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НА МНОГАЈА ЉЕТА!ИМПРЕСУМ

Мало је држава и регија које данас могу сачувати своју енергетску 
независност. Република Српска је у сектору електроенергетике, сасвим 
сигурно,  једна од њих. Постојећи потенцијали ЕРС-а, у условима 

нормалне потрошње, могу задовољити енергетске потребе РС и оставити 
простора за извоз по знатно вишим цијенама, што омогућава да становништво 
и привреда Српске електричну енергију и даље добијају по цијенама које су 
најниже у региону и Европи.  

Један мегават час, који на свјетским берзама тренутно кошта око 500 евра, 
домаћинства у Републици Српској  плаћају по 22,5 евра. У једном дијелу Федерације 
БиХ електрична енергија је скупља за готово сто одсто. Цијена једног мегават часа 
за домаћинства у Словенији износи 220 евра, у Њемачкој до 350 евра, па и више.  

Најбоља гаранција да ћемо сачувати најнижу цијену електричне енергије су 
нови производни капацитети и развој електроенергетског система. За релативно 
кратко вријеме на мрежи ћемо имати прву соларну електрану, вјетропаркове 
и нове хидроелектране. И десетине хиљада мини соларних електрана на 
крововима домаћинстава. 

Данас је за поврат новца уложеног у градњу нових енергетских објеката 
потребно знатно мање времена него раније. Прије европске енергетске кризе 
за тај процес требало је од осам до 18 година. Сада, имајући у виду да цијене 
електричне енергије неће падати ни у наредном периоду, три до осам година.  

ЕРС наставља да иде у сусрет грађанину, кориснику. Зато смо обезбиједили 
субвенцију за 50.000 домаћинстава која одлуче да уграде соларне панеле на 
своје куће, из којих ће добијати електричну енергију за властите потребе. Кроз 
отплатни рок од десет година, плаћају само постројење које се уграђује. И то по 
минималним цијенама. Биће то јако значајна помоћ и за болнице и водоводе, 
који су такође обухваћени овим пројектом. 

Електропривреда је спремна да подметне своја леђа како би  задржала 
постојеће стање. Неће бити рестрикција ни увођења ограничења. Ни значајнијег 
поскупљења електричне енергије до 1. јануара 2025. године, када ће све бити на 
бази тржишног пословања.  

Свакако, треба имати у виду да енергетску независност можемо сачувати 
заједно са грађанима Републике Српске, нашим купцима. ЕРС је повукла први 
потез. Понудила је програм путем којег ће грађанима који од октобра до марта 
идуће године уштеде од пет до 20 одсто електричне енергије рачуни бити 
умањени за 30 одсто, а за уштеде веће од 20 одсто, утрошени киловати се неће 
наплаћивати. Остаће једино да плате прописане накнаде и мрежарину која је 
фиксна и која припада регулисаној дјелатности. 

Сваки мегават електричне енергије који се уштеди и извезе, по много пута већој 
цијени, представља велику добит и за Републику Српску. Тај приход омогућиће 
улагања у нове пројекте, очување енергетске стабилности и независности 
Републике Српске и задржавање ниских цијена електричне енергије. 

Струја је ресурс овог вијека. Републике Српска, због спремности ЕРС-а да 
привредним субјектима понуди дугогодишњи уговор о потпуном снабдијевању 
електричном енергијом, постаје све занимљивија европским производним 
компанијама, које ће у наредном периоду измјештати своје производне 
капацитете и отварати нове погоне. С тим иду нова радна мјеста, повећава се 
бруто домаћи производ и побољшава стандард грађана.  

Климатске промјене упозоравају. Може се десити да за тридесет година на 
овим просторима имамо климу као на сјеверу Африке. Без киша које падају по 
мјесец дана. Уз спорадичне, пљусковите и бујичасте падавине, што би оставило 
празне акумулације. Зато треба имати визију. И имамо је.  

Градњом капацитета из обновљивих извора значајно смањујемо удио 
електричне енергије добијене из угља и радимо на испуњавању услова из Зелене 
агенде, али и јасно кажемо да се у овом моменту не можемо одрећи термоелектрана. 
“Гацко“ и “Угљевик“ гарантују стабилност електроенергетског система и ЕРС. 

Стабилна Електропривреда гарантује и стабилан буџет Републике Српске, који је 
подршка привреди, новим радним мјестима, издвајањима за здравство, школство, 
полицију, борачке популације, омладину, спорт и све сфере живота. 

Електропривреда остаје главни ресурс Републике Српске. На многаја љета!
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Електропривреда Републике 
Српске у протеклих 30 
година рада израсла је у 

најзначајнији привредни ресурс 
и окосницу економског развоја 
Републике Српске, оцијењено је на 
Свечаној академији која је поводом 
овог јубилеја одржана у Културном 
центру у Требињу.

Највиши званичници Српске 
у обраћањима истакли су да се 
важност и значај достигнутог развоја 
“Електропривреде РС“ најбоље 
исказује управо у актуелном времену 
глобалних поремећаја и енормног 
раста цијена електричне енергије, 

док се тржиште Републике Српске 
снабдијева по најповољнијим 
условима у региону.  

Први генерални директор ЕРС-а 

Милорад Скоко подсјетио је да је 
ово предузеће основано у тешким 
ратним временима, у околностима 
дезинтеграције електроенергетског 
система БиХ, ниске погонске 
спремности постројења, те покидане 
преносне и дистрибутивне мреже. 

- Кренуло се са нулте тачке, 
уз 15-ак ентузијаста, такорећи са 
голе ледине и празних руку, али са 
пуно идеала - присјетио се Скоко и 
цитирајући Дучића поручио да је за 
подухват неопходно да човјекове 
жеље за успјехом надјачају његове 
страхове од неуспјеха. 

Лука Петровић, генерални 
директор ЕРС-а, у уводном говору 
захвалио се свим претходним 
руководоцима који су успоставили, 
организовали и унаприједили овај 
систем, као и свим запосленима и 
пензионисаним радницима који су 
градили овај колектив. 

Он је указао да прогрес ЕРС-а 
не би био могућ без подршке свих 
протеклих влада РС, а посебно 
садашњих носилаца највиших 
функција у Српској који су дали 
немјерљив допринос очувању и 

развоју Холдинга. 
- Не заборављамо ни тешка 

времена када су Србија и Црна Гора 
значајно помогле ЕРС - рекао је 
Петровић. 

Говорећи о пословању и 
достигнућима Холдинга, Петровић 
је истакао да  ЕРС остварује  
годишњи приход од 1,1 милијарду 
КМ и предстaвља јединог извозника 
електричне енергије у региону 
са најнижом цијеном струје за 
домаћинства и привреду РС.  

Указао је да је Стратегијом развоја 
енергетског сектора РС и Планом 
развоја ЕРС-а предвиђено да се 
у Српској до 2029. године изграде 
објекти из обновљивих извора 
енергије укупне снаге од 1.000 MW. 
Истиче да је ЕРС до сада уговорио 

У општем процесу иностраних тежњи 
да се јефтино домогну овако важног 
стратешког ресурса, успјешно смо се 
супроставили процесу приватизације и 
сачували сувереност ЕРС-а, рекао Додик

Домаћинско управљање овим системом 
омогућило је да грађанима РС електричну 
енергију продајемо по социјалној цијени, 
која је дупло нижа од производне, навео  
Вишковић

ЕРС – ЕНЕРГИЈА И СВЈЕТЛОСТ СРПСКЕ
“Електропривреда РС“ протекле три деценије развијала се у неколико фаза, од оснивања у 

тешка ратна времена 2. јуна 1992. године, преко обнове у постратном периоду, до фазе повећања 
производње и изградње нових капацитета

ЈУБИЛЕЈИ Величанствена Свечана академија у Требињу, поводом
30 година “Електропривреде РС“
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изградњу капацитета снаге 430 MW, а 
приватни инвеститори 180 MW. 

- Пред нама је свијетла будућност. 
Вјерујем да се све претходне 
генерације осјећају срећно што 
смо сви заједно испунили мисију 
стварања сигурне и стабилне 

будућности “Електропривреде“ у 
власништву Републике Српске -  
поручио је Петровић.  

Радован Вишковић, предсједник 
Владе РС, казао је да је овај систем 
растао и развијао се заједно са 
Српском. 

- Домаћинско управљање овим 
системом омогућило је да грађанима 
РС електричну енергију продајемо по 
социјалној цијени, која је дупло нижа 
од производне - навео је Вишковић. 

Најавио је и нове стратешке 
одлуке у електроенергетском сектору 
у свјетлу актуелних глобалних 
дешавања. 

- Вјерујем да ћемо ускоро донијети 
одлуку да се и код приватних 
инвестиција у овом сектору одређени 
проценат власништва мора задржати 
у рукама РС, јер као одговорна власт 
морамо заштитити интересе Српске - 
казао је Вишковић. 

Жељка Цвијановић, 
предсједница Републике Српске, је 
у обраћању присутнима изразила 
захвалност свима који су основали 
“Електропривреду РС“ и дијелили 
заједничку судбину у тешким ратним и 
поратним временима, као и у периоду 
убрзаног развоја. 

Честитајући јубилеј свим 
заслужнима на доприносу развоја 
ЕРС-а, Цвијановићева је изразила 
очекивање да ће ова компанија 
убудуће стално оснаживати 
инвестициони потенцијал. 

- Знамо да у енергетском сектору 

Генерални директор ЕРС, Лука 
Петровић, је поводом јубилеја 
предузећа највишим званичницима 
РС и бившим директорима овог 
система уручио признања и 
захвалнице. 
Милораду Додику, српском члану 
Предсједиштва БиХ, додијелио 
је Повељу за изузетан допринос 
раду и развоју ЕРС-а, док је Жељки 
Цвијановић, предсједници РС, и 

Радовану Вишковићу, премијеру 
Српске, уручио пригодне плакете.
Захвалнице су добили сви 
претходни генерални директори 
ЕРС-а: Милорад Скоко, Никола 
Ерцег, Драго Скулић, Слободан 
Мрдић, Марко Ашанин (постхумно), 
Светозан Аћимовић, Пантелија 
Дакић (постхумно), Бранислава 
Милекић, Жељко Ковачевић и 
Радмила Чичковић.

ПРИЗНАЊА ЗА ЗАСЛУЖНЕ
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лежи највећа развојна шанса РС и као 
одговорни људи и институције желимо 
да то искористимо, знајући да ће бити 
на добробит РС и свих наших грађана 
- нагласила је Цвијановићева. 

Она је такође честитала 
руководству ЕРС-а на успјешних 
резултатима, исказаним напорима и 
труду, као и успостављеној сарадњи 
са институцијама Српске у циљу 
задовољења потреба грађана РС. 

- Желим да све оно што заједно 
обиљежевамо у РС служи на понос 
свих нас - поручила је предсједница 
Српске.  

Милорад Додик, српски члан 
Предсједништва БиХ, честитао 
је јубилеј “Електропривреди РС“ 
наводећи да је она свједок настајања 
Српске и доказ визије тадашњег 
руководства РС. 

Изражавајући задовољство што је 
као посланик првог сазива Народне 
скупштине РС учествовао у доношењу 
закона и одлука о оснивању ЕРС-а, 

Додик је подсјетио да је у то вријеме 
било изразито тешко обезбједити 
функционисање предузећа у 
условима скоро бесплатне испоруке 
електричне енергије.  

Након тога, како истиче, услиједио 
је период очувања ЕРС-а, посебно 
у општем процесу приватизације 
и иностраних тежњи да се јефтино 

домогну овако важног стратешког 
ресурса. 

- Тада смо то одбили и показало 
се да смо били у праву, поготово 
у данашњем времену општег 
значаја електричне енергије и 
тенденције многих држава да тај 
ресурс узму у своје руке и са њим 
суверено располажу. Стога не 

смијемо оклијевати да очувамо 
нашу сувереност и тако вратимо дуг 
визионарима РС који су стварали ово 
предузеће -нагласио је Додик. 

Он је открио да је у току 
развој пројекта преко којег ће се 
домаћим и страним улагачима 
понудити вишегодишњи уговори 
о снабдијевању са гарантованим 
повољним цијенама електричне 
енергије у циљу подстицаја 
привредног раста и запошљавања у 
РС. 

- Сада је дошло вријеме да ЕРС 
расте брзином која је потребна да се 
Република Српска очува на глобалној 
енергетској и економској мапи на 
начин који заслужује -  закључио је 
Додик. 

Свечаној академији присуствовали 
су, између осталих, Недељко 
Чубриловић, предсједник Народне 
скупштине РС, народни посланици, 
министри у Савјету министара БиХ и 
Влади РС, градоначелник Требиња, 
представници друштвено-политичког 
и културног живота Српске, те гости из 
Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, 
Сјеверне Македоније, Кине, Мађарске 
и Њемачке. 

Предраг Клинцов

Архив Републике Српске у сарадњи 
са Удружењем архивских радника 
РС приредио је изложбу архивских 
докумената под називом “ЕРС – 
прве три деценије 1992.– 2022.“ 
- Кроз изложбу смо приказали 
настанак и развој  МХ ЕРС 
и њених зависних предузећа. 
Она представља једну у низу 
изложби коју је Архив РС 
приредио на високом академском 
и професионалном нивоу - каже 
Бојан Стојнић, директор Архива 
Републике Српске.
Из изложбе је видљиво да је првих 
30 година обиљежено бурном 
историјом,  која се може описати 

као вријеме ратова, обнове, раста, 
изградње и друштвено-економских 
изазова, те да је на тим основама 
ЕРС постала привредни гигант 
и најважнији ресурс Републике 
Српске.
Изложбу прати обимна двојезична 
публикација са историјском 
експозицијом и расправним 
текстом који је написао др Владан 
Вуклиш, помоћник директора 
Архива РС.
Слике и ријечи у каталогу 
међусобно су усклађене и повезане, 
тако да представљају одраз науке 
и  истине о раду ЕРС-а у првих 30 
година рада Холдинга.

ИЗЛОЖБА АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА

ЕРС, са годишњим приходом од 1,1 
милијарду КМ, једини извозник 
електричне енергије у региону

Богати програм уз ТВ пренос

Свечана академија у Културном 
центру представљала је круну 
прославе јубилеја ЕРС-а уз 
директан пренос на Радио-
телевизији РС. 
Манифестација је почела 
интонирањем химне РС у 
извођењу Црквеног хора “Свети 
Василије Тврдошки и Острошки“ 
из Требиња, након чега су присутни 
у сали и гледаоци преко малих 
екрана могли уживати у богатом 
културно-умјетничком програму. 
Уприличен је умјетнички 
перформанс у извођењу домаћих 
глумаца који су утјелотворили 
ликове научника Николе Тесле, 
пјесника Јована Дучића, као и нових 
академски образованих нараштаја 
на којима почива будућност 
“Електропривреде РС“. 
Приказан је, такође, кратки филм о 
стварању и развоју Холдинга ЕРС-а 
и њених 11 зависних предузећа под 
симболичним називом “Од искре до 
свјетлости“.  
Званични дио свечаности завршен 
је наступом гудачког квартета 
Ансамбла “Метаморфозис“ из 
Београда.
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НИКАДА НИСМО БИЛИ СНАЖНИЈИ

ВИЗИОНАР И ЕНТУЗИЈАСТА Лука Петровић, генерални директор ЕРС, о конкретним 
потезима за очување енергетске независности Републике Српске

Настојаћемо да направимо 
систем који ће нам омогућити да 
због лоше хидрологије не увозимо 
електричну енергију. Ту прије 
свега мислим  на максимално 
кориштење капацитета енергије 
вјетра, сунца и хидроенергетских 
потенцијала, каже Лука Петровић

За 30 година постојања  и рада 
Електропривреда Републике 
Српске израсла је у изузетно 

снажну компанију која је постала 
гарант енергетске стабилности и 
независности Републике Српске и 
најснажнији покретач њеног развоја.  

У ери енергетске транзиције 
постала је лидер Западног 
Балкана, као једина регионална 
електропривреда која извозом 
електричне енергије финансира 
градњу нових капацитета из 
обновљивих извора и, водећи рачуна 
о еколошким стандардима, уклапа 
се у  трендове на којима, преко 
Енергетске заједнице Југоисточне 
Европе, инсистира Европска комисија 
као извршни орган Европске уније. 

Захваљујући визији њеног 
руководства људски ресурси 
су дефинитивно означени као 
најважнији потенцијал, што је 
видљиво кроз развој тима за 
инвестиције и ангажман експерата 
који кадрове ЕРС-а обучавају за 
инсталисање нових капацитета. 

У посљедње вријеме, кроз 
прилагођавање пословних политика 
новој реалности, ЕРС проналази 
начин да преброди тешкоће које су 
евидентне на Старом континенту, и 
извуче бенефите за компанију и своје 
потрошаче, како би и даље добијали 
најјефтинију електричну енергију у 
региону и Европи. 

Кроз дио своје пословне 
стратегије и бриге за заједницу ЕРС је 
стекла статус друштвено одговорне 
компаније, која значајно доприноси 
добробити и интересима друштва у 
цјелини. 

О свему томе, поводом 30 година 
постојања и рада Електропривреде 
Републике Српске, разговарали 
смо са генералним директором 
Луком Петровићем, визионаром 
и најзаслужнијим човјеком за 
успјех ЕРС-а у овим турбулентним 
временима. 

- Најбитније је да смо 
предухитрили бројне тешкоће које 
долазе са глобалног нивоа и спремно 
ушли у  утакмицу из које смо, заједно 
са нашим купцима, изашли као 
побједници – каже Лука Петровић и 
додаје да, посматрано кроз призму 
остварених прихода, од оснивања 
предузећа до данас, ЕРС никада није 
биљежила боље пословне резултате, 
и што је веома важно, успјела је 
сачувати цијену електричне енергије 
која је прихватљива и за грађане са 
нижим примањима. 

Нагли скок цијена енергената на 
свјетским берзама поставио је танку 
нит између фантастичних пословних 
резултата и евентуалног минуса?     

ПЕТРОВИЋ: Управо због тога 
морамо правовремено и превентивно 
дјеловати. Не смијемо дозволити да 

нас ситуација “затекне“. Захваљујући 
нашој визији, ЕРС је “у стању 
приправности“ дочекала радикалне 
промјене на тржишту енергетике, 
настале због збивања у Украјини. 
Знали смо да су инвестиције у градњу 
нових објеката нешто што води 
очувању енергетске независности, 
по којој се данас мјери одрживост 
и стабилност сваке државе. Много 
прије него што је “заштекало“ у 
Европи покренули смо инвестиционе 
циклусе да бисмо добит од вишка 
који се остварује  из производње и 
уштеде енергије, користили за развој, 
унапређење и информатизацију 
система. Електрична енергија 
је ресурс Републике Српске који 
дијелимо грађанима и због тога 
смо дужни да своју животну и радну 
енергију, и знање које имамо, 
усмјеримо на то да сачувамо 
енергетску стабилност, независност 
и ниску цијену електричне енергије. 
Да сједимо скрштених руку не би 
било немогуће да једног мјесеца 
забиљежимо добит од 50 милиона  
евра, а наредног губитак од 30 
милиона евра, због увоза скупе 

Ово што ЕРС нуди  јесте патриотски 
програм у коме сви заједно учествујемо у 
очувању Републике Српске
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струје, узрокованог непредвиђеним 
испадима система. Но, осмислили смо 
низ програма енергетске одрживости 
како бисмо спријечили такве појаве и 
избјегли економску кризу. 

И током ове године било је 
неких непредвиђених испада 
термоелектрана?  

ПЕТРОВИЋ: Током једног периода 
ЕРС је трпјела значајну штету због 
испада из система “РиТЕ Угљевик“, 
који је, могу рећи, изрежиран од људи 
изван система, који немају никакве 
везе са том термоелектраном. Наиме, 
редовни ремонт планиран за април 
морао је да се одгоди за јесен, јер 
су неке фирме, блиске политичкој 
опозицији у Републици Српској, без 
ваљаног разлога, својим жалбама 
развукле процес јавних набавки и 

онемогућиле благовремени избор 
најбољег понуђача за обављање 
планираних активности. Послије 
тога долазило је до застоја у раду 
термоелектране, па смо били 
принуђени да недостатак електричне 
енергије за потребе становништва 
и привреде Републике Српске 
набављамо из Француске, по 
изузетно високим цијенама. Циљ 
оних који су улагали неосноване 
жалбе био је изразито политичке 
природе, да оскрнаве добре пословне 
резултате иза којих стоји руководство 
Холдинга, политички врх и извршна 
власт Републике Српске. Они су тим 
поступцима направили огромну 
штету Српској и покушали угрозити 
њену енергетску стабилност, што 
је атак који се свуда на неки начин 
кажњава.  

Електрична енергија у Републици 
Српској је дефинитивно најјефтинији 
енергент, што може повећати 
потрошњу и угрозити извоз? 

ПЕТРОВИЋ: Истрајаћемо на трајно 
ниским цијенама, нема дилеме. 
Већ смо примијетили да велики 
број грађана прелази на гријање 
електричном енергијом, тако да је 
реално очекивати већу потрошњу. 
Иако су рачуни за утрошену 
електричну енергију симболични у 
односу на друге комуналне услуге, ЕРС 
је спремила програм који ће понудити 
потрошачима у намјери да остваре 
уштеде у својим кућним буџетима, које 
ће истовремено донијети и бенефите 
Електропривреди Републике Српске, 
када оствари извоз. 

Колико данас климатске промјене 
утичу на производњу?  

ПЕТРОВИЋ: Стручњаци већ 
упозоравају да ће суша озбиљно 
угрозити хидросистеме. Ето, Дунав 
никада није имао мањи ниво, у 
Италији је потпуно пресушила 
њихова најдужа ријека. Све је 
мање дужих кишних периода. 
Изостанак обилнијих падавина 

уз неоуобичајено топло вријеме 
озбиљно пријети и појачава страх од 
климатских промјена. Истраживања 
показују да ће за 50 година више 
од три милијарде људи живјети у 
мјестима у којима је температура 
близу неподношљиве. Имајући све то 
у виду, настојаћемо да искористимо 
предности које имамо и направимо 
систем да не увозимо струју због 
лоше хидрологије. Ту мислим  на нове 

пројекте предвиђене планом развоја, 
градњу нових капацитета из енергије 
вјетра и сунца, гасне електране и 
хидроелектране на средњој и доњој 
Дрини, максималну искориштеност 
хидросистема Требишњице, 
могућност изградње хидроелектране 
Дубровник или хидроелектране 

Суторина у Бококоторском  заливу, 
те на ријеци Босни. Такође и малих 
хидроелектрана. Све друго води у 
минус и захтијева огромни новац за 
куповину електричне енергије на 
тржишту. Немогуће је енергију плаћати 
по 500 до хиљаду евра по мегават сату 
а продавати је за 22,5 евра.

Недавно сте представили 
програм енергетске одрживости 
домаћинстава? 

ПЕТРОВИЋ: Крајњи циљ је да 
50.000 домаћинстава на својим 
крововима производи електричну 
енергију за  властите потребе, 
чиме ће обезбиједити енергетску 
независност за наредних 25 година, 
док ће истовремено Електропривреди 
Републике Српске “ослободити“ 
одређене киловате које ћемо, 
по вишеструко вишим цијенама, 
продавати на европском тржишту. 
Тако ће ЕРС остварити добит која 
ће нам омогућити да градимо нове 
производне објекте и сачувамо ниску 
цијену електричне енергије.   

Инсталирањем фотонапонских 
система на крововима кућа грађанима 
ће се омогућити и увећана потрошња 
до 20 процената у односу на мјесечни 
просјек потрошње у прошлој години. 

Те електране су различитог обима. 
Соларна електрана у Херцеговини 
производи више електричне енергије 
него у Рибнику или Добоју. Примјера 
ради, електрана од 3,5 киловата у 
Требињу годишње може да произведе 
4.200 киловат сати, а у Рибнику или 
Добоју, максимално 3.800 до 3.900. 
Зато ће купац у Рибнику морати 
имати већу снагу електране од купца 
у Требињу, али ће му рата бити иста, 
јер смо жељели да сваки грађанин 
у РС буде равноправан у овом 
програму. Без обзира гдје живио, на 
планини или у низини, у зони гдје 
има више или мање сунчаних дана, 
рата ће  свакоме бити бар за 10 одсто 
мања од просјечног мјесечног рачуна 
за утрошену електричну енергију у 
прошлој години. 

По енергетској независности данас се мјери 
одрживост и стабилност сваке државе

Од сљедеће године свим локалним 
заједницама нудимо аранжман 
о заједничкој изградњи соларних 
електрана на њиховим локалитетима

НЕ “ЧЕРУПАМО“ БУЏЕТ, 
НЕГО ГА ПУНИМО

Прве соларне електране на 
крововима кућа биће постављене 
крајем године, реалност је да то 
у већем обиму буде с прољећа, 
а коначне ефекте очекујемо  до 
средине наредне године.  Извозно 
смо оријентисана компанија, 
имамо појачане приходе у односу 
на све остале електропривреде у 
региону, које данас имају изражене 
проблеме да скупе новац за увоз 
електричне енергије.  Ми нисмо 
у тој фази, имамо вишкове и док 
“има у врећи“ желимо да направимо 
нове производне објекте и да 
остваримо додате приходе, а не 
да  путем кредита, позајмица, 
или буџета рјешавамо питање 
енергетске стабилности. Ми 
нисмо да “черупамо“ већ да пунимо 
буџет Републике Српске.
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Они који не буду ушли у овај 
програм у наредном периоду могу да 
очекују неки други програм за нових 
50.000 купаца. Моћи ће лично да 
својим средствима ангажују извођаче 
који би им инсталирао постројења. 
Али, ово што ми тренутно нудимо је 
далеко најповољнија опција и најбоља 
гаранција да ћеш бити енергетски 
независан и заштићен од евентуалних 
поскупљења у наредних 25 година.  

Може ли се на сличан начин 
помоћи привреди и другим 
заинтересованим субјектима? 

ПЕТРОВИЋ: Ово је у ствари велики 
патриотски програм у коме сви заједно 
учествујемо у очувању, не само ЕРС 
већ и Републике Српске. Циљ је да он 
уђе у што више слојева друштва и да 
већ на старту анимирамо све грађане 
да размишљају како је могуће да 
сви имамо свој извор енергије, како 
бисмо помогли Српској.   

Ускоро ћемо објавити и позив 
заинтересованим привредним 
лицима за инсталацију соларних 
панела. Планирано је да се на 
крововима производних предузећа 
и њиховим слободним површинама 
на тај начин производи 400 
мегават сати. Тражимо модел и за 
инсталирање за заједнице етажних 
власника. У оквиру новог пакета у 
пројекту енергетске независности 
укључићемо субјекте којима 
електрична енергија представља 
знатан утрошак у пословању. То 
су прије свега домови здравља, 
болнице, водоводи, комунална 
предузећа, вјерски објекти, који 
ће градити соларна постројења на 
површинама које ће сами одредити.

Такође, предвидјели смо да од 
сљедеће године свим локалним 
заједницама понудимо аранжман 
о заједничкој изградњи соларних 
електрана на њиховим локалитетима 
гдје се могу прикључити на 
дистрибутивну, али не и на преносну 
мрежу и да тако имају своје додатне 
приходе.  

Много је посла, много је стручних 
људи укључено, много непознаница 
ријешено. Зато грађани Републике 
Српске не треба да брину за своју 
енергетску будућност. 

Радмило Шиповац

Планирано да се на крововима 
производних предузећа и њиховим 
слободним површинама инсталацијом 
соларних панела производи 400 
мегават сати

У мандату Луке Петровића, 
Електропривреда Републике 
Српске подржала је велики број 
културних и спортских колектива, 
удружења и невладиних 
организација из Херцеговине.
Тако је подржан рад борачких 
удружења, логораша, инвалида 
рада, омладинских организација, 
удружења пензионера, избјеглих 
и расељених лица,  те одржавање 
бројних културних и вјерских 
манифестација.
Знак захвалности Петровић је 
заслужио од Координационог 
одбора борачких организација 
регије источне Херцеговине, 
Савеза инвалида рада Требиње, 
Удружења Коњичана, Епархије 
захумско-херцеговачке... 
У неким ситуацијама помоћ ЕРС-а 
била је пресудна за одржавање 
појединих манифестација, па 
и за наставак рада и нормално 
функционисање удружења и 
асоцијација.
Пуни допринос развоју друштвене 
заједнице исказан је кроз рад 
Мјешовитог хора “Трибуниа” из 
Требиња, СПКД “Просвјета” из 
Билеће, Удружења књижевника  РС 
- подружница Требиње,  Гусларског 
друштва “Војвода Недељко 
Видаковић”, Ансамбла националних 
игара “Јован Дучић”, Задужбине 
“Кнез Мирослав Хумски” из 
Требиња...
Захваљујући разумијевању ЕРС-а 
традиционална “Билећка џипијада” 
постала је својеврстан бренд овог 
краја. 
ЕРС је традиционално покровитељ 
“Невесињске олимпијаде“ и 
подршка невладиних и спортских 
организација из Невесиња. 
Асоцијација “Барка на Требишњици“, 

која оплемењује туристичку 
понуду Херцеговине, такође је 
заслужила подршку ЕРС-а.
Да је ЕРС компанија на коју се 
увијек рачуна увјерила су се бројна 
удружења обољелих од разних 
врста болести из Требиња, 
Невесиња, Билеће и Гацка, затим 
Удружење породица са проблемом 
стерилитета "Бебе" из Требиња, 
Удружење дијабетичата Требиње,  
те бројни пензионери којима је 
била потребна помоћ за лијечење. 
Без ЕРС је незамислив рад 
спортских колектива у 
Херцеговини. Клуб водених 
спортова “Леотар” из Требиња, 
Спортско риболовно друштво 
“Алаговац” из Невесиња, 
Планинарско друштво “Вучији 
зуб” из Требиња,  Ауто мото 
клуб “Тајфун Тим БГТ” из Билеће, 
Атлетски клуб “Леотар”, Мото 
клуб “ТНТ” Требиње, ОКК “Вележ” 
из Невесиња, Бокс и кик бокс клуб 
“Леотар”, Планинарско друштво 
“Коритник” из Билеће, Одбојкашки 
клуб “Љубиње“, Куглашки клуб 
“Херцеговац” из Билеће, Кајак, кану 
и рафтинг клуб “Требишњица”, 
Футсал клуб “Раднички” из Новог 
Горажда, Стрељачки клуб РВИ   
“Свети Димитрије” из Невесиња, 
ОКК “Гацко“, Рукометни клуб 
“Херцеговина” из Невесиња, 
Одбојкашки клуб “Вележ” из 
Невесиња, ЖКК “Леотар 03”, КК 
“Хео” Билећа, Фудбалски клуб 
“Леотар“ Требиње, Спортски савез 
општине Фоча... 
И тако редом. Наставља се добра 
пракса друштвене одговорности 
и подршка асоцијацијама и 
колективима од значаја за 
друштвену заједницу и живот 
људи уопште.

УВИЈЕК УЗ ХЕРЦЕГОВИНУ И СВОЈ НАРОД
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Магистрирао је на ЕТФ-у у Загребу.
До 1992. године ради у ЕДБ 

''Владимир Перић Валтер''Сарајево 
на радним мјестима од енергетичара, 
шефа диспечерског одсјека, 
руководиоца радне јединице 
енергетике и управљања, техничког 
директора ООУР Електродистрибуције 
Сарајево до техничког директора 
радне организације “Владимир Перић 
Валтер“ Сарајево. 

Маја 1992. године, по настанку 
ратних операција у БиХ, добио је радну 
обавезу руководиоца за производњу, 
пренос и дистрибуцију за Сарајевску, 
Романијску и Дринску област. 
Конституисањем Електопривреде 
Републике Српске постављен на мјесто 
извршног директора за техничке 
послове. 

Године 1997. именован 
је за генералног директора 
Електропривреде Републике Српске, 
да би се 1998. године вратио на мјесто 
извршног директора за техничке 
послове ЕРС-а.

Фебруара 2000. године изабран 
је за директора Електроенергетског 
кординационог центра у Београду, као 
кадар Електропривреде Републике 
Српске, и ту финкцију обављао до 
2004. године. 

Поред радног односа хонорарно је 
радио као професор у електротехничкој 
школи у Сарајеву, у Војном 
Електротехничком Центру у Сарајеву, 
као асистент на ЕТФ-у Сарајево, 
вишој ПТТ школи у Сарајеву и Војној 
Академији у Рајловцу. 

Био члан Општинског комитета 
Савеза комуниста Ново Сарајево 
и одборник у Скупштини Града 
Сарајева. Одликован Орденом рада 
са сребрним вијенцем.

Био и савезни фудбалски судија, 

Др Милорад Скоко (1992 – 1993.)

Рођен 1945. године у Гацку, гдје 
је завршио гимназију. Машински 
факултет завршио у Сарајеву, гдје је и 
магистрирао 1972. године. Докторирао на 
Факултету организационих наука –област 
кибернетика у Београду 1981. године. 

Радио у Енергоинвесту Сарајево 
до 1976. године, а потом до 1992. 
године у Извршном вијећу СР БиХ 
као помоћник и замјеник републичког 
секретара - министра.

Године 1992. Влада 
Републике Српске поставила га 
је за првог генералног директора 
Електропривреде Републике Српске 
и задужила га за организацију 
новоформираног предузећа.

Од 1992. године до закључења 
Дејтонског мировног споразума био је 
истовремено и савјетник предсједника 
РС, главног носиоца пројекта 
разграничења БиХ, односно формирања 
Републике Српске као одрживог 
геостратешког, инфраструктурног и 
привредног ентитета.

У периоду од 1996. до 1998. 
године обављао је функцију министра 
индустрије и енергетике у Влади 
Републике Српске.

Мр Никола Ерцег (1993 – 1997.)
Рођен 1943. године у Гламочу. 

Након основне школе завршио средњу 
економску школу у Бачкој Паланци, а  
Економски факултет у Београду.  

Радио у ШИП “Шатор“, а затим 
прелази у “Аутопромет“ Гламоч. 
Године 1971. запошљава се у Творницу 
алатних стројева и ливницу челика 
“Јелшинград“, гдје ради  на свим 
пословима економске струке, неколико 
година као финансијски директор, а 
једну годину као генерални директор. 

На првим вишестраначким 
изборима изабран за посланика првог 
сазива Скупштине БиХ, која га је 
делегирала за посланика у Савезној 
скупштини Југославије, гдје је дјеловао 
до њеног распада, усљед почетка 
рата. Послије тога постаје посланик 
новоформиране Скупштине српског 
народа БиХ, а функцију народног 
посланика је обављао и у другом сазиву 
Народне скупштине Републике Српске.

У вријеме ратних дешавања 
и прекида комуникација између 
западног и источног дијела Републике 
Српске био је предсједник Извршног 
одбора САО Крајине, Бања Лука.

Године 1993. изабран је за 
генералног директора Електропривреде 
Републике Српске, а одласком са те 
функције остаје у Електроприведи до 
пензионисања.  

Мр Драго Скулић (1997 – 1998.)
Рођен 1943. године у селу Паник, 

општина Билећа. Основну школу и 
гимназију завршио у Херцег Новом, а 
Електро-технички факултет у Београду. 

У својој, три деценије дугој, историји Електропривреда Републике 
Српске одговорила је свим изазовима и упркос бројним тешкоћама 
расла и развијала се као друштвено одговорна фирма која је увијек 
била, са једне стране, гарант стабилног снабдијевања потрошача у 
Републици Српској, а са друге стране, ослонац привредног развоја 
Републике Српске. Заслуге за то припадају и генералним директорима 
чије кратке биографије можете прочитати у наставку текста.

ПРВИХ 11 Они су водили Електропривреду Републике Српске од оснивања до данас

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ ЕРС-а
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инструктор и делегат.

Слободан Мрдић (1998 – 2000.)
Рођен 1947. године у Требињу, 

гдје је завршио основно и средње 
образовање. Дипломирао на 
Машинском факултету у Мостару.

Од 1976. до 1983. године ради 
у Индустрији алата Требиње на 
пословима руководиоца производње. 

У периоду 1983-1985. године 
обављао функцију Предсједника 
Општине Требиње.

Послије тога је био помоћник 
директора у Индустрији алата Требиње 
да би од 1986. до 1989. године обављао 

функцију предсједника пословодног 
одбора СОУР Неимарство.

Од 1989. до 1991. године био 
Предсједник Општинског комитета 
Савеза комуниста Требиње.

Учесник Отаџбинског рата од 1991. 
до 1996. године.

У пероду 1997.-1998. године 
обављао је функцију потпредсједника 
Извршног одбора Скупштине општине 
Требиње задужен за привреду.

Године 1998. именован 
је за генералног директора 
Електропривреде Републике Српске, а 
од 2001. до 2003. године је био замјеник 
генералног директора ЕРС-а.

У периоду 1998.-2000. године вршио 
је функцију посланика у Народној 
скупштини Републике Српске. 
Одборник у Скупштини општине 
Требиње у више мандата.

Марко Ашанин (2000 – 2001.)
Марко Ашанин је рођен 1955. 

године у Пријепољу. Основну и 
средњу школу завршио је у Сарајеву, 
након чега уписује Правни факултет 
Универзитета у Сарајеву. 

Упоредно уз студије се запошљава 
у Завод за ПИО БИХ на пословима 
инструктор контролор матичне 
евиденције. 

Правни факултет је успјешно 
завршио 1978. године, након чега 
се запошљава у Општини Ново 

Сарајево на пословима руководилац 
урбанистичке регулативе у Одјељењу 
за урбанизам. 

Након положеног правосудног 
испита 1983. године уписан је 
у адвокатску комору, те отвара 
адвокатску канцеларију у Сарајеву. 
Адвокатуром се успјешно бавио до 
избијања ратних сукоба 1992. године. 

Током 1992. године је обављао 
послове судије у Основном Суду 
Српско Сарајево. 

Године 1997. изабран је за 
предсједника Извршног одбора 
Општине Српско Ново Сарајево гдје 
остаје до истека мандата, а 1999. 
године је именован за министра 
цивилних послова и комуникација у 
Савјету министара БиХ. 

На функцију генералног директора 
Електропривреде Републике Српске 
долази 2000. године те остаје до 2001. 
године.

Од 2007. до 2011. године обављао 
је функцију директора Завода за 
уџбенике и наставна средства.

Преминуо је 2011. године.

Светозар Аћимовић (2001 – 2003.)
Рођен 1947. године у мјесту Брова, 

општина Требиње. Основну школу 
завршио у Љубомиру, а средњу 
електротехничку у Зрењанину. 
Дипломирао на Електротехничком 
факултет у Сарајеву 1972. године.

Завршио Школу резервних 
официра у Билећи.

Радни однос је засновао 1973. 
године у Електро-Херцеговини Мостар, 
ООУР Електро-Требиње, гдје је био 
технички руководилац.

У периоду 1996.-1997. година 
обављао је функцију предсједника 
Извршног одбора Скупштине општине 
Требиње.

 Од 1997. до 2001. године био је 
директор ЗДП Електро-Херцеговина. 

Године 2001. именован 
је за генералног директора 
Електропривреде Републике Српске.

Учесник је Одбрамбено-
отаџбинског рата од 1991. до 1996. 
године, из кога је изашао у чину 
пуковника Војске Републике Српске. 

Одликован је Орденом Милоша 
Обилића, Орденом Његоша I реда, а 
добитник је и Златне значке Борачке 
организације Републике Српске.

Др Пантелија Дакић (2003 – 2007.)
Рођен 1946. у мјесту Подгорија, 

општина Мркоњић Град. Средњу школу 
завршио је у Јајцу. Дипломирао је 1972. 
на Машинском факултету у Сарајеву. 
Магистрирао је на Факултету стројарства 
и бродоградње у Загребу 1977. године, 
а  на истом факултету је 1981. године 
одбранио докторску дисертацију.

По завршетку основних студија 
запослио се у Фабрици вијака у Мркоњић 
Граду. Радио је као директор у Фабрици 
сигналних уређаја у Лакташима (1977–
1979), а потом је прешао у предузеће 
Руди Чајавец, у Бањалуци, гдје је радио 
као развојни инжењер, а касније као 
руководилац Истраживачкоразвојног 
центра (1983–1989.) и генерални 
директор РО Електромеханика (1983–
1989.).

Радио је као асистент на Машинском 
факултету у Бањој Луци од 1974. године. 
Од 1981. године је доцент, од 1985. 
ванредни професор, те од 1993. редовни 
професор на Универзитету у Београду.  
Школске 1990/91., одлази у САД на 
постдокторске студије на институт 
МИТ (Институт за технологије држава 
Масачусец – град Бостон) из подручја 
ласера и ласерске технологије.
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Године 2003. именован је за 
генералног директора Електропривреде 
Републике Српске. 

За дописног члана Академије наука и 
умјетности Републике Српске изабран је 
2008. године, а за редовног члана 2013. 
године.

Аутор је преко 150 научних 
и стручних радова објављених 
у домаћим и међународним 
зборницима и часописима, затим 
четири универзитетска уџбеника, три 
монографије и три књиге из области 
литерарног стваралаштва. 

Био је дугогодишњи предсједник 
Шаховског савеза Републике Српске.

Преминуо је 2017. године у Бањалуци.

Бранислава Милекић (2007 – 2016.)
Рођена 1956. године у Бањалуци.

Завршила Eкономски факултет у 
Бањалуци 1979. године и запослила 
се у Чајавецу, РО Електромеханика, 
гдје je радила 18 година у економско-
финансијском сектору, на различитим 
пословима, а најдуже као руководилац 
финансија.

Од 1998. до 2004. године обављала 
дужност финансијског директора у 
ЈП Енергопетрол Бања Лука, а до 
2001. године била и члан УО Нафтне 
индустрије РС.

Од 2004. до 2007. године обављала 
функцију Предсједника Скупштине 
општине Лакташи.

Почетком 2007. године именована 
за извршног директора за економско 
финансијске послове у Електропривреди 
Републике Српске, а исте године и за 
генералног директора ЕРС-а.

По истеку другог мандата генералног 
директора Електропривреде РС, двије 
године обављала дужност замјеника 
генералног директора, а од оснивања 
ХЕС Горња Дрина па до именовања на 
функцију члана Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију БиХ, 
обављала дужност в.д. директора ХЕС 
Горња Дрина д.о.о.

Др Жељко Ковачевић (2016 – 2018.)
Рођен 1957. године у Бихаћу. 

Дипломирао 1980. године на Правном 
факултету у Бањалуци. Магистарско 
звање стекао на истом факултету 
1985. године, а докторирао 2005. 

године у Београду.

У досадашњем раду обављао је 
више значајних функција од којих је 
битно поменути: директор штампарије 
Братство Бихаћ, републички војни 
тужилац, управник царинарнице Бања 
Лука у Управик царина Републике 
Српске, инспектор за примјену 
царинских прописа у Управи царина 
Републике Српске, руководилац 
слободне зоне Бања Лука при Управи за 
индиректно опорезивање БиХ.

У периоду од 2006. до 2010. године 
био је директор ЗП Електрокрајина 
Бања Лука, а од 2010. до 2014. године 
министар индустрије, енергетике и 
рударстава у Влади Републике Српске.

Године 2016. именован је за 
генералног директора Електропривреде 
Републике Српске.

Такође дугогодишње искуство 
биљежи у области образовања и 
науке, почевши од средњошколског до 
универзитетског гпрофесора на групи 
економских и правних предмета.

Аутор је неколико научних радова и 
уџбеника из предмета на којима је био 
ангажован.

Др Радмила Чичковић (2018.)

Рођена 1964. у Требињу. Дипломирала 
1987. године на Факултету за туризам 
и вањску трговину у Дубровнику. 
Магистрирала на Економском факултету 
у Источном Сарајеву 2002. године, а 
на истом факултету је 2009. године 
одбранила докторску дисертацију.

Од 1994. до 2007. године била је 
руководилац финансија у КО Црвени крст 
Источне Херцеговине, а затим прелази у 
ЗП Хидроелектране на Требишњици, гдје 
је радила као руководилац економско-
финансијског сектора.

У периоду од 2008. до 2018. године 

обављала је функцију директора 
Републичког завода за статистику 
Републике Српске.

Године 2018. именована је за 
генералног директора Електропривреде 
Републике Српске. 

Од краја 2018. године ради као 
помоћник министра финансија 
Републике Српске, да би 2020. године 
била именована за замјеника директора 
Агенције за статистику Босне и 
Херцеговине.

Професор је на Универзитету за 
пословне студије у Бањалуци и аутор 
већег броја научних и стручних радова 
објављених у домаћим и међународним 
часописима.

Мр Лука Петровић (2018. - ) 
Рођен 1973. године у Требињу, гдје 

је завршио основну и средњу школу. 
У Војску Републике Српске одлази 
1. јуна 1992. године, са непуних 19 
година, а након добијања дозволе 
од Министарства одбране, крајем 
1993.  одлази на Машински факултет 
Универзитета у Београду.

Редовне студије, као и 
постдипломске, завршава у редовном 
року са високом просјечном оцјеном. 
Запошљава се на Факултету за 
производњу и менаџмент у Требињу, гдје 
седам година обавља посао асистента 
на предметима машинске струке.

Као млад и перспективан инжењер 
почиње да ради у Хидроелектранама 
на Требишњици, гдје добија функцију 
руководиоца техничког сектора, па потом 
и руководиоца сектора инвестиција.

На општим изборима 2014. године 
изабран је за народног посланика у НС 
РС.

На локалним изборима 2016. године 
изабран је за градоначелника Града 
Требиња.

На функцију генералног директора 
ЕРС изабран је 2018. године.

Године 2020.  по други пут је 
изабран за одборника у Скупштини 
Града Требиња.

Упоредо са наведеним 
активностима, волонтира у разним 
институцијама, организацијама 
и спортским клубовима и својим 
искуством и несебичним залагањем 
помаже њихов рад. 
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Пише: Љиљана Пендо 

Пет зависних производних предузећа 
Електропривреде Републике Српске, те мале 
хидроелектране на дистрибутивном нивоу, 

представљају респектабилан капацитет инсталисане снаге 
1.358 MW, који на годишњем нивоу производи 5.000 до 6.000 
GWh електричне енергије. 

Инсталисана снага хидроелектрана је 758 MW, 
рачунајући при том један агрегат у ХЕ Дубровник, због 
спорне расподјеле. Инсталисана снага термоелектрана је 
600 MW, док је њихова маскимална снага на прагу 544 MW. 

Рачунајући и ове, помало непрецизне податке из 
периода 1992.-1996. година, производни систем ЕРС-а је 
за 30 година произвео преко 141.000 GWh или 141 TWh.  Од 
2003. године, па на овамо, одређеним реконструкцијама и 
оптимизацијама, побољшао се рад термоелектрана, те је 
тако повећавана и укупна производња. Наравно, годишња 
остварења зависе, у доброј мјери од хидрологије, али и од 
планиране дужине ремоната термоелектрана.

Рекорди у производњи електричне енергије постигнути у 
30 година рада ЕРС-а приказани су у табели.

Евидентно је да су све хидроелектране оствариле своје 
максималне годишње производње у 2010. години, када је 
количина падавина била и највећа, а термоелектране у 
2011., 2012. и 2013. години, након извршених реконструкција 
котловских постројења, те значајнијих улагања у рударску 
механизацију. 

Производни објекти појединачно, су старији од ових 30 
година, од када смо, сви заједно, Електропривреда Републике 
Српске. Подсјећања ради, најстарији од њих, је систем ХЕ на 
Требишњици, који датира од 1965. године. Након тога су му 
се придружили термоелектрана Гацко (заједно са рудником) 
1983. године, термоелектрана Угљевик (са рудником) 1985. 
године, ХЕ на Врбасу, односно ХЕ Бочац, 1982. и најмлађа ХЕ 
Вишеград 1989. године.  

Поред ових “великих“ ту су и мале хидроелектране - 
Месићи (изграђена 1950. године,  замијењена електраном 
Месићи Нова 2015.), Богатићи (изграђена 1947. године, 
замијењена електраном  Богатићи Нова 2018.), Тишча 
(1989.), Власеница (1950.), МХЕ Бочац 2 (2018.).

Наравно, године рада када су у питању термоелектране, а 
посебно рудници, узимају свој данак, тако да се ови рекорди 
у производњи термоелектрана не понављају посљедњих 
година. 

Хидроелектране, као технолошки једноставније од 
термоелектрана, задржавају добру погонску спремност и 
уз повољну хидрологију, остају при добрим производним 
резултатима.

Енергетска криза у свијету “показује зубе“ и можда 
се сада јасније уочава колико је производња електричне 
енергије битна, а посебно колико је битна енергетска 
независност коју посједује Република Српска.  

Наравно, не може се говорити о апсолутној независности, 
јер наша производња зависи од енергената, резервних 
дијелова, репроматеријала, зато треба да будемо свјесни 
труда који улажу запослени у производним предузећима 
да своје планове остваре и осигурају потребне количине 
електричне енергије, како за домаћи конзум, тако и за 
остварење вишкова за продају на тржишту. Сигурни смо да 
ће у томе успјети и у временима која су пред нама. 

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

Производни капацитети ЕРС-а трасирали енергетску 
независност Републике Српске

ПРОИЗВОДЊА

ЗА 30 ГОДИНА ВИШЕ ОД 140 ТЕРАВАТСАТИ

Хидроелектране своје максималне годишње 
производње оствариле у 2010. години, када 
је количина падавина била и највећа, а 
термоелектране у 2011., 2012. и 2013. години, 
након извршених реконструкција котловских 
постројења, те значајнијих улагања у рударску 
механизацију

За податке од 1992. до 1996. аутор овог текста није имао усвојене 
извјештаје “ЕРС“-а, већ су кориштени доступни подаци из 

производних објеката

-

6.364 GWh

 

3.450 GWh

 

3.247 GWh
 

1.773 GWh
 

1.837 GWh 
1.610 GWh 
1.283 GWh 
354 GWh
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Републике Српске.
Да би крајњи купац из категорије 

домаћинства учествовао у Програму 
неопходно је да на услужним центрима 
јавног снабдијевања заједно са 
шалтерским радником попуни 
пријавни лист, те приложи неопходну 
документацију. Пријава се попуњава 
електронски у софтверској платформи. 
Важно је напоменути да су сви шалтерски 
радници запослени у услужним центрима 
Дирекције за јавно снабдијевање 
завршили обуку за тај посао. 

Прва пријава успјешно је 
запримљена на шалтеру услужног 
центра јавног снабдијевања у Челинцу,  
дан након објаве јавног позива.

Такође, одговарајућу обуку 
завршили су и радници Дирекције 
јавног снабдијевања запослени 
у “Call“-центру у Бијељини, који 
свакодневно одговарају на упите 
купаца.  Потребно је још напоменути, 
да је у складу са јавним позивом 
предвиђено да заинтересовани купци 
могу добити додатне информације 
у вези Програма путем електронске 
поште: solardomacinstva@ers.ba као 
и путем бројева телефона 059/279-
819 и 059/279-866, те је у ту сврху 
отворена намјенска е-маил адреса као 
и телефонске линије у Требињу.

У циљу даље промоције “Програма 
енергетске одрживости домаћинстава“ 
уз августовске рачуне за испоручену 
електричну енергију крајњим 
купцима из категорије домаћинства, 
достављен је додатно допис тј. позив 
за учешће у овом програму. У позиву 
су дата појашњења и наведене 

Инсталирањем фотонапонског 
система крајњи купац стиче статус 
купца-произвођача (прозјумера), 
који потребе за енергијом подмирује 
из сопственог извора, а остварени 
вишак/мањак електричне енергије у 
одређеном моменту предаје, односно 
преузима из дистрибутивне мреже.

Јавним позивом је дефинисано 
да крајњи купац из категорије 
домаћинства има могућност да се 
пријави за учешће у Програму на 
једном од 45 шалтера услужних центара 
Дирекције за јавно снабдијевање у 
оквиру МХ “ЕРС“, на територији цијеле 

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ ЗА 50.000 КУЋА

Мјешовити Холдинг ЕРС, 
Матично предузеће а.д 
Требиње,  (МХ “ЕРС“ МП) 

покренуло је “Програм енергетске 
одрживости домаћинстава“ у циљу 
инсталирања фотонапонских система, 
односно соларних панела, на кровове 
домаћинстава за 50.000 купаца у 
Републици Српској.  

Велики пројекат ЕРС-а  усмјерен на енергетску одрживост 
домаћинстава у Републици Српској

Пише: мр Кораљка Ковачевић-Марков

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инсталирањем фотонапонског 
система крајњи купац стиче 
статус купца-произвођача 
(прозјумера), који потребе 
за енергијом подмирује из 
сопственог извора, а остварени 
вишак/мањак електричне 
енергије у одређеном моменту 
предаје, односно преузима из 
дистрибутивне мреже

Игор Бошњак и Дејан Гргуревић дежурни на телефону

Прва пријава запримљена на шалтеру 
услужног центра јавног снабдијевања у 
Челинцу,  дан након објаве јавног позива

12 ЕРС | септембар 2022.



погодности које купац остварује. У 
циљу поједностављења процедуре 
наведена су и неопходна документа 
потребна у првом кораку приликом 
пријаве и доласка на шалтер услужног 
центра јавног снабдијевања. Поред 
наведеног, у допису је још једном 
наглашено да за пријаву на овај 
програм посебну погодност приликом 
бодовања остварају пензионери са 
пензијом нижом од просјечне, као и 
незапослена лица.

ПОГОДНОСТИ које остварује купац 
пријавом на Програм
-Производи електричну енергију за 
сопствену потрошњу 
-Добија техничку и логистичку подршку 
запослених у ЕРС
-Евентуална повећања цијене 
електричне енергије у наредном 
периоду, неће се одразити на купце  
произвођаче 
-Повољнија цијена фотонапонског 
панела за купце кроз овај пројекат, у 
односу на самосталну   
куповину и уградњу
- У периоду отплате инвестиције, купац 
ће плаћати 10% мање мјесечно од свог 
просјечног рачуна
-Након отплате инвестиције (8-
10 година) купац постаје власник 
електране
-Купац ће након отплате инвестиције, 
производити бесплатну електричну 
енергију за своје потребе до   
истека вијека електране (вијек трајања 
електране 25 година)
-У периоду отплате, одржавање 
фотонапонског система вршиће ЕРС

-Уградњом фотонапонских система, 
повећаће се вриједност некретнине 
купца
-Фотонапонски систем не загађује 
животну средину

ДОКУМЕНТА неопходна да достави 
купац приликом пријаве 
-Кућна листа
-Потврда о примањима по члану 
домаћинства
-Потврда од Завода за запошљавање

У наредном периоду планирају се 
и додатне активности везано за даљу 
промоцију програма, а које се односе 
на излазак агената на терен који ће 

презентовати пројекат и едуковати 
крајње купаце. У складу са наведеним 
извршиће се и обука агената који ће 
излазити на терен и вршити обилазак 
домаћинстава, а потом достављати 

извјештаје у одговарајућој форми 
надлежним радницима на шалтерима 
јавног снабдијевања, због вођења 
евиденције у софтверској платформи.

Потребно је још напоменути, а 
како је наведено у Јавном позиву 
да МХ “ЕРС“ паралелно ради и на 
спровођењу активности везано 
за припрему и објаву тендерске 
документације за извођача радова и 
испоручиоца опреме. По окончању тог 
поступка одабраним купцима ће бити 
понуђени фотонапонски системи са 
егзактним подацима о инсталисаној 
снази и припадајућој цијени по којоj 
буду набављени.

Дакле, након истека рока за пријаву 
и извршене провјере пристиглих 
пријава, МХ “ЕРС“ ће информисати 
купце који су задовољили прописане 
критеријуме и са свима појединачно 
закључити уговор о регулисању 
међусобних односа за изградњу и 
кориштење фотонапонских система на 
њиховим објектима. 

(Аутор је директор Дирекције 
за јавно снабдијевање 

електричном енергијом купаца у РС)

Јавни позив за учешће у пројекту 
објављен је 15.08.2022. године на 
интернет страници предузећа 
(www.ers.ba/solarprojekt) и путем 
медија.
Позив је објављен на основу 
Закључка Управе МХ “ЕРС“ Матично 
предузеће а.д. Требиње број: 01-
2964-1/22 од 12.08.2022. године 
и Одлуке, Владе Републике Српске 
у функцији Скупштине акционара 
Акцијског фонда Републике Српске 
а.д. Бања Лука у МХ “EРС“ Матично 

предузеће а.д. Требиње, о усвајању 
Програма енергетске одрживости 
МХ “EРС“ Матично предузеће а.д. 
Требиње број: 04/1-012-2-2231/22 
од 23.06.2022. године. Правни 
предуслов за доношење напријед 
наведеног створен је усвајањем 
Закона о електричној енергији 
Републике Српске (“Службени 
гласник РС“ број 68/20), као и 
Закона о обновљивим изворима 
енергије (“Службени гласник РС“ 
број 16/22). 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОМАЋИНСТВА

У току активности на тендерској 
документацији за извођача радова и 
испоручиоца опремe

Марија Николић одговорна за упите е-mailom

Славица Бабић, радница услужног центра у 
Челинцу запримила прву пријаву
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Уговорени рок за завршетак посла је 
двије године од увођења извођача на 
градилиште, односно  до новембра 
2023. године.

На градилишту се већ виде први 
обриси импозантног архитектонског 
здања. Стубови моста - монолитни, 
као из комада саливени, бетонски 
колоси - уздижу се високо изнад 
ријечне долине. Својим распоредом 
и величином оцртавају линију будуће 
трасе саобраћајнице, која се лучно 

спушта из правца Петрине на лијевој 
обали ка првим узвишењима на 
горичкој страни, наткриљујући тек 
мањим својим дијелом ријеку, њених 
60-ак метара протицајног профила, а 
преосталом дужином широк околни 
предио. Са 484 метра дужине и 11,6 
метара ширине, ово ће бити највећи 
мост саграђен на Требишњици. 
Подупираће га 14 стопа различите 
величине, а највеће, оне у кориту 
ријеке, не рачунајући распонску 
конструкцију коју ће носити, достижу 
висину од 28 метара.

Градња новог моста на ријеци 
Требишњици, на планираној 
траси источне обилазнице 

Алексина Међа – Петрина - 
Подгљивље, одвија се планираном 
динамиком тако да би код бране 
Горица требало да споји двије обале 
до краја наредне године.

Финансирање изградње 
моста, највећег и грађевински 
најзахтјевнијег објекта на 
траси будуће обилазнице, у 
цјелокупном износу преузеле су 
“Хидроелектране на Требишњици“, 
а на основу обавеза према локалној 
заједници дефинисаних још за 
вријеме изградње хидросистема, 
које укључују и мостоградњу на 
Требишњици. Радови су повјерени 
компанији “Интеграл инжењеринг“. 

ХЕТ Назиру се први обриси импозантног архитектонског здања 
на Требишњици

НОВИ МОСТ ДО КРАЈА ИДУЋЕ ГОДИНЕ
Обилазница од Алексине Међе 
до Бањеваца значајно ће 
растеретити саобраћај, а онај 
камионски биће у потпуности 
искључен из градске зоне. То је 
одговор за оне који постављају 
питање да ли нам треба оволика 
инвестиција у овом моменту, 
каже извршни директор ХЕТ-а 
Илија Таминџија

Шеф градилишта Филип Јелаш 
каже да је ова фаза радова, изградња 
стопа грађевине, управо завршена. 

- Услиједиће потом и најобимнији 
радови на распонској конструкцији 
моста, који ће кренути најприје са 
лијеве обале. Укупно је тринаест 
сегмената распонске конструкције, 
а за сваки дио, да би се поставио, 
потребно је око мјесец дана - 
напомиње Јелаш.

Додаје да би тиме радови скоро 
били приведени крају, јер након ове 
фазе преостало би још да се уради 
хидроизолација и асфалтирање, 
односно уређење саобраћајнице 
преко моста, што би требало да се 
заврши за мјесец или највише два.

Мост на будућој обилазници је и 
инвестиционо далеко најзахтјевнији 
у читавом низу сличних објеката 
које је ХЕТ у протеклим деценијама 
градио на Требишњици.

Извршни директор за 
производњу и техничке послове у 
“Хидроелектранама на Требишњици“ 
Илија Таминџија истиче да је ово 
предузеће за изградњу моста 
издвојило 11,5 милиона КМ, без 
урачунатог ПДВ-а.

Подсјећа да је уговор са 
извођачем потписан још 2019. године, 
али да су околности, које нико није 

Са 484 метра дужине и 11,6 метара 
ширине биће највећи мост  на 
Требишњици
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и урбанизацију, у првом реду за 
изградњу пословних објеката, 

попут хотела, мотела, складишта 
или бензинских пумпи на подручју 
уз трасу. Такви садржаји у зони 
обилазнице, уосталом, дефинисани 
су и актуелним зонинг планом Града 
Требиња за подручје “Петрина-
Подгљивље“. 

Измијештањем саобраћајног 
транзита, такође, биће створене 
околности да се градска зона убудуће 
другачије профилише, у правцу 
проширења пјешачких зона.

У инвестиционом плану “Путева 
Републике Српске“ већ су ове године 
за изградњу источне обилазнице 
у Требињу предвиђена средства у 
висини 5.000.000 марака за прву фазу 
радова. Како је ријеч о инвестиционо 
захтјевном пројекту, градиће се 
сукцесивно. Надлежни у “Путевима“ 
још су на отварању градилишта моста 
у Горици, у новембру прошле године, 
најавили да је градња саобраћајница 
на траси обилазнице планирана у 
двије фазе. Прва би се односила 
на дионицу од Алексине Међе до 
Бањеваца, а друга од Бањеваца 
до Подгљивља. Укупна вриједност 
радова у обје фазе, без моста који 
већ гради ХЕТ, процјењивана је на 
око 16 милиона марака, с тим што 
би комплетна инвестиција била 
реализована у наредне три године. 

Др Тамара Гвозденовић

инвестицијаи пожељна и неопходна.
- Обилазница је насушна потреба. 

Требиње чак и зими, а да не говоримо 
о љетној сезони, има проблем са 
саобраћајним гужвама. Још када вам 
камионски саобраћај иде кроз центар 
града, што је код нас случај, то додатно 
усложњава регулацију транзита. 
Обилазница од Алексине Међе до 
Бањеваца значајно ће растеретити 
саобраћај, а онај камионски биће 
у потпуности искључен из градске 
зоне. То је одговор за све који 
постављају питање  да ли нам треба 
оволика инвестиција у овом моменту. 
Мишљења сам да треба, а требала 
нам је и раније - истиче Таминџија.

Још од када је прије неколико 
година јавности представљана 
као стратешки инфраструктурни 
пројекат за град, за источну, велику 
обилазницу око Требиња, везана 
су и очекивања  да ће отворити 
нове просторе за ширење града 

могао да предвиди, одложиле радове 
већ на њиховом почетку. Хаварија 
на Хидроелектрани “Дубровник“ 
значајно је умањила приходе и 
инвестициони потенцијал ХЕТ-а. На 
срећу, и те невоље данас су прошлост.

- Тридесет шест мјесеци 
је практично хидроелектрана 
“Дубровник“ била потпуно или 
дјелимично нерасположива. У том 
периоду су изгубљени значајни 
приходи, због чега нисмо могли да 
активирамо овај уговор. Тим прије, 
што смо у том моменту имали активна 
још три вишемилионска уговора. 
Већ од 2017. године кренули смо са 
извођењем радова на затвореном 
базену, радили смо и на уређењу и 
изградњи шеталишта код Ћатовића 
крака, а потом и новог резервоара на 
изворишту Врело око. Дакле, били 
смо приморани да почетак радова 
на мосту пролонгирамо. Извођач је 
уведен у посао и активно почео са 
радом  тек у новембру 2021. године 
-подсјећа Таминџија.

Највећи требињски мост добиће 
своју употребну функцију, разумије 
се, тек по изградњи саобраћајница на 
траси обилазнице, коју ће, напомиње 

Таминџија, финансирати Влада 
Републике Српске, посредством 
јавног предузећа “Путеви РС“. 

Требиње већ дуго чека да 
измијештање транзита, посебно 
теретног, из градске зоне, због 
чега Таминџија не сумња да је ова 

Своју употребну функцију мост ће 
добити тек по изградњи саобраћајница 
на траси обилазнице, коју ће, 
финансирати Влада Републике Српске,
каже Илија Таминџија

Мост ће подупирати 14 стопа 
различите величине, а највеће, оне у 
кориту ријеке, не рачунајући распонску 
конструкцију коју ће носити, достижу 
висину од 28 метара
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Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик, предсједница Републике Српске Жељка 
Цвијановић и премијер Радован Вишковић 

недавно су обишли мјесто изградње Хидроелектране "Бук 
Бијела", коју на ријеци Дрини заједно граде Република 
Српска и Србија. 

Додик је подсјетио да је у питању пројекат развојног 
карактера и од јавног интереса, једна од највећих 
регионалних инвестиција у области енергетике и нагласио 
да нико неће моћи зауставити њену градњу. 

Додао је да би се ова хидроелектрана, да је сада 
пуштена у промет, по постојећим цијенама на тржишту 
електричне енергије, исплатила за три године. 

- Овдје се већ завршавају припремни радови, а то су 
савремени објекти који ће, када радници за четири године 
заврше ову инвестицију, припасти локалној заједници на 
управљање. Биће 400 кревета за смјештај радника, затим 
нови ресторан за више од 500 људи у једној смјени, тако 
да сам презадовољан овим што видим – навео је Додик. 

Предсједница Цвијановић рекла је да је веома важно 
да Српска има обезбијеђену енергетску независност, 
посебно данас када је цијели свијет суочен са недостатком 
електричне енергије.  

Она је нагласила да је политика Владе и руководства 
Републике Српске да задрже ниске цијене електричне 

енергије, што је незамисливо у остатку свијета, гдје су 
присутна стална поскупљења и велике рестрикције. 

- Морамо бити поносни на оно што имамо овдје од 
потенцијала, али и на нашу способност да их ставимо у 
функцију човјека и друштва, да можемо да обезбиједимо 
себи не само енергетску, већ преко ње и економску 
стабилност, јер ћемо електричну енергију имати као 
важан извозни производ, што ће Српској донијети додатне 
приходе – рекла је Цвијановић. 

Премијер Вишковић тврди да ће ове хидроелектране 
имати економску исплативост за мање од четири године, 
што се никада није десило, јер је уобичајено да је 
исплативост оваквих објеката послије 15 и више година.  

- Инвестиција је 520 милиона. Само ХЕ "Бук Бијела" 
пројектована је на 93,5 мегавата, а вјероватно ће у 
ревидираном пројекту прећи 100, а можда и 120 мегавата, 
са производњом од 335 гигават-часова електричне 
енергије. По данашњим цијенама то је више од 150 
милиона евра годишње  - рекао је Вишковић. 

Предсједник Управног одбора ХЕС-а "Горња Дрина" 
Милан Баштинац изразио је увјерење да ће "Бук Бијела" на 
мрежи бити четири године након завршетка припремних 
радова, који теку планираном динамиком. 

E.Р.С.

Политика руководства Републике Српске је да задржи ниске 
цијене електричне енергије, што је незамисливо у остатку 
свијета, гдје су присутна поскупљења и велике рестрикције

Ове хидроелектране ће имати економску исплативост за мање 
од четири године, што се никада није десило, јер је уобичајено да 
је исплативост оваквих објеката послије 15 и више година 

ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТВРДУ 
ЕНЕРГЕТСКЕ НЕЗАВИСНОСТИ

Ово је пројекат развојног карактера и од јавног интереса,  једна од највећих инвестиција у области 
енергетике, тако да нико неће моћи зауставити њену градњу, рекао Додик

ХЕ “ БУК БИЈЕЛА“ Република Српска и Србија заједно у највећој регионалној инвестицији
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нови инвестициони циклус и кредитни 
аранжман, којим ће се наставити 
модернизација објеката и мреже. 

Међу гостима на Крсној слави 
био је и Зоран Вуковић, директор 
Дирекције за јавно снабдијевање 
Електропривреде РС, који је истакао да 
ЕРС тренутно електричном енергијом 
снабдијева око 580.000 купаца по 
цијени која је за чак двадесет пута 
нижа од оне на енергетском тржишту. 

Он је поновио је да је ЕРС као 
снабдјевач, гарант успјешног и 
квалитетног снабијевања електричном 
енергијом купаца у Српској.

- Овом приликом још једном 
апелујем на купце да штеде електричну 
енергију, јер ће нам сваки киловат 
вишка бити драгоцјен и можемо га 
продати на иностраном тржишту, што 
може донијети велику корист нашем 
предузећу, али и Републици Српској – 
рекао је  Вуковић. 

Слободан Ђаламић

У сложеном пословном 
амбијенту, који је под 
директним утицајем глобалних 

проблема, ЗЕДП “Електро-Бијељина“ 
успјешно одговара свим изазовима, 
како стратешким, тако и свакодневним, 
што је резултирало знатно бољим 
пословним показатељима.

При крају  је реализација 
капиталног пројекта и инвестиционог 
циклуса од укупно 45 милиона марака, 
од чега су 30 милиона кредитна 
средства ЕБРД-а. 

- Овај пројекат подразумијева 
реконструкцију мреже и набавку 
најсавременије електроенергетске 
опреме, што је дало изузетно велики 
ефекат и поправило пословање 
“Електро-Бијељине“ - изјавио је Марко 
Михајловић, директор ЗЕДП “Електро-
Бијељина“, поводом обиљежавања 
Светог Пророка Илије, славе овог 
предузећа.  

Он је истакао још неколико битних 

детаља који су утицали на висок ниво 
пословања.

- Нова мрежа допринијела је да се 
значајно смањи број застоја и по том 
питању биљежимо најбоље резултате у 
посљедњих неколико година. Одржали 
смо и низак ниво дистрибутивних 
губитака, тренутно је око oсам одсто, 
што је за више од три одсто бољи 
резултат од дозвољеног нивоа који 
је прописала Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске. До 
сада смо уградили око 40 хиљада 
“паметних бројила“, што је битан услов 
за оптимално функционисање система 
– додао је Михајловић. 

Он каже да је у првом полугодишту 
ове године остварена добит од око 150 
хиљада КМ, чиме је настављен тренд 
позитивног пословања, што даје основ 
за још бољи крајњи годишњи пословни 
резултат који би могао премашити 
прошлогодишњу добит од 650.000 КМ.

У току су преговори са нивоа 
Електропривреде Републике Српске за 

При крају  је реализација инвестиционог 
циклуса од укупно 45 милиона марака, 
од чега 30 милиона отпада на кредитна 
средства ЕБРД-а

У првом полугодишту ове године остварена 
добит од око 150 хиљада КМ, чиме је 
настављен тренд позитивног пословања

ЕРС као снабдјевач, гарант успјешног и 
квалитетног снабијевања електричном 
енергијом купаца у Српској, истакао Вуковић

УЛАГАЊЕМ ДО РЕЗУЛТАТА
Нова мрежа допринијела је да се значајно смањи број застоја. Уградили смо око 40 хиљада “паметних 
бројила“ и одржали ниво дистрибутивних губитака од око oсам одсто, каже директор Марко Михајловић

ЗЕДП ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА Обиљежена слава предузећа, Свети Пророк Илија
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предузећа у оквиру система 
Електропривреде Републике Српске, 
али је по својим карактеристикама 
јединствено и веома важно за 
несметано функционисање нашег 
електроенергетског система. Наша 
основна улога нису само испитивања 
и ремонти, већ и даље имамо веома 
изражен научни потенцијал - каже 
директор Александар Тодоровић. 

Као дио Енергоинвеста, али као 
самостална научно-истраживачка 
установа, ИРЦЕ је основан давне 
1961. године.  Недуго потом постаје 
и дио Универзитета у Сарајеву 
и Енергоинвестов Институт за 
електроенергетику. 

Врхунац развоја достиже 
почетком деведесетих година 
минулог вијека, уочи распада СФРЈ и 
рата у БиХ. Организационо у ИРЦЕ-у 
су тада биле три цјелине: студијско 
развојни биро, лабораторијски 
комплекс и пратеће службе, од којих 
је посебно мјесто заузимала техничка 
служба са прототипном радионицом у 
којој су реализовани сви прототипови 
нових генерација електроенергетске 
опреме. У ИРЦЕ-у, прије нешто мање 
од пола вијека, било је запослено 
више од 300 радника, од тога са 
високом стручном спремом више од 
150 (шест доктора наука, 18 магистара 
и 122 инжењера различитих 
профила). Радом и оствареним 
резултатима ИРЦЕ постаје водећи 
у области електроенергетике, 
тако да су поједини радници били 
водећи чланови свих значајнијих 
струковних организација у бившој 
Југославији. У ИРЦЕ су успјели 
да буду дио уског круга компанија 

Партнери с реномеом

У ИРЦЕ је тренутно запослено 
око двадесетак радника од чега је 
петнаест висококвалификованих, 
а то су већином инжењери 
електротехнике. 
ИРЦЕ наставља предан рад и 
развој, а о квалитету услуга овог 
предузећа најбоље говоре пословни 
партнери, јавне и приватне 
компаније, из електроенергетског 
сектора у Српској, ФБиХ, Србији, 
Црној Гори, Словенији и шире.

инсталација, релејних заштита и 
друге електроенергетске опреме, као 
и ремонт електроенергетске опреме. 

Значај ИРЦЕ препознали су и у 
Министарству за научно-технолошки 
развој, високо образовање и 
информационо друштво Републике 
Српске, из кога је наглашена потреба 
даљег развоја овог предузећа.  

Лабораторије у ИРЦЕ су 
на располагању и студентима 
Електротехничког факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву 
и представљају идеалан полигон за 
усавршавање студената. 

Представници Електропривреде 
Републике Српске, Истраживачко 
развојног центра електроенергетике 
- ИРЦЕ из Источног Сарајева и 

београдског Електротехничког 
института "Никола Тесла" потписали 
су и Споразум о пословно-техничкој 
сарадњи којим се стичу услови за 
размјену искустава и унапређење 
односа у области стручне, односно 
техничке, као и научно-истраживачке 
дјелатности. 

- ИРЦЕ је само једно од 11 

Најбоља изненађења често и 
нису у најбољим паковањима. 
Тако у улици Вука Караџића 

на броју 17 у Општини Источно 
Ново Сарајево у згради која одише 
социјалистичком архитектуром, 
сједиште је Истраживачно развојног 
центра електроенергетике – ИРЦЕ. 

У погонима некадашњег 
привредног дива Енергоинвеста, 
ради стручни тим инжењера и 
техничара, који су у скромним 
условима наставили рад некада 
водећег предузећа ове врсте у бившој 
Југославији. 

Данас је ИРЦЕ једина 
акредитована лабораторија за 
електрична испитивања у БиХ. 

Поред лабораторијског 
испитивања посебно су важна 
дијагностичка испитивања на терену, 
у оквиру којих се врши дијагностика 
трансформатора, генератора, мотора, 
одводника пренапона, прекидача, 
растављача, аку батерија, уземљења, 
електричних и громобранских 

ИРЦЕ једина акредитована лабораторија за електрична 
испитивања у БиХ

НАУЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ЕРС

По својим карактеристикама 
смо јединствено и веома важно 
предузеће ЕРС-а, које омогућава 
несметан рад и функционисање 
електроенергетског система, 
каже директор Александар 
Тодоровић

Наша основна улога нису само 
испитивања и ремонти, већ и веома 
изражен научни потенцијал, каже 
Тодоровић
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које су успјеле продати лиценцу 
некој западној компанији (СФ6 
високонапонски прекидач компанији 
ХОЛЕЦ у Холандији). Треба поменути 
и испитивања за инострана тржишта 
попут Кипра, Цејлона, Турске, 
Индонезије, Ирака, Либије и Египта. 

У рату и поратним годинама 
ИРЦЕ, као и многа предузећа у 
Српској, пролази кроз различите 
организационе фазе. Ипак, одлуком 
Владе Републике Српске из 2005. 
године ИРЦЕ постаје зависно 
предузеће у оквиру Холдинга 
Електропривреде Републике Српске.  

У ИРЦЕ дјелује лабораторија 
високог напона са сљедећим 
техничким могућностима:

Диелектрична испитивања 
атмосферским импулсним напоном 
1,2/50 ms, амплитуде до 3.200 kV, 
диелектрична испитивања склопним 
импулсним напоном 250/2.500 ms, 
амплитуде до 2.500 kV, диелектрична 
испитивање измјеничним напоном 
индустријске фреквенције на сувом 
и на киши до 1.200 kV, диелектрична 
испитивања атмосферским 
импулсним напоном чела до 15 
ms, диелектрична испитивања 
склопним импулсним напоном 

чела преко 150 ms, истовремено 
испитивање импулсним напоном 
(атмосферским или склопним) и 
напоном индустријске фреквенције, 
испитивање осцилаторним 
напонима на мјесту уградње 
металом оклопљених постројења, 
испитивања атмосферским струјним 
импулсима (1/5 ms; 4/10 ms; 8/20 
ms; 30/60 ms) металоксидних 
одводника пренапона, амплитуда до 
100 kA, диелектрична испитивања 
измјеничним напонима промјенљиве 
фреквенције, испитивање загријавања 
капацитивних високонапонских 
мјерних трансформатора, испитивање 
класе тачности капацитивних и 
индуктивних напонских мјерних 
трансформатора, мјерење нивоа 
парцијалних пражњења, мјерење 
напона радио сметњи, мјерење 
капацитета и угла диелектричких 
губитака, мјерење расподјеле 
напона.  

У лабораторији ниског напона 
могуће је обавити општа мјерења: 
мјерење општих електричних 
величина (напон, струја, снага, 
импеданса, индуктивност, капацитет, 
отпор), мјерење фазне и угаоне 
грешке мјерних трансформатора, 
мјерење преносних односа 
енергетских трансформатора, 
мјерења прелазних отпора 
контактних спојева и испитивање 
старења, мјерење брзина и времена 
реаговања склопних апарата, 
испитивање ИП кода, испитивање 
ИК кода, диелектрична мјерења 

до 12 kVeff и 12 kVpeak, мјерење 
изолационих размака и клизних 
стаза, термографска испитивања 
ИЦ камером, те испитивање пораста 
температуре: трофазна испитивања 
(6 kA при напону 8 V; 750 А при напону 
65 V), једнофазна испитивања (12 
kA при напону 8 V; 500 А при напону 
120 V), испитивање једносмјерном 
струјом (4 kA при напону 10 
V). Обављају се и испитивања 
подностивости кратког споја: 
трофазно краткоспојно испитивање 
до 100 kA и 1 s и једносмјерно 
краткоспојно испитивање 42 kA и 1 s.  

У лабораторији електротехничких 
материјала основна испитивања 
су: квалификацијска и контролна 
испитивања нових електротехничких 
материјала, посебно течних 
диелектрика, што укључује физичко-
хемијска и диелектрична испитивања, 
те структурну спектрофотометријску 
анализу; дијагностичка испитивања 
трансформаторских уља и папира 
из нових трансформатора и 
трансформатора у погону: физичко-
хемијска и диелектрична испитивања 
и хроматографска анализа гасова; 
одређивање степена полимеризације 
папира и процјена преосталог вијека 
трајања изолационог система (уље – 
папир) трансформатора; експертна 
интерпретација испитивања 
трансформаторских уља и папира. 

У оквиру лабораторије обављају се 
типска испитивања високонапонске 
и нисконапонске опреме. 

Е.Р.С.

Лабораторије ИРЦЕ идеалан 
полигон за усавршавање студената 
Електротехничког факултета из 
Источног Сарајева
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Теренска јединица Приједор, 
која послује у оквиру ЗП 
“Електрокрајина“ а.д. Бања 

Лука, друга је по количини преузете 
електричне енергије, броју корисника 
и дужини дистрибутивне мреже у 
систему овог предузећа.   

Дистрибутивно покрива град 
Приједор и дио општине Оштра Лука 
површине 834 квадратна километра са 
средњенапонском и нисконапонском 
мрежом у дужини од 4.100 километара 
и 561 трафо-станицом. 

У Сектору теренских операција ТЈ 
Приједор запослено је 89 извршилаца 
од чега су 62 теренски радници. 
Организовани су у девет теренских 
тимова, једну групу за мјерење и 
два тима за контролу мјерних мјеста, 
који опслужују 39.000 корисника са 
годишњом потрошњом од 207 GWh 
електричне енергије.  

Дипл. инж. ел. Драшко Љубичић, 
руководилац Теренске локације 
Приједор, каже да је расплет средњег 
напона, 20 kV и 6 kV, са припадајућом 
мрежом омогућен преко осам 

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Теренска јединица Приједор опслужује 39.000 корисника мреже

ИЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНВЕСТИЦИЈУ
Најзахтјевнији далековод за 
одржавање је траса од Козарца 
до Мраковице, док је за долазак 
до мјеста квара на правцу 
Овањска – Литица неопходан 
ангажман трећих лица са 
великим шумским тракторима, 
каже Љубичић

расклопних трафо-станица (РТС) 
- “Тукови“, “Козарац“, “Љубија“, 
“Брезичани“, “Горња Пухарска“, 
“Лисина“, “Оштра Лука“ и “Томашица“. 

- Градска 20 kV мрежа изведена је 
у облику затвореног СН прстена чиме 
је омогућено да се све трафо-станице 
на ужем подручју Приједора напајају 
двострано. Такође, највећи дио СН 

мреже у граду изведен је подземним 
кабловима што обезбјеђује додатну 
сигурност у испоруци електричне 
енергије- истиче Љубичић. 

Стање мреже и напонских прилика 
у сеоском подручју, како оцјењују у ТЈ 
Приједор, није на завидном нивоу, 
понајвише због старе и разуђене мреже 
и значајног шумско-планинског терена. 
Највеће потребе за реконструкцијом 
мреже су на подручјима Љубије, Жуна, 
Зецова, Буснова, Томашице, Пухарске, 
Поткозарја, затим дијелова Расаваца, 
Марићке, Криваје, Јеловца и Ћеле-
Петрова. 

Као најзахтјевнији далековод за 

Болна тачка

Од укупног броја трафо-станица 
на подручју ТЈ Приједор, око 
10 одсто су са 6 kV напонским 
напајањем, што је, уз изоловано 
звјездиште, превазиђен концепт 
грађен за потребе рудника 
Љубија и Томашица и као такав 
искориштен за трансформацију 
6/0,4 kV и дистрибуцију. 
- Због тога се планира 
постепени, сукцесивни, прелазак 
дистрибутивне мреже и 
постројења Љубије и Томашице 
са 6 kV на 20 kV напон напајања и 
систем са индиректно уземљеним 
звјездиштем, с тим да би се 6 kV 
напон задржао само за потребе 
рудника- навео је Драшко Љубичић.

За потребе резервног напајања Опште 
болнице Приједор поставили соларну 
електрану снаге 125 kW на нову 
надстрешницу за болничка возила
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возила- нагласио је Љубичић.
Према његовим ријечима, у току је 

пројекат реконструкције СН и НН мреже 
на 22 трафо-подручја инвестиционе 
вриједности од два милиона КМ који 
се финансира кредитним средствима 
Европске банке за обнову и развој. 

Што се тиче потреба за 
обезбјеђење квалитетнијег напајања, 
прије свега, наводе неопходност 
инвестиција у постројењима којима 
управља “Електропренос БиХ“. Како 
прецизирају, у постојећој трафо-
станици 220/110 kV “Приједор 2“ 
потребно је довршити започету 
изградња ТС 110/20 kV и на локалитету 
Дера изградити ТС 110 kV “Приједор 6“ 
која би побољшала напајање Козарца и 
Козаре, односно Мраковице и Лисине.     

- Овим би се приједорско подручје 
напајало из пет тачака чиме би се 
смањиле дужине СН водова, а тиме 
и преоптерећеност 20 kV мреже и 
технички губици на мрежи- нагласио је 
Љубичић.

У циљу приближавања напојних 
постројења и СН мреже потрошачима 

одржавање наводе трасу од Козарца 
до Мраковице због густе шуме Козаре 
чије гране при вјетру додирују или се 
обрушавају на каблове, што захтјева 
сталну просјечу коју није лако извести 
због отежаног приступа, имовинских 
односа и легислативе очувања 
Националног парка.  

- Најнеприступачнији терен је, 
ипак, на правцу Овањска - Литица 
гдје је за долазак до мјеста квара 
неопходно ангажовати трећа лица 
са великим шумским тракторима- 
истиче Љубичић додајући да ту имају 
значајне оперативне трошкове за 
обезбјеђење континуираног напајања 
малог броја потрошача.  

У ТЈ Приједор оцјењују да се стање 
мреже на њиховом подручју посљедњих 
година стално унапређује захваљујући 
инвестицијама. Међу значајнијима 
издвајају изграђену електроенергетску 
инфраструктуру у индустријској зони 
“Целпак“, затим, реконструкцију 
двије највеће расклопнице - “Тукови“ 
и “Козарац“, те обнову НН мреже у 
већини избјегличких и повратничких 
насеља.  

Помињу, такође, изграђену мрежу у 
насељу Пећани за напајање стамбених 
објеката породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида, те 
реконструкцију мреже са проширењем 
постојећег АММ система на 27 трафо-
подручја са око 5.000 потрошача. 

Поред тога, кроз два пројекта 
извршена је реконструкција НН 
мреже на 43 трафо-подручја за 680 
потрошача, прецизирају у приједорској 
дистрибуцији, додајући да је њиховим 
ангажманом постављена и јавна 
расвјета у Омарској, Гомјеници, 
Ламовитој, Калати и другим мјестима.  

- Недавно смо за потребе резервног 
напајања Опште болнице Приједор 
поставили соларну електрану снаге 125 
kW на нову надстрешницу за болничка 

неопходна су, додаје, улагања у 
повећање броја трафо-станица са 
тенденцијом смањења просјечне 
дужине НН излаза за 50 одсто. 

Поред тога, у плану је реконструкција 
преосталих расклопница, затим, 
изградња магистралних далековода 
ТС “Приједор 5“ – РТС Козарац“ и 
ТС “Приједор 1“ – Индустријска зона 
“Целпак“.  

- Обавезно је увођење даљинског 
управљања, путем SCADA система 
у свим објектима са селективном 
заштитом, као и даљинског управљања 
СН одводима у објектима 110 kV 
“Електропреноса БиХ“- закључује 
Љубичић. 

Предраг Клинцов

Пилот пројекти

Пилот пројекти “Електрокрајине“ 
који се односе на интерполацију 
дигиталног сигнала у 
средњенапонску мрежу 20 
kV, односно аутоматизације 
средњенапонске мреже по дубини, 
проведени су управо на подручју ТЈ 
Приједор. 

Поред тога, једна је од три 
организационе јединице предузећа 
на којима се реализовао пројекат 
санације дистрибутивне мреже 
са проширењем постојећег АММ 
система (пројекат “Тошиба“).

Сектор теренских операција 
организован у девет теренских тимова, 
једну групу за мјерење и два тима за 
контролу мјерних мјеста
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Основна мисија ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“ а.д. 
Бијељина, да обезбиједи 

поузданост у снабдијевању свих 
купаца, поправи квалитет мреже, 
смањи дистрибутивне губитке, те 
ефикасно дјелује у циљу откривања 
и санкционисања неовлаштене 
потрошње, никада није доведена 
у питање, понајвише захваљујући 
мотивисаности и обучености 
радника ангажованих у теренским 
јединицама.  Резултати њиховог 
рада итекако су видљиви на мрежи 

која покрива два града, Бијељину и 
Зворник,  и 11 општина Семберије, 
Мајевице, Бирча и дијела Посавине. 

ТЈ Угљевик, једна од пет теренских 
јединица “Електро-Бијељине“, 
запошљава око 40 теренских радника, 
који уз неколико службеника у 
организационом дијелу, брину о 
мрежи у рејону Угљевика и Лопара. 
Покрива веома занимљиво  рељефно 
подручје, почевши од питоме равнице 
која се граничи са Семберијом, преко 
брежуљака у подмајевичком крају, 
па до разуђене мреже на суровој 

ЗАСТОЈИ РИЈЕТКИ И КРАТКИ 
ТЈ Угљевик, једна од пет теренских јединица “Електро-Бијељине“, са 40-ак теренских радника,  
успјешно брине о мрежи на подручју Угљевика и Лопара, са које се напаја близу 13.000 купаца

Мајевици. На том пространству има 
више од 12.700 купаца електричне 
енергије.

- На подручју општине Угљевик 
тренутно је регистровано 6.353 
купца. Електричном енергијом се 
снабдијевају са 110 трафостаница 
10/0,4 kV, које напаја девет 
средњенапонских водова из двије 
чворне трафостанице. Трафостаница 
“Прибој“ је напојена једнострано 35 

kV водом из разводног постројења 
Угљевик, што нам представља 
проблем у погледу поузданости 
напајања. Због тога смо планом 
инвестиција предвидјели изградњу 
10 kV “Брана Снијежница“, чиме би 
се обезбиједило резервно напајање 
за ову трафостаницу, као и могућност 
резервног напајања подручја Теочака 
и Сапне из трафостанице “Прибој“- 
каже Александар Максимовић, 
технички експерт у ТЈ Угљевик.

Изузетан значај за ово подручје 
има чворна ТС “Модран“, која својим 
објектима напаја купце са територије 
двије општине.

- Из ТС 35/10 kV “Модран“ 
електричном енергијом се снабдијева 
већина купаца са подручја 
Угљевика. Пошто два далековода, 
“Корај“ и “Коренита“, напајају и 
дио трафостаница на подручју 
општине Лопаре, на раздвајању 
општина смо ове године уградили 
два управљива растављача, чиме 
је убрзана локализација кварова и 
њихово отклањање. Због превелике 
дужине 10 kV далековода “Корај“ и 
“Коренита“, чије појединачне укупне 
дужине прелазе 40 километара, у 
трогодишњем плану инвестиција 
смо предложили изградњу чворне 
ТС 35/10 kV "Мртвичко Поље", снаге 2 
МVA – каже Максимовић.

Планирана је, додаје, изградња 
нових средњенапонских водова на 
подручју општине Угљевик, док је 
трогодишњим планом превиђена 

На подручју општине Лопаре извршена 
уградња више од 1.000 бројила за даљинско 
очитање, што је значајно повећало тачност 
и скратило вријеме очитања купаца

Теренска јединица Угљевик проводи активности 
на инвестиционом одржавању

ЕЛЕКТРО- БИЈЕЉИНА
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и изградња подземних кабловских 
водова на територији градског дијела 
Угљевика, чиме би се обезбиједило 
додатно повезивање трафостаница у 
прстен и њихово двострано напајање.  

- На овај начин би се још више 
повећала поузданост у напајању 
градског подручја. Трудимо се да 
са нашим купцима имамо што бољу 
сарадњу, јер нам је у обостраном 
интересу да систем функционише 
на оптималан начин - истиче 
Александар Максимовић.

На подручју општине Лопаре 
тренутно је регистровано 6.368 
купаца, који се електричном 
енергијом напајају са 140 
трафостаница 10/0,4 kV. Поменуте 
трафостанице се напајају преко 
тринаест средњенапонских водова 
из четири чворне трафостанице. 

- На ТС 110/35/10 kV “Лопаре“, су 
прикључене 73 трафостанице и са 
ових трафостаница се  електричном 
енергијом снабдијева 3.440 купаца.

Из ТС 35/10 kV “Прибој“,  

електричном енергијом снабдијевамо 
1.258 купаца, а из ТС 35/10 kV 
“Модран“, са подручја општине 
Лопаре, 1.476 купаца. Планирана 
је изградња и неколико нових 
трафостаница на подручју општине, 
а у току је реконструкција још једног 
великог и значајног ТП “Мртвица 
5“. Уграђено је око 970 бетонских 

стубова из програма ЕБРД-а. До 
сада је на територији општине 
Лопаре извршена уградња преко 
1.000 бројила за даљинско очитање, 
што је значајно повећало тачност и 
скратило вријеме очитања купаца - 
напомиње Максимовић.

Наставља се тренд смањења 
губитака на дистрибутивној мрежи, 

смањује се број непланираних застоја 
и скраћује њихово трајање.

- С обзиром на изузетно 
неповољан рељеф на највећем дијелу 
територије Лопара, често имамо 
проблема у зимском периоду, када 
због сњежних наноса имамо много 
потешкоћа да приступимо објектима 
и отклонимо кварове. Трудимо се, 
да и у таквим условима, адекватно и 
брзо реагујемо- додао је Александар 
Максимовић. 

Теренски радници најбоље знају 
колико су сложени услови рада у 
одређеним ситуацијама, што нам је 
потврдио и Љубомир Јовичић

- Најважније је да волимо свој 
посао и да смо спремни да увијек 
реагујемо на вријеме и одговорно, 
како у редовним пословима, тако 
и у тренутку непланског застоја 
и конкретног квара. Најтеже је у 
вријеме екстремних услова, посебно 
у зимском периоду када нам јаки 
вјетрови и сњежни наноси покидају 
мрежу или оштете стубове и друге 
објекте и тада смо суочени са великим 
проблемима. Тешко је радити и по 
екстремно високим температурама, 
али се, ипак, потрудимо да посао 
буде завршен у најкраћем року и 
објекти под напоном. Поред тога, 
неријетко смо у прилици да у вријеме 
јаког олујног невремена, гледамо 
апокалиптичне слике, као када 
вјетар понесе кров или бандеру, што 
је права илустрација услова у том 
моменту- каже Јовичић.

Реализацијом амбициозних 
планова  наставиће се и у наредном 
периоду, како би се омогућило 
што квалитетније и уредније 
снабдијевање електричном 
енергијом свих купаца на подручју 
Мајевице и околине. 

Слободан Ђаламић

Наставља се тренд смањења губитака 
на дистрибутивној мрежи, смањује се 
број непланираних застоја и скраћује 
њихово трајање
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Електрокрајина је на свом дистрибутивном подручју 
уградила 5.700 паметних бројила у оквиру актуелног 
пројекта који се финансира кредитним средствима 

Европске банке за обнову и развој (EBRD). 
Према подацима Службе за управљање мјерним 

уређајима и развој “Електрокрајине“, закључно са крајем 
августа ове године, уграђено је 5.561 обрачунских бројила, 
140 сумарних бројила и 140 концентратора који прикупљају 
податке са бројила.    

Систем за даљинско очитање бројила скупља податке са 
концентратора и преноси их до централе дистрибутера гдје 
се врши валидација података и обрачун. 

Електроенергетски стручњаци истичу да паметна бројила 
имају опције даљинског очитања, укључења и искључења 
корисника дистрибутивног система, чиме су далеко 
ефикаснија од електронских бројила ранијих генерација  и 
старијих аналогних мјерних уређаја.  

Како напомињу, са даљинским управљањем купци 
електричне енергије, односно корисници мреже, добијају 
далеко поузданију услугу обрачуна и очитања потрошње. С 
друге стране, оператори дистрибутивног система добијају 
бољи и бржи увид у стање на терену, уз значајно смањење 
дистрибутивних губитака и трошкова пословања. 

- Ради се о савременим бројилима која су рађена по 
новим стандардима која подразумјевају већу сигурност, као 
и интероператибилност између бројила. Сада концентратори 
од различитих произвођача могу да читају бројила од 
различитих произвођача, што прије 10 година није био 

случај- указао је Милан Шормаз, руководилац Службе за 
управљање мјерним уређајима и развој.

Стручњаци који руководе пројектом у “Електрокрајини“ 
наглашавају да је проценат очитања бројила овог типа 
преко 94  одсто и наредним активностима план је да се овај 
проценат још више подигне.     

Истичу да су анализе података са сумарних бројила 
у трафо-станицама показале да дистрибутивни губици 
на реконструисаним мрежама са дигиталним бројилима 
посљедње генерације износе мање од седам одсто, а у 
неким случајевима и мање од три одсто, чиме се показује да 
је овај пројекат био потпуно оправдан. 

Планираним окончањем пројекта до краја априла идуће 
године, требало би бити уграђено од 25.000 до 26.000 паметних 
бројила са чиме би, уз раније инсталисане дигиталне мјерне 
уређаје, новим системом било обухваћемо око 20 одсто од 
укупног броја потрошача на подручју “Електрокрајине“. 

Уградња паметних бројила представља завршну 
фазу EBRD пројекта реконструкције и модернизације 
електродистрибутивне мреже на подручју “Електрокрајине“ 
у вриједности од 15 милиона евра. 

Предраг Клинцов

Са даљинским управљањем купци електричне 
енергије добијају далеко поузданију услугу 
обрачуна и очитања потрошње, а оператори 
дистрибутивног система бољи и бржи увид 
у стање на терену, уз значајно смањење 
дистрибутивних губитака и трошкова

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Пројекат модернизације електродистрибутивне мреже

УГРАЂЕНО 5.700 ПАМЕТНИХ БРОЈИЛА

До краја априла идуће године новим системом биће обухваћено 
око 20 одсто потрошача на подручју “Електрокрајине“

Изграђено 1.000 km мреже

Реконструкција дистрибутивне мреже као прва фаза 
EBRD пројекта, је завршена на подручју Козарске 
Дубице, док се у теренским јединицама Прњавор и 
Мркоњић Град приводи самом крају. Радови у Српцу, 
Градишци и Новом Граду су премашили 70 одсто 
реализације, док су у осталим теренским јединицама 
мањи проценти одрађеног посла.
У протекле три године, уз одређену принудну паузу 
због познате епидемиолошке ситуације, извршена је 
уградња 1.000 километара проводника и постављено 
више од 7.500 нових бетонских стубова, чиме је више 
десетина хиљада потрошача добило квалитетнију 
испоруку електричне енергије.
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ЕЛЕКТРО ДОБОЈ Неовлаштена потрошња електричне енергије сведена на минимум

ОДЗВОНИЛО НЕСАВЈЕСНИМ КУПЦИМА

Концепт рада Управа ЗП “Електро Добој“ 
успостављен протеклих година дао је значајне 
резултате у свим сферама пословања, а посебно 

је видљив у констатном напретку у погледу смањења 
неовлашћене потрошње електричне енергије. Контролом 
мјерних мјеста, праћењем потрошње електричне 
енергије, те кориштењем модерних техничких рјешења, 
крађа електричне енергије сведена је на минимум.  

Неовлаштена потрошња као категорија комерцијалних 
губитака у константном је паду те се дистрибутивни губици, 
који на нивоу предузећа износе 4,93 одсто, у највећој мјери 
односе на техничке губитке који су неминовни и морају да 
постоје у систему дистрибуције електричне енергије. Тако 
је за период од јануара до октобра 2021. године утврђено 
тек осам случајева неовлаштене потрошње, што је 
показатељ да мјере које се предузимају у циљу откривања 
крађе дају позитивне резултате.

Успјех добија на тежини ако се зна да ово предузеће има 
око 100.000 потрошача и да, поред територије Града Добоја, 
обухвата и општине Теслић, Шамац, Модричу, Дервенту, 
Брод, Петрово и Станаре. Такође, треба напоменути да је 
и проценат наплате неовлаштене потрошње преко 80%, те 
да се у већини случајева на тај начин избјегава упуштање 
у судски поступак и подношење тужбе против лица ради 
накнаде штете. 

Јавности није непознато да поред грађана који 

потрошњу и плаћање електричне енергије сврставају 
у своје редовне финансијске обавезе и измирују их на 
мјесечном нивоу, постоји и друга, додуше знатно мања 
група, која не размишља на тај начин и која је спремна 
да предузимањем различитих “марифетлука“ покушава 
сакрити своју потрошњу, односно приказати је у 
минималном износу. 

У том случају долази до проблема за дистрибутера али 
и за несавјесног купца. Проблем за дистрибутера огледа 
се у томе што се повећавају његови дистрибутивни губици, 
обзиром да је неовлаштена потрошња једна од категорија 
комерцијалних губитака. 

С друге стране, оно чега можда у том тренутку 
несавјесни купац није у потпуности свјестан јесте то да ће 
он имати проблем са Кривичним законом, обзиром да због 
таквог поступања улази на терен кривичне одговорности. 

Члан 225. Кривичног законика Републике Српске 
дефинише кривично дјело крађа електричне енергије 
на начин да се под извршиоцем овог кривичног дјела 
сматра свако ко супротно важећим прописима прикључи 
енергетске објекте, уређаје или инсталације на енергетску 
мрежу, без издате сагласности и закљученог уговора о 
прикључењу, или ко изврши неовлаштено прикључење 
на мрежу након извршене обуставе испоруке електричне 
енергије, када техничко изведено стање омогућава 
кориштење електричне енергије без мјерног уређаја, 

Континуираним праћењем дистрибутивних 
губитака на мјесечном нивоу врши се лоцирање 
трафоподручја са повећаним губицима, која 
аутоматски постају предметом ванредне контроле

Дистрибутивни губици, који на нивоу предузећа износе 4,93 одсто, 
у највећој мјери односе се на техничке губитке који су неминовни
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мимо мјерног уређаја или преко мјерног уређаја на којем је 
онемогућено правилно мјерење, ко изврши скидање или 
оштећење пломбе оператора дистрибутивног система са 
мјерног уређаја или ко користи електричну енергију преко 

неовлаштено замијењеног мјерног уређаја или ко другима 
омогући прикључење објеката, уређаја и инсталација 
преко својих објеката, уређаја и инсталација или онемогући 
овлаштеним лицима оператора дистрибутивног система 
безбједан, потпун  и неометан приступ мјерним уређајима 
и инсталацијама, као и мјесту прикључка и мјерења ради 
очитавања, провјере исправности, отклањања кварова, 

замјене, одржавања и контроле исправности мјерних и 
других уређаја са мјерним ормарима, уређења мјерног 
мјеста и обуставе испоруке енергије, те да ће се казнити 
казном затвора од шест мјесеци до три године и новчаном 
казном.

Основни метод откривања неовлаштене потрошње 
којим се руководи “Електро Добој“ јесте континуирано 
праћење дистрибутивних губитака на мјесечном нивоу. 
Тако се  врши маркирање трафоподручја са повећаним 
губицима, која аутоматски постају предметом ванредне 
контроле. Постављају се контролна мјерења на 
нисконапонским излазима и врше ванредна очитања, 
анализирају подаци и утврђују нисконапонски излази 
који имају повећане губитке. Након тога се врши детаљна 
контрола свих магистралних и прикључних водова и 
мјерних мјеста на излазима на којима су лоцирани губици. 

 Оваквим начином контроле установи се или 
неовлаштена потрошња или технички квар који је 
проузроковао губитке на контролисаном нисконапонском 
воду. У случају да се ради о неовлаштеној потрошњи 
поступа се по Правилнику о утврђивању и документовању 
неовлаштене потрошње, којим су дате смјернице за рад 
приликом прикупљања потребних доказа, сачињавања 
прописаних записника, обрачуна, фактурисања и наплате 
по фактурама.

 У записник се уписују сви битни елементи за обрачун 
неовлаштено утрошене електричне енергије, који се 
уручује и купцу. 

Други, не тако чест, метод утврђивања неовлаштене 
потрошње јесте анонимна пријава од стране грађана. По 
запримљеној пријави радници излазе на терен како би се 
извршила провјера тачности достављене информације 
те предузели даљи кораци у случају евенуталне 
неовлаштене потрошње. Поред наведеног, развојем 
технологије у електроенергетској области, омогућено је 
да се и другим методама открије неовлаштено кориштење 
електричне енергије као што су мултифункционална 
бројила, одређени технички уређаји итд.

У “Електро Добоју“ истичу да наведени позитивни 
резултати нису остварени преко ноћи већ су резултат 
дугогодишњег исправног пословања и руковођења 
предузећем по чему је овај колектив био препознатљив 
годинама како на нивоу Републике Српске тако и у цијелом 
региону. 

Лазар Стјепановић

За кривично дјело крађа електричне енергије  предвиђена казна 
затвора од шест мјесеци до три године и новчана казна

Nаведени позитивни резултати нису остварени преко 
ноћи већ су резултат дугогодишњег исправног пословања и 
руковођења предузећем
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Упркос првобитној замисли о 
дистрибутивној мрежи, као 
радијално конфигурисаном 

систему, савремене дистрибутивне 
мреже, због све израженије изградње 
и подстицања изградње малих 
производних објеката који се на њих 
прикључују,  постају двострано напајани 
системи сложених енергетских токова. 

Већина таквих дистрибутивних 
система моделује се на начин да се 
производни објекти са припадајућом 
мрежном инфраструктуром по 
могућности смјештају што ближе 
мјерним мјестима са већим сталним 
потребама за електричном енергијом, 
односно удаљеним, руралним, 
подручјима чије би напајање 
из обновљивих извора довело 
до смањења падова напона на 
далеководним потезима “градска 
језгра – удаљена рурална подручја“.  

Код појединих дистрибутивних 
система, осим чињенице да су постали 
двострано напајани, те у том смислу 
на својеврстан начин дјелимично 
независни од преузимања са преносне 

мреже, енергетска ситуација се 
помјерила, тако да се ови дистрибутивни 
системи не понашају само као потрошачи 
електричне енергије преузете из правца 
преносне мреже, већ напротив – напајају 
преносну мрежу, односно врше испоруку 
произведене електричне енергије 
која се није утрошила у оквирима 
дистрибутивног, локалног конзума. 

Управо такав, двострано напајан, 
али и специфичан систем који 
врши напајање преносног система  
јесте дистрибутивни систем ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале 
који по свему судећи, у односу на 
сусједне и регионалне дистрибутере, 
има вјероватно убједљиво највећи 
процентуални пласман електричне 
енергије у електропреносну мрежу, а 
који је засигурно први дистрибутивни 
систем у оквиру “Електропривреде 
Републике Српске“ код којег се појавио 
овај појам “повратне електричне 
енергије“, односно појава “поврата у 
преносну мрежу“.     

Појава враћања вишка произведене 
електричне енергије у електропреносну 
мрежу на подручју које покрива ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале 
запажена је још од 2005. године, што 
је година од које постоје тренутно 
документовани и обрађени подаци. 

Просјечна годишња производња 
за период од 2005. до 2021. године 
износила је читавих 61.714.377 [kWh], 
а да је мјесечни просјек 5.142.865 

МРЕЖИ НЕ МАЊКА ВИШКА

ПРОЈЕКТИ  ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале увелико у новој енергетској транзицији

Пише: Милан Тимотије

[kWh]. Међутим, још интересантније је 
примјетити то да је  просјечна годишња 
производња за период  2016. – 2021. 
година од високих 90.193.448 [kWh], 
те просјечна мјесечна од 7.516.121 
[kWh], значајно већа од годишњег, тј. 
мјесечног просјека у периоду 2005. 
– 2015. који износе 46.180.338 [kWh], 
односно 3.848.361 [kWh], респективно.

“Електродистрибуција“ постала први дистрибутивни систем у оквиру ЕРС-а који врши испоруку 
произведене електричне енергије која се није утрошила у оквирима дистрибутивног, локалног конзума

На мрежу предузећа тренутно 
прикључена 22 мала производна 
објекта, шест соларних електрана и 16 
хидроелектрана, укупне инсталисане 
снаге 45,65125 MVA 

Како смањити губитке

Утицај малих производних 
објеката је у погледу активних 
губитака изузетно значајан, 
па је процијењено да је у 
мрежи “Електродистрибуције“ 
Пале, у оквиру анализираног 
четверогодишњег периода 
генерисано преко 20 GWh активних 
губитака више.  
Осим недовољно развијеног 
конзума удаљенијих подручја 
на којима су махом смјештене 
мале хидроелектране, битно је, 
поменути и проблем неуправљиве 
производње, будући да ОДС-
ови тренутно већински немају 
развијене ни механизме праћења 
у реалном времену, а нити 
механизме командовања, односно 
регулације, па се мали произвођачи 
понашају потпуно слободно, 
готово без икаквог уплитања 
диспечерске службе оператора 
дистрибутивног система. 
Такође, утицајем највиших 
државних инстанци, али свакако 
и јединица локалне самоуправе, 
потребно је интензивирати 
потрошњу електричне енергије 
удаљенијих подручја, а првенствено 
кроз улагања у малу или средњу 
индустрију, како би се што прије 
постигло оно за шта је производња 
на дистрибутивном нивоу идејно 
и предвиђена, напојити удаљени 
мањи или већи конзум, олакшати и 
појефтинити услове прикључења, 
по могућности измјестити већа, 
нарочито бучнија, индустријска 
постројења, те у коначници 
смањити дистрибутивне 
преносне губитке.
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На мрежу предузећа тренутно 
су прикључена 22 мала производна 
објекта укупне инсталисане снаге 
45,65125 MVA,  привидне снаге (35,28 
MVA на 35 kV нивоу, 9,9425 MVA на 10 kV 
напонском нивоу, те 0,42875 MVA на 0,4 
kV напонском нивоу), те појединачних 
снага од 50 [kW] до 9,98 [MW], од чега 
шест соларних и 16 хидроелектрана.

Међутим, претпоставка је да ће 
само до краја ове године у погон бити 
пуштене двије нове соларне електране 
збирне снаге 150 kVA, а до краја наредне 
године и неколико хидроелектрана. 

Доста велики хидро-потенцијал 
дистрибутивног подручја ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале, као и 
релативно добар соларни потенцијал 
који подразумијева просјечно око 1.800 
сунчаних часова годишње, већ неколико 
година уназад доприноси стварању 
доста добре инвестиционе атмосфере, 
што представља подлогу за предвиђање 
да ће у наредних неколико година 
количине произведене електричне 
енергије бити у значајном порасту.   

То неминовно упућује на закључак 
да ће због неједнаког прираста конзума 
у односу на повећање дистрибутивне 
производње, долазити до све већих 
вишкова произведене електричне 
енергије у оквирима дистрибутивне 
мреже, који ће недвосмислено 
остваривати поврат у електропреносни 
систем, све до евентуалне изградње 
и унапређења система адекватне 
акумулације електричне енергије.

Укупно враћена електрична 
енергија у периоду од 2005. до 2021. 
године износи огромних 597.402.976 
[kWh], што представља годишњи 
просјек од 35.141.351 [kWh], односно 
мјесечни просјек од 2.928.446 [kWh]. 

Поред тога, треба примјетити и 
то да је, слично као код производње, 
у периоду од почетка 2016. до краја 
2021. године испоручено 328.995.935 
[kWh], што даје великих 55,07% укупно 
приказане испоруке (2005. година 
и даље), односно да су остварени 
годишњи и мјесечни просјеци за овај 
период у вриједностима од: 54.832.656 
[kWh] и 4.569.388 [kWh], респективно, 
знатно већи. 

Евидентно је да порастом 
производње долази и до увећања 
количине враћене електричне енергије 
у електропреносну мрежу, чак – да је 
ова количина из године у годину већа 
не само у апсолутном, него и у погледу 

релативног односа према укупно 
произведеној електричној енергији у 
оквирима дистрибутивног система. 

Тако, уочава се, већ 2005. године 
постоји значајно висок проценат 
враћене електричне енергије у односу 
на укупно произведену, да би се исти 
још 2009. године приближио педесетом 
проценту. Осим 2011. године у којој је 
дошло до изразито високог процента 
од готово 71% испоруке, у периоду од 
2012. до 2021. године само у двјема 
годинама проценат испоруке у односу 
на производњу није био изнад 60%. 

Претходни подаци указују да ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале 
представља засигурно, у свјетлу 
нето потрошње крајњих купаца, 
електродистрибутивно предузеће 
са процентуално највећим удјелом 
произведене електричне енергије на 
дистрибутивном нивоу по испорученом 
киловат-часу, затим јединици 
површине, те по мјерном мјесту.   

У вези са претходним, 
недвосмислено је јасно да крајњи купци 
на подручју ЗП “Електродистрибуција“ 
а.д. Пале предњаче у смислу трошења 
електричне енергије из обновљивих 
извора, те да ће се проценат ове 
енергије из укупног производног микса 
у предстојећем периоду све више, 
односно све брже повећавати. 

Овај закључак битан је, свакако, 
из више разлога, али су најважнији 
они који се односе на већу енергетску 
стабилност и независност, односно 
значајно смањење емисије угљен-
диоксида, па самим тим и смањење 
трошкова CO

2 такси. 
Ипак, потребно је указати и на 

одређене проблеме о којима би се 
морало повести рачуна у периоду 
евидентне енергетске транзиције 

која нам предстоји, али и којој се већ 
увелико налазимо.  

Наиме, још увијек недовољно 
развијен дистрибутивни конзум на 
подручјима гдје су лоцирани мали 
производни објекти, подразумијева 
да се значајан дио произведене 
електричне енергије, умјесто да буде 
утрошен у оквирима дистрибутивног 
система, испоручује у електропреносну 
мрежу. Велике количине инјектовања 
у електропреносну мрежу чине да 
се традиционална дистрибутивна 
мрежа претвара у мрежу производно-
потрошачког типа, односно као 
мања, или чак електрана средње 
инсталисане снаге  која је прикључена 
на електропреносну мрежу.  

Овај закључак указује на то да у 
оквирима дистрибутивног система 
неминовно долази до пораста количине 
губитака активне електричне енергије, 
које оператори дистрибутивног система 
покривају из властитих средстава. 
Тренутно важећа регулатива не 
препознаје ни механизме наплате 
логично припадајуће мрежарине 
ОДС-ова за оне количине електричне 
енергије које су протранзитовале 
кроз дистрибутивне средњенапонске 
далеководе на потезу “Праг електране 
– електропреносна мрежа“. 

(Аутор је руководилац Службе за 
управљање мјерним подацимa у ЗП 

“Електродистрибуција“ Пале)

10 [kV] 35 kV [kV] [%]

2005.5 5,482,806 02 1,326,241 21,326,241 38.44
2006.4 9,128,299 02 2,646,932 22,646,932 46.10
2007.5 0,377,500 02 2,752,478 22,752,478 45.16
2008.4 5,034,034 02 1,587,070 21,587,070 47.94
2009.4 6,848,692 02 2,845,372 22,845,372 48.76
2010.5 4,988,582 03 1,249,035 31,249,035 56.83
2011.1 8,317,246 01 2,986,548 12,986,548 70.90

2012.3 6,369,497 3,175,797 19,529,691 22,705,488 62.43
2013.5 5,633,918 2,820,154 31,502,982 34,323,136 61.69
2014.4 3,706,079 5,537,909 17,587,751 23,125,660 52.91
2015.5 2,097,063 5,098,622 26,395,068 31,493,690 60.45
2016.7 6,902,397 6,855,794 41,387,064 48,242,858 62.73
2017.6 6,655,543 4,749,159 38,140,668 42,889,827 64.35
2018.9 1,954,538 5,978,931 53,399,896 59,378,827 64.57
2019.9 5,198,038 3,669,974 58,192,895 61,862,869 64.98
2020.7 8,269,103 3,207,597 33,104,948 36,312,545 46.39
2021. 132,181,072 5,409,414 74,899,595 80,309,009 60.76

1,049,144,406 46,503,351 549,534,234 596,037,585 56.81

(2005. - 2021.), [kWh]

Крајњи купци на подручју ЗП 
“Електродистрибуција“ предњаче у 
смислу трошења електричне енергије 
из обновљивих извора

До краја ове године у погон ће бити 
пуштене двије нове соларне електране 
збирне снаге 150 kVA, а до краја наредне 
године и неколико хидроелектрана
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Зависно предузеће 
“Хидроелектране на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, 

након проширења производних 
капацитета изградњом МХЕ “Бочац 
2“ и “Кућне турбине“, наставља свој 
инвестициони циклус.

Студијe су показале да су 
са аспекта могуће производње 
електричне енергије значајни 
потенцијали у средњем току 
Врбаса, као и соларне енергије на 
локалитету Ада Поље,  па је намјера 
Управе да настави изградњу нових 
хидроенергетских и фотонапонских 
постројења. 

Тако се планира изградња соларне 
електране инсталисане снаге 9,26 
МW на локалитету Ада поље, два 
километра низводно од бране “ХЕ 
Бочац“, на лијевој обали Врбаса. 

Имајући у виду глобалне 
смјернице у процесу декарбонизације 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ Наставак инвестиционог циклуса

УСКОРО ЕЛЕКТРАНА НА АДА ПОЉУ
На лијевој обали Врбаса, 
два километра низводно од 
бране “ХЕ Бочац“, планирана 
изградња соларне електране 
инсталисане снаге 9,26 МW

и потреба да се што већи проценат 
електричне енергије производи из 
обновљивих извора, овај пројекат 
је врло значајан за “ХЕ на Врбасу“ 
и електроенергетски систем 
Републике Српске. 

Ново фотонапонско постројење 
ће омогућити боље балансирану 
производњу, посебно љети када је 
мањи доток воде у акумулацију. 

Оправданост инвестиције и 
разлог да се ова електрана гради 
баш на овом мјесту огледа се и у томе 
што у овом дијелу Републике Српске 
постоји дефицит у производњи 
електричне енергије, а на овај начин 

смањиће се и губици у преносној 
мрежи, јер се велики дио електричне 
енергије за ову регију испоручује из 
удаљених термоелектрана.

Први корак у реализацији 
пројекта била је израда елабората 
о могућности кориштења соларне 
енергије на овој локацији, који 
је показао да постоји економска 
оправданост за пројектовање и 
изградњу соларне електране. У току 
су даље активности на обезбјеђењу 
потребних дозвола и сагласности у 
складу са законском регулативом.  

Зависно предузеће “ХE на Врбасу“ 
а.д. Мркоњић Град располаже са три 
производна објекта на ријеци Врбас: 
ХЕ “Бочац“, инсталисане снаге 110 
MW и годишње производње 273 GWh, 
ХЕ “Бочац 2“, инсталисане снаге 
8,76 MW i годишње производње 41,2 
GWh и мини хидроелектрана “Кућна 
турбина“, инсталисане снаге 0,568 
MW и годишње производње 4,19 GWh.  

МХЕ “Бочац 2“, прибранско 
постројење које је изграђено на 
постојећој брани компензационог 
базена ХЕ “Бочац“ у функцији је од  
2018. године и задовољава савремене 
трендове и технолошка достигнућа. 

Драган Милановић

Ново фотонапонско постројење 
ће омогућити боље балансирану 
производњу, посебно љети када је мањи 
доток воде у акумулацију

У току су даље активности на 
обезбјеђењу потребних дозвола и 
сагласности у складу са законском 
регулативом
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ЗП “Електро-Херцеговина“ 
а.д. Требиње, као једно 
од зависних предузећа у 

склопу “Електропривреде Републике 
Српске“, прославља 30 година 
постојања у данашњем облику. То је 
предузеће регионалног типа, које 
у свом саставу има пет теренских 
јединица, а у свакој од њих су 
запослени радници различитих 
профила и са различитим искуством.

У склопу теренске јединице 
Требиње, гдје се налази и сједиште 
предузећа, од 1992. године је 
запослен и Радослав Нинковић, који је 
тренутно ангажован на радном мјесту 
пословође, а уједно је и предсједник 
Синдикалне организације Електро-
Херцеговине. Али, Радослав није само 
то. Он увијек зна који радник у било 
којој теренској јединици има неки 
проблем, за који је потребна помоћ 
Синдиката, гдје треба замијенити 
сијалицу за јавну расвјету и пружити 
хуманитарну помоћ на нивоу цијеле 
Републике Српске.

На почетку разговора каже да 
је у Електро-Херцеговини од марта 
1992. године, у којој је, због ратних 
дејстава, нормалан рад настављен 
тек 1996. године.

Можете ли се присјетити Електро-
Херцеговине из 1992. године?

Ово предузеће постоји још од 
1949. године, дакле у вријеме бивше 
Југославије, то је била ООУР чије је 
сједиште било у Мостару. Предузеће 
је у то вријеме покривало и подручје 
Равног, Иванице, тј. добар дио 
херцеговачке територије који данас 
припада Федерацији БиХ, као и један 
дио Црне Горе. 

Треба истаћи да је у том периоду 
био мањи број запослених, али су и 
захтјеви тада били нешто другачији. 
Што се тиче услова за рад, били су 
у складу са тадашњим временом и 
потребама. Ново вријеме доноси нове 
изазове и потпуно другачије захтјеве 
и потребе.

Електро-Херцеговина редовно 
учествује у хуманитарним акцијама 
на цијелом подручју Републике 
Српске. На који начин мотивишете 

себе и своје колеге да дају свој 
максимум?

Радници овог колектива се 
увијек радо одазивају на позиве 
за пружање помоћи, гдје год то 
треба. Огромне поплаве из 2014. 
године су само један примјер таквих 
активности. Одмах на почетку се 
пријавило 40 људи, који су били 
спремни да помогну у најугроженијим 
дијеловима Републике Српске. Ипак, 

на крају је у акцији учествовало 
16 радника Електро-Херцеговине, 
обзиром да је исказана таква 
потреба. У Шамцу смо остали дуже 
него што је било предвиђено, јер 
смо радили на оспособљавању 
електродистрибутивне мреже 
неопходне за рад пумпи које су 
становништву биле потребне за 
чишћење стамбених и пословних 

ЗА СВАКИ ПРОБЛЕМ ПОСТОЈИ РЈЕШЕЊЕ
Вођење синдикалне организације изискује балансирање потреба и захтјева, са једне стране и 

расположивих ресурса и могућности, са друге стране, каже Нинковић

објеката. Треба истаћи да смо 
донирали опрему, стубове и камион 
прехрамбених производа за грађане 
Шамца. Радници су се одрекли својих 
дневница, а и цјелокупан Холдинг те 
године није организовао Радничке 
спортске игре, већ је новац намијењен 
за ову сврху дониран у хуманитарне 
сврхе као помоћ становништву у 
погођеним подручјима. 

Ништа другачије није било ни 
2019. године када је територију 
Херцеговине погодило невиђено 
олујно невријеме. Несебично смо 
радили, отклањали кварове на 
електродистрибутивној мрежи и 
помагали становништву. Имамо ми 
у Херцеговини сваког љета и бројне 
пожаре и ту смо увијек да помогнемо 
и пружимо помоћ како у људству 
тако и у опреми и механизацији. Ове 
године је подручје Херцеговине било 
погођено земљотресом који је нанио 
велике штете, нарочито на подручју 
Берковића и Љубиња. Наравно, 
ту смо учествовали у санирању 
штете како на електроенергетским 
објектима тако и у другим сегментима 

Овај колектив у систему ЕРС-а 
препознатљив по великом броју 
добровољних давалаца крви

Радослав Нинковић, предсједник Синдикалне 
организације Електро-Херцеговине

РИЈЕЧ РАДНИКА 
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гдје је наша помоћ била потребна.
Електро-Херцеговина је и 

колектив који у цијелом систему има 
највећи број добровољних давалаца 
крви, сразмјерно броју запослених, и 
као такви смо препознати и у систему 
ЕРС-а и у локалној заједници. 
Мотив нам је увијек исти – помоћ 
и подршка у правом тренутку тамо 
гдје је потребна. Ту нам никада није 
потребан неки додатни подстицај и 
увијек смо спремни да на лицу мјеста 
пружимо свој максимум. 

Колико је захтјевно водити 
Синдикалну организацију? 

У Синдикалној организацији 

сам већ дуги низ година, тако да 
могу рећи да је то веома захтјеван 
посао, који изискује балансирање 
потреба и захтјева, са једне 
стране и расположивих ресурса и 
могућности, са друге стране. Оно што 
је за нас приоритетно и најважније 
је да се поштују права радника. 
Треба истаћи да имамо један број 
дугогодишњих радника на терену, 
који имају специфичне потребе и 
професионална обољења, о чему 
се посебно треба водити рачуна. 
Оваквим захтјевима увијек настојимо 
удовољити, јер су они дали свој 
несебични допринос у раду и развоју 
нашег предузећа. 

Посебан акценат смо ставили 
на пружање помоћи радницима код 
вантјелесне оплодње, те с поносом 
могу рећи да смо у посљедњих десетак 
година кроз овакве активности 
допринијели да се неколико наших 
радника оствари у улози родитеља 
и, на неки начин, сви смо дио њихове 
среће. Уколико то дозвољавају 
расположиви ресурси, Синдикална 
организација Електро-Херцеговине 
удовољава и неким захтјевима који 
нам долазе изван предузећа. Прије 
свега ту мислимо на пружање помоћи 

у лијечењу дјеце, али и одраслих 
особа са тешким дијагнозама. 

Шта ће се, по вашем мишљењу, 
дешавати у Електропривреди 
Републике Српске у наредном периоду, 
да не кажемо у наредних 30 година?

Тренутно се дешавају огромне 
промјене на глобалном нивоу, што 
ће се неминовно одразити и на ово 
подручје и систем ЕРС-а. У свијету 
се предвиђа криза у размјерама 
које до сада нису виђене и огроман 
раст цијена у свим сегментима 
од одржавања мрежа па све до 
производње електричне енергије. 
Ипак, систем Електропривреде 
Републике Српске, са својим 
ресурсима, уз наставак започетог 
инвестиционог циклуса, може 
остварити добре резултате. Истина 
је да је код нас цијена електричне 
енергије социјална, али се  уз  
визионарско пословање примјерено 
новом времену може сачувати од 
значајнијих поскупљења.

Какви су ваши планови?
У Електро-Херцеговини до 

пензије. Ми старији радници 
некако више цијенимо овај посао. 
Млађи људи имају циљеве који 
неријетко подразумијевају одлазак у 
иностранство и тражење свог мјеста 
негдје у развијенијим земљама. То је 
једноставно процес који је присутан 
свуда у региону, па и шире,  и који се 
тешко зауставља. 

Далиборка Ратковић

Иако је код нас цијена електричне 
енергије социјална, вјерујем да уз  
визионарско пословање примјерено 
новом времену може сачувати од 
значајнијих поскупљења

Кћерка успјешна пливачица

Радослав је живи доказ да човјек 
може истовремено бити успјешан 
на пословном и приватном плану. 
Поносан је на своју породицу, 
посебно на кћерку Ивану, која је 
успјешна пливачица.
- На почетку Иванине каријере, 
добар дио времена сам проводио 
на путу, јер тада у Требињу нису 
постојали услови потребни 
за талентоване пливаче и 
пливачице. Данас Требиње има 
модерни олимпијски базен, данас 
је пуно лакше. Најближи доступни 
затворени базени у то вријеме 
били су у Дубровнику и Херцег 
Новом, тако да сам свакодневно са 
дјететом, да би  тренирала, морао 
путовати на тим релацијама. 
Имам још једну кћерку, која је 
такође успјешна и талентована 
за пливање, али је на неки начин 
стављена у други план, јер је 
Иванина каријера била на првом 
мјесту – каже Радослав. 
Ивана тренутно живи и ради 
у Хјустону, у Сједињеним 
Америчким Државама. Инжењер 
је информатике и запослена је у 
једној нафтној компанији.
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Ристо Тешић из Доње Буковице 
један је од ријетких радника 
чије се име 30 година налази у 

матичним књигама “Електропривреде 
Републике Српске“, од њеног оснивања 
до данас. У Термоелектрану Угљевик 
стигао је из бијељинске “Младости“, 
фабрике савитљивих цијеви и вратила, 
која је својевремено била једна од 
бољих фабрика у бившој Југославији.  

С обзиром да је завршио производно 
машинство, гдје су доминантне  области 
машински елементи и машинске 
конструкције, маштао је о конструисању 
и стварању неких нових елемената, а 
“Младост“ му није пружила прилику да 
покаже креативност и своје механичке 
способности. 

На отворени конкурс у РиТЕ 
Угљевик јавио се давне 1988. године, 
гдје је примљен у конструкциони биро 
и распоређен на мјесто конструктора. 
Дочекале су га пуне руке посла. 
Свакодневно су стизали захтјеви за 
конструкције нових алата. Сваки је за 
Ристу био велики изазов и готово да 
није  било задатка за које није могао да 
нађе рјешење. 

Ристо није чекао да му неко 
достави захтјев него је настојао да 
уочи проблем и да постојећа рјешења 
побољша и унаприједи.  Водећи 
инжењер конструкционог бироа је 
постао 1996. године, а од 2011. до 
краја радног вијека био је руководилац 
Ремонтне радионице. 

Од великог броја машинских 
елемената које је конструисао издваја се 
уређај за брушење ротора генератора. 

СУСРЕТИ Ристо Тешић, радник ЕРС-а од њеног оснивања, испраћен у заслужену пензију

ПРИВИЛЕГИЈА ЈЕ РАДИТИ У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ
На отворени конкурс у 
РиТЕ Угљевик јавио се 
давне 1988. године, гдје је 
примљен у конструкциони 
биро и распоређен на мјесто 
конструктора. Водећи инжењер 
конструкционог бироа је постао 
1996. године, а од 2011. до краја 
радног вијека био је руководилац 
Ремонтне радионице

- Овај уређај, иако направљен за 
потребе Термоелектране “Угљевик“, 
обишао је пола бивше Југославије. 
Кориштен је у Термоелектрани Пљевља 
у Црној Гори, у Македонији, а недавно 
су га тражили и из Термоелектране 
Станари – каже Ристо.

Пројектовао је, каже, и алате 
за израду великог броја елемената 
котла савијањем, пробијањем и 
просијецањем, те алате за брушење 
колектора генератора. Урадио је и 
специјалне стезне алате за обраду 
стругањем и глодањем. 

- Поносан сам и на транспортне 
уређаје за непрекидни транспорт, 
подизање и преношење терета, као и 
велики број елемената одшљакивача, 
крацера – додаје Ристо.

Око педесет разних алата за 
ливење гуме су такође дјело Ристе 
Тешића. Пројектовање и конструисање 
ове врсте алата или у овом случају, 
прецизније речено калупа, је 
специфичан посао. 

- Потребно је урадити прорачун и 
накнадни прорачун величине шупљине 
у калупу, водећи рачуна о томе да 
је температура гуме која се излива 
200, па и 300 степени, те да се након 
хлађења скупља и да треба као таква 
да се уклопи у калуп. Данас постоји 
стотину врста гума, постоје и општи 
коефицијенти за прорачун, али треба 
добро познавати материјале да би алати 
били употребљиви – објаснио је Тешић.

Његове радне колеге подсјећају 

да је он направио велики шестар кога 
је назвао “циркулографомеа“ или “мој 
цртач кругова“, помоћу кога су, у размјери 
један напрема један прецизно цртали 
елементе које је било потребно исјећи 
на пантографу, а који су прије Ристиног 
шестара цртани непрецизно на папиру, а 
затим преношени на материјал.

Питали смо га које услове 
треба да има савремена ремонтна 
радионица. Није дуго размишљао: 
Мора имати добар кадар, све зависи 
од стручности радника! 

- На првом мјесту мора да има 
доброг инжењера, који  зна цртеже, 
машине, технологију и мора да има 
добре мајсторе. На другом мјесту су 
машине – рекао је Тешић.

Он примјећује да је у области у 
којој је провео радни вијек данас лоша 
старосна структура радника. 

- У Ремонтној радионици, најмлађи 
човјек је мало млађи од мене. Имамо 
велики одлив ВКВ мајстора, стругара, 
брусача, глодача. За мене је несхватљиво 
да не постоји школа за стругаре и да 
је данас тешко наћи младог човјека 
заинтересованог за ове позиве. То се 
мора промијенити – каже Тешић.

Смета му, каже, што осавремењавање 
блока Термоелектране није пратило 
осавремењавање радионице и да у 
наредном периоду треба радити на 
набавци савремених машина.

За 30 година рада у 
“Електропривреди Републике Српске“ 
Тешић је, каже, осјетио дух “добрих 
старих времена“, о којима старије 
генерације причају са сјетом.  

- То вријеме у овој компанији и 
данас живи у многим сегментима. 
То је привилегија запослених у 
Електропривреди.  Фирма нас 
шаље на рехабилитацију.  Врњачка 
Бања са терапијама ме кошта 300 
КМ. И то платим у шест рата, скоро 
да и не осјетим. Редовне плате,  
регрес, сва права из радног односа, 
Електропривреда Републике Српске 
заиста представља  сигурност за 
радника и његову породицу – закључио 
је Тешић. 

Светлана Симанић

Имамо велики одлив ВКВ мајстора, 
стругара, брусача, глодача. Тешко 
је данас наћи младог човјека 
заинтересованог за ове позиве. То се 
мора промијенити

Од великог броја машинских елемената 
које је конструисао издваја се уређај 
за брушење ротора генератора.  Овај 
уређај обишао је пола бивше Југославије
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блока за основни рада на рачунару. 
Оперативно особље се углавном по 
први пут сусретало са рачунаром, 
радом са мишем и тастатуром. Тешко 
су прихватали чињеницу да ће ускоро 
стари писачи и преклопке бити 
замијењени новом технологијом.

Већина је била увјерена да се то 
никада неће догодити, сумњала је и 
у технологију и у себе, јер је то била 
велика “новотарија“ у том времену.

Тих година је технологија и употреба 
рачунара била у експанзији, како на 
Термоелектрани тако и у нашем малом 
граду и школама.

Оперативно особље блока, након 
20-так година свога рада са “класичном 
аутоматиком“, је за само пар мјесеци 
обуке, уз помоћ стручног кадра, 
успјешно овладало новом технологијом 
и било спремно за самостални рад.

Инжењери аутоматике су били на 
обуци у Пољској, у тадашњем сједишту 

Када се одлучило ући у 
процедуру набавке и уградње 
система управљања и надзора 

рада Термоелектране Гацко 1999. 
године, у Гацку, у приватној режији, 
није било више од десетак рачунара.

Крај 20-тог вијека је обиљежио 
заиста велику иновацију и велики корак 
у модернизацији у пољу аутоматике и то 
баш на највећем електроенергетском 
објекту у Херцеговини. 

Неколицина ентузијаста, 
кључних људи и стручњака, је својом 
упорношћу, уз помоћ кредита Свјетске 
банке, кренула у тај велики корак, да 
на објекту старом 17 година, са старом, 
“источном“ технологијом и опремом, 
која је махом на крају свог радног 
вијека, и то након десетогодишње 
кризе, усљед рата и послијератног 
периода, уведе модеран систем 
управљања и надзора.

Изабрана је “западна“ технологија 
фирме “Westinghouse“, најстарије куће 
из области електрике и аутоматике, као 
најбоље рјешење. 

Тих година у Термоелектрани је 
набављено неколико рачунара и почеле 
су припреме. Комплетну документацију 
мјерне и регулационе опреме и 
технолошких шема, која је била још 
из 1979. године, требало је превести у 
дигитални облик, као подлоге за нови 
управљачко-надзорни систем.

Припреме су рађене мјесецима, а уз 
то је текла и обука оперативног особља 

“Westinghouse“ за источну Европу, 
за рад на СКАДИ, графици, бази, да 
би убрзо након пуштања система 
управљања у рад преузели његово 
одржавање. 

Након двије године припреме, 2001. 
године за само три мјесеца застоја 
блока, уведен је Управљачко-надзорни 
систем блока (УНС) Термоелектране 
– “OVATION“. Ормари аутоматике 
замјењени су најсавременијим 
контролерима, писачи рачунарима, 
а технолошке шеме дигитализоване 
и графички приказане на екранима 
радних станица.

Тако је уведен први УНС на 
овако великом објекту као што је 
термоелектрана у нашем региону. И то 
веома успјешно!

Гледајући из данашње перспективе 
то и не изгледа као неки велики 
подухват, али тада дигитализовати 
преко 5.000 улазних тачака, 
увести управљање вентилима и 
механизмима, увести енергетске 
заштите и регулационе кругове на 
опреми аутоматике и механизмима 
који су били прилично дотрајали, био 
је велики ентузијазам.

Свих ових година рада управљачко 
надзорног система опрема је занављана 
ради њене актуелизације у складу 
са напретком дигиталне технологије. 
И наравно, то је само иницирало да 
се, од те 2001. године, радило даље и 
увело још десетак СКАДА система на 
пратећим, помоћним постројењима као 
и на њиховом међусобном повезивању. 

Систем управљања и надзора 
Термоелектране ради 21 годину, веома 
поуздано и сматра се за једну од највећих 
и најуспјешних инвестиција на објекту.

Временом је систем надограђиван и 
усавршаван као и његови корисници.

Вера Грковић
  Бранко Говедарица

Ормари аутоматике замјењени 
најсавременијим контролерима, писачи 
рачунарима, а технолошке шеме 
дигитализоване и графички приказане на 
екранима радних станица

Оперативно особље се 
углавном по први пут 
сусретало са рачунаром, радом 
са мишем и тастатуром. Тешко 
су прихватали чињеницу да 
ће ускоро стари писачи и 
преклопке бити замијењени 
новом технологијом

ИЗ УГЛА КОРИСНИКА Управљачко-надзорни систем РиТЕ “Гацко“ након 21 године рада 

ВРИЈЕМЕ КАДА СУ РАЧУНАРИ БИЛИ БАУК

Блок команда 2001. године

Блок команда 2022. године
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Хидроелектрана “Вишеград“ 
је током тридесет три године 
успјешног рада доказала 

да је један од најпоузданијих 
дијелова електроенергетског 
сектора Републике Српске. У вријеме 
припремних радова који претходе 
новом поглављу  градње великих 
енергетских објеката на ријеци 
Дрини вриједно је подсјетити се на 
саму припрему, почетке и период 
градње овог сложеног објекта.

Истраживање терена за 
пројектовање на овом профилу 
почело је давне 1976. године. 
Паралелно са израдом пројеката 
на различитим нивоима обраде, 
вршени су истражни радови у 
периоду од 1976 – 1982. године. Након 
извршених истраживачких радова, 

израде пројектне документације, 
те осталих припрема, 1983. године 
почели су припремни радови, након 
чега су се створили предуслови за 
почетак извоћења главних радова 
у априлу 1985. године. Захваљујући 

максималном кориштењу технологије, 
машина, као и стручности и искуства, 
како од стране инвеститора, тако и 
од стране пројектанта и извођача, 
остварен је планирани рок пуштања 
прве машине у погон 25. 11. 1989. 
године.    

Хидроелектрана “Вишеград“ 
за сада је једини изграђени 
хидроенергетски објекат на ријеци 
Дрини на подручју Републике 
Српске, инсталисане снаге 3x105 
MW. Интересантно је напоменути да 
је ово риједак примјер у свијету да 
су три агрегата ове снаге везана на 
заједничке сабирнице 15,75 kV. То су 
потврдили и стручњаци “Сименс“-а, 
који су истакли да нису наишли на 
овакав примјер снаге 3x105 MW.

Током периода градње објекта, 
који је трајао педесет четири 
мјесеца, ангажовано је више од 50 
предузећа, гдје је у просјеку радило 
од 4.000 до 5.000 радника. Тадашња 
грађевинска и електромашинска 
оператива успјела је у предвиђеном 
року извести бројне сложене радове, 
међу којима се издвајају: ископавање 
камених материјала, изградња 
насипа, уградња бетона, транспорт 
и уградња 30.000 тона арматуре, 
уградња 12.500 тона хидромеханичке 
и електромашинске опреме, бушење 

ПРВЈЕНАЦ НА ДРИНИ
Током периода градње објекта, који је трајао педесет четири мјесеца, ангажовано више од 50 

предузећа, гдје је у просјеку радило од 4.000 до 5.000 радника

и ињектирање бушотина, изградња 
16 километара магистралног пута 
и 25 километара регионалног пута, 
са 51 тунелом, 22 моста, те преко 
60 километара локалних путева. 
Радови су, такође, обухватали 
и експропријацију преко 1.000 
хектара земљишта, измјештање 
266 домаћинстава, три школе, два 
сакрална објекта и слично.

Изградњу објекта пратиле су 
свакако и одређене потешкоће, а то 
се углавном односило на недостатак 
финансијских средстава, јер је било 
потребно обезбиједити око 400 
милиона долара. Тако је донесена 
одлука да се граде и финансирају 
искључиво они објекти који су били 
у функцији пуштања електране у 
погон. Циљ је био обезбиједити 
производњу, а самим тим и 
властите финансијске изворе, док 
је градња објеката који нису били у 
директној вези са пуштањем у погон 

У објекат уграђено 30.000 тона арматуре 
и 12.500 тона хидромеханичке и 
електромашинске опреме

Рекoрдна годишња производња остварена 
је у 2010. години, са произведених 1.283,05 
GWh електричне енергије, док је рекорд у 
мјесечној производњи остварен у марту 
2018. године, са 199,93 GWh

Како је (из)грађена ХЕ “Вишеград“, објекат у који је 
уложено више од 400 милиона долара

РЕТРО
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хидроелектране, одложена за боља 
времена и услове. Уређење обала 
ријеке Дрине, реконструкција пута на 
десној обали, мрестилиште, управна 
зграда и остали радови одложени су 
за неки каснији период.

Поред поменутих финансијских 
проблема, потешкоће током градње 
представљало је и  бетонирање при 
високим и ниским температурама, као 
и појава великих вода (градилишна 
јама плављена је четири пута).

Договорени рокови су 
испоштовани, на шта је највише 
утицало правовремено расписивање 
тендера за крупну и ситну опрему. 
Кашњења у испоруци опреме није 
било, сем трансформатора 115 MVA. 
Ни то није угрозило рок завршетка 
објекта. Заједно са пуштањем 
првог агрегата у рад, комплетно је 
монтирана и опрема у командној 
згради, која је прављена упоредо са 
браном.

Данас, након тридесет и три године 
успјешног рада, можемо слободно 
рећи да је предузеће испунило и 
потврдило све главне техничко-
технолошке задатке предвићене 
пројектним рјешењима. Током 
дугогодишњег рада, хидроелектрана 
је својим активностима и друштвено-
одговорним пословањем знатно 
допринијела развоју општине 
Вишеград, али и цијеле регије.

Просјечна пласирана годишња 
производња износи 915 GWh. 
Рекoрдна годишња производња 
остварена је у 2010. години, 
са произведених 1.283,05 GWh 
електричне енергије, док је рекорд 
у мјесечној производњи остварен у 
марту 2018. године, са 199,93 GWh. Од 
почетка рада до данас, ХЕ “Вишеград“ 
произвела је  преко 30.000 GWh 
електричне енергије.

Расположивост постројења је на 
високом нивоу, па се стога остварује 

пројектована снага и производња 
електричне енергије, а све то 
захваљујући изузетној преданости 

послу одговорних лица, њиховој 
обучености, стеченом искуству и 
способностима.

Предузеће велику пажњу 
усмјерава ка инвестицијама и даљем 
развоју постојећих, али и нових 
капацитета у будућности. Кључна 
ствар је одржавање погонске 
спремности  на највишем нивоу, 
како би се омогућило остварење 
основног плана производње, 
а самим тим и обезбјеђење 
планираног обима енергије за 
подмирење потреба домаћих 
потрошача. Посебна пажња свакако 
се посвећује и заштити животне 
средине - редовним чишћењем 
језера и порибљавањем ријеке 
Дрине и њених притока. 

Марија Нинковић

Пословна зграда ЗП “ХE на Дрини“ 
а.д. Вишеград, смјештена у срцу 
Андрићграда, располаже са 
преко три хиљаде квадратних 
метара корисне површине, те 
представља трајно рјешење 
за смјештај администрације и 
пратећих служби.
У градњу и куповину овог здања, 
који додатно  уљепшава комплекс 
Андрићграда, уложено је око 8,5 
милиона КМ. 
Усељена је 2013. године, а 
званично  отворена на крсну 
славу предузећа – Светог Саву, 
27. јануара 2014. године. Тиме је 
реализован  један од најзначајнијих 
пројеката од почетка рада 
предузећа, а запослени су, након 
двадесет пет година рада,  из 
неусловних барака у Незуцима 
уселили у модерну пословну 
зграду. 

Првобитна идеја за локацију овог 
објекта била је у непосредној 
близини вишеградске ћуприје, али  
се од те замисли морало одустати 
због административних забрана, 
након чега се указала прилика 
да се гради у Андрићграду. 
Комбиновање домаћих 
материјала, од Херцеговине до 
Златибора (од камена, бетона, 
до дрвета из овдашњих шума), 
показало је како може да изгледа 
модерна зграда овог подручја. 
За ову грађевину архитекта 
Бранислав Митровић добио 
је свјетско признање на 
Међународном такмичењу “CE-
MEX BuildingAward“ у Мексику.  
На Видовдан 2015. године, испред 
пословне зграде “Хидроелектрана 
на Дрини“, откривен је споменик 
Николи Тесли, рад академика 
Николе Јанковића.

НОВА ПОСЛОВНА ЗГРАДА У АНДРИЋГРАДУ
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ПРОЗОР БЕЗ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ НЕМА 
НЕТО НУЛТЕ ЕМИСИЈЕ

Припремила: Љиљана Пендо 

Уколико свијет тежи да постигне нето нулту емисију, 
биће потребна нуклеарна енергија.

Колико год да убрзано расте производња 
соларне енергије, то није довољно брзо. Многе еколошке 
организације и заговорници су дошли до закључка да, ако 
немамо бржег повећања производње нуклеарне енергије, 
свијет ће наставити да користи угаљ. 

То зна и Међународна агенција за енергетику. Она 
предвиђа да ћемо морати да удвостручимо свјетску 
нуклеарну производњу до 2050. да бисмо постигли 
производњу енергије са нето нултим емисијама.  

Обновљиви извори енергије не расту довољном брзином
Кина је посљедњих година увела више соларне енергије 

него било која друга земља.
Прошле године кинеска соларна производња порасла је 

за 66 терават-сати (ТWh). То је било добро за 35% укупног 
глобалног повећања соларне енергије. Укупна кинеска 
соларна производња за годину – 327 ТWh – била је двоструко 
већа од америчке, која је на другом мјесту у свијету.

Али то није спријечило Кину да гради и нове електране 
на угаљ и нове нуклеарне електране. Потрошња угља у Кини 
се више него удвостручила у последњих 20 година. На ову 
земљу отпада 53,8% свјетске потрошње угља, а прошле 
године Кина је поставила нови рекорд у његовој потрошњи.

Нуклеарна енергија мора да надокнади потребну 
енергију без емисија

Међутим, Кина је препознала да соларна енергија 
не може све, колико год брзо је инсталирају. Због тога 
производња нуклеарне енергије у Кини стално расте. Током 
протекле деценије, просјечан годишњи раст производње 
нуклеарне енергије у Кини био је 16,7%, највише од свих 
осталих држава осим Ирана. Током тог времена, кинеска 
потрошња нуклеарне енергије порасла је за 320 ТWh, а уз то 
има 21 нуклеарни реактор у изградњи.

Укупна свјетска потрошња нуклеарне енергије у 
протеклој деценији је порасла за 148 ТWh, што значи да 
је ван Кине потрошња нуклеарне енергије опала током 
протекле деценије.

Просјечни годишњи раст 2011 – 2021.: Иран - 41,9%, 
Кина - 16,7%. Пакистан - 14,9%, Аргентина - 5,4%, Индија - 
3,1%, Русија - 2,5%, Мексико - 1,7%, Чешка Република - 0,8%, 
Белгија - 0,5%, Словачка - 0,2%.

Глобални раст је слабих 0,5%. САД су и даље највеће 
свјетско тржиште за нуклеарну енергију са 29% глобалног 
удјела. Међутим, у САД-у је нуклеарна производња у просјеку 
током протекле деценије опала за 0,2%. Европска унија је 
забиљежила још већи пад, од 1,3% годишње.

ЕУ свеукупно зависи од нуклеарне енергије за 11% 
своје примарне потрошње енергије. За САД тај број је 8,0% 
(ово је за сву потрошњу енергије). Насупрот томе, Азијско-
пацифички регион, који је одговоран за већину свјетских 
емисија угљеника, зависи само од нуклеарне енергије за 
2,4% своје примарне потрошње.

Може ли Азијско-пацифички регион наставити да се развија 
са обновљивим изворима енергије који снабдијевају највећи 
дио нове потражње за енергијом? С обзиром на брз раст укупне 
потражње за енергијом у региону, чини се мало вјероватним да 
само обновљиви извори енергије могу задовољити потражњу. 
Посљедњих година ово се претворило у велику експанзију 
потрошње фосилних горива у овим регионима.

Више нуклеарне енергије у регионима у развоју могло би 
да помогне у снабдијевању растућих потреба за енергијом без 
континуираних повећања емисија угљен-диоксида у региону.

Међутим, свијету је потребан сигуран дизајн нуклеарних 
реактора, ефикасна рјешења за одлагање отпада и више 
политичке подршке. 

Извор: Energijabalkana.net

Током периода градње објекта, који је трајао педесет четири мјесеца, ангажовано више од 50 
предузећа, гдје је у просјеку радило од 4.000 до 5.000 радника
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ГАЈЕЊЕ ВОЋА ПОД СОЛАРНИМ ПАНЕЛИМА

БРИТАНИЈА УКИДА ЗАБРАНУ ФРАКИНГА

Пољопривредници широм 
свијета се већ одавно 
суочавају са негативним 

утицајем климатских промјена, чије 
посљедице, попут екстремно високих 
температура, суша, али и обилних 
падавина и града, доводе до слабијих 
приноса воћа, поврћа и житарица. 

Ови изазови, који ће несумњиво 
постајати све озбиљнији, захтијевају 
иновативна рјешења, а једно од 
њих би могло бити и заштита усјева 
соларним панелима.

Концепт који се назива агросолар 
подразумијева пољопривредну 
производњу уз истовремену 
производњу електричне енергије, 
а покривање воћњака и њива 
соларним панелима може донијети 
двоструку корист – заштиту од 
неповољних и екстремних временских 
услова, уз зараду од производње 
електричне енергије. Уједно, 
постављањем соларних панела изнад 
пољопривредних усјева или воћњака 
спречава се потенцијални конфликт 
када се плодно земљиште користи за 

производњу електричне енергије.
У Њемачкој се, приликом тестирања, 

овакав концепт у гајењу пшенице 
и кромпира показао економски 
исплативим у врло кратком временском 
року, а сада је у току нови пилот-пројекат 
гдје се агросолар тестира у воћњацима 
у којима се узгајају органске јабуке.

Наиме, осам сорти јабуке се гаји 
под соларним панелима на површини 
од скоро једног хектара на једној 
фарми за органску производњу воћа 
у њемачком селу Гелсдорф на западу 
земље. Пројекат, који спроводи фирма 
за развој рјешења из области соларне 
енергије “BayWa r.e.“, траје пет година, 
а финансира га њемачка влада.

Соларни панели су направљени 
тако да пропуштају 50% сунчеве 
свјетлости, што омогућава јабукама 

да сазријевају, али их истовремено и 
штити од прејаког сунца.

Циљ пројекта није само да се 
покаже да је могуће смањити емисије 
CO2, већ и да се избјегне кориштење 
пестицида и фунгицида, као и 
потрошних материјала, каже један од 
истраживача са Института за соларну 
енергију “Fraunhofer ISE“, који такође 
учествује на пројекту.

Резултати пројекта биће упоређени 
са кориштењем обичне заштите при 
узгоју јабука.

Ово свакако није једини пројекат 
такве врсте у Европи. Један од примјера 
је и Швајцарски стартап “Insolight“, 
који тестира прозирне соларне модуле 
на засадима јагода и малина. 

Извор: balkangreenenergynews.com

Покривање воћњака и њива 
соларним панелима доноси 
заштиту од неповољних и 
екстремних временских услова 
и зараду од производње 
електричне енергије

Нова британска премијерка, Лиз 
Трус, показује пут ка свјетлијој 
енергетској будућности 

укидањем забране фракинга у својој 
земљи. Она жели да подстакне, а не 
обесхрабри производњу нафте и гаса, 
иако то одступа од свеопштег става у 
енергетици.

У новој епизоди свог серијала Шта 
је пред нама (What’s Ahead) Стив 
Форбс, главни уредник чувеног бизнис 
магазина Форбс истиче да је потез 
који је начинила Трусова почетак 
паузе у двије деценије старе, лоше 
осмишљене, безглаве, изузетно скупе 
и контрапродуктивне јурњаве ка 

вјетрењачама и соларним панелима.
“Зачудо, нико није урадио домаћи 
задатак да схвати шта је све 
укључено у замјену фосилних горива 
алтернативним изворима енергије. 
Нити су узимали у обзир шта ће се 
догодити ако сунце не сија или вјетар 
не дува“, пише Форбс. 
Физика замјене угљоводоника 
алтернативним изворима енергије 
једноставно не функционише, наводи 
овај амерички милионер. Процјењујући 
да ће, “штавише, глобална потражња 
за енергијом нагло скочити“ као један 
од великих разлога наводи високу 
технологију. 
“Сам глобални клауд користи дупло 
више енергије него цијела нација 
Јапана. Обновљиви извори енергије су 
додатак свјетским залихама енергије, 
нису замјена за фосилна горива“, 
упозорава Форбс. 

Извор: Форбес
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Нико као Никола Тесла 
човјечанству није дао тако 
много, а од њега тако мало 

примио за узврат. Овај српски и 
амерички физичар, математичар, 
хемичар, проналазач, инжењер 
електротехнике и машинства и 
футуриста, по својим идејама и 
погледима био је далеко испред свог 
и нашег времена, може се рећи да је 
изумио 20-и а можда и 21-и вијек. Када 
би једног момента престали да раде 
сви Теслини проналасци, индустрија 
би престала да ради, трамваји и возови 
би стали, градови би остали у мраку, а 
фабрике би биле мртве. Живот и дјело 
Николе Тесле још нису ни издалека 
истражени и расвијетљени, а посебно 
то нису његова открића у физици. 

У овом и сљедећем броју 
часописа осврнућемо се на детаље и 
занимљивости из његовог живота, који 
су мање познати у јавности.

Рођен у олујној ноћи

Никола Тесла је рођен у поноћ 10. 
јула 1856. године, у олујној ноћи, у селу 
Смиљану у Лици,  која је тада била  Војна 
крајина у  Аустријском царству. Био 
је четврто од петоро дјеце Милутина, 
српског православног свештеника, и 

мајке Георгине (Ђуке) Мандић. Крштен 
је у Српској православној Цркви Св. 
Петра и Павла у Смиљану.  Име је добио 
по једном и другом дједу. Дијете је било 
болежљиво и слабо, па су крштење 
заказали мимо обичаја, сутрадан, 
бојећи се да неће преживјети.

Сматра се да су Тесле поријеклом 
из Старе Херцеговине, и да су 
доселили у Лику. Николин отац је био 
надарени писац и поета, страствен и 
харизматичан, шаљивац, говорник. 
Посједовао је богату библиотеку у којој 
је Никола проводио своје дјетињство, 
читајући и учећи стране језике. Мајка 
му је била  вриједна жена с много 
талената, из породице проналазача, 
а осмислила је многе предмете 
које су користили у домаћинству и 
пољопривреди, те је тако својим 
изумима олакшавала  живот на селу. 

Вјерује се да је Никола управо 
од мајке наслиједио склоност ка 
истраживачком раду. Његови 
родитељи су, осим њега, имали сина 
Данета и кћерке Ангелину и Милку, 
које су биле старије од Николе, и 
Марицу, најмлађе дијете у породици 
Тесла. Родитељи никада нису били 
претјерано одушевљени његовом 
даровитошћу (чак се вјеровало да је 
мање интелигентан), дијелом због 
тога што је његов изразито надарен 
брат Дане погинуо на коњу, у својој 
12. години, када је Никола имао пет 
година. Призор братове несреће 
Николу је пратио до краја живота, а тај 
страшни догађај оставио је велики траг 
на цијелу породицу, посебно на мајку и 
оца који су постали неутјешни.

Никола је тада чврсто одлучио да 
ће покушати бити бољи од преминулог 
брата Дане, вјерујући да ће на тај 
начин родитељима надокнадити његов 
преурањен трагичан губитак. Погођен 
братовом смрћу и родитељским 
одбацивањем, посебно мајчиним, као 
седмогодишњак је побјегао од куће и 
сакрио се у неприступачној планинској 
капели и тамо провео ноћ, док га нису 
пронашли. Отац дуго није пристајао да 
Николи дозволи да похађа техничку 
школу далеко од куће, а сматра се да 
је Данетова смрт основни разлог за то.

Одрастајући у сеоској средини, 
информације о тадашњим свјетским 
техничким достигнућима нису му биле 
доступне, тек понешто из књига којих 

је било много у библиотеци његовог 
оца. Ту је Никола проводио много 

времена, јер је налазио многа позната 
дјела попут Гетеових, Шилерових, 
Његошевих, па и неколико књига на 
француском језику. Пошто је био врло 
надарен дјечак, убрзо је прочитао сав 
фонд из очеве библиотеке. Често је 
помагао оцу у вршењу службе. Слушао 
је јуначке народне пјесме од гуслара 
који су навраћали његовом оцу, и оне 
су му заувијек остале најдраже.

Осим мајчиног и очевог подстицања, 
велик утицај на развој његовог ума 
имале су необјашњиве слике минулих 
догађаја пропраћене бљесковима који 
су му се јављали у тренуцима кад је био 
јако узбуђен или узнемирен. Од раног 
дјетињства мучили су га ти прикази 
који би га држали ноћима будним, али 
су му у уму градиле идеју о могућности 
пројектовања мисли у стварност. Научио 
је да отјера те слике замишљајући 
друге ствари, али познатих му је 
ствари брзо нестало па је својим умом 
шетао цијелим свијетом замишљајући 
непознате градове и људе. Поред тога, 
имао је способност да детаљно разради 
идеју само уз помоћ ума.

“Не журим са започињањем 
стварног посла. Кад добијем идеју, 
одмах ју почињем градити у свом уму. 
Мијењам јој конструкцију, дорадим је 
и покрећем – све у својој глави“. Тако 
је направио своје изуме. Прво би их 
потпуно конструисао у својим мислима, а 

Када би једног момента престали да раде сви Теслини проналасци, индустрија би престала да ради, 
трамваји и возови би стали, градови би остали у мраку, а фабрике би биле мртве...

ЧОВЈЕК ИСПРЕД СВОГ ВРЕМЕНА

Никола Тесла, детаљи и занимљивости из живота великог 
научника и футуристе (1)

Породица Тесла у Смиљану, Никола први 
с лијева

Професори из Граца кришом писали 
Николином оцу  да га испише са 
факултета јер ће умријети од 
прекомјерног рада

БИОГРАФИЈА 

Парохијска Црква Св. Петра и Павла и кућа, 
дом Теслиних у Смиљану
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онда би их у цјелости стављао на папир. 
Послије, током живота, недостатак 
доказа да је првотна идеја била његова 
коштала га је ауторских права на многим 
изумима, као и зарада и признања.

Идилично дјетињство
Село Смиљан је било идеално 

мјесто за дјечаково одрастање. Никола 
или Нико, ког су углавном подизале 
двије старије сестре, имао је идилично 
дјетињство. Одлазио је са браћом на 
оближњи поток да плива и хвата жабе у 
љето и да гради бране у јесен, узалудно 
покушавајући да зауставе редовно 
плављење земље. Никола није био као 
остала дјеца – већ од најмлађих дана 
показивао је проналазачки дух. Један 
од првих Николиних проналазака била 
је удица за жабе, а као дјечак је на 
потоку поред куће направио мали млин 
који се окретао падом воде. Већ тада 
је покушао да користи природне силе 
што је више могао.

У младости су га пратиле многе 
несреће и чудо је шта је све преживио. 
Једном приликом заронио је испод 
сплавова и умало се утопио. Спасило 
га је што се сјетио да на даскама има 
рупа преко које може да ухвати мало 
ваздуха. Други пут га је повукла струја 
воде у близини бране, али се сјетио 
да је притисак течности у покрету 
био сразмјеран површини на коју је 
утицао, па се окренуо на бок и тако 
смањио притисак и поново се спасио. 
Било је много таквих невоља, али ово 
је цитирано да би нам показало да је 
без проналазачког инстинкта понекад 
немогуће преживјети.

Први разред основне школе (тзв. 
пучка школа “тривијалка“), похађао је 
у Смиљану. Отац Милутин рукоположен 
је за проту у Госпићу, па се породица 
преселила у ово мјесто 1862. године. 
Преостала три разреда основне школе 
и трогодишњу Нижу реалну гимназију 
завршио је у Госпићу. Никола се тешко 
прилагођавао градском животу јер му је 
недостајало имање и идилични живот 
који је некад водио. Доживљавао је 

кошмаре због Данетове смрти, а негдје 
у то вријеме почео је да доживљава 
оно што се данас назива вантјелесним 
искуствима. Имао је велику моћ 
фотографског памћења да му је каткада 
нека од сестара морала помоћи да 
разлучи шта је привид а шта стварност. 
Његове мисли често је прекидало 
мучно бљештање свјетлости. Те 
психонеуролошке сметње пратиле су га 
до краја живота. Могао је да употријеби 
способност сликовитог дочаравања. 

У основној школи је добио посао у 
мјесној библиотеци, гдје је разврставао 
књиге. Бранили су му да чита, посебно 
ноћу због вида и  слабог свјетла, али 
нису успијевали. Никола би украо 
неколико свијећа, затворио би прорезе 
на вратима собе и наставио да чита 
током ноћи.

Када је имао 14 година, 1870. 
године, Никола се преселио у Раковац 
код Карловца, гдје је похађао вишу 
Реалну гимназију. Тамо је живјела 
његова отмјена тетка Станка и њен 
муж, пуковник Бранковић. Слабо га 
је хранила јер је вјеровала да је он 
њежан и да му не треба много хране. 
Тамо га је често нападала маларија, 
јер је тло било мочварно, а постао је 
познат и као најбољи ловац на пацове 
који су некад преплавили град када би 
се ријека излила. Ту је учио и језике и 
математику. На њега је највећи утицај 
имао професор Мартин Секулић, 
наставник физике.

Карте, билијар и шах
Матурирао је 24. јула 1873. године у 

групи од свега седам ученика са врло 
добрим успјехом, јер је из нацртне 
геометрије био довољан. Тада је имао 
17 година. Након завршене матуре 
вратио се у Госпић. Његови родитељи 
се никада нису одрекли идеје да буде 
свештеник, а њега је свака помисао 
на то пунила ужасом. Након повратка 
кући, други пут се разболио, овај пут 
од колере. Био је слаб и доктори су 
поново дигли руке од њега. У постељи 
је провео девет мјесеци, преболио је 
колеру, али кад је његов отац обећао 
да ће похађати најнапреднију техничку 
школу у региону, чудом је оздравио. 

Послије болести отац га шаље ујаку 
проти Томи Мандићу, у Томин Гај код 
Грачца, да боравком на селу и планини 
прикупља снагу за напоре који га 
очекују. Годину дана је чувао ум и 
тијело свјежим ваздухом и смишљао 
пројекте у свом уму.

На студије електротехнике креће 
1875. године, двије године након 
матуре. Уписује се у Политехничку 
школу у Грацу, у јужној Штајерској, 
данас Аустрија. Тада му је било 
19 година. Похађао је курсеве 
из аритметике и геометрије код 
професора Рогнера, предавача 
познатог по својој театралности; 
теоријску и експерименталну физику 
је слушао код педантног њемачког 
професора Пешла, а интегрални рачун 
код професора Алеа. Професор Але 

је био најбриљантнији предавач који 
је показао посебно интересовање за 
Николин напредак и често је остајао 
сат или два дуже у учионици да би му 
задавао да рјешава проблеме, чиме 
је напредни студент био одушевљен. 
Поред ових курсева, слушао је и 
аналитичку хемију, минералогију, 
машинство, ботанику, теорију таласа, 
оптику, француски и енглески. 

Никола је учио преко 20 сати дневно 
и усмјерио се на технику. Учио је и језике, 
као и филозофију и књижевност. Читао 
је Декарта, Гетеа, Шекспира, Спенсера. 
Положио је прву и одслушао другу 
годину. Имао је праву манију да доврши 
све што год започне. У себи је посједовао 
велико самоодрицање и одлучност.

Када се сљедећег љета вратио 
кући са свим положеним испитима 
са највишом оцјеном, родитељи 
су покушавали да га убиједе да 
остане у Госпићу јер су професори 
кришом писали његовом оцу, да га 
испише са факултета јер ће умријети 
од прекомјерног рада. Настао је 
велики раздор између оца и сина, а 
дјелимично и због тога што је укинут 
Карловачки војни округ па више није 
могла да се добије стипендија. Два 
пута се за стипендију обраћа славној 
Матици српској у Новом Саду. Први пут 
14. октобра 1876. године, а други пут  1.  
септембра 1878. године. Оба пута бива 
одбијен. 

За вријеме класичних студија, у 
свом уму дизајнирао је и машину за 
истосмјерну струју. Једном приликом је 
прочитао сва Волтерова дјела, готово 
100 њих. Како му се другови не би 
подсмијвали да само учи и дружи се са 

У Америку, земљу будућности, која га 
није импресионирала онолико колико је 
мислио да хоће, кренуо  са четири цента 
у џепу и идејом за летећу машину

Никола Тесла са мајком

39ЕРС | септембар 2022.



професорима, ријешио је и да се коцка, 
игра карте, билијар и шах.

Без новца за патенте
У другој години, на часовима 

физике професора Пешла, први пут 
је видео Грамов динамо једносмјерне 
струје који је дошао из Париза. Уз 
њега је стигао и уобичајени комутатор, 
уређај који је преносио струју из 
генератора у мотор. Када је професор 
Пешл приказао савремену опрему, 
Никола је готово интуитивно закључио 
да комутатор није неопходан као и 
да би се и наизмјенична струја могла 
несметано користити. Гласно је 
изразио своје мишљење, које је у то 
вријеме звучало сасвим фантастично. 
Остатак предавања, професор је 
искористио како би детаљно објаснио 
због чега је тај циљ неостварив. Да би 
то доказао, осрамотио је свог студента 
искључивши "сувишни" комутатор и са 
одглумљеним изненађењем примјетио 
да генератор више не ради. Никола 
ће наредне четри године провести 
опсједнут тиме како да докаже да 
професор није у праву. 

До треће године студија запао 
је у тешкоће. Пошто је по знању 
превазишао своје школске другове, 
осјетио је досаду и осујећење због тога 
што није могао да пронађе рјешење за 
проблем наизмјеничне струје. Почео 
је још више да се коцка, понекад и 24 
сата без прекида. Дошао је испитни 
рок, а био је неспреман. Молио је за 

одлагање, али је одбијен. Никада 
није дипломирао на аустријској 
Политехничкој школи и није добио 
оцјене за посљедњи семестар. У страху 
да ће родитељи то открити нестао је 
без ријечи. Напушта Грац и прекида 
све везе са ближњима. Другови су 
мислили да се утопио у Мури. Кришом 
се спаковао и отишао у Марибор у 
потрази за послом. Ради непријављен 
код једног инжињера, али тај посао је 
био кратког вијека. Одаје се коцкању. 
Наставио је да путује и дошао у једно 
мало приморско мјесто.

Отац је успио да сазна гдје се 
налази, отишао по њега и вратили су 
се заједно у Госпић. Ту се запослио и 
зарадио нешто пара па је по наговору 
оца одлучио да пређе на неки други 
универзитет.  Априла 1879. године 
умире му отац. Никола наредне године 
одлази у Чешку да испуни очеву жељу 
и настави школовање. Ипак, након 
годину дана, свјестан да његови 
ближњи подносе огромну жртву због 
њега, рјешава да их ослободи тог 

терета и напушта студије. У том периоду 
успио је да начини значајне кораке у 
рјешавању проблема наизмјеничне 
струје и одвојио је комутатор од 
машине, те је проучавао појаве са 
новог гледишта.

Године 1881. се сели у Будимпешту 
гдје се запошљава у телеграфској 
компанији под називом ”Америчка 
Телефонска Компанија”. Брзо је 
постао главни телефонијски техничар 
у компанији. Ту је измислио уређај 
који је, према некима, телефонски 
појачивач, док је према другима први 
звучник. У Будимпештанском парку му 
се јавила идеја о рјешењу проблема 
мотора на наизмјеничну струју без 
комутатора, док је шетао са пријатељем 
и рецитовао Гетеовог ”Фауста”, а онда 
изненада почео штапом по пијеску да 
црта линије сила обртног магнетског 
поља. За два наредна мјесеца је 
разрадио скице многих типова мотора 
и модификација које ће пет година 
касније патентирати у Америци. 

Сели се у Париз  1882. године 
гдје ради као инжењер за Едисонову 
компанију на пословима унапређења 
електричне опреме. Ту потписује први 
пословни уговор у вези реализације 
првог индукционог мотора, тако 
је крајем 1883. године у Стразбуру 
настао први индукциони мотор који 
користи принцип обртног магнетског 
поља наизмјеничних струја. Почео 
је и са развојем разних врста 
полифазних система и уређаја са 
обртним магнетским пољем, за које 
му је одобрен патент 1888. године. 
Упркос подршци, није могао пронаћи 
инвеститоре за свој патент. У Паризу 
су му обећане силне исплате након 
великог рада и непланираних 
побољшања телефоније, али их никад 
није добио. Убрзо напушта Париз и 
одлази  у Њемачку, гдје је упознао 
јединствени њемачки менталитет. 
Нису га обесхрабрили многи неуспјеси, 
али чврсто је одлучио да мора успјети, 
па је 6. јуна 1884. године кренуо у 
Америку, земљу будућности, која га 
није импресионирала онолико колико 
је мислио да хоће. Имао је само четири 
цента у џепу и идеју за летећу машину. 

Никола је на наговор директора 
Чарлса Бечелора добио посао у 
компанији ”Едисон Машине“ у Њујорку. 
У препоруци је Бечелор написао: ”Ја 
познајем два велика човјека, а ви сте 
један од њих; други је овај млади човјек”.

Тесла је брзо напредовао и успјешно 

рјешавао најкомпликованије проблеме 
у компанији. Понуђено му је да уради 
потпуно репројектовање генератора 
једносмјерне струје Едисонове 
компаније. Готово годину дана радио је  
на новим конструкцијама и Едисоновој 
компанији донио неколико патената 
који су потом зарадили невјероватан 
профит. Када је потом питао Едисона 
о обећаних 50.000$, Едисон му је 
одговорио “Тесла, ви не разумијете 
наш амерички смисао за хумор“ и 
погазио своје обећање.  

Тесла је био разочаран, дао отказ 
моментално. Услиједио је период борбе 
у средини којој није припадао. 

(Наставак у сљедећем броју)

Анђа-Маја Гајић

Када је питао о обећаних 50.000 долара 
Едисон му је одговорио: ”Тесла, ви не 
разумијете наш амерички смисао за 
хумор” и погазио своје обећање

Радо је слушао јуначке народне пјесме од 
гуслара који су навраћали његовом оцу, и 
оне су му заувијек остале најдраже

Боравак у Београду

Једини Теслин боравак у Београду 
био је од 1. до 3. јуна 1892. 
године. Дошао је на позив Ђорђа 
Станојевића. Сљедећег дана је 
примљен у аудијенцију код краља 
Александра Обреновића којом 
приликом је одликован орденом 
Светог Саве првог степена. Потом 
је одржао чувени поздравни говор 
у данашњој згради ректората, 
студентима и професорима 
београдске Велике школе. ”Ја 
сам, као што видите и чујете 
остао Србин и преко мора, гдје 
се испитивањима бавим. То исто 
треба да будете и ви и да својим 
знањем и радом подижете славу 
српства у свијету“, рекао је тада. 
Том приликом је Јова Јовановић 
Змај одрецитовао пјесму ”Поздрав 
Николи Тесли при доласку му 
у Београд” коју ја написао тим 
поводом. Ганут том пјесмом 
и са сузама у очима скочио је и 
пољубио пјесникову руку. Многи 
су заплакали. Послије је у заносу 
говорио, ”Кад ми је било најтеже 
у Америци, и кад сам био од свих 
одбачен и несхваћен, са горким 
сузама читао сам вашу поезију, а 
сад обећавам да ћу је превести на 
енглески језик и објавити”.
Теслин боравак у Београду је 
оставио дубоког трага, међутим, 
прије је добио признање  енглеског 
удружења инжењера и научника 
и почасну титулу доктора 
Универзитета Колумбија, него 
што је прошао за избор редовног 
члана Српске краљевске академије. 
За дописног члана изабран је 1894. 
а за редовног 1937. године.
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