остаје као трајни 
печат друштвено одговорне политике 
Електропривреде Републике Српске 
(ЕРС) према граду Требињу.  

Треба нагласити да је градња 
затвореног базена вишедеценијски 
сан Требињаца и  обавеза ХЕТ-а 
из водопривредних аката настала 
седамдесетих година прошлог вијека 
због промјене тока ријеке Требишњице у 
односу на њено природно стање. 

Затворени олимпијски базен је урађен 
по највишим стандардима енергетске 
ефикасности, инсталиран је систем 
гријања и хлађења путем топлотних 
пумпи и соларних панела који ће 
донијети значајне уштеде у трошковима 
електричне енергије. Соларни колектори 
(102 комада), када су сунчани дани, у 
потпуности преузимају рад система за 
загријавање.  

Затворени базен је један од 

Хидроелектране на Требишњици испуниле обавезу 
из седамдесетих година прошлог вијека

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ТРЕБИЊЕ ДОБИЛО МОДЕРНИ ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН
Градња велелепног здања које 
се простире на 10.000 квадратних 
метара коштала  више од 14 
милиона КМ. То је уједно и 
највећи објекат који је ХЕТ 
изградио сопственим средствима 
у посљедњих 40 година

Базен ће служити за потребе рекреативаца, 
пливача, спортских клубова и пливачких 
такмичења вишег и међународног ранга

надземни паркинг, вањско уређење и 
друге неопходне садржаје). Први је базен 
на Балкану који има уграђене јонизаторе 
који умањују утрошак хлора за 60%, а 
самим тим смањује агресивну средину 
у базенском простору. Базен садржи 
Омега систем за мјерење времена, по 
FINA стандарду, за пливање и ватерполо 
(додирне плоче, семафори за мјерење 
времена, платформа за стартне блокове).

Развој спортске инфраструктуре 
је предуслов за развој спорта, али и 
туризма. Читав комплекс је туристичко 
рекреативног садржаја. Овај објекат 
може да задовољи потребе не само 
Херцеговине, него и Републике Српске 
у смислу међународних ватерполо 
и пливачких такмичења. Традиција 
пливања и ватерпола у Требињу је 
стара преко 70 година. Овај затворени 
базен ће највише значити пливачима, 
спортским клубовима и рекреативцима, а 
у плану су и пливачка такмичења вишег и 
међународног ранга. 

Затворени олимпијски базен ће 
додатно обогатити туристичку понуду 
града, а већ су неки од најпознатијих 
ватерполо и пливачких клубова из Србије, 
Црне Горе и Хрватске најавили сарадњу. 

Пливање, као базични спорт, ће 
захваљујући овом базену добити на 
значају какав овај спорт и заслужује. 

Др Тамара Гвозденовић

Базен урађен по највишим стандардима 
енергетске ефикасности доноси значајне 
уштеде у трошковима електричне енергије

Понос Републике Српске

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић каже да је овај импозантни 
објекат понос свих грађана Требиња 
и Републике Српске. 
- Требиње је град спорта, тако 
да под овим кровом очекујем 
добре резултате наших пливача 
и ватерполиста. Зашто не рећи 
и нове рекорде. Већ сада постоје 
заинтересоване селекције и клубови 
који би у Требињу одржавали 
припреме и спремали се за велика 
такмичења – рекао је Мирко Ћурић 
и додао да ће на иницијативу 
Града око 1.000 дјеце и омладине 
из посебних категорија имати 
бесплатно коришћење базена.
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Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик крајем јуна боравио је у Требињу, гдје је 
са Управом Електропривреде Републике Српске, 

на челу са генералним директором Луком Петровићем, 
разговаро о актуелној енергетској ситуацији на тржишту 
електричне енергије.

Након састанка у сједишту предузећа он је изјавио да ће 
у Републици Српској бити обезбијеђене довољне количине 
енергената у наредном периоду у условима енергетске 
кризе, као и најјефтинија струја за становништво. 

Додик је истакао да је МХ ЕРС једно од најуспјешнијих и 
најстабилнијих предузећа, које је носилац привредног развоја 
у Српској и честитао руководству на добром пословању. 

- Овдје се озбиљно ради. Ово је једно од наших најбољих 
и највећих предузећа - рекао је Додик и додао да је 
захваљујући мјерама Владе РС и Управи Електропривреде 
систем стабилан и способан да инвестира. 

Када је регион у питању, подсјетио је Додик, Република 
Српска има најнижу цијену струје за становништво и та 
политика ће, каже, бити настављена, упркос расту цијена 
енергената на европском и глобалном тржишту. 

- Наша политика свих ових 19 година, колико смо на 
власти, била је да нема продаје примарних капацитета 
и Електропривреде и сада се најбоље показало колико 
је та политика била исправна. Многи су хтјели да нас 
купе јефтино. Није било једноставно издржати притиске 
Међународног монетарног фонда, Свјетске банке и других 
који су годинама тражили да се продају примарни капацитети 
електропривреде - рекао је Додик.  

Српски члан Предсједништва БиХ указао је да је важно 
што Електропривредом управља Влада Републике Српске и 
одговорна екипа људи који воде рачуна о општем интересу и 
о профиту предузећа. 

Напоменуо је да ЕРС обезбјеђује најјефтинију цијену 
струје за становништво и да истовремено извози вишкове 
и тако остварује позитиван резултат, истакавши да то није 
било лако постићи свих претходних година када су цијене 
струје на тржишту биле и до осам пута ниже него сада. 

- Данас смо једини који имамо вишкове струје у региону, 
што нема ни Србија, Албанија, Словенија ни Хрватска - рекао 
је Додик и поновио да је систем један од најстабилнијих и да 
је сигуран за предстојећу зиму. 

Додик је рекао да ће се и у наредном периоду 
инвестицијама радити на јачању система ЕРС, што је веома 
важно у новонасталим околностима на енергетском тржишту, 
када недостаје нафте и када цијене дивљају.  

Он је додао да Република Српска нема сопствену нафту, 
али да ће учинити све у складу са објективним могућностима 
да обезбиједи сигурно снабдијевање потрошача, али да 
не може да утиче на цијене нафте које се формирају на 
глобалном тржишту. 

Када је ријеч о цијени струје, он је појаснио да би оне 
требало да буду доста веће за становништво, али да се 
води рачуна да оне из социјалних разлога и даље остану 
најјефтиније.  

Е.Р.С.

Наша политика свих ових 19 година, колико смо 
на власти, била је да нема продаје примарних 
капацитета и Електропривреде и сада се 
најбоље показало колико је та политика била 
исправна, изјавио Додик

РАЗГОВОРИ Додик у Требињу са Управом Електропривреде Републике Српске

ЕРС НИЈЕ НА ПРОДАЈУ

Није било једноставно издржати притиске Међународног 
монетарног фонда, Свјетске банке и других који су годинама 
тражили да се продају примарни капацитети електропривреде, 
рекао Додик
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лагодније улазимо у транзицију. Ако сви уштедимо мало 
енергије на енергетској ефикасности, ако ослободимо 
енергију путем изградње соларних панела, што можемо 
малтене урадити у години, онда ћемо доћи до вишкова 
електричне енергије, а то значи и до вишка прихода. Онај 
ко увози ће мање увозити, а онај ко извози имаће веће 
бенефите - појаснио је Лука Петровић.

 Он је указао да Европа није снажно грантовима 
подржала обновљиве изворе у Републици Српској.

- Инвестиција је једини излаз. Брза инвестиција 
су соларни панели, а треба радити на развоју 
хидропотенцијала и кориштења вјетропаркова - рекао је 
Лука Петровић.

Закључак овога панела је да су обновљиви извор 
енергије најважнија полуга у пословима који предстоје у 
енергетској транзицији, а да енергетика мора да преузме 
развојну функцију.

Идеја организатора симпозијума била је да се знатно 
боље увежу енергетске компаније и образовне и научне 
институције региона, како би се на најоптималнији 
начин искористили богати енергетски ресурси ових 
земаља и створили услови за динамичан развој, посебно 
у области обновљивих извора енергије, али и пронашла 
одговарајућа рјешења за изазове енергетске рецесије са 
којом се свијет данас суочава.

Намјера ЕПЦГ је да стручни скуп овог обима и формата 
постане традиционалан и послужи за развој и покретање 
нових идеја у области енергетике у југоистoчној Европи. 

Неђо Ћебеџија

Намјера ЕПЦГ је да стручни скуп овог обима и формата 
постане традиционалан и послужи за развој и покретање нових 
идеја у области енергетике

Делегација Мјешовитог холдинга 
Електропривредe Републике Српске на челу 
са генералним директором Луком Петровићем 

учествовала је на симпозијуму “Нови енергетски трендови 
2022“ у организацији Електропривреде Црне Горе и 
Савеза енергетичара, а који је одржан 27. и 28. маја 2022. 
године у Будви, у конгресној сали хотела “Авала“.  

На симпозијуму је учествовало око 200 експерата из 
области енергетике, међу којима су најеминентнија имена 
енергетског сектора у југоисточној Европи.  

Првог дана симпозијума одржана су два панела 
на теме, “Обновљиви извори енергије као приоритет 
развоја енергетског сектора у Црној Гори и региону“ и 
“Либерализација тржишта и предност успостављања 
регионалне берзе електричне енергије“, те предавање 
под насловом “Коришћење водоника у транзицији – 
истине, заблуде, стање технологије, будуће регионалне и 
националне стратегије“.  

Другог дана теме панела су биле “Пословни модели, 
услови финансирања и могућности коришћења ЕУ фондова 
за инвестирање у сектор енергетике“ и “Декарбонизација 
енергетског сектора – изазови увођења трошкова 
емисија CО2 и примјене “Carbon Border Adjustment Mech-
anism-a (CBAM) на земље региона“, а организована је 
и презентација пројекта Електропривреде Црне Горе 
“Солари 3000+ и 500+“.   

Генерални директор МХ ЕРС, Лука Петровић говорио 
je на панелу “Обновљиви извори енергије као приоритет 
развоја енергетског сектора у Црној Гори и региону” на 
коме су учествовали директори електропривреда Црне 
Горе, Србије, Сјеверне Македоније, као и представници 
Хрватске и ЕП ХЗХБ. 

Петровић је истакао да се заваравају сви који сматрају 
да се већ сљедеће године може створити енергетска 
независност на овим подручјима.

- Ми као Република Српска смо енергетски независни 
јер имамо тај портфолио који нам омогућава извоз и мало 

НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ТРЕНДОВИ

Генерални директор ЕРС Лука Петровић на Симпозијуму 
у организацији ЕПЦГ у Будви

Република Српска је енергетски независна јер има портфолио који јој омогућава извоз и мало 
лагоднији улазак у транзицију, рекао Лука Петровић
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У туристичком комплексу “Град Сунца“ у Требињу су 
од 23. до 26. јуна ове године одржани 22. Сусрети 
радника “Електропривреде РС“ са рекордних 1.320 

учесника.  
Најмасовније Радничке спортске игре у досадашњој 

историји најбољи су доказ колико су се радници 11 предузећа 
из система ЕРС-а зажељели заједничког дружења након 
дуготрајне принудне корона паузе. 

Манифестацију, која је традиционално почела дефилеом 
свих екипа учесница, званично је отворио Иван Копривица, 
извршни директор за техничке послове ЕРС-а, који је 
поздравио све такмичаре и госте, те пожелио да се угодно 
проведу и забаве. 

- Овогодишње Игре су једна од најмасовнијих 
манифестација овог типа у региону и имају висок ниво 
квалитета спортских надметања, с тим да је приоритет и 
даље на зближавању радника из свих зависних предузећа- 
истакао је Копривица. 

Зоран Мићановић, предсједник Одбора Синдиката ЕРС-а, 
се у обраћању присутнима најприје захвалио колегама и 
колегиницама који су остали на својим радним мјестима 
и одржавају систем стабилним. Он је позвао надлежне 
на повећање плата радницима ЕРС-а, наводећи да је то 
неопходно због захуктале инфлације и велике тржишне 
потражње за електричном енергијом.  

На спортским теренима и у салама су одржана такмичења 
у малом фудбалу, одбојци, баскету, надвлачењу конопца, 

Укупни побједник била је екипа Рудника и 
термоелектране Гацко, док су друго и треће 
мјесто заузели тимови “РиТЕ Угљевика“ и 
“Електрокрајине“ Бањалука

Одржана 22. манифестација спорта и пријатељства радника ЕРС-а

НАЈМАСОВНИЈЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ 
ИГРЕ У ИСТОРИЈИ

“Електрокрајина“ обнавила традицију

Синдикат “Електрокрајине“ је уз подршку Управе 
предузећа од 20. до 22. маја ове године организовао 
прве Радничке спортске игре овог колектива након 
више од три деценије прекида некадашње предратне 
традиције. 
На спортским теренима “Бање Врућице“ код Теслића 
надметало се више од 300 радника из 12 организационих 
јединица предузећа, а побједник је била екипа Теренске 
јединице Бањалука. 
Популарну “Електријаду“ отворили су Драган Чавић, 
в.д. директора, и Ристо Рогић, предсједник Синдиката 
“Електрокрајине“. Према оцјени учесника, Радничке 
игре су испуниле основне циљеве учвршћивања 
заједништва и пријатељстава међу радницима 
највећег оператора дистрибутивног система у РС, 
уз исказано очекивање да ће се ова манифестација 
наставити у предстојећим годинама.
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шаху, стоном тенису, пењању уз електрични стуб, стрељаштву, 
пикаду и атлетици (трка на 400 метара и скок у даљ). 

Укупни побједник Радничких игара у генералном 
пласману била је екипа Рудника и термоелектране Гацко, 
док су друго и треће мјесто заузели тимови “РиТЕ Угљевика“ 
и “Електрокрајине“ Бањалука.   

Манифестација спорта и дружења радника ЕРС-а у 
потпуности је испунила сврху јер су се радници, не само 
надметали у 13 спортских дисциплина већ прије свега, 
дружили и забављали, учвршћивала стара и склапали нова 
пријатељства. 

Поред спортских терена је било бучно и весело. Навијачи су 
гласно бодрили своје локалне тимове, при чему су исказивали 
пуно поштовање према ривалима из братских предузећа. 
Слободно вријеме између такмичења већина је користила 
за релаксацију на базенима аква парка, други су, пак, 
преферирали обилазак Требиња, док су трећи настојали да 
накратко предахну у собама и скупе енергију на нове мечеве. 

Све три вечери организована је централна забава уз 
музичке бендове. Пјесма, плес и весеље одјекивали су 
не само под великим свечаним шатором, већ и испред 
смјештајних јединица, на крововима апартмана, поред 
вјештачког језера, практично на сваком кутку туристичког 
комплекса. 

Предраг Клинцов

У Београду је од 1. до 3. јуна одржан 35. по реду 
Међународни конгрес о процесној техници, који 
су организовали Друштво за процесну технику 

при Савезу машинских и електротехничких инжењера 
и техничара Србије – СМЕИТС, Машински факултет 
у Београду – Катедра за процесну технику и Самит 
енергетике Требиње (СЕТ). 

Скуп је организован у хотелу Холидеј Ин у Београду и 
Центру за управљање отпадом у Винчи.

Рад конгреса одвијао се кроз два округла стола, 
гдје је презентовано преко 50 стручних радова, 
сврстаних у 11 цјелина, од процесне технологије, преко 
пројектовања, изградње, експлоатације и одржавања 
процесних постројења, до моделовања и оптимизације 
термоенергетских постројења, те менаџмента квалитета 
и стандардизације у организацијама.

Округли сто на тему Савремени поступци термичког 
третмана отпада – Искуства у примјени биомасе као 
горива, био је одлична припрема за организовану посјету 
Центру за управљање отпадом у Винчи, која је уприличена 
трећег дана конгреса. 

Фирма “Бео Чиста Енергија“ је презентовала дуго 
очекивани пројекат савремене санитарне депоније. Циљ 
овог пројекта је смањење загађења са старе депоније 
Винча, изградња и управљање новом санитарном 
депонијом у складу са европским стандардима, те 
производња топлотне и електричне енергије примјеном 
термалног третмана отпада и депонијског гаса. Посјетиоци 
су видјели најсавременије постројење, које ће бити у 
складу са Директивама ЕУ и националним циљевима 
Републике Србије о смањењу биоразградивог отпада. 
Крајем 2022. године се очекује пуштање енергане у рад. 

СЕТ се на Процесингу представио видео материјалом, 
чиме је настављена сарадња коју су СМЕИТС и СЕТ 
отпочели при организацији Самита енергетике у Требињу у 
марту ове године. Директор СЕТ-а Александар Бранковић 
уручио је захвалницу професору Александру Петровићу, 
предсједавајућем конгреса. 

Одабрани стручни радови пријављени за СЕТ и 
Процесинг конкурисаће за објављивање у једном од 
издања часописа “Thermal Science“. 

МХ ЕРС је на овом скупу имао своје представнике. 

Љиљана Пендо

На међународном скупу у Београду презентовано 
више од 50 стручних радова

КОНГРЕС О ПРОЦЕСНОЈ 
ТЕХНИЦИ

Дринска електријада 

Сусрети су почели, 80.-тих година прошлог вијека, као 
дружење радника електродистрибуција Братунац, 
Бајина Башта, Власеница и Лозница. Током 90.-тих 
су прерасли у традиционално такмичење и дружење 
радника електродистрибуција са обје стране доњег 
тока Дрине. Задњих година учествују и радници 
електродистрибуције Брчко.  
Ове године је одржана 34. Дринска електријада у 
Братунцу, уз учешће радника електродистрибуција 
из сљедећих градова: Власеница, Братунац, Бајина 
Башта, Лозница, Зворник, Угљевик, Бијељина и Брчко, 
уз госте из Новог Сада, Мркоњић-града, Сомбора, 
Ужица, Пала, Шапца, Требиња.  
Такмичења су, уз подршку Општине Братунац 
одржана на спортским теренима Средњошколског 
центра Братунац. Побједник 34. Дринске електријаде 
је Синдикална подружница “Дирекција“. Дринска 
електријада је и квалификационо такмичење за 
Спортске игре радника ЕРС-а које су ове године 
одржане у Требињу, у “Граду сунца“.
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Дискусија панелиста-Тржиште електричне енергије

заједнице навео је да ће будућност 
дати одговор на питања везано за 
затварање термоелектрана и указао 
на чињеницу да се Европа поново 
окреће ка угљу, обзиром на питања 
сигурности снабдијевања као и 
самих цијена. Наиме, другу половину 
2021. године у Европи карактерише 
раст цијена свих енергената па тако 
и рекордно високе цијене електричне 
енергије које су се вишеструко 
повећале у односу на претходни 
период (које тренутно износе 250-
300 €/ MWh, (поређења ради раније 
су биле око 50 €/ MWh), а што се 
у значајној мјери одразило и на 
пословање електропривреда у БиХ. 

Кораљка Ковачевић-Марков, 
директор Дирекције за јавно 
снабдијевање МХ ЕРС рекла је да 
је Електропривреда Републике 
Српске у протеклој години остварила 
рекордну добит од 79,5 милиона КМ, 
што је најбољи резултат од оснивања, 
те да су сва предузећа из њеног 
састава пословала позитивно.  

Она је додала да је у 2021. години 
обезбијеђена довољна количина 
електричне енергије за домаће 
потребе као и да се дио извезе.  

- ЕРС је у прошлој години од извоза 
приходовала 142,4 милиона евра, а 
за куповину утрошено 16,6 милиона 
евра, те је нето добит од извоза 
износила 250 милиона КМ, истакла 
је Кораљка Ковачевић-Марков, 

Кључне теме овогодишњег 
Енергетског самита одржаног 
у Неуму, од 23. до 25. марта, 

односиле су се на процес енергетске 
транзиције и изазове на путу ка “чистој 
енергији“, те декарбонизацију БиХ и 
региона. У фокусу су била и питања 
везана за сигурност снабдијевања 
природним гасом и електричном 
енергијом, стање и промјене на 
тржишту енергената као енергетској 
одрживости, те улози и заступљености 
жена у енергетском сектору.  

Овогодишњи самит организован 
је кроз шест панела и више 
радионица, и то: Реформска агенда 
за енергетски сектор, статус, 
изазови и потенцијали; Разговор 
са представницима законодавне 
власти; Улога жена у праведној 
транзицији енергетског сектора; 
Декарбонизација енергетског 
сектора; Сигурност снабдијевања 
природним гасом и Тржиште 
електричне енергије – изазови и 
нова реалност.

Марко Бислимоски, предсједник 
Регулаторног одбора Енергетске 

Овогодишњи Енергетски самит у Неуму 
организован у шест панела

УБРЗАТИ ПУТ ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Електропривреде у БиХ морају 
интензивирати активности 
везано за нове инвестиције 
на путу ка “чистој енергији“, 
закључено у Неуму

представница ЕРС-а на Енергетском 
самиту у Неуму,  и нагласила да, 
без обзира не све тешкоће, ЕРС 
неће повећавати цијену електричне 
енергије у овој години. 

Ервин Леко, руководилац Сектора 
за тржиште ЕП ХЗХБ, у свом излагању 
је навео да је и ова електропривреда 
остварила знатну добит у протеклој 
години, а да у наредном периоду 
очекује стабилизацију цијена 
електричне енергије обзиром да је БиХ 
у суфициту са електричном енергијом.   

Представница ЕП БиХ Ајла 
Мехиновић истакла је да је ситуација 
на тржишту електричне енергије 
веома неизвјесна и комплексна, те да 
је потребно посматрати цјелокупну 
ситуацију у наредном периоду 
у ширем аспекту, уважавајући 
преузете обавезе БиХ везано за 
енергетску транзицију и процес 
декарбонизације.   

Један од закључака са Енергетског 
самита је да БиХ мора убрзати пут 
енергетске транзиције од фосилних 
горива ка обновљивим изворима, у 
складу са преузетим обавезама које 
још нису испуњене, уз истовремено 
интензивирање активности везано 
за нове инвестиције на путу ка 
“чистој енергији“. 

Енергетски самит у Неуму одржан 
је у организацији Америчке агенције 
за међународни развој (USAID) кроз 
Пројекат асистенције енергетском 
сектору (USAID EPA), Развојни 
програм Уједињених нација (UNDP), 
EУ Делагација у Босни и Херцеговини, 
Deutsche Gesellschaft fur Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) у 
име њемачке владе и Британске 
амбасаде Сарајево.  Покровитељи 
овог скупа били су Министарство 
спољне трговине и економских 
послова БиХ, Државна регулаторна 
комисија за електричну енергију, 
Регулаторна комисија за енергетику 
РС и Регулаторне комисије за 
енергију ФБиХ. 

Е.Р.С.

Кораљка Ковачевић-Марков, представница 
ЕРС-а на Енергетском самиту у Неуму, 
оновила да ЕРС неће повећавати цијену 
електричне енергије у овој години

СКУПОВИ
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ресорно министарство и Влада 
Републике Српске ставили пред њих 
- нагласио је Ђокић.   

Наводећи да су 
електродистрибутивна предузећа у 
РС завршила процес реорганизације 
кроз који су значајно смањила број 
радника понудом стимулативних 
отпремина, министар Ђокић је 
истакао да је “Електрокрајина“ 
одољела притисцима да 
врши поновна запошљавања 
непродуктивног кадра. 

- Управо то желим да афирмишем 
као одличан примјер пословања, за 
који је најодговорнији директор, који 
је спријечио такву врсту негативног 
утицаја, што није случај у неким 
другим дистрибутивним предузећима. 
То се поготово односи на производна 
предузећа која и даље увећавају или 
на високом нивоу одржавају своје 
трошкове, а поједина чак озбиљно 
доводе у питање и само пословање 
предузећа - указао је Ђокић. 

Директор Чавић је изјавио 
да је ресорног министра упознао 
са стањем у “Електрокрајини“, 
спроведеној реорганизацији и 
предстојећим изазовима. 

Подсјећајући да је “Електрокрајина“ 
у пројекту реорганизације остала 
без дјелатности снабдијевања 
купаца и значајног дијела прихода, 
Чавић је нагласио да су смањењем 
броја радника за 33 одсто и мјерама 

Активности Управе 
“Електрокрајине“ у протекле 
три године су одличан 

примјер одговорног, домаћинског 
и професионалног приступа послу, 
који је Предузећу донио видљиве 
позитивне промјене, оцијенио је 
Петар Ђокић, министар енергетике и 
рударства у Влади Републике Српске.  

Ђокић је након посјете 
“Електрокрајини“ и разговора са 
в.д. директора Драганом Чавићем, 
изјавио да ово предузеће, које је 
највеће по површини дистрибутивног 
подручја и броју корисника, 
досљедном контролом прихода 
и расхода остварује позитиван 
финансијски резултат у 2021. години 
и првом кварталу  текуће године. 

- Директору Чавићу и менаџменту 
Предузећа сам захвалан што су 
стабилизовали и унаприједили 
пословање “Електрокрајине“и 
остварили кључни циљ који су 

Министар енергетике и рударства РС задовољан 
финансијским резултатом предузећа

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДАЛА РЕЗУЛТАТЕ
Директору Чавићу и менаџменту 
сам захвалан што су 
стабилизовали и унаприједили 
пословање “Електрокрајине“ и 
остварили кључни циљ који су 
ресорно министарство и Влада 
РС ставили пред њих, истакао 
министар Петар Ђокић

финансијске консолидације направили 
значајне позитивне помаке. 

- “Електрокрајина“ је у протеклом 
периоду успјела консолидовати 
финансијско пословање и остварити 
добит у првом кварталу ове године од 
преко милион КМ. Побољшали смо 
ликвидност, редовно измирујемо све 
обавезе према држави, радницима и 
добављачима. Просјечне плате радника 
смо од марта 2019. године повећали 
за око 40 одсто, посебно радницима 
електро струке - навео је Чавић. 

Што се тиче активности на 
реконструкцији мреже, Чавић је рекао 
да се тренутно спроводи пројекат из 
кредитних средстава Европске банке 
за обнову и развој (EBRD) који ће 
значајно побољшати стање мреже у 
појединим локалним заједницама.

- Овај пројекат који је био нешто 
пролонгиран због пандемије корона 
вируса, требао би бити завршен до 
априла 2023. године - казао је Чавић.  

Међутим, како је нагласио, 
на подручју “Електрокрајине“ 
постоји потреба за свеобухватном 
реконструкцијом дотрајале мреже, 
посебно у руралним крајевима, за што 
су неопходне огромне инвестиције 
које увелико превазилазе ограничене 
приходе овог предузећа. 

Предраг Клинцов

Просјечне плате радника од марта 2019. 
године повећана за око 40 одсто, посебно 
радницима електро струке, каже Чавић

“Електрокрајина“ је у протеклом периоду 
успјела консолидовати финансијско 
пословање и остварити добит у првом 
кварталу ове године од преко милион КМ

Обнова мреже

Министар Петар Ђокић  је истакао 
да се у наредном периоду на нивоу 
“Електропривреде РС“ мора 
покренути велики инвестициони 
програм реконструкције 
електродистрибутивне мреже.  
- Нисконапонска мрежа је у 
многим подручјима стара и више 
од 50 година због чега је крајње 
вријеме да се покрене озбиљна 
реконструкција која изискује 
огромна финансијска средства. 
Због тога се на нивоу ЕРС-а, 
уз учешће дистрибутивних 
предузећа, мора креирати 
програм реконструкције у чему 
ће своју улогу требати имати 
и Министарство енергетике и 
Влада РС - нагласио је Ђокић.

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА
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Студенти Рударско-геолошког факултета  (РГФ) 
Универзитета у Београду у оквиру предмета “Стручна 
пракса“ недавно су посјетили угљевички рудник, 

са циљем да продубе  знања и суоче се са изазовима које са 
собом носи позив рударског инжињера.

Владимир Милисављевић, професор РГФ указао је на 
значај  посјете студената “РиТЕ Угљевик“,  апострофирајући  
чињеницу да у Србији нема оваквих копова.    

- Овако велики систем је интересантно видјети прије свега 
што је заснован на дисконтинуалном начину експлоатације 
у веома тешким рударско-геолошким условима. Оно што 
они могу да виде на коповима Електропривреде Србије, 
су углавном високопродуктивни континуални системи са 
роторним багерима, а што и одговара геологији какву имамо у 
Србији - рекао је Милисављевић. 

Будући инжињери су се увјерили да је површински коп 
“Богутово Село“ у фази затварања, док је површински коп 
“Угљевик исток 1“ у фази отварања.  

Домаћини су се потрудили да им објасне како се одвија 
процес производње угља на угљевичким коповима, те на који 
начин рјешавају одређене проблеме.  

Др Димшо Милошевић, главни технички руководилац 
РЈ Рудник, упознао је госте са начином рада МХ ЕРС, те са 
историјским развојем угљевичког лежишта угља. 

Он је истакао да се овдје угаљ копа од 1899. године, те да се 
тренутно ради на два копа – стари коп “Богутово Село“ који се 
сљедеће године затвара и нови коп “Угљевик Исток 1“ који је 
испројектован да ради до 2036. године.    

- Коп “Богутово Село“ првобитно је испројектован на 
око 200 милиона метара кубних чврсте масе откривке и 51,5 
милиона тона угља, да би препројектовањем 1995. године 
испројектована откривка од 263 милиона m3 чврсте масе 
откривке, а да је до сада откопано 308 милиона m3 чврсте масе 
откривке и 56,5 милиона тона угља, што наводи на закључак да 

је ово коп гдје се пројектовањем није могло све предвидјети и 
да се проблеми у ходу рјешавају – објаснио је Милошевић.   

У склопу посјете студенти су обишли постројење за 
одсумпоравање димних гасова, те се ближе упознали са 
важношћу и начином рада тог постројења. 

Светлана Симанић

Коп “Богутово Село“ првобитно је испројектован на око 200 
милиона метара кубних чврсте масе откривке и 51,5 милиона 
тона угља

Препројектовањем 1995. године испројектована откривка од 
263 милиона m3

Студенти Рударско-геолошког факултета из Београда 
посјетили угљевички рудник

НЕ ПОСТОЈЕ ДВА ИСТА КОПА

Овако велики систем заснован на дисконтинуалном начину експлоатације у веома тешким рударско-
геолошким условима не постоји у Србији, рекао професор Владимир Милисављевић
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Теренска јединица 
Зворник једна је од пет 
организационих јединица у 

саставу ЗЕДП “Електро-Бијељина“  
која обезбјеђује напон за више од 
23.000 купаца електричне енергије 
на подручју  Зворника и Осмака.   

Једним дијелом покрива урбано 
подручје уз ријеку Дрину, док 
се остатак “зоне одговорности“ 
простире по брдовитом, често и 
неприступачном терену у залеђу 
западног дијела Зворника и Осмака.   

Теренска јединица 
“Електродистрибуција“ Зворник, своју 
дјелатност обавља на подручју Града 
Зворника и Општине Осмаци.  Има 
четири теренска тима  и то у Зворнику, 
Козлуку, Брањеву и Осмацима.  

Располаже са шест трафостаница 
35/10 kV- “Зворник“, “Каракај“, “Козлук“, 
“Брањево“, “Цапарде“ и “Каменица“ и 
300 трафостаница 10/0,4 kV.   

Према ријечима Дарка Василића, 
техничког експерта у ТЈ Зворник, 
ово подручје има доста својих 
специфичности и неријетко захтијева 
сложен приступ рјешавању проблема.  

- Дужина 10-киловолтних водова 
прелази 320 километара. Један дио 
мреже се протеже кроз географски 
врло тежак и захтјеван терен, попут 
далековода на подручју Каменице 
и Дрињаче, затим према Снагову и 
Малешићу. На тим локацијама због 
саме конфигурације терена, често има 
проблема, посебно у зимском периоду. 
Такође, купци су и доста разуђени, 
а неријетко је проблем и лоша путна 
инфраструктура. Најпоузданије 
напајање на подручју ТЈ Зворник је 
на простору које покрива ТС 35/10 
kV “Брањево“ и ту припадају насеља 
Брањево,  Локањ, Пилица и Шепак. 

Са аспекта техничке опремљености 
и исправности опреме, подручје 
Зворника и Каменице је на солидном 
нивоу, уз проблем приступачности 

и расјеке растиња. Насеља око 
Козлука имају приступачан терен за 
рад, али је опрема на далеководима 
и нисконапонским мрежама старијег 
датума и замјена те опреме биће 
приоритет за све водове који 
припадају ТС 35/10 kV “Козлук“, 
односно, за купце у насељеним 
мјестима Трновица, Јасеница, Тршић 
и Табанци - каже Василић и додаје да 
су претходне, али и нове инвестиције 
од великог значаја за купце са овог 
подручја.   

- Електро-Бијељина годишњим 
и трогодишњим плановима 
инвестиција, инвестиционог 
одржавања и редовног одржавања, 
покушава да обухвати све оно што је 
у циљу развоја дистрибутивне мреже, 
поузданости у напајању електричном 
енергијом, као и повећања 
оперативности рада. С тим у вези, у 
току посљедњих годину дана много је 
урађено по питању прикључења нових 
купаца на електродистрибутивну 
мрежу, затим уградњи бројила са 
даљинским очитањем и увођења 
у АММ систем. Значајна пажња је 
поклоњена санацији нисконапоснке 
мреже и то у насељеним мјестима 
Локањ, Пилица, Роћевић, Челопек, 
Пађине, Трновица, Јасеница, Скочић, 
Тршић и многим другим мјестима. 
Такође, пред нама је перспективан 
трогодишњи инвестициони план, 
посебно на подручју Зворника, гдје је, 

У току посљедњих годину дана много је 
урађено по питању прикључења нових 
купаца на електродистрибутивну мрежу, 
затим уградњи бројила са даљинским 
очитањем и увођења у АММ систем

Теренска јединица Зворник посвећена развоју дистрибутивне
мреже и поузданом напајању

ПЛАНИРАНЕ САНАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА
Теренска јединица Електро-Бијељине, уз знатно мање прекида у напајању електричном енергијом у 
односу на претходни период, обезбјеђује напон за 23.000 купаца у Зворнику и Осмацима

поред осталог, планирана санација  
три 35 kV далековода: “Каменица-
Зворник“, у дужини од 8,5 километара, 
“Беглук Поље-Зворник“, дужине три 
километра и “Беглук Поље-Каракај“ 
у дужини од пет километара. Осим 
тога, овим инвестиционим планом 
је предвиђена и изградња три БТС 
10/0,4 kV и припрема документације 
за изградњу још неколико битних 
трафостаница за подручје Зворника 
- истиче технички експерт Дарко 
Василић. 

У току претходне године, на 
подручју које покрива ТЈ Зворник, 
биљежи се знатно мањи укупан број 
прекида у напајању електричном 
енергијом на свим нивоима, 
упоређујући је са 2020. годином, што 
је доказ одговорног приступа и бриге 
о купацима. 

Треба истаћи и добру комуникацију 
и сарадњу Електро-Бијељине и ТЈ 
Зворник са представницима локалне 
власти и грађанима, све са циљем 

да се дође до најквалитетнијих 
рјешења и обезбјеђења дозвола 
за изградњу нових енергетских 
капацитета на подручју Зворника, 
пошто изградња објеката за масовно 
становање достиже своју експанзију, 
као и значајан развој привредних 
капацитета и индустријских погона у 
том дијелу Подриња. 

Слободан Ђаламић

ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

Замјена опреме на далеководима 
и нисконапонским мрежама биће 
приоритет за све водове који припадају 
ТС 35/10 kV „Козлук“, каже Василић
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повољнији и доведен на својеврстан 
ниво свакодневне комуникације која 
одише повјерењем, па и заједничким 
идејама које доносе општи бенефит за 
Соколац као средину.

И, ако се опет питате шта су ту чуда, 
мораћемо појаснити да ТЈ Соколац, са 
бројем од 23 запослена, од чега је 15 
теренских радника, послове из своје 
надлежности обавља у општини чија 
територија премашује 700 квадратних 
километара, а којом се пружа 
електродистрибутивна мрежа у дужини 
од преко 1.200 километара, од чега 
чак четвртина пролази кроз предјеле 
обрасле густом шумом. 

Да ли је потребно и помињати 
овдашње дуге и оштре зиме, чињенице 

Премашили и очекивања Управе

Директор ЗП “Електродистрибуција“ 
а.д. Пале Ацо Станишић не крије 
да се по доласку на ту позицију 
суочио са озбиљним и добрим дјелом 
оправданим замјеркама општине 
Соколац и тамошњих привредника по 
питању редовне испоруке електричне 
енергије, односно честих кварова на 
мрежи.  
-Нисам имао дилему да морамо 
реаговати, са нашом ТЈ Соколац 
креирали смо инвестициони 
план и квалитетна пројектна 
рјешења, одредили приоритете 
и радницима предочили шта је 
то што је неопходно урадити у 
што је могуће краћем року. Ако 
ме питате да ли сам задовољан, 
одговорићу да сам презадовољан и 
да су ови вриједни људи премашили 
и најоптимистичнија очекивања 
Управе-каже Станишић, истичући 
да је руководство Предузећа 
то знало да вреднује, те да ће 
тако бити и убудуће, не само 
када је у питању ТЈ Соколац, већ 
сваки организациони сегмент ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале 
који изврши постављене задатке 
и да допринос укупном пословању, 
али и оном сегменту који се 
мјери задовољством грађана 
којима пружамо услугу, јер су то 
уско повезане ствари и једна без 
друге не иду уколико стремите 
позитивном резултату. 

стабла покидала електромрежу...Сада 
је то ријетка, спорадична појава, а да 
би се дошло у такву позицију, уложено 
је много труда и рада, пројектантског 
умијећа и, наравно, безрезерве 
опредијељености актуелне Управе ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале да 
пружи сваку врсту подршке како би 
амбициозно постављени циљеви били 
и остварени. 

- Да, циљеви јесу били амбициозни, 
али и такви да су подразумијевали 
брзо и ефикасно дјеловање, јер смо у 
неком претходном периоду, потребно 
је то отворено и јавно рећи, изгубили 
превише времена да бисмо имали 
право на даље чекање и реализацију 
тек мањих захвата којима бисмо, 
можда, краткорочно пребродили неке 
проблеме, али засигурно не бисмо 
обезбиједили потпуну дистрибутивну 
стабилност и, што је најважније у 
цијелој причи, вратили у доброј мјери 
пољуљано повјерење корисника наших 
услуга -говори управник Теренске 
јединице Соколац, Срђан Кнежевић, 
објашњавајући да су инвестиције 
у посљедње двије године, које ће 
закључно са пословима који ће бити 
завршени током текуће године достићи 
вриједност од преко милион КМ, све 
речено донијеле “у пакету“.  

Истиче да је примјетно 
задовољство локалне јавности, 
посебно привредника у области 
дрвопрерађивачке индустрије који су 
напросто зависни од редовне испоруке 
електричне енергије, те да је укупан 
амбијент који илуструје међусобни 
однос предузећа чији су саставни 
дио и локалне заједнице куд и камо 

Можемо се сложити са утиском 
оних читалаца којима ће 
наслов овог текста “на прву“ 

можда дјеловати помало пјеснички, па 
и непримјерен да би се окарактерисао 
посао који се у мишљењу већине 
грађана подразумијева, али за сваког 
објективног познаваоца пређашњих и 
актуелних прилика које детерминишу 
стање електродистрибутивне мреже 
на подручју општине Соколац, сасвим 
сигурно неће побудити било какву 
зачуђеност, већ ће, увјерили смо се у то и 
на терену, наићи на потпуно одобравање.  

Уосталом, још се памте протестна 
окупљања Сокочана, негодовања 
привредника и локалне самоуправе, 
петиције које су потписивали грађани 
ове општине, незадовољни стањем 
електромреже...  

Сви који помније прате вијести 
различитог карактера лако ће 
се присјетити и да су сервисне 
информације са Сокоца, посебно зими и 
у случају олујног невремена, без обзира 
на годишње доба, годинама уназад 
креиране по својеврсном шаблону-
без струје на десетине соколачких 
села, без напајања главно извориште, 

ТЈ Соколац, ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале, својим потрошачима 
гарантује потпуну дистрибутивну стабилност 

ЧИНЕ ЧУДА, СТИЖУ СВУДA!

Укупно 23 запослена, од чега 
15 теренских радника, послове 
из своје надлежности обавља 
на територији већој од 700 
квадратних километара, којом 
се пружа електродистрибутивна 
мрежа у дужини од преко 1.200 
километара

РАВНО ПОДВИГУ
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о неприступачности терена, разне 
друге отежавајуће околности теренског 
карактера, које овдашње монтере и 
раднике уопште, не потцјењујући рад 
свих људи у систему, ипак издвајају 
од колега из неких, рецимо, махом 
равничарских, или крајева са блажом 
климом, и чине посве другачијим, у 
најмању руку сложенијим исте и сличне 
послове које обављају. Мало ли је...

- Све то стоји и, иако смо релативно 
мала екипа, функционишемо одлично, 
јер нас красе изузетни међуљудски 
односи, а безрезервна подршка Управе 
ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале на 
челу са директором Ацом Станишићем, 

али и наших колега донијела је 
резултате којима се сада заиста 
можемо и похвалити - каже Кнежевић, 
наглашавајући да су у прошлој години 
реконструисани дијелови 10 kV 
далековода “Соколовићи“, “Унис“ и 
“Каљина“ у укупној дужини преко 90 
километара, не заборављајући појаснити 
да свака реконструкција подразумијева 
замјену дотрајалих стубова и опреме, 
уградњу армирано-бетонских ногара и 
цјелокупан прокрес урађене трасе.   

У том контексту и наставља да је током 
тих радова уграђено више од 500 стубова 
и 140 армирано-бетонских ногара, док 
је, истовремено, у сарадњи са Шумским 
газдинством “Романија“ Соколац 
проширена траса и обезбјеђено редовно 
снабдијевање електричном енергијом 
изворишта Биоштица, чији заначај је 
виталан, имајући у виду чињеницу да се 
одатле врши водоснабдијевање око 80 
одсто потрошача на Сокоцу.   

Спортским рјечником речено, 
соколачка екипа је и у ову грађевинску 
сезону кренула у јаком ритму, а у току 
је реализација значајних инвестиција 
које ће додатно унаприједити 
све оно заиста добро што је ова 
теренска јединица у саставу ЗП 

“Електродистрибуција“ а.д. Пале 
урадила у претходном периоду.    

- Тренутно је у току реконструкција 
дијела 35 kV Соколац - Пале и изградња 
новог средњенапонског вода према 
индустријској зони “Подроманија“, 
која је веома значајна за развој 
општине Соколац у цјелини, а у оквиру 
поменутих инвестиционих радова већ 
је прије неколико дана положено преко 
7.000 метара подземних каблова-
говори први човјек ТЈ Соколац.  

У плану за ову годину, додаје, 
јесте и наставак реконструкције 10 kV 
далековода “Каљина“, као најдужег 
у цијелом електроенергетском 

систему, чиме се наставља динамичан 
инвестиционо-радни континуитет 
соколачких електричара и њихово 
незаустављиво примицање остварењу 
коначног циља, којег су, као што смо 
поменули, прије само двије године 
подигли на високу љествицу, на коју се 
и у самом Сокоцу гледало са опрезом и 
немалом дозом невјерице.

- Нећу рећи да смо учинили чудо, 
како то поменусте, али хоћу, дугујем 
то овој групи сложних и вриједних 
запосленика у ТЈ Соколац и свим 
колегама који су нам повремено пружали 
испомоћ, урадили доста доброга посла и 
потврдили да уз подршку Управе, добру 
организацију, подршку механизације, 
квалитетну техничку припрему и 
максималан ангажман теренских 
радника и најсложенији послови могу 
бити завршени у предвиђеном року. 

Настављамо овим темпом и вјерујем 
да можемо планирати комплетну 
реконструкцију далеководне мреже 
до краја наредне године, што би био 
изузетан резултат-закључује Кнежевић. 

На крају, наглашава да редовни 
задаци на одржавању нисконапонске 
мреже, поправке пријављених кварова, 
смањења губитака на мрежи, реаговања 
по захтјеву потрошача, израде 
прикључака, очитања потрошње, 
поступања по захтјевима Дирекције 
за јавно снабдијевање електричном 
енергијом купаца Требиње, у склопу 
ЕРС, као што је било и до сада, остају 
активност која ће се спроводити на 
најбољи могући начин-ефикасно и 
квалитетно, на задовољство свих 
актера у тим процесима. 

Чудо или не, читалац даје коначан 
суд и увијек је у праву, али било би 
засигурно грешно, првенствено због 
вриједних соколачких теренаца, 
ставити под упитник ауторски утисак 
из наслова ове приче. 

Јер, није настао као плод жеље да се 
нешто уљепша и увелича, већ на бази 
чињеница на терену и расположења 
купаца електричне енергије на Сокоцу, 
а њих је око 7.000, који данас сасвим 
поуздано знају да сљедеће зиме, ако 
ништа друго, неће читати и слушати 
сервисне информације у форми и 
садржају, рекосмо ли оно шаблону који 
је био једнак годинама. 

Све се у том дијелу промијенило-
набоље! 

Е.Р.С.

Прошле године реконструисани дијелови 
10 kV далековода “Соколовићи“, “Унис“ 
и “Каљина“ у укупној дужини преко 90 
километара 

Цича зима, е па шта... 

Романија, Гласинац, Деветак и 
његови обронци...Оштра је зима у 
цијелом соколачком крају, а обилне 
падавине, које често карактерише 
мокар и тежак снијег, овдје често 
знају изазвати озбиљне хаварије 
на мрежи.  
Оборена стабла која напросто 
руше стубове, посебно 
нисконапонску мрежу, соколачке 
монтере сваке зиме по неколико 
пута стављају пред озбиљне 
изазове и тешке, опасне послове, 
док додатни притисак пословично 
ствара лаички приступ већине 
нас у затвореном и топлом, јер, 
признаћете, неријетко немамо 
разумијевање зашто нешто не 
може да се ријеши одмах и сад. 
- Газиш снијег до паса, екстремно 
ниска температура, зима, цича, 
пао стуб, пуца жица...Све је то 
живот и рад монтера, поправљаш 
мрежу и када “минуси“ стежу... И 
опет се уради, засвијетли у свакој 
кући, некада за који сат, у истој 
ноћи или дану, некада и мало дуже 
траје...Како се може - скромни су 
они чија плећа носе дистрибутивни 
систем и нашу општу потребу да 
редовно имамо струје.
-Не, неће вам ови људи рећи да током 
хаварија нема смјена, слободних 
дана...То ти је тај неки наш понос, 
баш као што је посебно и то 
задовољство када успјешно завршиш 
посао - каже управник Кнежевић
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осталог и сувим  методама X-Rаy сензорског сортирања, 
односно, уклањањем  неорганских материјала (лапорац, 
глина, угљевита глина) као уклопака у угљеном слоју.

Поступак суве методе X-Rаy 
Производња угља, на ПК “Гацко” се одвија на 

површинском копу – Централно поље-поље “Ц” и “повлатној 
угљеној зони”. Откопани угаљ са примјесама слојне јаловине 
се камионима транспортује до примарних дробилица, 
гдје се уситњава на комаде до 400 милиметара. Затим се 
системом од пет тракастих транспортера ширине 1.200 
милиметара превози до постројења за пречишћавање угља. 
Ту се угаљ подвргава секундарном дробљењу, просијавању и 
сепарацији при чему се добијају три фракције: -60mm+25mm, 
-25mm+8mm, -8mm (ситнеж). Оплемењивање угља се 
врши за прве двије фракције, X-Rаy сензорским сортером 
а ситнеж пада на траку, са он-лине мјерачем DTV. Уколико 
је доња топлотна вриједност (DTV) угља задовољавајућа (9 
МЈ/kg), угаљ пада на траку за транспорт угља, а ако није 
задовољавајућа, усмјерава се на траку за јаловину. Квалитет 
угља из Централне експлоатационе зоне је такав да око 
30% угља може ићи директно на депонију Термоелектране 
а око 70% мора на додатни третман. Угаљ из повлатне зоне 
је лошијег квалитета, тако да се мора комплетно подвргнути 
додатном третману. 

Основни параметри рада Постројења припреме и 
оплемењивање угља за фонд радних сати од 5.000 h/год су 
дати у табели.

Економски и технолошки ефекти
Директне добити реализацијом пројекта изградње 

Постројења за пречишћавање/оплемењивање угља са ПК 
“Гацко” се огледају кроз ефекте рада термоелектране и то: 
повећање степена корисног дејства термоелектране и смањење 
цијене коштања производње МWh електричне енергије. По 
доступној литератури, за свако повишење DTV за 0,5 МЈ/kg угља, 
цијена коштања производње 1 МWh се смањује за 1 ЕУР, при 
чему се подаци односе на термоелектране на лигнит сличног 
квалитета, рударско и термоенергетских комплекса у Грчкој. 

У нашем случају, поступком пречишћавања/оплемењивање 
угља се планира повишење DTV са 7 МЈ/kg на 10 МЈ/kg (при 
влажности од 35 %), што би одговарало смањењу цијене 
коштања производње електричне енергије за око 6 ЕУР/МWh.    

Индиректна добит-корист од овог пројекта за Рудник и 
ТЕ Гацко и друштво као цјелину огледа се у: Обезбјеђењу 
континуалног и квалитетног снабдијевања термоелектране 
угљем захтијеваног квалитета (захтијеване минималне доње 

ПРОЈЕКАТ ДОНОСИ 80 МИЛИОНА КМ

Фосилно гориво из лежишта Гацко примарно се 
користи искључиво као термоенергетско гориво 
за потребе Термоелектране, a тек мали удио у 

укупној годишњој производњи за комерцијални пласман и то 
као енергетска сировина. Фосилно гориво из овог лежишта 
представљено је угљем лигнитског до мрколигнитског типа 
од примарног економског и стратешког значаја за Републику 
Српску. У циљу обезбјеђења редовног снабдијевања 
термоелектране угљем одговарајућег и уједначеног 
квалитета, односно одговарајуће топлотне вриједности, 
неопходно је, методолошки, на конкретном примјеру, 
извршити  оплемењивање угља.  Сагоријевање угља без 
јаловине доводи до великог броја економски и технолошки 
позитивних ефеката у технолошком процесу производње 
угља и електричне енергије а истовремено и до смањења и 
уклањања негативног утицаја на животну средину. 

Геолошке карактеристике 
Геолошка истраживања, на локалитету “повлатне зоне - 

кровинских угљених слојева”, лежишта угља Гацко, изведена 
у периоду од 2015. до 2020. године су показала  да су угљени 
слојеви дебљине око 15 метара,  при чему је геолошком 
угљеном стубу, око 65% чистог угља са просјечном топлотном 
вриједношћу 9,5 МЈ/kg, 9% угљевите глине са просјечном 
топлотном вриједношћу 5 МЈ/kg и око 26% слојне јаловине. 
Појаве слојева јаловине (лапорац, угљевита глина и глина)  
директно утичу на топлотну вриједност угља, што је његова 
најважнија карактеристика и одређује његову примјену и 

цијену.  Топлотна вриједност угља зависи од типа угља  који 
је дефинисан методом његовог формирања, садржаја влаге 
и садржаја пепела. Пепео у угљу потиче дјелимично из самог 
угља а већим дијелом од јаловине. 

Генерално, установљено је да се DTV - Доња топлотна 
вриједност анализираног угља-лигнита (мрко-лигнита)  
смањује за ∆DTV = 0,4-0,5 МЈ/kg за сваки проценат 
повећања садржаја пепела у угљу. DTV се може повећати или 
смањењем садржаја пепела у угљу или смањењем његове 
влаге. Смањење влаге у угљу се може постићи његовим 
сушењем, при чему је неопходно потрошити више енергије 
него што ће се  вратити  кроз повећања DTV угља, тако да 
је ова метода оправдана ако је доступна отпадна топлота. 
Смањење  садржаја пепела  у  угљу се може постићи, измедју 

Инвестициона улагања у функцији повећања енергетске ефикасности 
и дугорочних производних и економских ефеката методом X-Rаy

Пише: Доцент др Бошко Вуковић

Кровински дио главног угљеног слоја у пољу “Ц“ и геолошки стуб 
истражне бушотине на локалитету “повлатне зоне-кровинских 

угљених слојева  

РиТЕ ГАЦКО
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директно помаже производњу електричне енергије, која 
је неопходна како привреди тако и становништву; пораст 
запослености – иако пројектом није предвиђено запошљавање 
нових радника обезбјеђена је прерасподјела послова, за 21 
радника; бржи регионални развој – увећање материјалне 
основе региона и повећање животног стандарда запослених; 
заштита и очување животне средине – пречишћени угаљ ће 
приликом сагоријевања стварати мање пепела и штетних 
гасова, који одлазе у атмосферу, самим тим ће се и мање пепела 
депоновати на унутрашње одлагалиште.

Закључна оцјена пројекта    
Даља експлоатација у лежишту угља Гацко, након 

завршетка експлоатације на површинском копу Грачаница, 
у пољима “А“, “Б“ и дијелу поља “Ц“, усмјерена је на простор 
Централног и Источног поља. Експлоатација угља тренутно се 
одвија у границама новог површинског копа Гацко - Централно 
поље (поље “Ц“ и “кровински угљени слојеви-повлатна зона“). 
У наредном периоду експлоатације очекују се нижи квалитети 
угља, што је утврђено истражним бушењем. Очекивани нижи 
квалитет угља ће се огледати кроз: ниже вриједности DTV ( 
до 6 МЈ/kg), повећан садржај јаловине, до 40 %, која за собом 
повлачи и повећан садржај влаге.

Због свега наведеног потребна је изградња Постројења 
за X-Rаy сензорско сортирање/пречишћавање угља. 
Постројење за X-Rаy сензорско сортирање угља биће 
лоцирано на слободној равној површини на сјеверозападној 
страни постојеће депоније угља. 

Оптимизација обезбјеђења континуираног капацитета угља, 
треба да омогући Руднику угља Гацко стабилну, рационалну и 
економичну производњу са свим економским параметрима 
до депоније ТЕ Гацко, као производа за снадбијевање 
Термоелектране и производа који има своју продајну цијену са 
укљученим свим трошковима до депоније ТЕ Гацко.  

Анализом финансијског новчаног тока утврђена је 
перманентна ликвидност пројекта, укупни кумулирани износ 
нето финансијског тока на крају вијека износиће 79.175.701 КМ. 

Економски новчани ток, даје основне показатеље 
рентабилности предвиђеног улагања и успјешности пројекта 
као цјелине. Интерна стопа рентабилности износи 16,98%, 
нето садашња вриједност (6%) износи 37.881.597 КМ, период 
повраћаја уложених средстава износи седам година (укључен 
инвестициони период од двије године). 

Интерна стопа рентабилности је задовољавајућа, с’обзиром 
да се ради о улагању у области рударства гдје се због великих 
капиталних улагања, не очекују високе стопе рентабилности 
(просјечно око 13%).  

Нето садашња вриједност је задовољавајућа, с’обзиром 
да је дисконтована стопом од 6%, што је веће од предвиђене 
каматне стопе на кредите, уколико каматна стопа на кредите 
буде већа од пројектоване, пројекат ће и даље бити позитиван.   

Период повраћаја од седам година, односно пет 
производних година је такође прихватљив, пошто ће 
уложена средства бити враћена након 1/3 производног 
вијека трајања пројекта. 

Коначни закључак је, да је изградња постројења за 
оплемењивање угља методом суве X-Rаy сензорском 
сепарацијом, на ПК Гацко-Централно поље, економски потпуно 
оправдана. 

(Аутор је руководилац Сектора за развој, пројектовање и 
инвестиције РиТЕ Гацко)

топлотне вриједности енергетског горива – DTV) и  превенцији 
могућих негативних посљедица по углед компаније, уколико 
не поштује прописе о заштити животне средине, која је у 
основи пословне политике и политике квалитета и одржавање 
позитивног имиџа кроз спровођење интегралног Система 
управљања заштитом животне средине, по ISO стандардима. 

Увођење оваквог постројења у рад доводи до уједначеног 
квалитета пречишћеног угља на депонији, који ће се одликовати 
уједначеним садржајем пепела до 15% и уједначеном доњом 
топлотном вриједношћу: DTV = 9,5-10,5 МЈ/kg.   

Коришћењем пречишћеног угља за рад котла ће се постићи 
повећан степен корисног дејства котла, повећање снаге котла, 
повећање снаге генератора и количине произведене електричне 
енергије при истој или мањој потрошњи ровног угља, смањење 
количине пепела и шљаке послије сагоријевања угља за 
најмање 50%, и то: смањење ситних честица пепела на излазу 
из електростатичког филтера, односно на изласку из димњака 
испод горње границе емисије прописане Законом, смањење 
количине пепела и шљаке на депонији, смањење емисије гасова 
(CО2, SО2, NОx …), елиминација потреба уношења недостајуће 
енергије и одржавања температуре у ложишту помоћу додатних 
горионика на лож уље и елиминација зашљакивања цјевних 
екрана и честих интервенција на чишћењу.  

Друштвена оцјена пројекта
Између инвестиција и привредног раста постоји висок 

степен међузависности, инвестирање јача материјалну основу 
друштва и обезбеђује убрзани привредни и друштвени развој. 
Код израде и оцјене инвестиционог пројекта треба узети у 
обзир и макроекономске ефекте, тј. ефекте са аспекта друштва. 
Ова оцјена инвестиционог пројекта има за циљ сагледавање 
економске ефективности пројекта са становишта друштва и 
његов допринос друштвено-економском развоју. 

Оцјена пројекта се базира на друштвено-економском току, 
који има елементе економског тока, али се разликује по томе 
што искључује такозвана трансферна плаћања. У приходовном 
дијелу се искључују регреси, субвенције, донације и извозне 
премије а у дијелу расхода порези, доприноси, царине, таксе 
и др. Износ нето прихода представља допринос пројекта 
стварању друштвене акумулације. У овом случају на страни 
прихода нема корекција, једина корекција је искључење пореза 
на добит, на страни расхода. Параметри за оцјену друштвено-
економске ефективности пројекта су: друштвена нето садашња 
вриједност и друштвена интерна стопа рентабилности.    

Допринос пројекта друштвено-економском развоју, није 
увијек квантитативно мјерљив, те се користе и квалитативне 
оцјене: подмирење потреба друштва – реализација пројекта 

Истраживања показала да су угљени слојеви дебљине око 15m,  
при чему је геолошком угљеном стубу, око 65% чистог угља, 9% 
угљевите глине и око 26% слојне јаловине.

3Д цртеж Постројења за припрему и оплемењивање угља

Сагоријевање угља без јаловине, доводи до великог броја, економски 
и технолошки позитивних ефеката и уклањања негативног 
утицаја на животну средину
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Веома битан сегмент у новој организационој 
структури ЗЕДП “Електро-Бијељина“ је Сектор 
за мјерења и односе са купцима који сачињавају:  

Служба за управљање мјерним мјестима и развој, Служба 
за управљање мјерним подацима, Служба за смањење 
комерцијалних губитака, Служба контролног тијела за 
верификацију бројила и Служба за односе са тржишним 
снабдјевачима.

Посебан акценат у овом сектору стављен је на уградњу 
“паметних бројила“ и даљинско очитавање потрошње 
електричне енергије.   

Смисао даљинског очитавања је потреба да се дође до 
ефикаснијег увида у стање на терену и поузданијих података 
о потрошњи крајњег купца, те да се смање трошкови 
очитавања. Након неколико пилот пројеката покренутих већ 
од  2008. године, “Електро-Бијељина“ започиње са масовном 
уградњом бројила са могућношћу даљинског очитавања, 
посредством кредитног аранжмана са Европском банком за 
обнову и развој (ЕБРД) и Европском инвестиционом банком 
(ЕИБ). Захваљујући томе инсталирано је око 8.000 бројила 
која су имала могућност даљинског очитавања потрошње 
електричне енергије. 

- У 2020. години, посредством кредитног аранжмана 
са ЕБРД, започели смо нови велики пројекат за још 30.500 
“паметних бројила“, 300 концентратора и 13.000 ормара 
за њихово измјештање. За те сврхе набављена су бројила 
домаће производње “Микроелектроника“, “Meter&amp;-
Control“  и “EWG“, док је софтвер за прикупљање и обраду 
података домаћег произвођача ”Dwelt“ -  каже Милан Лукић, 
руководилац Службе за управљање мјерним уређајима и 
развој у ЗЕДП “Електро-Бијељина“.   

Он сматра да су набављена бројила у том тренутку 
представљала врх технолошког развоја за област мјерења 
и урађена су према важећим стандардима (IDIS DLMS 
стандарди). 

- Сва бројила имају меморију за складиштење обрачунских 
и измјерених вриједности, омогућена је комуникација преко 
PLC или GPRS модема са концентраторима података или 
самим АММ системом, имају уграђене заштите од спољних 
утицаја, те детектују и дојављују сваки покушај неовлаштене 
потрошње. Уградњом ових бројила смањују се губици, а 
индиректно и потрошња електричне енергије,  самим тим 
и загађење и смањење емисије СО2 - напомиње Лукић и 
подсјећа на низ проблема који су утицали на динамику 
имплементације пројекта.  

- Испорука бројила и опреме ишла је сукцесивно од 
децембра 2020. године, што је праћено темпом  уградње. 
Међутим,  проблем је настао са почетком пандемије изазване 

вирусом Корона и реорганизацијом предузећа, јер је рад 
код крајњих купаца био ограничен, практично онемогућен. 
Реорганизацијом је смањен број извршилаца што је утицало 
на обим посла. Упркос свему није се престајало са радом на 
уградњи бројила и измјештању мјерних мјеста. Осим нас 
проблеме због пандемије имали су и произвођачи бројила, 
тако да смо посљедњу  испоруку преузели у децембру 2021. 
године - истиче руководилац Службе за управљање мјерним 
уређајима и развој.

До сада је уграђено око 25.000 бројила, на 291 трафо 
подручју су постављени концентратори, замијењена бројила 
и повезана у АММ систем. 

- Остало је да се угради још неколико хиљада бројила 
и то се планира урадити до октобра ове године. До тада 
ће бити завршено и повезивање свих бројила у систем. 
Одређена количина бројила из старог  АММ система је већ 
пребачена у нови систем, док ће остатак  бити пребачен 
до краја 2022. године, до када се планира отклањање свих 
проблема у комуникацији бројила (“Clean Up“). Уградњом 
овог система на трафо подручјима значајно су смањени 
трошкови очитавања, повећана тачност очитавања и 
смањени губици за неколико процената. Увођењем свих 
бројила у систем, као и преузимањем бројила из старог 
АММ система, даљински ће се очитавати око 35% бројила, 
односно преко 50% енергије предате крајњим купцима - 
рекао је руководилац Милан Лукић. 

Такође, омогућено је прикупљање велике количине 
података о профилима оптерећења појединих група 
крајњих купаца, као и других података који ће се користити 
за планирање развоја дистрибутивних мрежа. 

Планирано је да се угради 90-95% испоручених бројила, 
а да остатак остане за резерву.

У наредном периоду треба очекивати наставак набавке 
и уградње бројила за даљинско очитавање, односно 
проширење постојећег АММ система, јер је ово инвестиција 
која се према релевантним анализама исплати најдаље за 
пет година. 

Слободан Ђаламић

До сада уграђено око 25.000 “паметних бројила“ која 
откривају  и дојављују сваки покушај неовлаштене 
потрошње, каже Милан Лукић

Реализација пројекта АММ система  улази у завршну фазу

ПАМЕТНА БРОЈИЛА СМАЊУЈУ 
ГУБИТКЕ И ТРОШКОВЕ

Преузимањем бројила из старог АММ система и увођењем свих 
бројила у систем више од 50 одсто енергије предате крајњим 
купцима очитаваће се на даљину

Уградњом ових бројила смањују се губици, а индиректно и 
потрошња електричне енергије,  самим тим и загађење и 
смањење емисије СО2

EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА
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рекултивацију, те да је организација 
Службе за екологију, рекултивацију 
и управљање отпадом на високом 
професионалном нивоу, на што указују 
и постигнути резултати у овој области- 
стоји у стручном мишљењу др Тошића.  

Даље се наводи да површине 
нарушене експлоатацијом угља на 
простору површинског копа “Богутово 
Село“, а према површинама ревира и 
одлагалишта, достижу вриједност од 
815,70 хектара.    

У току претходних фаза 
рекултивације, рекултивисане су 
површине оба спољна одлагалишта и 
то кроз поступак подизања шумских 
засада - пошумљавање. Мањи дио 
засада који је подигнут 1992. године 
је након склапања круна прешао у 
шумске културе у фази летвењака. 
Засађено је око 14 хектара, а због 
незаштићености, ратних дешавања 
и неизвршавања свих предвиђених 
радова, један дио засада је и пропао. 
Од 2006. године када су започета нова 
пошумљавања, извршена је садња на 
оба одлагалишта на укупној површини 
од око 248 хектара.

Све дефинисане мјере 
рекултивације реализоване су у складу 
са динамиком која је предложена 
у пројектној документацији, која 
представља добру основу за 
реализацију свих мјера рекултивације 
унутар РиТЕ Угљевик, и то све у циљу 
заштите површинских вода од наноса 
и смањења негативног утицаја на 
животну средину.  

Имајући у виду планове 
експлоатације угља, рекултивација 
површина које су деградиране 
претходним поступцима експлоатације 
угља, мора бити у првом плану. Ту 
обавезу не треба посматрати само 
из угла законске регулативе, већ 
као поступак одговорног односа 
према животној средини и локалној 
заједници. 

Светлана Симанић

Најбољи доказ да су у прошлој 
години радови на биолошкој 
рекултивацији угљевичког 

рудника извођени планираним темпом 
и у пројектованом обиму представља 
пошумљавање  површине од десет 
хектара, гдје је засађено 30.650 садница 
(црни бор, бијели бор - смрача, багрем, 
мађарски багрем - бијели јасен, горски 
јавор, липа крупн, липа ситнол, топола, 
врба, дивља јабука, дивља крушка, 
џанарика – дивља трешња).

Према ријечима Љиљане Рудић 
-Микић, руководиоца Службе за 
екологију, рекултивацију и управљање 
отпадом, планом за 2022.годину 
предвиђено је пошумљавање нових 
десет хиљада хектара са  30.000 садница, 
што ће бити довољно да се покрију све 
завршне косине вањских одлагалишта. 

- Наш задатак је да одржимо 
развој и заштитимо природу, а 
то значи да у току експлоатације 
природних ресурса учинимо све да 
и будућим генерацијама оставимо 
очувану животну средину. То је не 
само законска него и морална обавеза 
приоритетног карактера  - каже Рудиж 
– Микић и подсјећа да површинска 
експлоатација угља подразумијева и 
потрошњу земљишта, што оставља 
траг не само у естетском, него и у 
еколошком погледу, те да формирање 

одлагалишта условљава и поремећаје 
природних параметара - ваздуха, воде 
и земљишта.

Да се пословима заштите 
животне средине на угљевичком 
руднику приступа веома одговорно 
и по прописаним регулативама стоји 
и у извјештају, односно стручном 
мишљењу др Радислава Тошића, члана 
стручног тима Завода за водопривреду 
РС  који је дио неопходне документације 
потребне за издавање водне дозволе 
за РиТЕ Угљевик.

 -Увидом у стање, а сходно 
добро организованом теренском 
рекогносцирању, могуће je закључити 
да се мјере техничке и биолошке 
рекултивације одговорно и веома 
успјешно проводе на површинама за 

Планом за 2022. годину 
предвиђено је пошумљавање 
нових десет хиљада хектара 
са 30.000 садница, што ће бити 
довољно да се покрију све завршне 
косине вањских одлагалишта

РиТЕ УГЉЕВИК Запажени резултати у области заштите животне средине

ПОШУМЉЕНО ДЕСЕТ ХЕКТАРА 
РУДНИЧКОГ ОДЛАГАЛИШТА

За 15 година 771.595 садница

Основно обиљежје досадашње 
ревитализације деградираног 
простора је првенствена 
усмјереност у правцу шумарске 
рекултивације, а основни 
разлози  таквом приступу су 
да се обезбиједи стабилност 
косина, кроз спречавање 
ерозионих процеса као и 
смањење негативних утицаја 
рада површинског копа и рада 
термоелектране. 
Од 2006. до 2021. године на 
вањским одлагалиштима 
угљевичког рудника укупно 
је засађено 771.595 комада 
шумских садница.

Организација Службе за екологију, 
рекултивацију и управљање отпадом 
на високом професионалном нивоу, на 
што указују и постигнути резултати 
у овој области- стоји у стручном 
мишљењу др Тошића
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У другој половини маја успјешно је завршена четврта 
ресертификација интегрисаног менаџмент система 
(ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015) од стране 

реномираног независног оцјењивача - СГС д.о.о. Београд 
- Сарајево, чиме је стечен сертификат са роком важења 
до 18. маја 2025. године, када је потребно урадити нову 
ресертификацију ИСО стандарда. 

Зависно предузеће “Хидроелектране на Дрини“, у складу 
са захтјевима међународних стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001, 
послује од средине 2010. године. У мају 2013. године успјешно 
је завршена прва, 2016. године друга, а 2019. године и трећа 
рецертификација интегрисаног менаџмент система (ИМС). 

Прелазак на нове норме ИСО стандарда ИСО 9001:2015 
и ИСО 14001:2015 у циљу побољшања и остваривања боље 
позиције на тржишту ХЕ на Дрини успјешно су завршиле у 
мају 2018. године.

Успостављање система управљања квалитетом и 
заштитом животне средине је израз одлучности менаџмента 
и свих запослених да унаприједе управљање ресурсима и 
пословним процесима, прецизно утврђујући овлаштења 
и одговорности сваког појединца, у циљу постизања још 
бољих пословних резултата.  

Одговорити захтјевима стандарда за управљање 
заштитом животне средине, обавеза је која је произишла 
из ријешености запослених, да учине све што је у њиховој 
моћи како би могуће штетне утицаје одвијања процеса 
производње на животну средину спријечили или свели на 
најмању могућу мјеру, посебно обраћајући пажњу на заштиту 
ријеке Дрине.

Служба за унапређење и обезбјеђење квалитета и 
заштите животне средине координира  активности између 
свих служби у Предузећу на одржавању ИМС, са посебним 
акцентом на ток усвојене документације. На тај начин стварају 
претпоставке за процесе који су потребни за успостављање, 
примјену и одржавање Система управљања квалитетом и 
заштитом животне средине. Осим тога, улога Службе је да 
извјештава Руководство предузећа о ефикасности Система 
управљања квалитетом и заштитом животне средине.  

Посебна одговорност ове службе јесте да обезбиједи да 
сви запослени, који имају одговорности дефинисане у оквиру 
заштите животне средине, на одговарајући начин испуне 
своју функцију и да извјештавају руководство предузећа о 
питањима од важности за успјешност заштите средине у 
дефинисаним временским интервалима. 

У току су активности и припреме израде документације 
у складу са захтјевима међународних стандарда ИСО 
45001:2018 (Безбједност радника и заштита на раду) и 
ИСО 50001:2018 (Систем управљања енергијом-Енергетска 
ефиукасност), као и припрема за обнављање еколошке 
дозволе предузећа.  

Марија Нинковић

У склопу ХЕ Бочац налази се расклопно постројење 
35kV које служи за снабдијевање властите 
потрошње електране електричном енергијом, 

а преко њега и регулационог трансформатора се врши и 
пласман електричне енергије из ХЕ Јајце 2 на 110kV мрежу. 

Напајање властите потрошње електране се врши преко 
три кућна трансформатора преносног односа 35/0.4kV, 
снаге по 630kVA. Кућни трансформатор бр.1 и кућни 
трансформатор бр.2 су потпуна резерва један другом.

Изградњом нових производних погона, МХЕ Бочац 
2 и “Кућне турбине“, јавила се потреба за проширењем 
постојећег 35kV постројења преко којег је потребно 
обезбиједити пласман електричне енергије из ових нових 
производних јединица преко регулационог трансформатора 
на 110kV мрежу, као и пласман електричне енергије из МХЕ 
“Кућна турбина“ ка сопственој потрошњи електране.  

Постојеће расклопно постројење 35kV састоји се 
од једног система сабирница и осам ћелија, а у новом 
постројењу предвиђена су два система сабирница и десет 
ћелија. За ново постројење биће изграђена нова зграда 
јер у постојећој просторији не би био могућ смјештај 
додатних ћелија.  

Главни пројекат за 35kV постројење урадио је 
Конзорцијум “Институт за грађевинарство IG“ Бања 
Лука и “IEE CONSULT s.e. d.o.o.“ Нови Сад. Предвиђено је 
постројење типа GHA-40,5-25-12 произвођача Schneider. 
Постројење је за назначену струју 1.250А. 

Сабирнице су од профилисаног бакра у SF6 гасу. Свака 
од ћелија посједоваће нисконапонски одјељак у којем ће 
бити смјештен микропроцесорски заштитно-управљачки 
релеј и неопходна пратећа опрема. Постројење ће имати 
модуларни дизајн који омогућава замјену кућишта спојне 
плоче или прекидача без прекида главне и хоризонталне 
сабирнице. 

Драган Милановић

За ново постројење биће изграђена нова зграда јер у постојећој 
просторији не би био могућ смјештај додатних ћелија

Прелазак на нове норме ИСО стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 
14001:2015 у циљу побољшања и остваривања боље позиције на 
тржишту ХЕ на Дрини успјешно су завршиле у мају 2018. године

ХЕ НА ДРИНИ СВЕ ПО 
ИСО СТАНДАРДИМА

ХЕ БОЧАЦ ПРОИЗВОДЕ ЗА 
ВЛАСТИТУ ПОТРОШЊУ

Четврта ресертификациона провјера 
Интегрисаног менаџмент система

Умјесто  једног система сабирница и осам ћелија 
у новом постројењу предвиђена два система 
сабирница и десет ћелија
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и у паници, нагло устала и дезорјентисано 
ходала, а онда поново пала у несвијест 
при чему јој се укочила вилица.     

- Једва смо јој отворили уста, 
извукли језик и окренули на бок како 
се не би угушила. Били смо поред 
ње све до доласка возила хитне 
помоћи и полиције. На срећу све се 
добро завршило, дјевојка је отишла 
у болницу, али је, што је најважније, 
преживјела -наводи Обренко. 

Колеге и пријатељи из 
“Електрокрајине“ су одушевљени 
његовим подвигом и редом му честитају 
на одважности која је спасила један 
млади живот. 

Предраг Клинцов

Екологија и ријека, заштита 
животне средине и 
спасавање људских живота, 

представљају уске повезнице које од 
овог прољећа нераскидиво обједињују 
личност Обренка Славнића, радника 
“Електрокрајине“.

Овај магистар екологије у Одјељењу 
за заштиту на раду, противпожарну 
заштиту и заштиту животне средине, 
је средином маја доспио у жижу 
јавности када је у Бањалуци, заједно 
са пријатељем, спасио живот једној 
дјевојци из набујалог Врбаса.  

Иако су их медији одмах прозвали 
“херојима са Врбаса“, Обренко скромно 
каже да су реаговали инстиктивно, без 
размишљања, са само једним циљем - 
да спасу живот дјевојци коју је носила 
дубока и немирна ријека.

Све се одиграло у вечерњим 
часовима 17. маја у насељу Траписти, 
када је Обренко са пријатељем Сашом 

Црнчевићем шетао у близини обале 
Врбаса. Крај њих је изненада застао 
аутобус чији су возач и путници угледали 
млађу жену како се бори са таласима и 
повикали да хитно отрче до ријеке.  

Увидјевши да је ситуација крајње 
озбиљна, обојица су потрчали најбрже 
што су могли. Обренко прича да је 
дјевојци први покушао помоћи један 
старији човјек који је био немоћан да је 
извуче из брзе ријеке. Убрзо је дотрчао 
Саша, а онда и Обренко, па су је њих 
двојица заједничким снагама, уз велики 
напор, некако успјели извући на обалу.   

- Док смо трчали ка обали дјевојка 
се борила да не потоне, али се у 
међувремену, док смо дошли до ње, 
већ била потпуно предала и опустила 
ноге, што нам је баш доста отежало 
извлачење - истиче Обренко. 

На обали се, након указане прве 
помоћи, драма наставила када је 
28-годишња дјевојка, очито преплашена 

Обренко скромно каже да је, 
заједно са пријатељем, реаговао 
инстиктивно, без размишљања, 
са само једним циљем - да спаси 
живот дјевојци коју је носила 
дубока и немирна ријека

ПОДВИГ Обренко Славнић, радник “Електрокрајине“, спасио дјевојку 
из набујале ријеке 

МАГИСТАР ЕКОЛОГИЈЕ ПОСТАО 
ХЕРОЈ СА ВРБАСА

Док смо дошли до дјевојке, она се већ 
била потпуно предала и опустила 
ноге, што нам је баш доста отежало 
извлачење, прича Обренко.

Радне дужности 

Обренко Славнић у Дирекцији 
“Електрокрајине“ ради од августа 
2014. године. Његова основна 
радна дужност је заштита 
животне средине, односно 
управљање опасним и неопасним 
отпадом, уз периодичне обуке 
радника за адекватно реаговање у 
инцидентним ситуацијама.  
- Опасни отпад углавном чине уља, 
гуме и акумулатори који се морају 
одлагати и збрињавати по посебно 
прописаним условима, док у неопасни 
отпад спадају метали, пластика и 
папир који иду у секундарне сировине 
и рециклажу - наводи Славнић дио 
свакодневних послова. 
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Ко се бавио спортом засигурно 
зна колико позитивних 
ствари човјек може да добије 

од њега. Упознавања нових људи, 
такмичења, одржавање здравог 
тијела и духа, дисциплина која остаје 
за цијели живот и још много добрих 
ствари којих човјек некада није ни 
свјестан, потичу управо од спорта.  

Да је све наведено тачно можда 
најбоље потврђује Немања Марковић, 
водећи референт за управљање 
стандардних прикључака у “Електро 
Добоју“, кога спортска јавност познаје 
као фудбалера добојске “Слоге“, 
некадашњег играча “Текстилца“, 
дефанзивца амбициозних 
фудбалских прволигаша у Републици 
Српској и Федерацији.      

- Можда то некоме изгледа 
неспојиво, али се, као што видите, 
све може ускладити. На послу се не 
примијети да сам фудбалер, као што 
си на на стадиону не примијети да 
сам радник “Електро Добоја“– каже 

Немања, који с поносом истиче да је 
у недавно завршеној сезони одиграо 
15 утакмица у тиму који је на табели 
Прве лиге Републике Српске заузео 
друго мјесто.  

Каже да му је на послу најдражи 
понедјељак, али онај који долази послије 
побједе “Слоге“ у данима викенда.  

-  Лијеп је осјећај када те колеге 
питају за неке детаље са утакмица, 
посебно када добро одиграш и 
побиједиш – додаје Немања. 

Фудбалом се бави од своје шесте 
године. Прошао је све категорије 
добојске “Слоге“, од пјетлића до 
сениора.  

- За сениорски тим сам заиграо са 
16 година, уз специјални љекарски 
преглед. Било је то прије тринаест, 
четрнаест година. Био сам и на ширем 
списку за састав репрезентације 
БиХ, одиграо неколико припремних 
утакмица, али се нису све ствари 
поклопиле. У спорту је врло важно 
имати срећу, а ја је тада нисам имао - 
присјећа се Немања. 

Са 18 година добио је прву озбиљну 
понуду, из српског прволигаша ФК 
Инђија. 

Међутим, и то је отпало због 
повреде коју је задобио у посљедњем 
колу сезоне, пред планирани одлазак 
у Инђију. Повриједио је предње 
укрштене лигаменте и менискус, због 
чега је са терена одсуствовао скоро 
годину дана.   

- Када је повреда прошла 
и опоравак завршен, воља за 
тренингом и враћањем у пуну 
форму никад није била већа. Моју 
жељу за играњем и доказивањем 
препознали су људи из дервентског 
“Текстилца“, понудили ми добре 
услове. Након двије сезоне у 
Дервенти, прешао сам у Маглај, у 
друголигаш њемачког бизнисмена 
са наших простора, који је имао 

Немања Марковић, радник “Електро Добоја“ 
успјешан на фудбалским теренима

ДО ПОДНЕ РЕФЕРЕНТ, ПО ПОДНЕ КАПИТЕН

Референт за управљање стандардних прикључака у “Електро Добоју“ познато име са фудбалских 
терена у Републици Српској и БиХ, тренер у школи фудбала за млађе категорије и шеф струке ОФК 
“Придјел“, новог регионалца у систему ФСРС

амбиције да уђе у најелитнији ранг 
такмичења у БиХ, у Премијер лигу. 
У Прву лигу Федерације ушао сам са 
капитенском траком око моје руке – 
прича Немања Марковић.  

Ту би се, каже, задржао још коју 
годину да није стигла понуда за 
повратак у клуб гдје је све почело. 
Уклопио се у пројекат “Слоге“ која 
је започела прављење тима који ће 
остварити дуго жељени циљ, а то је 
Премијер лига БиХ.  

- Вратио сам се на терен у родном 
граду. Колико су цијенили моје 
искуство и рад показује и чињеница 
да су ми поред уговора понудили и 
мјесто тренера у школи фудбала за 
млађе категорије и финансирање 
обуке за УЕФА тренерску лиценцу. 
Такође, када је у питању тренерски 
посао, поред школе фудбала 
прихватио сам и понуду да водим 
сениорски тим ОФК Придјел, мали 
клуб из околине Добоја са којим сам 
већ остварио пласман у виши ранг, 
Регионалну лигу Центар – с поносом 
ће Немања. 

Управо завршена сезона је 
најуспјешнија у његовој каријери, 
с обзиром да је "Слога" првенство 
завршила на другом мјесту, са 21 
побједом, пет ремија и свега четири 
пораза.

Иако другопласирана, стекла је 
право наступа у највишем рангу бх. 
фудбала, јер првопласирани клуб 
није добио потребну лиценцу.

Играчки квалитет Немање 
Марковића донио је трофеје и 
“Електро Добоју“. На радничким 
спортским играма ЕРС 2021. године 
у Требињу, “Електро Добој“ је освојио 
прво мјесто у малом фудбалу. Тимском 
игром и борбеношћу показали су 
квалитет и слогу, што је донијело 
резултат којим се поносе. 

Лазар Стјепановић

Лијеп је осјећај када те колеге питају за 
неке детаље са утакмица, посебно када 
добро одиграш и побиједиш

На послу се не примијети да сам 
фудбалер, као што си на на стадиону 
не примијети да сам радник “Електро 
Добоја“, каже Немања

СУСРЕТИ
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ПРОЗОР РЕЦЕПТ ЗА ВЕЋУ ИСКОРИШТЕНОСТ СУНЧЕВЕ 
ЕНЕРГИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЗЕЛЕНИ ВОДОНИК УМЈЕСТО ПРИРОДНОГ ГАСА

Припремила: Љиљана Пендо 

Произвођач фосилних горива 
и петрохемијских производа 
“MOL Group“, са сједиштем у 

Будимпешти, удружио је снаге с америчком 
компанијом “Plug Power“ у изградњи 
једног од највећих европских погона за 
зелени водоник у својој рафинерији “Dan-
ube“ у Сазаломбати у Мађарској. 

Постројење вриједно 22 милиона 
евра имаће капацитет 10 мегавата 
и моћи ће да произведе до 1.600 
тона угљенично неутралног зеленог 
водоника годишње. Тако ће спријечити 
испуштање до 25.000 тона угљен-
диоксида годишње, јер ће системом 

Удружење “Solar Power Europe“ огласило се на 
тему шта све може да помогне Европи да убрза 
развој соларне енергије, како би достигла укупан 

капацитет од 1 ТW до 2030. године и смањила зависност 
од увоза фосилних горива. Недавне статистике показују да 
би циљ, можда, и могао бити достижан. Прошле године је 
соларна енергија порасла за 34 одсто на годишњем нивоу, 
јер су производни капацитети повећани за око 26 GW, 
достигавши кумулативну соларну снагу у ЕУ од 165 GW.  

То износи 136 одсто више од 11 GW, колико су повећани 
капацитети када је реч о енергији вјетра, али, и више од свих 
осталих новообновљивих, затим, нуклеарних капацитета 
и фосилних горива заједно у 2021 години. У убрзаном 
сценарију се наводи да би ЕУ блок 2022. године могао да 
реализује додатних 39 GW додатних енергетских капацитета, 
уколико би убрзао најоптимистичнији сценариј, према коме 
би се у овој години инсталирало 23,3 GW соларних панела 
на крововима и 15,7 GW неинтегрисаних соларних система.  

Пројекције “REPowerEU“ за соларно тржиште обухватају 
525 GW до 2030. године, што је значајно испод 672 GW, 
колико је индустрија очекивала прије рата у Украјини, према 
сценарију “business-as-usual “. ЕУ је већ позвала чланице 
да убрзају примјену фотонапона “свјетлосном брзином”, 
како би се умањила зависност од руских енергената, а према 
неким процјенама, Европа би могла рапидном примјеном 
обновљиви извора енергије (ОИЕ) да преполови своју 
зависност од поменутих енергената.  

Дакле, да би соларних система било што више, 
потребно је испунити чак осам предуслова. За почетак, 
требало би идентификовати нове локације за пројекте, који 
подразумијевају соларне системе и складиштење енергије, 
као и установити јасан циљ ЕУ – 100 GW годишње, од 2025. 
Европска унија би требало да краткорочно, у периоду од 
2022 – 2024. године, обустави трошкове за прикључак на 
мрежу и развија “grid-friendly“ оквир за пројекте у соларном 
систему. Средњорочно гледано, требало би убрзати долазак 
до дозвола и од ТСО-а и ДСО-а тражити отворене податке 

о стању у мрежи као и циљано, на нивоу блока, ићи на 
стварање стратешког плана о модернизацији мреже. 

У “Solar Power Europe“ сматрају да би требало одмах 
забранити инсталацију котлова на фоислна горива и 
успоставити обавезну изградњу соларних панела на 
крововима. Такође, да би требало школовати инсталатере за 
уградњу. Европа би требало да одмах примјени рјешења као 
што је коришћење соларних панела у пољопривреди, затим 
за плутајуће електране и интегрисане системе. 

Да би се ово спровело Европа треба да осигура 
снабдјевање соларним панелима и ријетким металима, који 
су неопходни у том правцу (силикат, сребро, алуминијум, 
бакар). У “Solar Power Europe“ сматрају да би Европа требало 
да инвестира у домаћу производњу, формирањем фонда од 
милијарду евра, како би се подстакле приватне инвестиције 
у пројекте. Потребно је, затим, елиминисати трговинске 
баријере и осигурати доступност потребних метала и опреме.  

Удружење наглашава да би Европа требало да 
искористити садашњи “талас реновирања”, како би 
подстакла коришћење соларних панела на крововима, у 
обиму од 23,3 GW до краја ове године, уз поједностављивање 
правила о државној помоћи ради пружања бесповратних 
средстава грађанима јавним новцем за обнову и примјену 
соларних панела. СПЕ сматра да развој соларних система 
треба да буде пропраћен и развојем батеријских складишта 
у циљу самосталног снабдјевања домаћинстава. 

Извор: еnergetika-net.com

на водоник замијенити производни 
процес у ком се троши гас.

Опрема компаније “Plug Power“ 
се напаја електричном енергијом из 
обновљивих извора и раздваја воду на 
водоник и кисеоник без нуспроизвода 
штетних по околину. Производњом 
једне тоне водоника добија се и осам 
до девет тона чистог кисеоника. Ова 
америчка компанија гради системе 
за водоник по систему кључ у руке, а 
њени електролизери су модуларни и 
подесиве снаге. 

Извор: ekapija.com

У “Solar Power Europe“ сматрају да би Европа требало да инвестира 
у домаћу производњу, формирањем фонда од милијарду евра, како 
би се подстакле приватне инвестиције у пројекте
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Хидроелектрана Вучје налази се 
на ријеци Вучјанки, која извире 
испод планине Кукавице. 

Вучјанка је притока Ветернице која се 
улијева у Јужну Мораву недалеко од 
Лесковца. У свом току од 18 километара, 
то је изразито планинска ријека. Тече 
уском долином која у средњем току 
прелази у клисуру дубине до 300 метара. 
Корито ријеке Вучјанке је препуно 
вирова, водопада и слапова. 

Највеће заслуге за изградњу 
хидроелектране Вучје припадају 
професору Ђорђу Станојевићу, 
родоначелнику електрификације у 
Краљевини Србији, пријатељу Николе 
Тесле и поборнику његових изума. 
Радећи годинама на изучавању 
могућности изградње електричних 
централа у Србији, а нарочито 
могућности кориштења водних 
токова у ту сврху, Станојевић је 
помно проучавао и хидроенергетске 
потенцијале Вучјанке, која у једном 
дијелу свог тока има велики пад, те је 
кањон ове ријеке означио као једно 
од мјеста гдје би се могла изградити 

РЕТРО Хидроелектрана Вучје и данас производи електричну енергију

ОПРЕМА УГРАЂЕНА ПРИЈЕ 120 ГОДИНА 
ЈОШ ИСПРАВНА

Струја произведена у 
хидроелектрани Вучје не 
користи се само за напајање 
електричном енергијом овог 
мјеста, него се спроводи и у 
електричну мрежу ЕПС-а

“фабрика за електрику“.  
Пошто је већ лоцирао најповољније 

мјесто за постављање хидроелектране 
на брзацима Вучјанке, професор 
Станојевић је јуна 1901. године 
ангажован од групе грађана Лесковца да 
припреми документацију за оснивање 
Лесковачког електричног друштва и да 
обезбиједи техничку документацију за 
градњу хидроелектране, далековода 
до Лесковца и варошке електричне 
мреже. Овдје је важно напоменути да 
је Лесковац послије ослобођења од 
турске власти 1877. године доживио 
бурну трансформацију прераставши 
из оријенталне вароши у модеран 
индустријски град, по свом развоју 
одмах иза Београда. Због великог 
броја текстилних фабрика Лесковац 
ће почетком 20. вијека добити назив 
“српски Манчестер“. 

Ђорђе Станојевић је већ у јуну 1901. 
године своја научна сазнања изнио и на 
Физичком институту Велике школе, те 
закључио да "...Водопад који највише 
снаге у себи има, без сумње је водопад 
Вучјанског потока близу села Вучја, око 
17 километара далеко од Лесковца. 
На том мјесту, вода пада у неколико 
скокова, који нису далеко један од 
другога и носе разне називе као: Дев 
Казан, Ђокин Вир итд, са висине веће 
од 100 метара. Количина воде износи 
при малој води око пола кубног метра, 
те и снага коју тај водопад може да да, 
изнијеће око 500 парних коња. По жељи 
неколико угледних грађана Лесковца, 
простудирао сам питање о доводу те 
снаге у Лесковац и нашао, да би се 
оно на сразмјерно лак начин могло 
извести. За прво постројење имало би 
се узети 500 парних коња подијељено 

на двије турбине и динамо машине од 
по 150 коња. На тај начин би према 
потреби радила само једна турбина, 
или обје, а у извјесним случајевима 
служиле би једна другој за резерву. По 
себи се разумије да би се употријебила 
трофазна струја..“

На основу студија професора 
Станојевића, 1901. године основано 
је Лесковачко електрично друштво 
а.д. са 168 акционара, чији је задатак 
био да обезбиједи експлоатацију 
Вучјанке тј. прикупи новац за изградњу 
објекта хидроелектране и за набавку 
електромашинске опреме.

 Статут друштва урађен је септембра 
1901. године и поднијет на одобравање 
Министарству народне привреде у 
Београду, које га је и одобрило 31. 
октобра 1901. године. Наредне године, 
Оснивачки одбор је, посредством 
локалног листа "Дневник’’, позвао 
грађане на упис акција Лесковачког 
електричног друштва чији је основни 
капитал утврђен на 200.000 динара 
и подијељен на 2.000 акција од 100 
динара, а уплате су вршене седмично, 
по један динар од акција.

Управа Лесковачког електричног 
друштва убрзо је дала понуду за 
освјетљавање вароши општине 
Лесковац. За изучавање у руковању 
хидроцентралом и уличном мрежом, 
Управни одбор је од дванаест 
пријављених кандидата као најбоље 
изабрао тројицу - Данила Пиваревића 
и Војина Маринковића из Београда 
и Христодора Лазића из Лесковца са 
годишњом платом од по 1.500 динара.

На употребу воде Вучјанске 
ријеке претендовао је и Петар Илић, 
сувласник једне текстилне фабрике у 

Дио свјетске баштине

Институт инжењера 
електротехнике и електронике 
IЕЕЕ (Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers) уврстио је 2005. 
године хидроелектрану у листу 
“Milestone“ коју чине проналасци 
и објекти од општег значаја за 
развој и историју електротехнике 
у свијету.   
Од 1977. до данас, на овај 
начин издвојено је 208 
споменика: проналазак 
батерије, први телевизијски 
пренос, изградња ЦЕРН-а, 
проналазак суперпроводника, 
“Тошибин“ лаптоп...Тако је 
хидроелектрана Вучје постала 
дио свјетске баштине из области 
електротехнике. 
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природна љепота, штавише са његових 
обода пружа се прелијеп поглед на 
водопаде, камене литице и на кањон 
ријеке Вучјанке.

Већина осталих дијелова 
комплекса електране саграђена је 
током 1903. године. Тако је завршена 
зграда, водозахват, а постављен је и 
цјевовод дужине 235 метара, пречника 
520 милиметара кроз који максимално 
може да протекне 1,1 кубних метара 
воде у секунди. Уграђена су два 
трофазна агрегата, производње 
Сименс-Халске сваки са по 139 kW и 
водне турбине произвођача J.M. Woith, 
Пелтоновог типа са 200 КS. 

Измeђу хидроелектране Вучје и 
Лесковца изграђен је вод високог 
напона у дужини од 16,5 километара. 
То је био први далековод изграђен 
у Краљевини Србији и још увијек је у 
функцији. Власници електране су са 
градом Лесковцем склопили уговор о 
освјетљавању.

Како је догађај, какав представља 
почетак кориштења електричне 
енергије у једном граду, свакако био 
од велике важности за људе оног 
времена, чини се вјероватним да је 
био временски усклађен са историјски 
важним датумом – Даном ослобођења 
града од Турака, који се тада славио. 
По тој верзији хидроелектрана 
Вучје је пуштена у рад 11. децембра 
1903. године по старом, односно 24. 
децембра по новом календару.

По другој верзији, коју заступа 
Александар Спасојевић Кале, стручни 
савјетник Института за савремену 

Лесковцу. Због наклоности државне 
власти према професору Станојевићу 
и акционарском капиталу, право на 
употребу воде припало је Лесковачком 
електричном друштву. Пропусти у раду 
Лесковачког електричног друштва које 
је државна власт толерисала, омогућили 
су Петру Илићу да покрене спор, који ће 
се окончати тек 1913. године.

Ради погодније локације електране 
и бољег искориштавања брзине 
воденог тока Вучјанке, откупљене 
су двије воденице које су плаћене 
сребрним и златним динарима.

Изградња саме зграде, односно 
објекта хидроелектране, као и доводног 
канала је повјерено предузимачу 
Јосифу Гранжану. Ради се о Французу 
који је због политике отишао на исток у 
Велики Бечкерек, данашњи Зрењанин, 
да би касније градио објекте по цијелој 
Србији и који се доказао приликом 
изградње прве хидроелектране у 
Србији на ријеци Ђетињи.

Оглас за набавку електромашинске 
опреме и инсталације расписан 
је у листовима Србије, Италије, 
Швајцарске, Аустрије, Њемачке, 
Белгије и Француске и на основу свих 
приспјелих понуда одлучило се за 
набавку опреме од фирме Сименс-
Халске из Берлина. Опрема је плаћена 
152.700 динара у злату.

Хидроелектрана Вучје спада 
у деривациони тип електрана 
са водозахватом, водоводном 
комором, деривационим каналом 
и цјевоводом. Градња електране је 
почела конструисањем канала 1902-
1903. године, који воду доводи изнад 
електране, одакле са 139 метара 
висине, кроз скоро вертикалну цијев, 
пада на турбине генератора. То је био 
врло изазован посао јер је канал, 
дужине 986 метара, са просјечном 
ширином и дубином од једног метра, 
требало са једне стране усјећи у стрму 
падину каменитог брда са ондашњим 
примитивним алатом. Са друге стране 
канала је сазидан потпорни зид. 
Радници су били везани конопцима 
док копају и бетонирају, а имали су 
дневницу три пута већу од уобичајене. 
Крајњи резултат је био задивљујући: 
висинска разлика између почетне и 
крајње тачке канала била је, као што 
је и планирано, мања од једног метра. 
Изградњом канала није нарушена 

историју Београд, електрана је 
пуштена у рад у априлу 1904. године. 
Разлог за ово помјерање пуштања 
у рад електричне централе било је 
помањкање финансијских средстава, 
односно сукоб међу акционарима око 
начина прибављања средстава. А 
када је и то ријешено и инсталирана 
сва опрема у централи, показала се 
техничка грешка због које је пуштање 
у рад одложено до априла 1904. 
године. Прва претплата за електричну 
енергију наплаћена је од корисника у 
мају 1904. године.

У сваком случају од оснивања 
Лесковачког електричног друштва до 
изградње и пуштања у рад електране 
прошло је мање од три године што је 
фасцинантно чак и за данашње прилике.

У почетку агрегати су давали високи 
напон од 6.500V, док су потрошачи 
користили напон од 150V. У то вријеме 
дужина електричне мреже је била око 
100 километра. Потреба за електричном 
енергијом у лесковачком крају је стално 
расла. Грађани су уводили електрично 
освјетљење у домове, а индрустрија се 
брзо развијала. То је, у периоду између 
два свјетска рата, тачније 1931. године, 
довело до уграђивања трећег агрегата 
шведске марке ASEA снаге 800 kW, и 
повећања снаге електране на око 1 МW. 
Неколико година раније градска мрежа 
је пребачена са 150V на систем 220/380V. 
Електрана је током дана служила за 
снабдијевање електричном енергијом 
индустријских постројења, а током ноћи 
за освјетљење домова и јавну расвјету. 

 Други свјетски рат је и овим 
крајевима донио разарања тако да 
ни електрана није била поштеђена. 
У диверзији изведеној средином 
јуна 1944. године оштећен је један 
генератор који је поправљен тек 
двадесетак година касније.

Највећа улагања у реконструкцију 
хидроелектране Вучје била су поводом 
обиљежавања стогодишњице рада. 
Тако је 2002/2003. године извршена 
ревитализација два старија агрегата и 
детаљно је реновиран грађевински дио 
електране, а 2005. извршена је санација 
водозахвата и доводног канала.

Занимљиво је да је стара опрема 
која је уграђена прије готово 120 
година и даље исправна. Запослени 
у њемачком Сименсу и данас чувају 
документацију за сваку интервенцију 
коју су имали од пуштања у рад 
електране до данас.

Данас се струја произведена у 
хидроелектрани Вучје (око четири 
милиона киловат-часова годишње) 
не користи искључиво за напајање 
електричном енергијом овог мјеста, 
него се она спроводи у електричну 
мрежу ЕПС-а и даље распоређује. 

Неђо Ћебеџија

Ради погодније локације електране и бољег 
искориштавања брзине воденог тока 
Вучјанке, откупљене двије воденице које 
су плаћене сребрним и златним динарима
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Пантелејмон Михајловић 
рођен је 1854.године у 
срцу Мачве, у селу Богатић 

покрај  Шапца, у Кнежевини Србији. 
Основну школу завршио је у Шапцу, 
као и три разреда гимназије. У једној 
од ђачких посјета телеграфу (који 
је у Шапцу отворен 1859. године),  
заинтересовао се за електрицитет 
и његове могућности да даје јасно 
освјетљење, као и да преноси 
поруке с краја на крај свијета. Тако 
је одлучио да постане електро-
механичар. Као дјечак уз помоћ 
шабачког трговца Дамњановића 
одлази у Беч гдје завршава курс 
(школу) електротехнике,  Послије 
школе прво одлази у Швајцарску, 
па одатле у престоницу Краљевине 
Пруске - Берлин.  

У Берлину успијева да се запосли 
у фирму "Simens-Halske". Ту бива 
запажен и отпочиње са радом у 
конструкторском бироу. Вернер 
Сименс је направио идејни пројекат 
динамо-машине, а Панта је радио 
у тиму који је тај пројекат разрадио 
и успио да произведе генератор 
једносмјерне струје. Одлази на 
усавршавање у Хамбург. Резултати 
његовог рада су били задовољавајући, 
јер бива распоређен у Њујорк 1873. 
године, за директора Сименсове 
филијале. Имао је непуних 20 година. 
У Њујорку је радио двије године.

 Обавијештен је о избијању устанка 

у Невесињу као и о томе да се Србија 
спрема за рат са Турском, па одлучује 
да се 1875. године врати у отаџбину да 
помогне својим знањем и вјештином. 
У Српско-турском рату (1876. год.) 
ради при инжињерији, на одржавању 
телеграфа Главног штаба Српске 
војске и у Војној фабрици у Крагујевцу. 
Ту склапа ратна пријатељства са 
високим официрима Главног штаба и 
инжењерцима у Крагујевцу.  

Године 1877. враћа се у Њујорк, 
гдје ради још годину дана. Тада 
упознаје Михајла Пупина, свог 
вршњака. У дугим, пријатељским 
разговорима са Пупином расправља 
о једној новини - телефону, који је 
претходне, 1876. године, патентирао 
Александер Грејем Бел, и који ће и 
Панти и Михајлу обиљежити живот. 

Панта се, и поред успјеха и 
могућности да направи велике 
послове у Америци, Њемачкој или 
било гдје другдје, гоњен носталгијом, 
коначно вратио, овај пут у Нови Сад 
(који је тада био дио Аустроугарске 
монархије), гдје ради као електро-
механичар. Сматра се да је у Новом 
Саду имао и своју фирму, јер постоји 
један овални печат, са његовим 
именом и титулом. У Новом Саду 
25. септембра 1880. склапа брак 

са Милевом Теодоровић, рођеном 
Румљанком. 

Свјестан предности телефоније, 
која се у Европи брзо ширила, Панта 
одлази у Београд и 1882.године 
подноси молбу да му се додијели 
концесија за увођење телефона у 
Србији. Концесија је требало да гласи 
на десет година, а услов је био да се 
положи кауција од 2.500 ондашњих 
динара, као и да у року од шест мјесеци 
успостави прву телефонску линију.  

Док је чекао да му се концесија 
одобри, Михајловић одлази у Пешту, 
где је у телефонској централи браће 
Пушкаш хтио да се ближе упозна са 
организационим и експлоатационим 
могућностима и проблемима нове 
врсте телекомуникација. У Пешти га 
Ференц Пушкаш упознаје са једним 
својим радником, Николом Теслом. 
Два Србина су се брзо спријатељила 
и изгледа да су Пантине приче о 
животу у Америци допринијеле да се 
Тесла одлучи на пут преко “Баре“ у 
Нови свијет.    

Дана 27. новембра 1882. године 
Краљ Милан Обреновић потписује 
концесију, а Панта од Милевиног 
мираза уплаћује потребну кауцију, 
и у ондашњим престоничким 
новинама објављује огласе за 
увођење телефона. У сљедећа 
четири мјесеца нико му се не јавља 
на оглас, зато што овдје нико не 
схвата револуционарност и важност 

онога што се нама данас очитује 
као дивовски изум. Срби су били 
неповјерљиви према новотаријама, 
још увијек је то било дубоко 

Пантелејмон Панта Михајловић је био српски инжињер и пионир на пољу телекомуникација, савјетник 
и пријатељ Николе Тесле и  Михајла Пупина,  радио и на пропагирању увођења електричне енергије у 
Србији. Увео је прве телефоне у Београду, био визионар, идеалиста

ПРВИ ТЕЛЕФОН “ЧУДО НЕВИЂЕНО“

Пантелејмон Панта Михајловић, Теслин и Пупинов пријатељ, 
заслужан  за долазак првог телефона у Србију

Александер Грејам Бел води први разговор 
између Њујорка и Чикага

Панта Михајловић у концесију уложио 
сав свој углед, знање, труд и цјелокупан 
женин мираз само да у земљу спроведе 
“говорно чудо”

Овај пионир савремених теле-веза никада 
није смогао довољно пара да би имао 
телефон у свом стану
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традиционалистичко, и приде 
необразовано друштво (мада је 
слично било и у осталим европским 
и сјеверноамеричким провинцијама).    

Право “чудо” у то вријеме, 
изазивало је неповјерење овдашњег 
живља. Остало је забиљежено да је 
један од “невјерних Тома” био и сам 
министар војни Теша Николић. Према 
анегдоти, он је био “против” телефона 
и тврдио је да ће коњаник брже и 
одговорније пренијети поруку. Панта 
се кладио са њим у корист телефона 
и добио опкладу. Нико ту није имао 
појма о телефону – остало је записано 
у заоставштини Панте Михајловића. 

Ријешен да  убиједи министра, 
нашао се са Костом Радосављевићем 
- послије је и он био министар - 
и договорили су да на своју руку 
и својим парама направе линију 
за телефон. Тако њих двојица 14. 
марта 1883. године успостављају 
прву телефонску везу у Београду, 
између Министарства војног (које се 
налазило на првом спрату кафане 
Три листа дувана, у Ул. Кнеза 
Милоша број 1) и Инжињеријске 
касарне у Палилули која се налазила 
на удаљености од 300 метара низ 
Таковску улицу. Тиме су услови за 
концесију били испуњени. 

Сутрадан, ето Теше. Кад је 
министар стигао у три часа у 
канцеларију, умало га "шлог стрефи": 
на његовом столу стајао је неки рог 
из кога је излазио некакав крештав 
људски глас. Вртио је с невјерицом, и 
понављао:  - То је тај телефон, а ко ли 
то говори?

Сагињао се испод стола, загледао 
по ормарима да за сваки случај 
провјери да није неко сакривен, 
да га ово бјелосвјетско спадало не 
намагарчи. Није могао вјеровати 

да је могуће чути људе који нису ту.  
Мада му је г-дин Панта неколико 
пута објашњавао принцип рада, 
министар војске ништа није разумио. 
Стао па гледа. Тек послије обављеног 
телефонског разговора (са друге 
стране је био Коста Радосављевић),  
он се подиже, отвори врата широм 
па дозва све остале официре који су 
били по канцеларијама- Господо, ајде 
да видите чудо невиђено; телефон."

Вијест о чудотворној направи 
стигла је до Краља Милана. Он је 
вјеровао у умијеће Михајловића који је 
оправдао позив и указано повјерење. 

Краљ Милан је одмах дао налог 
скупштини да се у државни буџет за 
наредну годину унесу средства за 
инсталацију телефонских станица 
у Београду, а све за потребе Двора 

и војске. Скупштина је тај приједлог 
глатко одбила. 

Само седам година након што је 
Бел измислио чудесну справу која 
преноси глас, прво историјско "хало" 
зачуло се и у Београду. 

Сљедеће што је Панта на овом 
пољу урадио показује напредност 
његових стајалишта и обим његове 
далековидости: на страну што је 
повезао Народну скупштину, Управу 
града (полицију), Министарство 
унутрашњих дела, Народну банку, 
Министарство финансија, мада је 
и све то било потребно - човјек је 
одлучио да повеже Велику школу 
смјештену у Капетан-Мишином 
здању са Пожарном командом. 
Заинтересованост за инсталирање 
телефона је била слаба.

На први позив за увођење 
телефона, из васцијелог Београда 
јавио се само један човјек, 
индустријалац Ђорђе Вајферт. Он је 
наручио пет телефонских прикључака. 
Како су средства предвиђена за 
подизање телефонских линија 
брисана у буџету за сљедећу годину, а 
на Михајловићев оглас јавио се само 
један претплатник - тада познати 
индустријалац Ђорђе Вајферт, наш 
први "телефониста" разочаран 
неуспјелим подухватом у који је 
уложио сву своју имовину, диже руке од 
Србије и одлази за Америку. Међутим, 
није дуго издржао у туђини и враћа се 
у завичај, али овог пута се запошљава 
у служби државне жељезнице.  

Први међумјесни разговор водио 
се половином јануара 1886. године 
између краља Милана у Београду, 
и предсједника владе Милутина 
Гарашанина у Нишу, током мировних 
преговора у Српско-бугарском рату; 
тек шест година касније водиће се 

Тихомиљ Теша Николић, генерал и 
министар војни који је 1883. године био 
учесник првог телефонског разговара у 

нашој историји

Ђорђе Вајферт

Први телефонски корисници добијали 
су два апарата: један за говор, други за 
слушање. На слици један од каснијих 

модела из београдске поште која је била у 
згради данашњег Коларца

Зграда “Три листа дувана”, гдје је на 
првом спрату инсталиран први телефон у 

Београду 

Пантине приче о животу у Америци 
допринијеле да се Тесла одлучи на пут 
“преко Баре“
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први телефонски разговор између 
Њујорка и Чикага.

Од првог телефонског разговора 
и безуспјешних покушаја Панте 
Михајловића да за ово “чудо 
невиђено“ заинтересује шири круг 
корисника, до успостављања јавног 
телефонског саобраћаја у Србији, 
претекло је више од једне деценије. 
Набавка материјала и апарата, 
за телефонске линије, доношење 
законских аката о регулисању јавног 
телефонског саобраћаја потрајало 
је готово пуних девет година.  
Упркос неразумијевању јавности и 

неповјерењу према иновацијама, 
телефон је ипак уз доста потешкоћа, 
полако али сигурно, постајао дио 
живота и потреба овдашње Србије.  

Прво такозвано “Правило о 
телефону" донијето је 1890. године, 
када је одобрено да се за приватне 
потребе могу подићи телефонске 
линије са штацијама. Прва 
телефонска централа у Београду 
успоставља се 1898. године, са 50 
бројева а налазила се на првом 
спрату Коларчеве задужбине, у којој 
се тада налазила Главна београдска 
пошта и Главни телеграф. Јавни 
телефонски саобраћај у Београду 
почео је 1899. године и тада је имао 
28 претплатника.

Први међународни телефонски 
разговор у историји Србије водио 
се 1905. године између Београда 
и Будимпеште. Три године касније 
гради се модернија централа у 
близини некадашње Батал-џамије. 

Како то често бива, кад се 
судбина поигра са нама, овај пионир 
савремених теле-веза, никад није 
смогао довољно пара да би имао 
телефон у свом стану.

Панта је врло брзо схватио да 
од телефоније у Србији, онаквој 
каква је тада била, нема 'леба јер од 

неколико државних послова које је 
израдио није могло да се живи без 
укључивања грађанства које опет 
није било претјерано заинтересовано. 
Тако 1885. године постаје шеф 
Телеграфско-телефонског одсјека 
Дирекције државних жељезница, а 
1905. вјештак за испитивање лошег 
стања електричне мреже у Београду.  

Михајловић упоредо ради и на 
пропагирању увођења електричне 
енергије у Србији. Заједно са Ђорђем 
Станојевићем врши пропаганду 
електрике, а као човјек који је радио 
у Сименсу препоручује Сименсове 
генераторе. Зато је Сименсов 
вишефазни генератор и примијењен 
на првој српској хидроцентрали на 
Ђетињи, (Прва српска хидроцентрала 
подигнута је свега пет година послије 
подизања прве такве на ријеци 
Нијагари у Америци), а касније и на 
хидроцентралама у Гамзиграду код 
Зајечара и Светој Петки код Ниша, 
грађеним 1909. године. У тим пословима 
Панта је увијек био члан комисије за 
колаудацију (технички пријем).  

Неки свједоци тврде да је, 
на захтјев краља Петра I, Панта 

инсталисао дворску електричну 
централу. ПТТ музеј има увјерење 
издато од стране Двора, да је Панта 
Михајловић одржавао ову централу од 
8. јуна 1908. до 18. марта 1914. године.  

Једна од најневјероватнијих 
епизода његовог живота одиграла 
се 1915. године, за вријеме Првог 
свјетског рата. Наиме, након наше 
контраофанзиве Аустријанци су се 
дали у бјежанију преко Саве и Дрине 
главом без обзира, али су током 
те завршне фазе прве окупације 
Београда планирали да сруше 
престоничку електричну централу. 

Шта је урадио велики господин 
Панта? Ступио је у контакт са 
аустријским официрима и рекао им 
отприлике сљедеће: људи, овако 
стоје ствари, ја сам својим радом у 
"Сименсу", чак и у бечкој филијали 
њиховој, задужио и вашу земљу 
развојем електрике па није у реду 
то што намеравате, посебно што је 
потпуно ирационално срушити један 
тако користан објекат. Звучи сулудо, 
али овај апел је уродио плодом и 
централа је спашена. Те исте године, 
Панта се са породицом  преселио у 
Солун у којем ће му се српски двор, 
влада и војска придружити наредне 
године. 

Непосредно послије рата, 
1919. године, Михајловић је био 
слабог здравственог стања, па се 
пензионисао. Умро је својој  78. години 
живота, 7. фебруара 1932. од запаљења 
плућа и парализе срца. Сахрањен је 
на Новом гробљу у Београду. Личне 
ствари Панте Михајловића чувају се у 
ПТТ музеју у Београду.

Анђа Гајић- Маја

Телефон "ериксон", власништво краља 
Петра из 1904. године

Панталејмон – Панта Михајловић из 
млађих дана

Зграда старе телефонске централе у 
Београду, у Косовској улици, 1911. год.

У витрини су фотографија, пасош, Орден 
Таковског крста и Орден Светог Саве 

Први међународни телефонски разговор 
у историји Србије водио се 1905. године 
између Београда и Будимпеште
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