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СВЈЕТЛОСТ СРПСКЕИМПРЕСУМ

У години јубилеја, у години поносног обиљежавања рађања 
Републике Српске и заједничког раста и јачања са 
нашом Републиком, Електропривреда Републике Српске 

је прославила првих 30 година постојања и рада као успјешан 
Мјешовити холдинг.

Уз низ свечаности, пријема, састанака, изложби и дародаривања, 
овај битан јубилеј крунисан је Свечаном академијом, која је одсликала 
и вјеродостојно приказала тежак пут, од почетне искре до свјетлости, 
од оснивања до снажног развоја у успјешан систем, енергетски гигант, 
мотор привредног развоја Републике Српске. 

Мали тим, од неколико људи, који је именовао Организациони 
одбор са генералним директором Луком Петровићем на челу није имао 
нимало лак задатак. Требало је 30 садржајних година рада, напретка 
и развоја вјеродостојно приказати кроз филм и игране драмске сцене. 

На овом задатку, имали смо пуну подршку и помоћ свих зависних 
предузећа. Значајна подршка је стигла и од Јавног сервиса РТРС-а.

Паралелно са израдом филма 30 година ЕРС-а - ОД ИСКРЕ ДО 
СВЈЕТЛОСТИ, радило се и на реализацији сложеног софистицираног 
сценарија Свечане академије. Посебан дио су биле три игране драмске 
сцене са глумцима, које одсликавају три периода настанка, раста и 
развоја ЕРС-а.

Све је уклопљено у једну садржајно богату и импресивну цјелину, 
величанствену Академију, која је представила Електропривреду 
Републике Српске, као изузетно успјешну, најзначајнију друштвено 
одговорну компанију спремну за ново вријеме, ново доба и све 
енергетске изазове који предстоје. Посебно поглавље презентације и 
промоције посвећено је модернизацији и реорганизацији, као и новим 
инвестицијама и пројектима.

Уз истицање основне мисије ЕРС-а, а водећи рачуна о 
исплативости улагања и заштити животне средине, за наредни период 
апострофиране су инвестиције које ће бити усмјерене на градњу 
објеката из обновљивих извора енергије. Вриједност започетих и 
уговорених инвестиција износи око 1,6 милијарди конвертибилних 
марака. Очекује се да ће електрична енергија из нових објеката бити 
на мрежи до 2026. године и да ће укупно производити 1.100 гигават 
часова годишње.

Ова Свечана академија и филмска презентација на јавној сцени 
прецизних планова и активности засигурно  доприноси јачању 
позитивног имиџа ЕРС-а. 

Визија садашње управе Електропривреде РС ка стварању бољег 
имиџа компаније је препозната у јачању комуникација (екстерних 
и интерних) и јачању односа са јавношћу. То је видљиво од првог 
регионалог Самита енергетике Требиње 2020., гдје је ЕРС као 
изузетан домаћин и енергетски лидер окупио цијели регион. Овај 
успјешан међународни пројекат ће и наредне 2023. године у марту 
бити организован по четврти пут и окупиће 700 учесника, стручњака и 
доносилаца одлука из области енергетике. 

Тако ЕРС након три турбулентне и успјешне деценије, потврђује да 
је енергетски лидер региона, који је сачувао енергетску стабилност и 
енергетску независност Републике Српске. 

Електропривреда Републике Српске енергија и свјетлост 
Републике Српске!
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Упркос бројним тешкоћама 
које прати рад 
е л е к т р о д и с т р и б у т и в н и х 

предузећа која дио своје дјелатности 
обављају у разуђеном и  изузетно 
захтјевном географском подручју, 
“Електродистрибуција“ Пале 
биљежи добре пословне резултате, 
захваљујући којима се и ове године 
сврстала у ред најуспјешних 
електродистрибутивних друштава у 
систему ЕРС-а.    

Уз то успјешно одговара на 
захтјеве повећаног броја корисника 
и  повећане потрошње, усљед брзог 
развоја градских општина Источног 
Сарајева  и туристичких капацитета 
на планини Јахорини. 

О свему томе за часопис ЕРС 
говори Ацо Станишић, директор ЗП 
“Електродистрибуција“ а.д. Пале, који 
је за три године проведене на челу 
овог предузећа успио одговорити 
свим изазовима.  

Можете ли са ове дистанце 
оцијенити како се реорганизација 
електродистрибутивних предузећа у 
саставу Електропривреде Републике 
Српске одразила на пословне 
резултате “Електродистрибуције“ 
Пале?   

СТАНИШИЋ: Свака реорганизација 
представља изазован подухват, 
посебно када се реализује на овако 
великом систему. Ипак, мислим да 

са ове дистанце могу оцијенити 
да се “Електродистрибуција“ 
Пале успјешно изборила са свим 
тим процесима и да тренутно јако 

добро функционишемо у складу са 
захтјевима те реорганизације. Кроз 
сам процес значајно смо смањили 
број радника - са 606, колико их је 

било 2019. године, на 401, на крају 
септембра ове године, те на тај 
начин смањили расходе предузећа. 
Наравно, сам поступак смањења 
броја радника подразумијевао је и 
значајнија издвајања за економско-
социјално збрињавање тих  радника, 
те смо тренутно оптерећени 
кредитима који су подизани за 
ове намјене, а чији је рок отплате 
крај 2023. године, након чега ћемо 
осјетити значајније финансијске 
бенефите овог дијела процеса.  

С друге стране, предузеће је 
реорганизацијом система остало 
без значајног дијела прихода, који 
је прешао на друге организационе 
јединице система. Примарни приход 
који остварујемо од мрежарине није 
довољан да покрије све трошкове 
који се тичу дистрибуције електричне 
енергије, па нам остаје јако мало 
простора за инвестиције у мрежу која 
је дотрајала и захтијева знатно већа 
улагања. Због тога очекујемо да кроз 
усвајање новог тарифног система 
електродистрибутивна предузећа 
остваре већи приход од мрежарине, 
како бисмо из сопствених средстава  
могли реализовати нове пројекте.

Како успијевате сачувати статус 
поузданог дистрибутера с обзиром 
да олујни вјетрови и високи снијег 
на тешко приступачним теренима, 
нарочито у општини Соколац, често 
пријете дистрибутивној мрежи?    

СТАНИШИЋ: Како сте и сами 

ДОБРИ ДОМАЋИНИ У ТЕШКА ВРЕМЕНА
На нашу електродистрибутивну мрежу прикључена су укупно 24 производна објекта, од којих 15 

хидро и девет соларног типа, каже Ацо Станишић

ИНТЕРВЈУ Ацо Станишић, директор ЗП “Електродистрибуција“ а.д. Пале

Развој општина Источно Ново Сарајево 
и Источна Илиџа пратили изградњом 
36 нових трафостаница
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навели, подручје које покрива 
“Електродистрибуција“ Пале на 
појединим дијеловима јесте тешко 
приступачно, а већина општина које 
покривамо су по карактеру брдско-
планинске и није увијек једноставно 
обезбиједити сигурно и квалитетно 
напајање крајњих корисника.

У протеклом периоду се највише 
проблема јављало у општинама 
Соколац и Фоча, гдје због 
конфигурације терена постоје захтјеви 
за сталан рад на одржавању мреже. 
У протекле три године реализоване 
су значајне инвестиције на подручју 
Сокоца, тако да је тренутна ситуација 
знатно боља у односу на претходни 
период, док су Планом инвестиција за 

2023. годину предвиђена значајнија 
улагања на подручју општине Фоча, 
у циљу повећања квалитета испоруке 
електричне енергије.  

Да ли постојећа структура 
радне снаге може одговорити 
потребама савременог оператора 
дистрибутивног система и да ли 
имате довољан број радника електро 
струке?

СТАНИШИЋ: Проблем недостатка 
квалификоване радне снаге није 
само проблем у нашој области, већ 
је присутан у комплетној привреди, 
не само у Републици Српској, већ и у 
региону. За сада се још увијек носимо 
са овим проблемом и структуром 
радне снаге успијевамо одговорити 
захтјевима свакодневног посла и 
одржавања. Овдје морам похвалити 
запослене у нашем предузећу, 
посебно труд, рад и залагање оног 
дијела радника који ради на теренским 
пословима, јер свакодневно на терену, 
уз редовне послове, завршавају и све 
интервенције и ванредне ситуације 
које се дешавају. 

Како оцјењујете стање 
диструбитивне мреже у зони ваше 
одговорности?  

СТАНИШИЋ: Откако сам на челу 
предузећа, односно у посљедње 
три године, акценат смо ставили 
на реконструкцију и санацију 
постојеће средњенапонске 
електродистрибутивне мреже. 
Кроз ове активности и пројекте 
побољшали смо стање  мреже 
и бићу слободан да кажем да је 
електродистибутивна мрежа коју 
покрива “Електродистрибуција“ Пале 
на задовољавајућем нивоу. Наравно, 
као што сам поменуо и у претходним 
одговорима, ријеч је о прилично 
старом систему, али и условно речено 
изазовном географском подручју, па 
је пред нама још много посла, који сам 
сигуран да ћемо, на основу искуства 
која до сада имам са тимом људи с 
којима сарађујем, завршити успјешно 
и на задовољство наших корисника. 

Колико износе дистрибутивни 
губици и крећу ли се у оквиру 
дозвољених?  

СТАНИШИЋ: Посматрајући 
претходне године, 
“Електродистрибуција“ Пале из 
године у годину биљежи стални пад 
електродистрибутивних губитака. 
Када говоримо о овој години, они се 
крећу у оквиру процијењених, али на 

основу тренда смањења ових губитака 
вјерујемо да ће кумулативни губици 
на крају текуће године бити најмањи 
до сада. Примјера ради, у 2019. години 
остварени су губици од 10,40%, а у 
првих 10 мјесеци ове године губитак 
је око 9,47 %. Овим резултатима 
доприносе оперативни рад на терену, 
потпомогнут софтверским логичким 
процјенама, а сигуран сам да ће се 
овим активностима и у наредном 
периоду наставити тренд смањења 
активних губитака електричне 
енергије.  

Може ли “Електродистрибуција“ 
пратити динамику изузетно брзог 
развоја градских општина Источног 
Сарајева, Јахорине, туристичких 
дестинација, излетишта...  

СТАНИШИЋ: Инвестиције и 
градња на подручју које покрива 
“Електродистрибуција“ Пале свакако 
захтијевају инвестиције и улагања у 
електродистрибутивну мрежу, како 
би она могла одговорити захтјевима 
повећаног броја корисника и повећане 
потрошње. Општине Источно Ново 
Сарајево и Источна Илиџа у протеклих 
десетак година биљеже интензивну 
градњу стамбено-пословних објеката 

У претходне три године на Јахорини 
изграђено десет нових трафостаница 
за потребе крајњих купаца

У сусрет корисницима

С изузетним поносом могу рећи да 
су пословни резултати предузећа 
закључно са трећим кварталом 
ове године и више него добри, те 
да и овог пута имамо најбоље 
пословне резултате од свих 
пет електродистрибутивних 
предузећа која послују у систему 
Електропривреде Републике 
Српске. 
Предузеће је у првих девет мјесеци 
ове године остварило добит у 
износу од 1.442.237,00 КМ, док за 
исти период консолидована добит 
коју добијемо када урачунамо 
добит малих хидроелектрана 
износи 2.490.508,00 КМ.
Пред нама је изазован период, 
прије свега период зиме и сњежних 
падавина, које на нашем подручју 
могу изазвати непланиране 
трошкове и издвајања, али 
планирамо да годину завршимо 
на трагу резултата рада у првих 
девет мјесеци, али и да на исти 
такав начин започнемо и наредну. 
Изазовни мјесеци, можда чак и 
године, су пред нама и када је у 
питању пословно окружење, али 
и кретања у региону и Европи, 
али нећемо дозволити да нас то 
нити заплаши, нити скрене с пута 
одговорног пословања које даје 
позитивне резултате. 
Ниједан од ових резултата није 
резултат појединца, већ тима 
који чине сви запослени у овом 
предузећу, а сигуран сам да ћемо 
у наредном периоду, као што смо 
то чинили и до сада, сви заједно 
дати свој максимум да предузеће 
остварује позитивне пословне 
резултате и максимално одговара 
захтјевима наших корисника.
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и значајно повећање привредних 
субјеката, које смо са наше стране 
пратили изградњом 36 нових 
трафостаница укупне инсталисане 
снаге 19 MVA. Ако говоримо у 
бројкама, можемо рећи да је број 
мјерних мјеста у овим општинама 
2010. године износио 11.250, док је 
у 2021. години достигнута цифра од 
17.325 мјерних мјеста, а ако говоримо 
о потрошњи у посматраном периоду 
фактурисана електрична енергија 
крајњим купцима се повећала са 69,1 
GWh на 87,6 GWh. 

Када говоримо о Јахорини, у 
претходне три године изграђено 
је десет нових трафостаница за 
потребе крајњих купаца, те резервни 
кабловски одлаз за трафо станицу 
“Јахорина“. Такође, у сљедећој години 
планирана је изградња три нова 
кабловска одлаза из поменуте трафо 
станице, како би се растеретила 
постојећа електродистрибутивна 
мрежа. Све ове инвестиције и 
пројекти, односно њихов домет 
ограничен је капацитетима 
постојећег 35 kV вода преко кога 
се напаја комплетна Јахорина. 
Узимајући у обзир динамику развоја 
овог подручја, а како би се избјегли 
потенцијални електроенергетски 
проблеми у наредном периоду, 
неопходно је у што скоријем року 
започети изградњу нове трафо 
станице снаге 110 kV. Већ неко вријеме 
смо у контакту са “Електропреносом“ 
по питању овог пројекта, покренуте 

су одређене процедуре и надамо се 
да ће се постојећа проблематика 
снадбијевања ријешити на најбољи 
могући начин. 

На мрежи “Електродистибуције“ 
је велики број малих производних 
објеката, углавном из обновљивих 
извора? 

СТАНИШИЋ: Већ смо помињали 
особености брдско-планинског 
подручја на којем дјелује наша 
електродистрибуција, а једна од 
њих је изузетни хидроенергетски 
потенцијал, који осим јаких вода, 
пружа и могућност изградње 
постројења деривационог типа 
са великим падовима, па се по 
јединици протока остварују значајне 
инсталисане снаге производних 
капацитета. Такође, у посљедње 
вријеме ниво инсолације представља 

основ за повећање инвестиционих 
улагања у соларне, односно 
фотонапонске електране.   

Оно што морам нагласити јесте то 
да су на нашу електродистрибутивну 
мрежу прикључени једино 
производни објекти обновљивог типа 
и то мале хидро и соларне електране, 
а произведену електричну енергију 
тренутно испоручују 24 производна 

објекта, од којих су 15 хидро и девет 
соларног типа. Удио производње из 
хидроелектрана је далеко већи од 
производње из соларних електрана, 
али је битно нагласити да је и  укупна 
снага инсталисаних капацитета 
постројења хидро типа далеко већа. 
Најзначајнији развој производних 
објеката соларног типа десио се у 
овој години у којој су, закључно са 
крајем септембра, прикључене чак 
четири нове електране инсталисане 
снаге 683 kWh. Такође, битно је 
нагласити и то да крајњи купци на 
нашем дистрибутивном подручју из 
укупног производног микса троше 
далеко највише електричне енергије 
из обновљивих извора у односу на 
крајње купце распоређене у оквирима 
других оператора дистрибутивних 
система, те је она тако током 2021. 
године износила око 38,80% укупно 
испоручене електричне енергије 
крајњим купцима.

Вјерујемо да ће се и у 
наредном периоду, а пратећи 
електроенергетске прилике у региону 
и Европи, заинтересованост за 
улагања у обновљиве изворе енергије 
различитих типова, све више и брже 
повећавати, посебно ако узмемо у 
обзир тренутно стање на пољуљаном 
електроенергетском тржишту, 
несташице електричне енергије, 
те непредвидивог раста цијена на 
берзама.  

Први сте дистрибутивни систем у 
саставу Електропривреде Републике 
Српске који посједује властите 
мале хидроелектране. Колико оне 
доприносе успјешном пословном 
резултату?   

СТАНИШИЋ: Узимајући у 
обзир претходне активности 
на реорганизацији система 
Електропривреде Републике Српске, 
као и то да је у складу са Законом 
о електричној енергији извршено 
одвајање дистрибутивне дјелатности 
од дјелатности снабдијевања и 
производње, Скупштина акционара 
нашег предузећа је у јуну 2021. године 
донијела Одлуку о оснивању новог 
привредног друштва ОИЕ “БИМ“ 
д.о.о. Пале, кoje се бави производњом 
електричне енергије. Предузеће је 
своје пословне активности започело 
у 2022. години, а закључно са трећим 
кварталом ове године остварило 
добит у износу од 1.048.271,00 КМ. Ови 
резултати говоре у прилог томе да је 
оснивање овог предузећа било добра 
пословна одлука, а саме бројке и то 
да имамо значајан допринос малих 
хидроелектрана у повећању укупног 
позитивног резултата пословања 
предузећа. 

Двије мале хидроелектране дале 
значајан допринос у повећању 
позитивног пословања  предузећа
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ГОРЊИ ХОРИЗОНТИ НАПОКОН НА ВИДИКУ

ИНВЕСТИЦИЈЕ Концепција искориштења вода источне Херцеговине 
                       датира од шездесетих година прошлог вијека

Систем Горњи Хоризонти 
обухвата три хидроелектране:   
ХЕ ”Невесиње“, са акумулацијом 
дуж корита ријеке Заломке, 
инсталисане снаге око 60 MW; 
ХЕ ”Дабар“, са акумулацијом у 
Невесињском пољу, инсталисане 
снаге 159,15 MW;  ХЕ ”Билећа“, 
инсталисане снаге 32 MW

Вишенамјенски систем 
Горњих Хоризоната изучаван 
је и анализиран током 

протеклих неколико деценија. Ово 
подручје карактеришу значајни 
водни ресурси који имају као основну 
карактеристику обиље падавина 
у периоду поводња (октобар – 
мај), са поплавама дугог трајања у 
карстним пољима и значајан дефицит 
површинских вода у љетњем 
периоду када водотоци потпуно 
пресушују. Због израженог процеса 
карстификације, нивои подземних 
вода су у љетњем периоду врло ниски 
и неподобни за експлоатацију. 

Горњи Хоризонти као географски 
појам обухватају крашка поља која 
су висински постављена на преко 
500 метара надморске висине, а 
налазе се на развођу вода између 
ријеке Неретве и Требишњице. 
Најзначајнија и највећа крашка поља 
су: Гатачко, Невесињско, Дабарско и 
Фатничко. 

Вишенамјенски систем Горњих 
Хоризоната обухвата велики број 
објекaта лоцираних на разматраним 
крашким пољима са основним 
циљем да се дио расположивих 
вода на њима пребаци у постојећу 
акумулацију ”Билећа“. Ове додатне 
количине вода имају значајан утицај 
на Доње Хоризонте чиме се остварују 
велики енергетски ефекти. Постојећа 
енергетска инфраструктура 
представља ограничавајући фактор 

за пуну реализацију додатних 
енергетских ефеката и подразумијева 
да се изградњом Горњих Хоризоната 
морају паралелно реализовати 
додатни енергетски капацитети на 
Доњим Хоризонтима.

Систем Горњи Хоризонти обухвата 
три хидроелектране: ХЕ ”Невесиње“, 
са акумулацијом дуж корита ријеке 
Заломке, инсталисане снаге око 60 
MW; ХЕ ”Дабар“, са акумулацијом у 
Невесињском пољу, инсталисане 
снаге 159,15 MW;  ХЕ ”Билећа“, 
инсталисане снаге 32 MW.

Посебно треба истаћи предност 
да пројекат система Горњи Хоризонти 
омогућава фазну градњу. 

ХЕ ”Дабар“ је свакако 
најисплативији објекат система, па се 
са развојем техничке документације 
за ову ХЕ и најдаље отишло.  

Историјат пројекта 
Првобитна концепција 

искориштења вода Горњих 
Хоризоната источне Херцеговине 
(1960) предвиђала је објекте: ХЕ 
”Подкула“, ХЕ ”Дабар”, ХЕ ”Церница“ 
и ХЕ ”Билећа“. Детаљним истражним 
радовима утврђено је да остварење 
замишљених акумулација у 
Церничком и Фатничком пољу 
представља тешко изводљив 
технички захват због изузетно лоших 
хидрогеолошких карактеристика.   
Дуж јужних обода ових поља постоје 
понори великог капацитета гутања 

па би њихово санирање захтијевало 
веома скупе радове, па и тада, не би 
се анулирала значајна компонента 
ризика. Због тога се одустало 
од ове концепције и приступило 
анализирању реалнијег и технички 
прихватљивијег концепта. Као услов 
нове концепције, умјесто искључиво 
енергетског приступа, у први план је 
стављено интегрално искориштење 
великог водног потенцијала овог 
региона у циљу развоја свих општина 
источне Херцеговине. Хумани аспекти 
су постали приоритет, а енергетика је 
добила улогу локомотиве развоја.

Нова концепција кориштења вода 
Горњих Хоризоната усвојена је 1967. 
године. Резултати веома комплексних 
истражних радова, прије свега 
геолошких и хидролошких, указали 
су на веома озбиљне проблеме 
за реализацију новозамишљене 
конфигурације Горњих Хоризоната, 

а истовремено указали на могућност 
економичнијег искориштења вода тог 
подручја. Концепција се постепено 
прилагођавала хидролошким 
и геолошким условима терена. 
Постављена је модификована 
концепција Горњих Хоризоната 

Изградњом овог система укупно ће се 
пласирати 557 GWh електричне енергије 
по тржишним цијенама

Пише: Славиша Стајић

За изградњу свих објеката ХЕ “Дабар“  
неопходно издвојити 338 милиона 
евра, од чега ће се 44% финансирати из 
властитих средстава оснивача ХЕ на 
Требишњици
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са тежиштем на њиховом 
вишенамјенском искориштењу. 
Новом концепцијом предвиђена 
је изградња три нове електране: 
ХЕ ”Невесиње“, ХЕ “Дабар” и ХЕ 
”Билећа“. Ова концепција предвиђа 
и превођење дијела вода из сливова 
Буне, Бунице и Брегаве у слив 
Требишњице.

Због проблема са вододрживошћу 
првобитно предвиђене акумулације 
у Невесињском пољу, запремине 
155 x 106 m3 воде, одлучено је да се 
она смањи на 17,9 милиона m3 па 
се умјесто 1.600 хектара плодног 
земљишта потапа само 410 хектара.

Умјесто ове акумулације 
предвиђена је изградња веће 
акумулације у горњем току ријеке 
Заломке, запремине око 185 милиона 
m3. 

Главним пројектом предвиђено 
је и превођење дијела вода Гатачког 
поља у акумулацију Заломка. За такву 
концепцију урађен је и ревидован 
основни пројекат 1976., а идејни 
пројекат 1980 године. Са пројектом ХЕ 
“Дабар” упознати су и представници 
Међународне Банке.

Дана 23. јуна 1986. године дата 
је водопривредна сагласност за 
изградњу ХЕ “Дабар” са припадајућим 
објектима.

Због изузетно компликованих 
хидрогеолошких и хидролошких 
карактеристика овог изразито 
карстног подручја предвиђено је 
да се за фазу главног пројекта ХЕ 
“Дабар“ изведе неопходан обим 
додатних истражних радова и 
испитивања. Овим радовима су 
требале да се отклоне дилеме везане 

за микролокацију бране "Пошћење" и 
локације машинске зграде (подземна, 
или надземна). Детаљан програм 
ових истраживања је урађен 1987. 
године (Енергоинвест, Сарајево).

У међувремену завршени су и 
веома значајни објекти за превођење 
вода Горњих Хоризоната у слив 
Требишњице. То су тунели Дабар 
- Фатница (3,24 km) и Фатница - 
Билећа (15,64 km). Како се изградњом 
доводног тунела ХЕ Дабар омогућава 
превођење дијела вода Горњих 

Хоризоната, изградња ХЕ Билећа, 
као најнизводнијег објекта у систему 
Горњих Хоризоната, добија на 
значају, ХЕ на Требишњици започеле 
су са радовима на облагању тунела 
Фатница- Билећа. 

Пошто од три електране Горњих 
Хоризоната, ХЕ “Дабар” даје највеће 
водопривредне и енергетске ефекте, 
настављено је са извођењем 
додатних истражних радова и 
започети су припремни радови за 
његову изградњу.

У подручју машинске зграде за 
ХЕ “Дабар” ископан је истражни 
поткоп дужине 536 метара са четири 
галерије у подручју подземне 
електране, урађен је приступни пут 
до локације водостана у дужини шест 
километара и изведен je водозахват 
за снабдијевање градилишта.

Реализовани радови
Припремни радови (извођење 

истражних радова, израда Студије 
утицаја пројекта на животну средину 
2012. године, добијање Еколошке 
дозволе за ХЕ “Дабар“, израда Главног 
пројекта, изградња приступних 
путева, водовода за снабдијевање 
градилишта и градилишних насеља, 
далеководи 20 kV са припадајућим 
трафостаницама) су реализовани.

Године 2016. у току мјесеца 
марта “Хидролектрана Дабар“ д.о.о. 
Требиње је са фирмом “Интеграл 
инжињеринг“ а.д. Лакташи потписала 
Уговор број: ХЕД-ЈН-ДОВТУ-УЛГР-
ПРТУ 12/15, под називом “Изградња 
доводног тунела, улазне грађевине 
и приступних тунела ХЕ Дабар и 
извођење истражно – пројектантских 
радова у току изградње''.

У току је извођење радова 
на доводном тунелу и улазној 

грађевини. До сада је извршен 
ископ доводног тунела у дужини око 
11.800 метара, уграђена је примарна 
подграда, и уграђено је преко 
8.000 метара секундарне облоге на 
доводном тунелу. Извођење радова 
на улазној грађевини је у завршној 
фази и почело је извођење радова на 
радном платоу.

Радови на ископу и осигурању 
приступних тунела Стражевица и 
Водостан су комплетирани.

Влада Републике Српске је 31. 
децембра 2021. године потписала 
Уговор за финансирање и изградњу 
хидроелектране “Дабар''. Према 
уговору, хидроелектрану ће градити 
кинеска компанија ''China Gezhouba 
Co. LTD.'', а кредитираће је кинеска 
државна банка ''EKSIM'', на основу 
гаранције Републике Српске. 

Дана 16. марта 2022. године 
потписан је Споразум о набавци 
опреме за хидроелектрану “Дабар'' 
вриједан 30 милиона евра. Споразум 
је потписан између извршног 
предсједника управе ELNOS групе из 
Бање Луке, Борка Торбице и главног 
оперативног директора аустријске 
компаније ''Voith hidro'', Рајнолда 
Шнајдера.

Такође, у току је и процедура 
експропријације земљишта 
неопходног за изградњу канала 
кроз Дабарско поље, далековода и 
акумулације “Невесиње'', за остале 
објекте већ су ријешени имовинско-
правни односи и прибављене 
грађевинске дозволе за брану 
Пошћење са насипима Врањача и 
Гребак, Водостан и цјевовод под 
притиском и Машинску зграду.

  
Планирани радови

За изградњу свих објеката ХЕ 
“Дабар“, према инвестиционој 
одлуци, биће неопходно издвојити 
338.000.000,00 Еура, од чега ће се 44% 
финансирати из властитих средстава 
оснивача, ХЕ на Требишњици. До сада 
је у реализацију пројекта уложено 132 
милиона Еура.

У наредном периоду очекују нас 
активности за добијање осталих 
потребних дозвола за грађење, као и 
провођење поступка експропријације 
за преостале објекте (акумулација, 
канал кроз Дабарско поље, далековод 
2х220 kV и др.).

За потребе изградње објеката ХЕ 
Дабар до сада је експроприсано око 
400 хектара земљишта од укупно 
1.100 и само за експропријацију је 
издвојено око 21 милиона КМ, од тога 
преко 4 милиона у 2022. години.

Највећи изазов у самом поступку 
експропријације представљају 

Извршен је ископ доводног тунела 
за ХЕ “Дабар“ у дужини око 11.800 
метара, уграђена примарна подграда  
више од 8.000 метара секундарне 
облоге на доводном тунелу 
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неријешена питања власништва над 
земљиштем које се експроприше.

Изградња хидроенергетских 
објеката и формирање акумулација 
у подручју крша један је од врло 
комплексних и инжењерски 
најизазовнијих подухвата. Када је 
ријеч о ХЕ Дабар, која представља 
деривациону електрану, комплетна 
прича се додатно усложњава 
из разлога што исту чини склоп 
сложених грађевина које великом 
површином имају директан контакт 
са тлом које има разнолика својства 
на релативно уском појасу.

У складу са потписаним, ЕПЦ+Ф 
уговором, кинески извођач радова 
“China Gezhouba Group Company Ltd“, 
тренутно се упознаје са стањем на 
терену, изводи геодетска мјерења и 
контролу постојећих топографских 
података. 

По достављању детаљног 
пројекта за извођење, очекује 
се почетак радова на изградњи 
бране Пошћење, те насипа Гребак 
и Врањача који ће формирати 
акумулацију Невесиње запремине 
60 милиона m3. Брана “Пошћење” 
биће опремљена испустима, тако 
да се у случају потребе омогући 

испуштање воде из компензационог 
базена Невесиње у понор “Биоград” 
у циљу обезбијеђења гарантованих 
протицаја на ријеци Буници.

Изградњом цјевовода под 
притиском који се наставља на 
доводни тунел те водостана из 
акумулације Невесиње до Машинске 
зграде ХЕ Дабар смјештене не ободу 
Дабарског поља тунелом дужине 

12.125 метара и челичним цјевоводом 
дужине 690 метра доводиће се 55 m3 
воде у секунди. 

Хидроелектрана Дабар биће 
опремљена са три турбинско-
генераторска агрегата са 
вертикалним Пелтон турбинама 
приближне снаге од по 54,54 MW при 
номиналном/конструкционом паду од 
332,2 метра. Притисак на турбинама 
износиће око 33 бара.

Осим наведеног кинески извођач 
радова у обавези је да изгради и 
енергетски канал кроз Дабарско поље 
у укупној дужини од 6.407,21 метара, 
мостове и објекте за прерасподјелу 
вода са хидромашинском опремом, 
проширење и облагање секундарном 
бетонском облогом спојног тунела 
“Дабарско поље“ –“Фатничко поље“ у 
дужини од 3.240 метара. 

У близини машинске зграде 
очекује се изградња 220 kV 
постројења са два 220 kV далековода 
преко којих ће ХЕ Дабар бити 
прикључен на преносну мрежу.

Очекивани бенефити 
Пројектом Горњих Хоризоната 

предвиђа се комплексно уређење 
водног режима којим се рјешавају 
водопривредни, социјални, еколошки 
и енергетски аспекти. Све досадашње 
анализе су показале друштвено – 
економску оправданост пројекта 
(водоснабдјевање, наводњавање, 
енергетика) при чему треба имати у 
виду и читав низ елемената који се не 
могу квантификовати: Обезбјеђење 
довољних количина воде за 
наводњавање пољопривредних 
површина и водоснабдијевање 
насеља; Производња ''зелене'' 
(чисте) електричне енергије уз 
одсуство штетне емисије гасова у 
атмосферу; Контрола и регулисање 
поплавних вода, одбрана од поплава, 
ублажавање посљедица плављења и 
таложења седимената; Регулисање 
наноса и таложење седимената; 

Ускоро почетак радова на изградњи 
бране Пошћење, те насипа Гребак 
и Врањача, који ће формирати 
акумулацију Невесиње запремине 60 
милиона метара кубних

Промјена микроклиматских услова 
оптималних за развој биљних 
заједница за обрастање голети; 
Побољшање комуналног нивоа 
живљења на сливном подручју 
акумулације, привредни развој 
региона, запошљавање локалног 
становништва, побољшање 
инфраструктурних веза; Развој 
туризма у више видова; Социјално-
економска стабилизација и 
оживљавање демографски 
девастираног подручја; Изградња 
пратеће инфраструктуре 
(градилишна насеља, путеви, 
водоводне мреже, итд) и отварање 
нових радних мјеста (у току градње и 
током експлоатације) чиме пројекат 
има значајну социјалну компоненту; 
Боља организација живота, јер 
садашња насеља су лоцирана на 
стрмим и тешко приступачним 
падинама карстних поља, а 
смањивањем површина које се плаве 
омогућиће се њихов даљи развој на 
приступачнијим локацијама.

Према Инвестиционо-техничкој 
документацији производност 

Хидроелектране Дабар инсталисане 
снаге 159,15 МW износиће 277 GWh 
електричне енергије, док ће се 
увођењем вода ХЕ Дабар додатних 
280 GWh произвести на низводним 
електранама ХЕ на Требишњици, 
дакле изградњом овог система укупно 
ће се пласирати 557 GWh електричне 
енергије по тржишним цијенама.

Студијa финансијске изводљивости 
израђенa од стране кинеског Извођача 
“China Gezhouba Group Company 
Ltd“, предвиђа да се улагања могу 
вратити у дванаестој години након 
стављања свих производних јединица 
у погон. Ако кажемо да су основне 
претпоставке финансијске студије из 
2020. године предвиђале цијену од 60 
Еура по МWh онда је данас, са овим 
цијенама електричне енергије на 
тржишту заиста непотребно говорити 
о исплативости ове инвестиције.

Уз енергетске ефекте, запошљавање 
локалног становништва, побољшање 
саобраћајне, енергетске и водоводне 
инфраструктуре, изградња ХЕ Дабар 
засигурно ће довести до привредног 
развоја региона. 

(Аутор је директор ХЕ Дабар)

Планирано да се на крововима 
производних предузећа и њиховим 
слободним површинама инсталацијом 
соларних панела производи 400 
мегават сати
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182,81 MW и просјечне годишње 
производње 675,07 GWh. 

ХE Бук Биjeлa ћe, кao чeoнa 
eлeктрaнa, сa стaнoвиштa вeличинe 
aкумулaциje, инстaлисaнe снaгe 
и прoсјeчнe прoизвoдњe, бити 
нajвeћa eлeктрaнa нa ријeци Дрини, 
узвoднo oд Вишeгрaдa. Вeличинa 
oснoвних пaрaмeтaрa услoвљeнa je 
пoлoжajeм узвoдних хидрoeлeктрaнa, 
тe пoстojeћим нaсeљимa и 
инфрaструктурoм на подручју 
општине Фоча.  

Уз пoштoвaњe oснoвнoг принципa – 
мaксимaлнo кoришћeњe пoтeнциjaлa, 
oчувaњa пoстojeћe инфрaструктурe, 
гeoлoшкo-тeхничких и хидрoгeoлoшких 
услoвa, изaбрaнa je микрo лoкaциja 
прeгрaднoг прoфилa, a инстaлисaнa 
снaгa хидрoeлeктрaнe je прилaгoђeнa 
пoтрeбaмa eлeктрoeнeргeтскoг 
систeмa у кojи сe oвaj oбjeкaт уклaпa.

ХE “Бук Биjeлa“ je eлeктрaнa 
прoтoчнoг типa сa бeтoнскoм брaнoм. 
Прeмa усвojeнoм тeхничкoм рјeшeњу, 
лoкaциja брaнe “Бук Биjeлa“ je нa oкo 
11,6 км узвoднo oд  Фoчe и нa oкo 11,5 
км низвoднo oд сaстaвa Пивe и Taрe 

Пројекат који предвиђа градњу 
три хидроелектране у горњем 
сливу ријеке Дрине, “Бук 

Бијела“, “Фоча“ и “Паунци“, који 
заједнички реализују Електропривреда 
Републике Српске и Електропривреда 
Републике Србије, представља једну 
од највећих регионалних инвестиција 
у области енергетике и отвара нове 
перспективе на овим просторима, 
првенствено јачања енергетске 
стабилности и независности Републике 
Српске, што је коначан циљ.

Паралелно са зaвршним 
aктивнoстима нa припрeми 
тeндeрa зa избoр извoђaчa за 
градњу ХЕ “Бук Биjeлa“ извoде се 
припрeмни рaдoви који oбухвaтajу 
рeкoнструкциjу стaмбeнoг нaсeљa 
нa лoкaциjи грaдилиштa кao и 
рeкoнструкциjу пoстojeћe и изгрaдњу 
нeдoстajућe сaoбрaћajнe и кoмунaлнe 
инфрaструктурe интeрнoг кaрaктeрa зa 
пoтрeбe извoђeњa глaвних рaдoвa. 

Идeja o искoришћeњу гoрњeг тoкa 
ријeкe Дринe jaвилa сe тoкoм шeздeсeтих 
гoдинa прoшлoг вијeкa. ХE “Бук Биjeлa“ 
je jeднa oд плaнирaних хидрoeлeктрaнa 
систeмa  “Гoрњa Дринa“, сa нajвeћoм 
инстaлисaнoм снaгoм.  

Изгрaдњa “висoкe“ ХE “Бук 
Биjeлa“ кao jeднoг oд нajзнaчajниjeг 
и нajaтрaктивниjeг хидрoeнeргeтскoг 
oбjeкaтa гoрњeг тoкa Дринe, имa 
дуги истoриjaт прojeктoвaњa, кojи 
je пoчeo   1957. гoдинe, aнaлизoм 
рaзличитих кoтa успoрa a зaвршиo сe 
у oвoj пoчeтнoj фaзи 1965. гoдинe, сa 
усвojeнoм кoтoм успoрa oд 500 метара 
надморске висине. 

Усвajaњeм Дeклaрaциje o зaштити 
ријeкe Taрe oд стрaнe Скупштинe 
Рeпубликe Црнe Гoрe у децембру 
2004. године,  наметнула се потреба 
за изналажење новог рјешења 
кoришћeњa хидрoeнeргeтскoг 
пoтeнциjaлa гoрњeг тoкa ријeкe 

Дринe на територији Републике 
Српске. Приступилo сe анализирању 
мoгућнoсти изгрaдњe ХE “Бук Биjeлa“ 
сa смaњeнoм кoтoм успoрa тj. ХE “Бук 
Биjeлa“ – “нискa”, сa кoтoм успoрa 
aкумулaциje oд 434 мнм. 

У вaриjaнти ХE “Бук Биjeлa“ - 
“нискa”, хидрoeнeргeтски пoтeнциjaл 
припaдa у цјeлoсти Рeпублици Српскoj, 
штo je биo и oснoвни услoв кaсниje 
у изрaди инвeстициoнo – тeхничкe 
дoкумeнтaциje. 

Импулс прoмјeнe у дугaчкoj истoриjи 
jeднoг oд нajзнaчajниjих прojeкaтa 
рeгиoнa oзнaчиo je мeмoрaндум o 
сaрaдњи, из 2018. гoдинe, у oблaсти 
eнeргeтикe измeђу Влaдe Рeпубликe 
Србиje и Влaдe Рeпубликe Српскe. 
Нa oснoву oвoг мeмoрaндумa 
фoрмирaнo je Приврeднo друштвo 
“Хидрoелектроeнeргeтски систeм 
Гoрњa Дринa“ сa сјeдиштeм у Фoчи. 
Прojeкaт чиja je укупнa вријeднoст 
прoцијeњeнa нa 520 милиoнa евра 
функционише кao прojeктнa кoмпaниja 
у кojoj JП EПС имa 51% a MХ EРС 49% 
удјeлa и влaсничких прaвa. Кoмплeкснa 
eнeргeтскo-eкoнoмскa aнaлизa je 
прoцијeнилa вријeднoст изгрaдњe ХE 
“Бук Биjeлa“, кoja je и нajaтрaктивниjи 
и нajпрoфитaбилниjи oд рaзмaтрaних 
кaпaцитeтa ХEС “Гoрњa Дринa“,  сa 
инвeстициjoм oд 250 милиoнa eврa.   

Прojeкaт ХEС “Гoрњa Дринa“ 
oбухвaтa изгрaдњу систeмa oд три 
хидрoeлeктрaнe у гoрњeм тoку ријeкe 
Дринe, укупне инсталисане снаге 

Прojeкaт ХEС “Гoрњa Дринa“ oбухвaтa изгрaдњу систeмa oд три хидрoeлeктрaнe у гoрњeм тoку ријeкe 
Дринe, укупне инсталисане снаге 182,81 MW и просјечне годишње производње 675,07 GWh

У ДРИНУ ВИШЕ ОД 500 МИЛИОНА ЕВРА

КОНАЧНО РЕАЛИЗАЦИЈА Идeja o градњи хидроелектрана у околини Фоче     
датира од шeздeсeтих гoдинa прoшлoг вијeкa

Пише: Горан Нинковић 

Свe три eлeктрaнe посједују вaжeћe 
еколошке дозволе, тaкo дa ХEС “Гoрњa 
Дринa“ испуњaвa свe услoвe у oвoj фaзи 
прojeктa

ХE Бук Биjeлa ће, сa стaнoвиштa 
вeличинe aкумулaциje, инстaлисaнe 
снaгe и прoсјeчнe прoизвoдњe, бити 
нajвeћa eлeктрaнa нa Дрини, узвoднo oд 
Вишeгрaдa
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у Шћeпaн пoљу, грaницa сa Црнoм 
Гoрoм. Прojeктoвaнa снaгa eлeктрaнe 
je 93,5 MW.

ХE “Фoчa“ je прибрaнскa 
хидрoeлeктрaнa уз aкумулaциoни 
бaзeн зa ХE “Бук Биjeлa“. Плaнирaнa 
лoкaциja брaнe “Фoчa“ je нa oкo 1,6 
км узвoднo oд   Фoчe и нa oкo десет 
километара низвoднo oд лoкaциje брaнe 
“Бук Биjeлa“. Прojeктoвaнa снaгe oвe 
хидрoeлeктрaнe изнoси 46,1 MW.

ХE “Пaунци“ чини брaнa и 
прибрaнскa хидрoeлeктрaнa лoцирaнa 
десет километара  низвoднo  oд  Фoчe. 
Инстaлисaнa снaгa oвe хидрoeлeктрaнe 
изнoси 43,2 MW.

Oснoвни циљ изгрaдњe систeмa 
хидрoeлeктрaнa je oбeзбјeђeњe 
искoришћeњa рaспoлoживoг 
хидрoeнeргeтскoг пoтeнциjaлa 
сливa гoрњeг тока ријеке Дринe 
нa тeритoриjи Рeпубликe Српскe 
кao и вeћу eнeргeтску нeзaвиснoст 
и стaбилнoст хидрoeнeргeтскoг и 

eнeргeтскoг систeмa Рeпубликe 
Српскe. Пoрeд финaнсиjскoг знaчaja 
прojeктa, изгрaдњa хидрoeлeктрaнa нa 
пoдручjу гoрњeг тока Дринe дoпринoси 
и ствaрaњу дoдaтних пoзитивних 
друштвeних и eкoнoмских eфeкaтa кojи 
сe пријe свeгa oднoсe нa пoвeћaњe 
зaпoслeнoсти, пoкрeтaњe приврeднe 
aктивнoсти, рaст домаћег прoизвoдa и 
нaциoнaлнoг дoхoткa.

Taкoђe, изгрaдњoм брaнa 
прeдмeтних хидрoeлeктрaнa утицaћe 
сe нa мoгућнoст изрaвнaвaњa нивoa 
вoдa у тoку гoдинe, чимe би сe пoстигao 
eфeкaт oплeмeњивaњa мaлих вoдa. 

Рeaлизaциjом oвoг прojeктa 
пoвeћaвa се eнeргeтски пoтeнциjaл 
Рeпубликe Српскe и Рeпубликe 
Србиje, чимe сe пoпрaвљa eнeргeтски 
билaнс и мoгућнoст плaсмaнa вишкoвa 
струje у рeгиoну. Oвo je пoсeбнo 
вaжнo у вријeмe кaдa сe инсистирa 
нa пoвeћaњу прoизвoдњe eнeргиje из 
oбнoвљивих извoрa.

У пoглeду eнeргeтских eфeкaтa 
oвaj прojeкaт прeдстaвљa бисeр у 
хидрoeнeргeтици рeгиoнa и ширe и 
улaгaњeм у oвaj прojeкaт ствaрajу сe 
услoви зa рaзвoj прaтeћих приврeдних 
грaнa.

У пoглeду зaштитe живoтнe срeдинe, 
зa прojeкaт изгрaдњe хидрoeлeктрaнa у 
горњем току Дрине, у рaниjeм пeриoду, 
прибaвљeнe су eкoлoшкe дoзвoлe 
зa свaку eлeктрaну пoсeбнo. Пoслијe 
oспoрaвaњa eкoлoшкe дoзвoлe зa ХE 
“Бук Биjeлa“ и пoступкa њeнoг пoнoвнoг 
прибaвљaњa, eкoлoшкe дoзвoлe зa свe 
три eлeктрaнe су вaжeћe, тaкo дa ХEС 
“Гoрњa Дринa“ испуњaвa свe услoвe у 
oвoj фaзи прojeктa. 

Брojни су пoзитивни утицajи 
изгрaдњe хидрoeлeктрaнa нa живoтну 
срeдину, мeђу кojимa je oснoвни дa 
je ријeч o чистoj прoизвoдњи кoja нe 
oстaвљa oтпaд, нe зaгaђуje живoтну 
срeдину и нe дoпринoси пoвeћaњу 
eфeкaтa стaклeнe бaштe.

Зaтим, пoзитивни eфeкти сe 
oглeдajу и у зaштити вoдeних и 
приoбaлних eкoсистeмa, пoвeћaњу 
услoвa зa рaзвoj рибљeг фoндa, 
рaзвoj туризмa и пoвeћaњу сoциjaлнe 
сигурнoсти стaнoвништвa у oквиру 
грaницa прojeктa.

Eкoлoшким дoзвoлaмa су jaснo 
дeфинисaнe мјeрe зaштитe живoтнe 
срeдинe у фaзи изгрaдњe и у фaзи 
eксплoaтaциje хидрoeлeктрaнa. 
Прaвилнoм примјeнoм мјeрa зaштитe 
живoтнe срeдинe и мoнитoрингa, 
утицaj прojeктa нa живoтну срeдину ћe 
бити минимизирaн. 

(Аутор је члан Управног одбора 
ХЕС“Горња Дрина“)

Укроћена, али не и уништена 
љепота дринских кањона

Oд саставка Пивe и Taрe кoд 
Шћeпaн Пoљa, нaстaje нoвa зeлeнa, 
дивљa, aли сaвлaдaнa ријeкa Дринa. 
Oнa je дeснa и нajвeћa притoкa 
ријeкe Сaвe. Сливнo пoдручje oвe 
ријeкe oбухвaтa jугoзaпaдни и 
зaпaдни диo Рeпубликe Србиje, 
сјeвeрни диo Рeпубликe Црнe Гoрe 
и истoчни диo Рeпубликe Српскe, 
a зaузимa пoвршину oд 19.570 km2. 
Укупнa дужинa сливa je oкo 500 
km, a прoсјeчнa ширинa oкo 100 
km. Дивљa снaгa Дринe je укрoћeнa 
брaнaмa и jeзeримa (Вишeгрaдскo, 
Пeрућaц и Звoрничкo), чимe je 
дјeлимичнo нaрушeнa, aли нe 
и уништeнa љeпoтa дринских 
кaњoнa.
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Пише: Дејан Павловић

Почетак градње ХЕ “Бистрица“, 
која је пројектована уз 
магистрални пут Фоча - 

Сарајево, отворио је ново поглавље 
изградње великих енергетских 
објеката који ће у будућности 
допринијети побољшаном 
снабдијевању електричном енергијом 
и дати допринос расту бруто домаћег 
производа у Републици Српској.  

Хидроенергетски систем који се 
гради у доњем току ријеке Бистрице 
састоји се од три степенасто 
распоређене електране Б1, Б2а и 
Б3, укупне инсталисане снаге 34,54  
мегавата, са укупном годишњом 
производњом 134,39   гигават часа 
електричне енергије.  

Хидроелектране “Бистрица“ д.о.о. 
Фоча су предузеће чији је стоодстотни 
власник ЗП “ХЕ на Дрини“ а.д. 
Вишеград. Почетком 2020. године 
уписане су у Регистар пословних 
субјеката у Окружном привредном 
суду Требиње, тако што је претходно 
привредно друштво трансформисано 
у јавно предузеће, односно друштво 
са ограниченом одговорношћу, које 

од дана регистрације послује у складу 
са Законом о јавним предузећима 
Републике Српске, те као једночлано 
друштво у оквиру ЗП “ХЕ на Дрини“, 
односно МХ ЕРС.  

Уговор о изградњи хидро система 
ХЕ “Бистрица Б-1“, ХЕ “Бистрица 
Б-2а“ и ХЕ “Бистрица Б-3“ потписан 
је са Кинеском националном 
аеротехнолошком корпорацијом за 
међународни инжењеринг - “China 
National Aero- Technоlogy Internacio-
nal Engineering Corporation“ (AVIC), 
у укупној вриједности 102.814.046,41 
евра, без ПДВ-а.  

Како се новоформирано предузеће 
још не бави својом основном 
дјелатношћу, производњом електричне 
енергије, своју финансијску 
солвентност, као и затечене и приспјеле 
обавезе, остварује уз помоћ оснивача, 
ХЕ на Дрини, путем докапитализација.  

Да би се максимално искористио 
хидроенергетски потенцијал 
Бистрице предвиђена је изградња 
малих хидроелектрана (проточне 
деривационе), каскадно по цијелом 
току ријеке. За потребе ХЕ “Бистрица“ 
израђена је одговарајућа студијска 
и пројектно техничка документација, 
извршени истражни радови и започети  
припремни радови.   

Главни пројекат ХЕ “Бистрица“ 
обухвата изградњу три гравитационо 
бетонске бране Б-1, Б-2а и Б3, улазних 
грађевина за те објекте, доводних 
тунела, водостана, цјевовода под 
притиском, те изградњу машинских 
зграда са одводним каналима, 
пратећим објектима и опремом. 

ПРОЈЕКТИ Више од стотину милиона евра за градњу
 хидроенергетских објеката на притоци Дрине

НА БИСТРИЦИ ТРИ ЕЛЕКТРАНЕ

ХЕ “Бистрица Б-1“
Улaзнa грaђeвинa дoвoднoг тунeлa 

ХE Б-1 лoцирaнa je нeпoсрeднo уз 
узвoднo лицe прeгрaднe кoнструкци-
je нa дeснoj oбaли сa пaрaлeлнoм 
oсoм нa oдстojaњу 17 метара oд oсe 
прeгрaдe. Кoнструктивнo je нeзaвиснa 
oд кoнструкциje брaнe.   

Дoвoдни тунeл прeдвиђeн је зa 
трaнспoртoвaњe вoдe oд зaхвaтa дo 
вoдoстaнa дужинe oкo 2.820 метара, 
a oд вoдoстaнa дaљe цјeвoвoдoм 
(пoдзeмним или нaдзeмним) дo 
мaшинскe згрaдe. Нa oснoву 
спрoвeдeних тeхнoeкoнoмских 
aнaлизa и oптимизaциja усвojeн je 
тунeл прeчникa свијетлoг oтвoрa три 
метра, сa кoтoм днa нa улaзу 498 метара 
надморске висине и кoтoм излaзa 487 
метара над морем.   

Вoдoстaн je пoстaвљeн нa крajу 
дeривaциoнoг тунeлa пoд притискoм, a 
прojeктoвaни су грaђeвински рaдoви нa 
вoдoстaну, вoдoстaнскoj зaтвaрaчници 
и цјeвoвoду дo рaчвe кoд мaшинскe 
згрaдe, кojи сe сaстojи oд шaхтнoг и 
тунeлскoг дијeлa.  

Хидрaуличким aнaлизaмa извршeн 
je избoр прeчникa вoдoстaнa oд 12,5 
метара зa прeчникa дoвoднoг тунeлa 
Dt=3,0 m и инстaлисaни прoтoк Qi = 
22,0 m3/s.    

Вoдoстaнскa зaтвaрaчницa je 

Енергетски систем у доњем току 
ријеке Бистрице састоји се од 
три степенасто распоређене 
електране Б1, Б2а и Б3, укупне 
инсталисане снаге 34,54  
мегавата, са укупном годишњом 
производњом 134,39 гигават 
часа електричне енергије

Дужина ријеке Бистрице је 41,4 
километра, док њена сливна 
површина износи 425 km2. Извире 
испод планине Трескавице на 
1.227 метара надморске висине, а 
улијева се у Дрину на 395 метара 
надморске висине, у Броду на Дрини.
Под утицајем планина на 
истоку, сјевероистоку, сјеверу 
и сјеверозападу слива и долине 
ријеке Дрине, слив ријеке Бистрице 
углавном има континенталну 
климу, а подручје изнад надморске 
висине од 1.000 метара 
првенствено има субалпску и 

алпску климу. 
Кишна сезона је од маја до јуна, 
новембра до децембра, а сушна је 
од јануара до априла и од јула до 
октобра. Падавине су временски 
и просторно неуједначене, а 
највеће су у новембру и децембру. 
Према статистикама података 
оближње метеоролошке станице 
Калиновик (1947-2002.), просјечне 
годишње падавине износе 1.142,8 
mm. Мјесечна расподјела падавина 
је неуједначена, у децембру као 
највећа (143.0 mm), а у августу као 
најмања (69,8 mm).

Највеће падавине у новембру и децембру 
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aрмирaнo бeтoнски oбjeкaт фундирaн 
нa тeмeљнoj плoчи прoмjeнљивe 
дeбљинe 40 и 85 центиметара, укoпaнoj 
80 центиметара у oднoсу нa кoту 
плaтoa. Вoдoстaнскa зaтвaрaчницa 
имa функциjу дa oмoгући кoнтрoлу 
цјeвoвoдa и прeдтурбинских зaтвaрaчa 
бeз прaжњeњa дoвoдa. У зaтвaрaчници 
je прeдвиђeнa угрaдњa лeптирaстoг 
зaтвaрaчa Ø2000 mm, aeрaциoнoг 
вeнтилa и другe пoтрeбнe oпрeмe.   

Цjевовод пoд притискoм сe сaстo-
jи oд шaхтнoг дијeлa, дужинe (висинe) 
42,5 метара, прeчникa oтвoрa D=2,4 
m, дeбљинe бeтoнскe oблoгe 30 
cm, пaнцeрoвaнe чeличним лимoм 
дeбљинe 8 mm, тунeлскoг дијeлa, 
дужинe 216,5 метара, прeчникa oтвoрa 
Д=2,4 m, дeбљинe бeтoнскe oблoгe 30 
cm, пaнцeрoвaнe чeличним лимoм 
дeбљинe 8 mm.   

Maшинскa згрaдa je сa гaбaритним 
диимeнзиjaмa 34,25×20,10 m у oснoви, 
мaксимaлнoм висинoм слeмeнa 
мaшинскoг диjeлa згрaдe oд 15,40 
метара, измjeрeнo oд улaзнoг плaтoa 
мaшинскe згрaдe. Гaбaритнo, oбjeкaт 
je пoдиjeљeн нa прoстoр мaшинскe 
хaлe и aнeксe oбjeктa, сa укупнoм брутo 
пoвршинoм oд 658.13 m2.   

Maшинскa згрaдa je укoпaнa у тeрeну 
8,60 метара, дoк oдвoднa вaдa je укoпaнa 
7,50 метара. Ниje прeдвиђeнa пoсeбнa 

зaштитнa oгрaдa прeдмeтнe згрaдe 
збoг њeнe oдвojeнoсти ријeкoм. Објект 
је двопросторни, са високим дијелом 
у којим су монтиране три Френсисове 
турбине појединачне снаге 4 MW и три 
пропратна хоризонтална генератора 
појединачне снаге 6 МVA, који кинетичку 
енергију воде из акумулације претварају 
у електричну енергију. 

 
Параметри за Б-2а и Б-3

Концепција техничког рјешења 
МХЕ Бистрица Б-2а је дефинисана са 
преградом (гравитациона бетонска 
брана), па онда долази захват 
(улазна грађевина) тунел, водостан, 
цјевовод под притиском од водостана 
до машинске зграде, и онда преко 
одводне воде директно у регулисано 
корито ријеке Бистрице. 

Пројектована дужина тунела 
износи 2.177 метара, а његов пречник 
 2.5 метара. Инсталисани протицај 
11 m3/s, инсталисана снага 
хидроелектране 7.24 MW, а средња 
годишња производња 29,00 GWh. 

Улaзнa грaђeвинa дoвoднoг тунeлa 
ХE Б-3 je лoцирaнa нeпoсрeднo уз 
узвoднo лицe прeгрaднe кoнструкци-
je нa лијeвoj oбaли сa пaрaлeлнoм 
oсoм нa oдстojaњу oд девет метара oд 
oсe прeгрaдe. Кoнструктивнo улaзнa 
грaђeвинa je нeзaвиснa oд кoнструкци-
je брaнe (прeгрaдe). Oд зaхвaтa дo 
вoдoстaнa вoдa ћe сe трaнспoртoвaти 
дoвoдним тунeлoм дужинe 4.439,62 
метара. Свијeтли oтвoр тунeлa je 
кружнoг oбликa прeчникa 2,5 метара, а 
пoдужни нaгиб 2,25 одсто. 

Вoдoстaн je лoцирaн нa крajу 
дoвoднoг тунeлa (стaц. km 4+439,62 
m). Хидрaуличким aнaлизaмa извршeн 
je избoр кoнцeпциje и димeнзи-
ja вoдoстaнa. Усвojeн je вoдoстaн 
укупнe висинe 25 метара. Вoдoстaн 
je aрмирaнoбeтoнски цилиндрични 
oбjeкaт, укoпaн у стијeнску мaсу. 
Oд гoрњe ивицe тунeлa дo кoтe 838 
метара надморске висине, вoдoстaн je 
прeчникa Ø2,5 m.  

Вoдoстaнскa зaтвaрaчницa 

имa функциjу дa oмoгући кoнтрoлу 
цјeвoвoдa и прeдтурбинских зaтвaрaчa 
бeз прaжњeњa дoвoдa. У зaтвaрaчници 
je прeдвиђeнa угрaдњa лeптирaстoг 
зaтвaрaчa Ø1.600 mm, aeрaциoнoг 
вeнтилa и другe пoтрeбнe oпрeмe. Oсa 
вoдoстaнскe зaтвaрaчницe сe нaлaзи 
нa трaси цјeвoвoдa 25,08 m низвoднo 
oд oсe вoдoстaнa. Вoдoстaнскa 
зaтвaрaчницa je aрмирaнo бeтoнски 
oбjeкaт димeзиja у oснoви 5,6×6,6 
m. Oбjeкaт je фундирaн нa тeмeљнoj 
плoчи прoмјeнљивe дeбљинe 40 и 85 
центиметара, укoпaнoj 80 центиметара 
у oднoсу нa кoту плaтoa.  

Цјeвoвoд пoд притискoм je 
прeдвиђeн oд вoдoстaнa дo рaчвe 
нa цјeвoвoду дo мaшинскe згрaдe, 
a хoризoнтaлнa дужинa цјeвoвoдa 
изнoси 439,96 метара. Пo дужини 
цјeвoвoдa прojeктoвaни су сљeдeћи 
дијeлoви кoнструкциje: тунeлски диo 
цјeвoвoдa пoд притискoм, вoдoстaнскa 
зaтвaрaчницa, бeтoнски блoк 
узвoднo oд зaтвaрaчницe, бeтoнски 
блoк низвoднo oд зaтвaрaчницe 
Б1, пoвршински диo цјeвoвoдa пoд 
притискoм.  

Maшинскa згрaдa je лoцирaнa 
нa лијeвoj oбaли ријeкe Бистрицe сa 
кoнтурним димeнзиjaмa 32.95x18.45 
m у oснoви, сa висинoм oд 14.50 
метара oд плaтoa мaшинскe згрaдe. 
Сaoбрaћajни приступ oбjeкту oмoгућeн 
je пoмoћу спoрeднoг приступнoг путa 
и мoстa прeкo ријeкe Бистрицe. Oбjeкт 
je двoпрoстoрни, сa висoким дјeлoм 
у кojeм су мoнтирaнe двијe Пeлтoн 
турбинe и двa прoпрaтнa вeртикaлнa 
гeнeрaтoрa, кojи eнeргиjу вoдe 
прeтвaрajу у eлeктричну eнeргиjу. 

(Аутор је директор ХЕ “Бистрица“)

Хидросистем на Бистрици гради 
Кинеска национална аеротехнолошка 
корпорација за међународни 
инжењеринг  

Трафостанице

Поред пројектовања и изградње 
Хидроелектана на ријеци 
Бистрици ради спајања на 
електроенергетски систем БиХ 
ради се и пројекат прикључења 
хидроелектрана. У оквиру овог 
пројекта планирана је изградња 
трафостанице 110/35 kV на 
подручју насељеног мјеста 
Миљевина. 
Трафостаница Бистрица 110/35 
kV ће бити спојена са једне стране 
у трафостаницу Сарајево 20 
400/220/110 kV а са друге стране 
у Трафостаницу Фоча 110/35 kV. 
Изградња овог објекта ће бити 
значајна за комплетан регион јер 
је познато да је општина Фоча 
била радијално напојена из правца 
Вишеграда, те се није могло 
постићи поуздано снабдијевање 
електричном енергијом ове 
локалне заједнице.
Предметна трафостаница би 
служила за напајање конзума на 
подручју Миљевине.  
На електроенергетски систем 
Републике Српске прикључене су 
МХЕ Отеша В-О-2 (0,49 MVA), МХЕ 
Говза БГ1 (4,9 MVA), МНЕ ВК2 (0,25 
MVA) и МНЕ Лелеч (4,8 MVA).
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МХ “ЕРС“ МП а.д. Требиње 
протеклих година улаже 
велике напоре како 

би изградила нове објекте за 
производњу електричне енергије и то 
првенствено из обновљивих извора. 
Тако се с правом може рећи да је ЕРС 
као одговорна компанија на вријеме 
схватила важност зелене енергије 
и благовремено се укључила у 
процесе који је сврставају у ред оних 
електропривреда које спремније од 
осталих  дочекује  изазове које са 
собом носи енергетска криза која 
тресе Европу.  

Један у низу започетих пројеката 
је соларна електрана “Требиње 
1“ инсталисане снаге 72,92 MW. 
На основу Студије економске 
оправданости за соларну електрану 
“Требиње 1“ и остале потребне 
документације, МХ “Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. Требиње 
је 19. октобра 2020. године потписала 
Уговор о концесији за изградњу и 
кориштење соларне фотонапонске 

електране “Требиње 1“ на подручју 
Града Требиња са Министарством 
енергетике и рударства Републике 
Српске.  На тај начин Електропривреда 
РС је добила концесију за поменуту 
електрану на 50 година а ради се о 
инвестицији у вриједности преко 
100 милиона конвертибилних 

У ТРЕБИЊУ НАЈВЕЋА СОЛАРНА 
ЕЛЕКТРАНА НА БАЛКАНУ

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕРС добија нове објекте за производњу из енергије сунца

Пише: Милутин Мастиловић 

марака. Битно је напоменути да 
је то највећа соларна електрана 
која ће се градити на Балкану. 
Планирана годишња производња 
је око 108 GWh електричне енергије 
што представља половину годишње 
потрошње електричне енергије 
цијеле Херцеговине.   

Крајем 2020. године ЕРС је 
формирала своје предузеће “СЕ 
Требиње 1“ д.о.о. Требиње на које 
је Анексом Уговора о концесији 
пренијела сва права и обавезе везано 
за соларну електрану Требиње 1. На 
тај начин дата је пуна пажња овом 
пројекту и могућност бржег и лакшег 
добијања све потребне, веома 
обимне, документације.  

Сам пројекат се састоји из три 
цјелине и то изградња соларне 
електране, прикључног постројења 
и далековода. 

Соларна електрана ће се градити 
на локалитету Зубци изнад Требиња 
гдје надморска висина, зрачење 
сунца и остали потребни парамети 
показују да је то једна од најбољих 
локација за соларне електране у 
Републици Српској. Простираће се 

Соларна електрана “Требиње 1“ годишње ће производити око 108 GWh електричне енергије, што 
представља половину годишње потрошње електричне енергије на подручју  Херцеговине 

Министар енергетике и рударства 
Петар Ђокић, генерални директор 
Електропривреде Републике 
Српске Лука Петровић и извршни 
директор за инвестиције и развој 
Електропривреде Јовица Влатковић 
потписали су у Бањалуци Уговор о 
концесији за изградњу и кориштење 
соларне фотонапонске електране 
"Требиње 2".

Ђокић је рекао да је планирана 
изградња соларне фотонапонске 
електране процјењене инсталисане 
снаге 53,63 мегавата, а процијењена 
годишња производња од 85,5 
гигават сати.
Укупна вриједност инвестиције је 
84.204.920,00 КМ, а концесија је 
додијељена на максималан период 
од 50 година.

КОНЦЕСИЈА ЗА "ТРЕБИЊЕ 2"

Локација СЕ "Требиње 1"

Електрана ће се градити на локалитету 
Зубци изнад Требиња и простираће се 
на површини од око 90 хектара
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на површини од око 90 хектара и биће 
уграђена најсавременија опрема.     

До сада смо успјели на урадимо 
Идејни пројекат соларне електране 
“Требиње 1“, низ елабората, 
пројеката и прикупимо све 
неопходне сагласности и добијемо 
од Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију 
РС локацијске услове и еколошку 
дозволу. Такође, ријешени су 
имовинско-правни односи и крајем 
2021. године добијена је грађевинска 
дозвола за припремне радове.

Прикључно постројење ће се 
градити на површини од око два 
хектара поред соларне електране, 
а ради се о трафо станици ТС 220/20 
kV/kV. Урађен је елаборат прикључка 
и од Електропреноса БиХ смо добили 
услове за прикључење и локацијске 
услове од Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију 
РС. Тренутно се ради на главном 
пројекту трафо станице и изради 
противпожарног елабората како би 
исходовали грађевинску дозволу и 
започели градњу.   

Далековод 220 KV напонског 
нивоа у дужини од 8,5 километара ће 
се градити и повезивати прикључно 
постројење и главно разводно 
постројење Електропреноса БиХ 
које се налази на локалитету Чичево 
у близини Требиња. За ДВ 220 KV су 
такође добијени локацијски услови 
од Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију 
РС и у фази смо израде елабората 
експропријације, рјешавања 
имовинско-правних односа и израде 
главног пројекта како би могли 
кренути у његову реализиацију. 

Почетак изградње пројекта 
соларне електране “Требиње 1“ 
планиран је већ на прољеће 2023. 
године, до када би требали имати 
све грађевинске дозволе и увести 
извођача радова у посао, а реално је 
да радови трају двије године.   

Вишеструка је добит за Град 
Требиње и цијелу Републику Српску 
реализацијом овог пројекта јер 
ће само од концесионе накнаде 
Град Требиње сваке године 
имати додатни приход у буџет 
Града у износу од око 600.000 
конвертибилних марака. Приликом 
реализације пројекта биће укључен 
велики број домаћих фирми из 
Републике Српске, а ЕРС ће добити 
веће учешће зелене енергије у 
портфолију производње електричне 
енергије и повећати стабилност 
електроенергетског система. 

(Аутор је директор СЕ “Требиње 1“ 
д.о.о. Требиње)

РиТЕ УГЉЕВИК Производња електричне енергије без 
угрожавајућих елемената 

СТАБИЛАН РАД НАКОН РЕМОНТА
Имајући ју виду да је у првих 
девет мјесеци било значајних 
потешкоћа у раду млинског 
постројења, посебна пажња 
посвећена  томе дијелу блока, 
на коме су торкетирани канали и 
замијењена врата млинова, каже 
Предраг Ђукић, руководилац 
Службе одржавање

Након завршеног ремонта 
у ТE Угљевик производња 
у овом нергетском објекту 

је стабилна и без угрожавајућих  
елемента, са сатном снагом на 
генератору преко 260 МW уз испоруку 
на мрежу 240 MWh.

Предраг Ђукић, руководилац 
Службе одржавање Термоелектране 
Угљевик за часопис ЕРС истакао је да 
је у овом ремонту урађено око хиљаду 
варова на систему, замијењено девет 
пакета цијеви на предњој и пет пакета 
на задњој страни ложишта.

Имајући ју виду да је у првих девет 
мјесеци било значајних потешкоћа у 
раду млинског постројења, посебна 
пажња посвећена је томе дијелу 
блока на коме су торкетирани канали 
и замијењена врата млинова.

Од важнијих машинских 
ремонтних радова Ђукић је издвојио 
ремонт турбине, санацију расхладног 
система, замјену цијевних завјешања 
и цијеви на ширмовском прегријачу 
паре, ремонт канала угљеног праха и 
горионика, дозатора и додавача угља, 
вентилаторског и електрофилтерског 

постројења. Замијењени су и канали 
димних плинова и компензатора.

Значајни су и ремонт арматуре, 
пумпи, помоћне котловнице, 
постројења допреме угља, отпреме 
шљаке и пепела, постројења хемијске 
припреме воде, компресорске, 
мазутне и електролизне станице.

Плански и неплански застоји

Ремонт у ТЕ Угљевик претходно 
је одлаган због отежаних услова 
набавке дијелова и склопова, али и 
због повећаних потреба система 
за електричном енергијом из 
термоелектрана, те је у договору 
са Матичним предузећем започео у 
моменту када су се стекли услови 
да се уђе у планирани застој од 40 
календарских дана. 
До ремонта термоелектране блок 
је имао три планска и деветнаест 
непланских застоја. Сви неплански 
застоји били су узроковани пуцањем 
цијеви у лежишту котла. 
Овако велики број застоја не 
представља изненађење када се 
има у виду чињеница да је блок 
одрадио 200.000 сати, као и да 
се у досадашњим ремонтима и 
реконструкцијама цијевни систем 
никада у потпуности није замијенио. 
Такође, треба имати у виду и да 
је погонско гориво нешто лошијег 
квалитета у односу на претходне 
године.
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Што се тиче електро радова, 
извршена су електрична испитивања 
генератора и трансформатора и 
функционална испитивања побуде 
генератора и 6kV и 0,4 kV постројења 
главног погонског објекта.

У овом ремонту руководилац радне 
јединице Термоелектрана Жарко 
Новаковић, посебно је похвалио 
групу младих инжењера из Службе 
за технолошка мјерења, регулацију и 
управљање  који су модернизовали, 
односно унаприједили  постројење 
за пречишћавање турбинског или 
основног кондензата (ППК или 
БОУ систем). Наиме, група младих 
инжењера на челу са руководиоцем 
службе ТМРУ Срђаном Абаџићем 
и  младим Савом Поповићем 
испројектовала је и уградила нови 
управљачко аквизациони ормар на 
БОУ постројењу.

Сада су сва технолошка 
мјерења приказана на једном 
локалном дисплеју који се налази на 
предњој страни ормара. Тај приказ 
представља нову, локалну СКАДА-у 
(енг. Supervisory control and data ac-
quisition) која је инсталирана и на 
локалном рачунару који се налази 
у погонској канцеларији техничара 
за ППК. На овај начин, техничари 
за ППК и кондиционирање вода 
имају увид у стање ППК постројења 
у својој погонској канцеларији и на 
такав начин могу брже да примијете 
промјене и по потреби реагују.

Још једна од предности новог 
систем је и та што је систем могуће 
проширити новим сигналима 
(мјерењима или актуаторима), 
логиком управљања, јер цијелим 

системом управља PLC (енг. pro-
grammable logic controller) који има 
прошириве улазе и програмабилан је.

Поред максималног ангажовања 
запослених у термоелектрани 
Угљевик у обављању ремонтних 
радова учествало је око 500 радника 
ангажованих од стране извођача 
радова.

Жарко Новаковић, руководилац 

РЈ Термоелектрана Угљевик нагласио 
је и да је према предвиђеном року 
ово био стандардни редован ремонт, 
да је посао успјешно завршен, као 
и да се очекује далеко поузданији и 
стабилинији рад термоелектране  у  
наредном периоду. 

До 26. септембра, када су почели 
ремонтни радови,  остварена је 
производња “на прагу“ електране 
од 1.183.674 МWh часова, што износи 
101,3% од првобитно планираних 
1.168.500 МWh на крају мјесеца 
септембра.

Остварена просјечна снага на 
генератору износила је 232,69 МW, што 
је 92,8% од планираних 250,8 МW. 

Светлана Симанић

Поред запослених у ТЕ Угљевик у 
обављању ремонтних радова учествало 
око 500 радника ангажованих од стране 
извођача радова

До 26. септембра, када су почели ремонтни 
радови,  остварена производња “на прагу“ 
електране од 1.183.674 МWh часова, што 
износи 101,3% од првобитно планираних 
1.168.500 МWh на крају мјесеца септембра

14 ЕРС | децембар 2022.



Пише: мр Тамара Бојић

Упркос чињеници да се производња електричне 
енергије током године одвијала у изузетно 
неповољним условима екстремне суше у сливу 

ријеке Требишњице, ХЕТ је одговорним управљањем, 
оптимизацијом производње и рационализацијом 
трошкова пословао позитивно и у сваком тренутку био 
важан и сигуран ослонац Електроенергетском систему 
(ЕЕС) Републике Српске.  

Закључно са новембром 2022. године остварен је добар 
производни и пословни резултат, настављајући традицију 
вишедеценијског успјешног пословања.

Почетна кота акумулације Билећа 1. јануара 2022. 
године била је за пет метара већа од планиране, чему је 
значајно допринијела добра хидролошка ситуација крајем 
2021. године. Мале количине падавина у сливу ријеке 
Требишњице, у прва три мјесеца 2022. године, условиле су 
значајно мање дотоке од билансираних, што се одразило на 
пад коте акумулације Билећа испод планских вриједности. 

У априлу су забиљежене значајније падавине и 
дотоци воде на нивоу очекиваних. У наредним мјесецима 
услиједила је екстремна суша и изузетно неповољна 
хидролошка ситуација. Највеће изненађење био је 
мјесец октобар, гдје су забиљежене необично високе 
температуре и до 30оC и просјечно остварене падавине 
у сливу Требишњице 16 l/m2, што је свега девет одсто 
вишегодишњег октобарског просјека. 

Просјечно остварене падавине у 2022. години, 
закључно са октобром, износе 725 l/m2, односно 45 одсто  
вишегодишњег просјека. 

Мјесец новембар дочекан је са скоро искориштеном 
корисном запремином акумулације Билећа за рад ХЕ 
Требиње 1. Најнижа остварена кота од 350,02 метара 
надморске висине на дан 16. новембра 2022. године 
је уједно и најнижа кота акумулације у последњих 35 
година. На нижим котама агрегати на ХЕ Требиње 1 
нису расположиви за рад, али је ХЕ Дубровник, у случају 
потреба ЕЕС, могла наставити производњу са водом 
која би се испуштала кроз темељне испусте на брани 
Гранчарево. Енергетска вриједност преостале воде у 
акумулацији Билећа за производњу ХЕ Дубровник, при 
најнижој оствареној коти, износила је 125 GWh електричне 
енергије, што је значајан износ резерве за ЕЕС. 

Падавине у другој половини новембра, поправиле су 
хидроенергетско стање акумулације чиме је избјегнут 
сценарио немогућности даљег рада агрегата на ХЕ 
Требиње 1. Остварена кота 30. новембра 2022. године 
износила је 364,91 метара над морем, што је 5,05 метара 
испод плана, са тенденцијом даљег раста.  

На Дијаграму 1. приказани су остварени дотоци 
воде у акумулације Билећа и Требиње и промјена коте 
акумулације Билећа у протеклим мјесецима. Током свих 
претходних мјесеци, упркос рационалном коришћењу 
воде за производњу електричне енергије, кота 
акумулације Билећа је била знатно испод планске. Рад 
на нижим котама резултирао је мањом искоришћеношћу 
хидропотенцијала и знатним губицима у производњи. 
Рад агрегата у систему ХЕТ-а је током године планиран у 

ПРОИЗВОДЊА ХЕТ сигуран ослонац и у години екстремне суше

КОНТИНУИТЕТ УСПЈЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Хидролошки подаци 

Просјечне годишње количине падавина у сливу ријеке 
Требишњице:
902 l/m2 – минимум остварен 1994. године;
2776 l/m2  - максимум остварен 2010. године;
1630 l/m2 – вишегодишњи просјек.

Просјечно остварене падавине у 2022. години, закључно са октобром, 
износе 725 l/m2, односно 45 одсто  вишегодишњег просјека

Просјечно остварене падавине у сливу Требишњице током октобра износиле 16 l/m2, што је свега 
девет одсто вишегодишњег октобарског просјека 
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складу са потребама ЕЕС РС и с циљем очувања резерве и 
поправљања хидроенергетског стања акумулације Билећа.

Производња система ХЕТ, по Билансу за 2022. 
годину, износила је 1100,03 GWh. Због мањег остварења 
производње и хидрологије у првих седам мјесеци 
2022. године од Билансом планираних, у оквиру израде 
Ребаланса електроенергетског биланса МХЕРС за 
2022. годину извршен је Ребаланс електроенергетског 
биланса система ХЕТ. Ребаланс је извршен на принципу 
изједначења плана са остварењем хидроенергетских 
величина за првих седам мјесеци и ребаланса планова 
до краја године. Ребалансом планирана производња 
система ХЕТ за 2022. годину износи 866,31 GWh што је за 
21,25% мање од Биланса.

На Дијаграму 2. приказане су остварене производње 
система ХЕТ и планови производње по мјесецима у 2022. 
години, као и поређење са оствареном производњом у 
2021. години. Укупно остварена производња система ХЕТ, 
закључно са мјесецом новембром, износи 820,16 GWh, што 
је 94,67%  ребаланса за 2022. годину. 

Редовни годишњи ремонт система ХЕТ обављен је 
у периоду септембар-октобар 2022. године. Радови су 
изведени у потпуности у складу са планом годишњег 
ремонта за 2022. годину. Уз одличну погонску спремност 
свих агрегата, систем ХЕТ-а је у сваком тренутку био 
спреман задовољити потребе ЕЕС РС. 

Током 2022. године, ХЕТ је учествовао као пружалац 
помоћних услуга у оквиру МХ ЕРС као балансно одговорне 
стране, за потребе ЕЕС БиХ. Помоћне услуге секундарне 
и терцијарне регулације обављају се са сва три агрегата 
на ХЕ Требиње 1 и агрегатом 2 у ХЕ Дубровник. Закључно 
са мјесецом новембром 2022. године испоручено је 10.649 
MWh  у секундарној и 173 MWh у терцијарној регулацији. 

Према досадашњим резултатима и плановима до краја 
године, ХЕТ ће и у години екстремне суше, остварити 
ребалансирани план производње и пословати позитивно. 
Очекује се даљи опоравак хидроенергетског стања 
акумулације Билећа на шта ће пресудан утицај имати 

количина падавина у децембру. 
Oд 2022. године на снази су нови уговори о међусобним 

економским односима између МХ ЕРС-а и зависних 
предузећа. Примијењеном методологијом постигнута 
је реалнија економска валоризација хидроенергетског 
потенцијала, посебно са становишта значаја резерве коју 
ХЕТ посједује, а која је важна за очување стабилности и 
енергетске независности РС.

ХЕТ је у 2022. години наставио са реализацијом свих 
започетих пројеката за добробит шире локалне заједнице, 
а првенствено источне Херцеговине. Уз бројне пројекте, 
ХЕТ је наставио своју вишедеценијску праксу спровођења 
друштвено одговорног пословања у свим областима 
живота. 

(Аутор је шеф Службе за обрачун електричне енергије у ХЕТ)

Дијаграм 2.  Мјесечна остварења и планови производње система 
ХЕТ у 2022. години 
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ИЗАЗОВИ НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ратна дешавања у Украјини почев од фебруара 
2022. године, проузороковала су турбуленције и 
нестабилности по питању енергената. У вртлогу 
актуелних геополитичких дешавања, настали су 
велики поремећаји по питању снабдијевања јефтиним 
руским енергентима. Смањена набавка и увоз руског 
гаса, нафте и угља довео је до вишеструког повећања 
цијена свих енергената. Цијене електричне енергије на 
европским берзама су током 2022. године биљежиле 
снажан раст. Почетак рата у Украјини довео је до 
енормног раста цијена које су за недељу дана повећане 
и до 4 пута. 
У наредним мјесецима, нарочито љетним, цијене су 
биле у сталном порасту усљед лоших хидролошких 
прилика и топлотног таласа у Европи. Историјски 
рекорд на SEEPEX-у постављен је 30.08.2022. године 
са цијеном 744 eura/MWh за базну и 816 eura/MWh за 
вршну енергију. 
Мјесец октобар са веома високим температурама 
у цијелој Европи доноси тренд смањења цијена 
електричне енергије. 
Нагли пад потрошње резултат је и неисплативости 
пословања компанија које су, суочене са великим 
губицима због скупих енергената, смањиле или 
обуставиле своју дјелатност. Извјесно је да ће 
пад температуре у зимским мјесецима и повећана 
потражња за енергентима утицати на поновно 
повећање цијена електричне енергије. Такође, све 
док се не стабилизује турбулентна геополитичка 
ситуација у свијету, не можемо очекивати ни 
стабилизацију цијена електричне енергије.

Просјечно остварене мјесечне базне цијене на берзи 
Србије у периоду 2019. – 2022. г.
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Уз одличну погонску спремност свих агрегата, систем ХЕТ-а је 
у сваком тренутку био спреман задовољити потребе ЕЕС ЕРС-а

Према досадашњим резултатима и плановима до краја године, 
ХЕТ ће и у години екстремне суше, остварити ребалансирани 
план производње и пословати позитивно

Дијаграм 1.  Мјесечни дотоци и међудотоци, промјена коте 
акумулације Билећа
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Због поремећаја на 
тржишту и немогућности 
благовременог провођења 

процедурa набавке резервних 
дијелова, специјалистичких услуга 
и репроматеријала  са планираним 
ремонтом у Термоелектрани Гацко 
није се могло кренути у априлу, како 
је предвиђено Електроенергетским 
билансом МХ  “ЕРС“ за 2022. годину.

У периоду до 22. априла, када 
је планиран  почетак ремонта,  рад 
Tермоелектране је био прилично 
стабилан и остварена је производња 
око 500 GWh електричне енергије, 
што је за око пет одсто мање од 
плана. Десила су се два краткотрајна 
непланска и један плански застој због 
његе постројења и у овом периоду 

електрана је имала оптималан број 
сати проведених на мрежи, али је 
радила са око 10 MW нижом снагом од 
планиране.

Термоелектрана је наставила 
провођење активности на припреми 
ремонта који је помјерен за мјесец 
јуни, када су се стекли услови за 
његову реализацију. 

Редовни годишњи ремонт 
Термоелектране (планирано трајање 
40 дана) је почео 18. јула 2022 године. 
Изведене су планиране активности 
на постројењима: Ремонтни радови 
на котловском постројењу; Ремонт 
турбине, генератора и остале 
опреме у машинској сали (ГПО); 
Ремонт арматуре блока; Ремонт 
система допреме угља; Ремонт 
погона отпреме шљаке и пепела; 
ремонт хемијско-технолошког 
погона; Ремонтно и инвестиционо 
електро одржавање термоелектране; 
Ремонтни радови одржавања 
аутоматике термоелектране; Ремонт 
помоћних објеката термоелектране. 

Лимитирајућа ремонтна активност 
била је “Набавка и уградња цјевастог 
ваздушног загријача – доњи дио“ 

ПОУЗДАН ОСЛОНАЦ 
ЕНЕРГЕТСКЕ СТАБИЛНОСТИ

РиТЕ ГАЦКО Старост електране и компликоване процедуре у вези са ремонтом 
ипак нису угрозиле стабилну производњу

којим је обухватаћена: Израда 
цијевних пакета ЦВЗ-а и уводница 
(осам пакета); Израда пројектно 
техничке документације као и њено 
прилагођавање постојећем стању 
на терену; Контрола заварених 
спојева цијеви за цијевну стијену 
(цца 41.472 споја) као и контрола 
монтажних спојева; Постављање 
помоћне опреме, алата, привремених 
платформи и демонтажа постојећих 
пакета; Монтажа нових пакета, 

демонтажа алата, опреме, помоћних 
платформи и враћање стања око 
цјевастих загријача ваздуха (ЦВЗ) у 
првобитно стање.

Цјевасти загријач ваздуха  је 
изграђен од цијеви 40 х 1,6 mm и 
40 х 3 mm - челик Č.1120. Цијеви 
ЦВЗ-а су уграђенеу посебне секције 
(пакете). Доњи дио ЦВЗ- се састоји 

Уз снагу од 200 MW  реално је 
очекивати да Термоелектрана 
Гацко произведе 1.500 GWh, чиме 
би испунила план за 2022. годину 
и била највећи произвођач 
електричне енергије у систему 
МХ “ЕРС“ у 2022. години 

Добром организацијом посла,  уз 
максималан ангажман извођача, 
ремонт Термоелeктране завршен два 
дана прије планираног рока
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од 24 цијевне секције (пакета) које су 
распоређене у шест канала по четири 
цијевне секције. Једна секција 
садржи 119 комадацијеви Ø40 х 3х 
4.806 mm и 2.375 комада цијеви Ø40 х 
1,6 х 4.805 mm.

Димензије једне секције су 2.270 
х 2.720 х 4.800 mm а тежина око 
20.000 kg. 

Добром организацијом посла,  уз 
максималан ангажман извођача, 
ова за ремонт критична активност је 
завршена 25. јула.

Дана 20. јула рађена је 
прва хидрауличка проба. Нису 
евидентирана цурења на цијевном 
систему. Технолошке заштите блока су 
испитане два дана касније.  Генератор 
је синхронизован са мрежом 26. јула а  
ремонт Термоелeктране је завршен 
два дана прије планираног рока.

Закључно са мјесецом августом 
ТЕ Гацко је остварила за 45 GWh мању 
производњу електричне енергије од 
билансом планиране за овај период. 

С обзиром да је у септембру израђен 
ребаланс Електроенергетског 
биланса, ове остварене количине 
су узете у обзир и првобитни план 
годишње производње од 1.560 GWh је 
смањен на 1.500 GWh. Након повратка 
из ремонта Термоелектана је радила 
стабилно, што је било од великог 
значаја за одржавање система МХ 
“ЕРС“ и снабдијевање конзума у 
Републици Српској. У току септембра 
се одвијао ремонт Хидроелектрана 
на Требишњици, у току октобра 
ремонт ТЕ Угљевик, а хидрологија је 
била толико лоша да до краја октобра 
испражњена акумулација “Билећа“ 
до нивоа да агрегати ХЕ “Требиње 1“ 
нису могли даље радити.

У септембру, октобру и новембру 
ТЕ “Гацко“ је остварила 98 одсто 
планиране производње. Након 
ремонта услиједила су три  испада. 
Уложени су велики напори да 
Термоелектрана буде стабилна 
на мрежи што подразумијева 
отежане услове за одржавање 
радних параметара блока, од 
стране погонског особља, при 
повременом раду са снагама блиским 
техничком минимуму. Стабилан 
рад је захтијевао и благовремено 
обезбјеђење енергената узредовно 
текуће одржавање.

У овом периоду Термоелектрана 
ради се снагом од око 200 MW на 

прагу, а такав рад очекује се и до 
краја године.

У току децембра планиран је један 
застој због његе постројења. Уз снагу 
од 200 MW  и очекиваних око 7.550 - 
7.600 сати на мрежи до краја године, 
поред проблема са квалитетом 
угља, реално је очекивати да 

Термоелектрана Гацко произведе 
1.500 GWh, чиме би испунила план 
за 2022. годину и била највећи 
произвођач електричне енергије у 
систему МХ “ЕРС“ у овој години.

Када се зна да је максимална 
производња електричне енергије 
у Термоелектрани Гацко износила 
1.773 GWh, 2013. године, а просјечна 
производња, у  посљедњих 15 година 
1.513  GWh, може се закључити да 
су остварени резултати, обзиром 
на старост електране и на глобална 
дешавања (пандемија, несташица 
производа, повећање цијена 
енергената, резервних дијелова и сл. 
што негативно утичу на њен рад) ипак 
на завидном нивоу. 

мр Саша Николић,
Бранко Говедарица

Када се зна да просјечна производња у 
задњих 15 година износи 1.513  GWh, 
може се закључити да су остварени 
резултати, обзиром на старост 
електране и на глобална дешавања, 
ипак на завидном нивоу

У септембру, октобру и новембру ТЕ 
“Гацко“ остварила 98 одсто планиране 
производње
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Актуелна енергетска криза, 
која се огледа у недостатку и 
високој цијени енергената, 

првенствено горива, гаса, угља и 
дрвета, довела је не само до наглог 
повећања потрошње електричне 
енергије, него и до повећања њене 
цијене на свјетском тржишту. 

Имајући у виду да се крајњи купци 
електричне енергије из категорије 
домаћинстава у Републици Српској 
снабдијевају по регулисаној цијени, која 
је далеко мања од тржишне, очекиван 
је раст потражње становништва за 
електричном енергијом, с обзиром да је 
њено коришћење и даље исплативије 
од других облика енергије. 

Усвајањем Закона о електричној 
енергији Републике Српске, крајњим 
купцима омогућено је да постану купци-
произвођачи електричне енергије (енг. 
“prosumer“), тј. да на својим стамбеним 
објектима изграде фотонапонски 
систем који би производио електричну 
енергију за своје потребе, при чему би 
се вишак испоручивао у дистрибутивну 
мрежу, а у случају када фотонапонски 
систем не производи довољно енергије 
потребну количину би преузимао са 
мреже. 

Закон о обновљивим изворима 
енергије створио је основ за потпуно 
успостављање правно-регулаторног 
оквира који ће омогућити примјену 

комерцијалних шема снабдијевања 
– “нето мјерење“ и “нето обрачун“, 
по којима се снабдијевају купци-
произвођачи. 

Двосмјерни ток енергије  
Дистрибутивна мрежа је, 

прикључењем произвођача 
електричне енергије из обновљивих 
извора, изгубила статус “пасивне“, у 
којој је енергија текла само у једном 
смјеру, те добила статус “активне“, 
са двосмјерним током енергије. 
Прихватањем великог броја купаца-
произвођача почиње још један 
изазов, јер се добија активнија мрежа, 
због чињенице да на истом изводу 
трафостанице може бити прикључен 
велики број купаца-произвођача. 

Имајући у виду најављени Програм 
енергетске одрживости домаћинстава 
и привреде, Дирекција за послове 
оператора дистрибутивног система 
у склопу МХ “Електропривреда 
Републике Српске“ Матично предузеће 
а.д. Требиње (МХ ЕРС МП), увидјела 
је чињеницу да се у наредном 
периоду може очекивати изградња и 
прикључење на дистрибутивну мрежу 
великог броја купаца-произвођача. 

ДОМАЋИНСТВА ЧЕКАЈУ БЕНЕФИТЕ

 Уговори о регулисању међусобних односа између МХ ЕРС МП и десет учесника у Пилот пројекту 
потписан у мају ове године којим су мјештани требињског насеља Виногради уступили кровове 

својих стамбених објеката за изградњу фотонапонских система 

Због тога је у новембру 2021. године 
поднијела захтјев за набавку Студије 
коришћења енергије сунца за потребе 
домаћинства у статусу “prosumera“, 
са циљем да се анализира понашање 
нисконапонске дистрибутивне мреже 
на коју ће бити прикључено десет 
малих фотонапонских система, 
постављених на кровове стамбених 
објеката у власништву крајњих купаца 
електричне енергије. 

 Након одобрења Управе МХ ЕРС 
МП и одрађених припремних радњи, 11. 
фебруара 2022. године са компанијом 
“ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука потписан је 
уговор о набавци Студије коришћења 
енергије сунца за потребе домаћинства 
на локалитету насеља Виногради, које 
је изабрано због повољног положаја и 
велике осунчаности у току цијелог дана. 

Први критеријум приликом одабира 
крајњих купаца била је њихова 
мјесечна потрошња, спрам планиране 

КУПАЦ-ПРОИЗВОЂАЧ Кориштење енергије сунца кроз пилот пројекат у Требињу

Постављање ФНС-а на објекат учесника у Пилот пројекту

Све по плану

Након стицања статуса купца-
произвођача, сљедећи корак 
учесника у Пилот пројекту је 
потписивање “Уговора о потпуном 
снабдијевању електричном 
енергијом по принципу нето 
мјерења“ са надлежним 
снабдјевачем.   
Реализација ове активности је у 
току, и њен завршетак се очекује 
у најкраћем могућем року, након 
чега учесницима у Пилот пројекту 
почиње тећи период од годину 
дана бесплатног коришћења 
фотонапонског система.

Пројектном документацијом предвиђено 
је да Пилот пројекат буде одрађен у 
четири фазе

Пише: Сања Рикало
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годишње производње фотонапонског 
система, тако да су прво одабрани 
крајњи купци чија је мјесечна 
потрошња између 350 kWh и 600 kWh. 
Као елиминациони критеријум узето 
је посједовање грађевинске дозволе 
за индивидуални објекат на коме се 
планира изградња фотонапонског 
система, као и оријентација крова на 
том индивидуалном објекту. Крајњи 
купци чији индивидуални објекти не 
посједују кров, или је он окренут у 
правцу исток-запад, су елиминисани. 

Пројектни тим је обавио разговоре 
са крајњим купцима који су задовољили 
дефинисане критеријуме и образложио 
им начин реализације, као и бенефите 
које би остварили уколико би се 
одлучили да буду дио представљеног 
Пилот пројекта. 

Уговори о регулисању међусобних 
односа између МХ ЕРС МП и десет 
учесника у Пилот пројекту потписан је 
у мају ове године. 

Учесници у Пилот пројекту су 
се сагласили да уступе кров свог 
индивидуалног објекта како би се на 
њему изградио фотонапонски систем.  

Четири фазе
Пројектном документацијом 

предвиђено је да Пилот пројекат 
буде одрађен у четири фазе. У првој 
фази предвиђено је да се обезбиједи 
мјерење кључних параметара 
одабраног нисконапонског вода на 
који ће бити прикључена постројења 
купаца-произвођача, прије њиховог 
прикључења, у континуитету у периоду 
не краћем од тридесет дана. С тим у 
вези, постављен је уређај за мјерења 
параметара вода (Fluke 435) на одабрани 
нисконапонски вод, и реализовано је 
снимање параметара вода.

Фазом 2 извршена је набавка 

опреме, инсталирање десет 
фотонапонских система инсталисане 
снаге 4,1 kWp, прикључење на 
дистрибутивну мрежу и пуштање у 
погон, по систему “кључ у руке“. 

Пилот пројекат је био идеална 
прилика да се у пракси тестира 
поједностављена процедура за 
прикључење микроелектрана за 
властите потребе, која је прописана 
“Правилником о условима за 
прикључење електрана на 
електродистрибутивну мрежу 
Републике Српске“. Тако је, прије 
прикључења на дистрибутивну мрежу, 
надлежни оператор дистрибутивног 
система (ОДС) – ЗП “Електро-
Херцеговина“ а.д. Требиње, издао 
“Рјешење о електроенергетској 
сагласности за прикључење 
микроелектране за властите потребе“ 
и припремио уговоре о прикључењу 
електране на дистрибутивну мрежу, 
који су потписани са учесницима у 
Пилот пројекту. Након прикључења 
на мрежу, извођач радова је издао 
потврде о изведености радова за 
десет изграђених фотонапонских 
система, на основу којих су стручне 
службе надлежног ОДС-а издале 
“Декларацију о прикључку електране 
купца-произвођача и сертификат“, 
на основу чега су Учесници у Пилот 
пројекту постали купци-произвођачи 
електричне енергије.  

У оквиру Фазе 3 реализовано 
је мјерење кључних параметара 
квалитета напона нисконапонског 
вода на који су прикључена постројења 
купаца-произвођача за потребе Фазе 4 
Пилот пројекта.

Четвртом фазом обухваћена је 
израда студијске анализе на бази 
активности реализованих током 
проведене три фазе Пилот пројекта, 
како резултата мјерења, тако и 

искустава из процеса прибављања 
потребне документације, набавке 
опреме и изградње постројења, 
процеса прикључења на дистрибутивну 
мрежу, те ефекат произведене 
електричне енергије из постројења 
купаца-произвођача на рачун за 
утрошену електричну енергију крајњег 
купца.

Као што може да се види, мјерења 
су показала присуство дуготрајних 
фликера Plt чије вриједности излазе 
изван граница одступања утврђеног 
стандардном BAS EN 50160, а као 
резултат појаве одређеног броја 
пропада напона у мрежи. 

Наведеним стандардом прописано 
је да вриједности ових фликера морају 
бити мање од 1 у 95% времена током 
којег је вршено мјерење. Стављањем 

укупног времена трајања ових 
фликера већих од 1 у однос са укупним 
временом трајања мјерења, утврђено 
је да је ријеч о процентуалном износу 
од 0,07 %, чиме се закључује да је 
захтјев стандарда задовољен.  

Такође, на бази свих анализа 
одрађених у студији, коначан 
закључак је да су сви параметри 
анализирани у функцији провјере 
утицаја фотонапонских постројења 
прикључених на дистрибутивну мрежу 
у границама одступања допуштених 
обавезујућим стандардном EN 50160. 

Како би се додатно испитао утицај 
изграђених фотонапонских система 
на дистрибутивну мрежу, стручне 
службе надлежног ОДС-а су накнадно 
поставиле мјерни уређај на предметни 
нисконапонски вод, а резултати 
мјерења очекују се након завршетка 
снимања. 

(Аутор је директор Дирекције за 
послове ОДС)

Графички приказ измјерених вриједности дуготрајних фликера Plt за 21. и 22. август 2022. године.

Крајњи купци чији индивидуални објекти 
не посједују кров, или је он окренут у 
правцу исток-запад, су елиминисани

Уговори о регулисању међусобних односа 
између МХ ЕРС МП и десет учесника у 
Пилот пројекту потписан је у мају ове 
године

Као елиминациони критеријум узето 
је посједовање грађевинске дозволе за 
индивидуални објекат на коме се планира 
изградња фотонапонског система
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ЗИМА ПРИЈЕТИ Електродистрибутивни систем у Бањалуци пред новим изазовом 

ГРИЈАЊЕ НА КИЛОВАТЕ ТЕРЕТ ЗА МРЕЖУ

Поскупљење огревног дрвета, угља, нафте и гаса 
опредијелило је многа домаћинства у Републици 
Српској да електричну енергију, као најјефтинији 

енергент, почну користити за загријавање стамбеног 
простора у актуелној зимској сезони.

Таква појава ће, оцјењују стручњаци, узроковати 
негативне ефекте по електронергетски систем РС, од 
смањења извозног биланса и оствареног прихода на 
међународном тржишту, до преоптерећења локалне 
електродистрибутивне мреже.

У Бањалуци је годинама уназад примјетна тенденција 
преласка дијела корисника градске “Топлане“ на гријање 
електричном енергијом, што је дистрибутивна мрежа 
подносила без већих поремећаја у испоруци. 

У “Електрокрајини“ упозоравају да ове године, пак, 
слиједи далеко већи изазов, прије свега код стамбених 
насеља и зграда које су протеклих година за загријавање 
станова и пословних простора користиле централне 
котловнице на пелет или дрвну сјечку.

Због енормног поскупљења наведених енергената на 
тржишту, већина од укупно 7.000 корисника тих котловница 
је, уочи ове зиме, изгубила интерес за њихово кориштење, 
те се преусмјерава на гријање електричним уређајима.  

Драган Чавић, директор “Електрокрајине“, казао је да 
су од власника котловница и заједница етажних власника 
информисани да се између 5.000 и 6.000 станова одјавило са 
тих система и да прелазе на гријање електричном енергијом.

Он, међутим, истиче да технички није могуће гријање 

на електричну енергију комплетних стамбено-пословних 
објеката претходно предвиђених за гријање на централни 
систем гријања.

- Зграде са централним котловницама нису 
електронергетски пројектоване за гријање корисника 
електричном енергијом. Прелазак читавих зграда и насеља 
на гријање електричном енергијом би извјесно довело до 
преоптерећења мреже и привремених прекида у испоруци 
електричне енергије не само тих потрошача већ и других 
корисника мреже на тим водовима - упозорио је Чавић. 

Стручњаци наводе да би се прекиди у испоруци 
могли јавити усљед прегоријевања осигурача на 
нисконапонским излазима у трафо-станици, као и због 
активације заштите од преоптерећења. Указују, такође, 
да постоји  велика могућност кварова на електро 
инсталацијама у зградама, као и подземним прикључним 
водовима који нису пројектовани за велики додатни терет. 

Вршно оптерећење на подручју Бањалуке због 
повећања броја корисника и потрошње електричне 
енергије расте готово сваке године. У децембру 2021. 
износило је 186,7 MW, док би се ове зиме, у случају ниских 
температура и актуелног тренда, могло приближити 
рекорду из “леденог“ јануара 2017. када је достигло 
203,3 MW. Поређења ради, мјесечна вршнa оптерећењa 
у осталим градовима и општинама на подручју 
“Електрокрајине“ зими износе од 10 до 50 MW. 

Предраг Клинцов

У Бањалуци се између 5.000 и 6.000 станова у 
зградама одјавило са централних котловница на 
пелет или дрвну сјечку, те прелазе на гријање 
електричним уређајима, иако зграде за то нису 
електроенергетски пројектоване

Вршно оптерећење на подручју Бањалуке зимус би се могло 
приближити рекорду из “леденог“ јануара 2017. године, када је 
достигло 203,3 MW

Ефикасност уређаја

Уколико грађани немају другог избора осим гријања 
на електричну енергију, стручњаци препоручују 
да користе електричне уређаје високог степена 
ефикасности.
Инвертер климе и друге врсте топлотних пумпи 
при уобичајеним зимским температурама за један 
kWh утрошене електричне енергије испоруче три 
до пет kWh топлотне енергије. С друге стране, све 
врсте гријалица на електричну енергију (калорифери, 
конвектори, уљни радијатори, термоакумулационе 
пећи...) за један kWh утрошене електричне енергије 
испоручују исту количину топлотне енергије.
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Након 30 година рада 
хидроелектране Вишеград, 
због недостатка резервних 

дијелова и техничке подршке за систем 
заштита, ово зависно предузеће из 
система ЕРС, на основу урађене студије, 
ушло је у реализацију нових дигиталних 
микропроцесорских заштита.

Код старих заштитних уређаја, који 
су се користили као заштита генератора 
и монофазних трансформатора, уочени 
су бројни недостаци. Између осталог, 
ограниченост по питању подешавања 
заштитних функција, немогућност 
једноставне даљинске комуникације 
са другим заштитним уређајима, као 
и уређајима за надзор и управљање, 
смањена поузданост у односу на 
заштитне уређаје новије генерације 
и непостојање функције мониторинга 
(надгледања и сигнализације), локалне 
аутоматике и мјерења.

Сваки стари заштитни уређај 
представљао је једну заштитну 
функцију, па самим тим заузимао је 
и доста простора у систему релејне 
заштите постројења.

ХЕ НА ДРИНИ  Дигиталне микропроцесорске заштите генератора и трансформатора

СИСТЕМ ПОДИГНУТ НА ВИШИ НИВО
Успјешно обављена замјена 400 
kV заштита и заштита далековода 
у једном петодневном планском 
застоју, а да при томе није дошло 
до губитка воде из акумулације 
усљед нерасположивости 
електране

Концепт релејне заштите
ХЕ Вишеград излази на 400 kV 

преносну мрежу преко ДВ поља =C1 ка 
ТС Вишеград или ДВ поља =C2 ка ТЕ 
Пљевља, при чему се никада не пушта 
истовремено преко оба ДВ поља. 

Заштита 400 kV ДВ поља реализована 
је са два микропроцесорска заштитна 
уређаја подужне недиференцијалне 
и дистантне заштите SEL-411L, 
произвођача SEL, Inc и 7SL87, 
произвођача Siemens Energy.

Оба заштитна уређаја штите 
истовремено ДВ поље које је у погону. 
Селекција напона које ће заштитни 
уређаји у одређеном тренутку узимати 
у обзир и обрађивати је извршена 
“хардверски“, док је селекција струја 
извршена “софтверски“.

Заштита 15,75/420 kV/kV “step-up” 
аутотрансформатора реализована је 
са два микропроцесорска заштитна 
уређаја диференцијалне заштите SEL-
487Е, произвођача SEL, Inc и 7UТ86, 
произвођача Siemens Energy, Слика 1.

Земљоспојна заштита 15,75 kV 
напонског нивоа реализована је 
заштитним уређајем SEL-2664S 
који инјектира напонски сигнал 
квадратастог облика учестаности 15, 20, 
30 и/или 40 Hz у коло отвореног троугла 
НМТ на 15,75 kV страни “step-up“ 

аутотрансформатора и мјери струју која 
пролази кроз поменуто коло. Уколико се 
деси земљоспој на 15,75 kV нивоу (НН 
намотај “step-up“ аутотрансформатора, 
статорски намотај генератора, 
сабирнице, итд), мјерена импеданса на 
инјектираној учестаности пада и уређај 
детектује квар. 

Заштита генератора реализована је са 
два микропроцесорска заштитна уређаја 
диференцијалне заштите SEL-700G, 
произвођача SEL, Inc са додатним I/O 
модулом SEL-2505 и 7UM85, произвођача 
Siemens Energy са додатним модулима за 
земљоспојну заштиту роторагенератора 
7XT71 и 7XR6004.

Земљоспојна заштита ротора 
генератора реализована је у заштитном 
уређају Siemens 7UM85 уз помоћ 
помоћног модула 7XT71 који преко 
отпорника за спрегу 7XR6004 инјектира 
напонски сигнал квадратастог облика 
учестаности 1-3 Hz у колоротора и 
мјери импедансу кола. 

Уколико се деси земљоспој ротора, 
мјерена импеданса на инјектираној 
учестаности пада и уређај детектује квар.

Заштита властите потрошње
Властита потрошња ХЕ 

“Вишеград“ се може напојити са 
15,75 kV генераторског напона, преко 
15,75 kV пригушнице и 15,75/0,4 kV 
трансформатора властите потрошње 
=Т10 и =Т20 (секција + OP1), као и са 
10 kV дистрибутивног напона, преко 10 
kV довода ТС „Вишеград“ и 10/0,4 kV 
трансформатора властите потрошње 
=Т10 и =Т20 (секција +OP2).

Заштита 15,75 kV пригушнице 
реализована је микропроцесорским 

Слика 1. Заштита 15,75/420 kV/kV “step-up” 
аутотрансформатора

Слика 2.Изглед новог система релејне заштите у хидроелектрани Вишеград

Селекција напона које ће заштитни 
уређаји у одређеном тренутку узимати 
у обзир и обрађивати извршена 
“хардверски“, док је селекција струја 
извршена “софтверски“
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заштитним уређајем диференцијалне 
заштите SEL-787. Заштита 10 kV 
довода ТС “Вишеград“ реализована 
је микропроцесорским заштитним 
уређајем преко струјне заштите 
SEL-751. Заштита 15,75/0,4 kV 
трансформатора властите потрошње 
и 10/0,4 kV трансформатора 
властите потрошње реализована 
је микропроцесорским заштитним 
уређајима преко струјне заштите Sie-
mens 7SJ82.  

Важно је нагласити да се анализом 
прорачуна подешења нове релејне 
заштите генератора обезбјеђује 
сигуран и безбиједан рад генератора, 
поуздано и селективно реаговање 
заштитних уређаја, максимално 
искоришћење могућности генератора, 
те координација са заштитним 
уређајима у преносној мрежи ЕЕС.

Код прорачуна струја кратких 
спојева коришћени су резултати 
добијени помоћу програмског пакета 
“САРЕ“. Посебна пажња усмјерена је на 
специфична радна стања, при чему је 
коришћенo Интернационално упутство 
за заштиту синхроних генератора 
издато од стране “CIGRE“ радне групе. 

       Код анализе стања, као и прорачуна 
подешења старих и увођења нових 
функција заштите вођено је рачуна 
да се обезбиједи пуна координација 
заштита са погонским дијаграмом 
генератора који садржи ограничења 
која се односе на загријавање 
намотаја ротора, загријавање намотаја 
статора, загријавање магнетског 
кола и ограничења усљед статичке 
стабилности генератора. 

Такође, настојало се да се 
обезбиједи пуна координација 
заштита са системом регулације 
побуде, код поремећаја и кварова у 
мрежи када брз одзив система побуде 
одржава генератор у синхронизму са 
ЕЕС, али може да уведе генератор у 
недозвољене режиме које дефинише 
његов погонски дијаграм. 

У све системе регулације побуде 
уграђене су функције које обезбјеђују да 
се искористе максималне могућности 
генератора ради одржавања 
стабилности ЕЕС, а да се при томе не 
изазове оштећење генератора.

Уградња новог система заштита је 
вршена током ремонта хидроелектране 
Вишеград, тако да није било 
непланских застоја у раду постројења. 
Појачаним ангажманом радника 
извршилаца и особља хидроелектране 
успјешно је обављена замјена 400 kV 
заштита и заштита далековода у једном 
петодневном планском застоју, а да 
при томе није дошло до губитка воде из 
акумулације усљед нерасположивости 
електране. 

мр Марина Мракић

ПРИВЛАЧНИ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

У РиТЕ Угљевик обиљежен Свети Стефан Дечански, крсна 
слава и дан предузећа 

Предузеће Рудник и 
термоелектрана Угљевик 
важан је дио енергетског 

система Републике Српске и као 
таквог потребно га је додатно 
унапређивати и искористити огроман 
потенцијал који има, истакнуто је на 
обиљежавању славе овог предузећа, 
Светог Стефана Дечанског.

Поздрављајући госте, Слободан 
Марковић, извршни директор за 
опште и правне послове РиТЕ 
Угљевик, подсјетио је да у систему 
ЕРС-а, РиТЕ Угљевик учествује са 
30%, односно даје трећину укупне 
производње електричне енергије у 
Српској. 

- Без обзира на велики број 
непланских застоја у овој години, 
задржали смо лидерску позицију у 
производњи електричне енергије у 
систему Електропривреде Републике 
Српске - истакао је Марковић. 

Прослави су присустовали и 

генерални директор ЕРС-а Лука 
Петровић и министар индустрије, 
енергетике и рударства РС Петар 
Ђокић. 

Петровић је истакао да је ово једна 
од најтежих година за угљевички 
гигант, али да ће упркос томе, 
предузеће пословати позитивно.  

- Потребно је направити озбиљне 
планове за његову ревитализацију, 
како бисмо овај објекат имали што 
дуже у употреби. Заинтересовани су 
многи људи, па и Словенци који овдје 
имају арбитражни спор, да наставе 
улагање у овај пројекат и то ће бити 
тема наредних мјесеци. Да се виде 
могућности очувања постојећег погона 
и његове виталности, али и могућности 
за изградњу замјенског блока и нема 
разлога да се стане на тим плановима - 
рекао је Петровић у Угљевику.

Сви морају схватити да је 
енергетски развој Српске могућ 
уколико сви на једнак начин дају свој 
допринос његовом развоју, поручио 
је у Угљевику министар Петар Ђокић. 

- То се заснива на досљедној 
примјени и спровођењу политика 
које одређује Влада Републике 
Српске  и држава и у том смислу и 
овај колектив ће морати бити дио те 
политике на још одговорнији начин. 
Надамо се да се технички проблеми 
који су се у овој години догодили 
неће више поновити. Ово је ресурс 
потребан држави и Влада Српске ће 
досљедно инсистирати на примјени 
тих политика - закључио је Ђокић. 

Светлана Симанић

Постоји велико интересовање 
за значајна улагања у 
ово предузеће и његову  
ревитализацију, о чему ће се 
разговорати наредних мјесеци, 
каже Лука Петровић

Сви морају схватити да је енергетски 
развој Српске могућ уколико сви на 
једнак начин дају свој допринос његовом 
развоју, поручио министар Ђокић
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У просторијама ЗП “Електро-Добој“ недавно је 
одржан радни састанак чланова Уређивачког 
одбора и уредника часописа ЕРС са дописницима и 

сарадницима из свих зависних предузећа Електропривреде 
Републике Српске. Тако су се први пут након три године, 
откако су због пандемије изазване вирусом корона 
састанци те врсте одржавани путем видео линка, сви који 
учествују у креирању и стварању часописа нашли на једном 
мјесту, гдје су анализирали садржај посљедњег броја  и  
дали своје приједлоге и сугестије у циљу побољшања рада.  

Позиву за присуство радном састанку одазвали су се 
сви сарадници, што је показатељ да су жељни дружења 
уживо, а не путем видео линкова, видео конференција и 

осталих модерних начина одржавања састанка. 
Прије почетка радног дијела састанка Милош 

Букејловић, директор Електо Добоја, у улози домаћина, 
присутним је пожелио добродошлицу у колектив којим 
руководи, наводећи да часопис у самом систему значајно 
доприноси информисању запослених а изван њега 
промоцији ЕРС и свих њених предузећа, као истинских 
привредних брендова, истичући њихову друштвену 
одговорност и наглашену улогу у развоју Републике Српске.  

Иако технолошки напредак посљедњих деценија 
писане медије потискује у други план, неспорно је 
да часописи попут нашег, које у истом формату имају 
све електропривреде у региону, има своје мјесто. То 
најбоље потврђује чињеница да је био један од најчешће 
кориштених извора за израду монографије о раду 
Електропривреде Републике Српске, која је у припреми. 

- Исто као што је оно што смо објавили прије десетак 
година послужило приликом израде монографије, тако 
ће и оно што спремамо за овај и наредне бројеве бити 
сигуран извор за неке нове монографије – поручили су из 
Уређивачког одбора.  

Показало се, речено је на састанку, да је екипа која 
припрема часопис успјела балансирати његов садржај, 
тако да се на страницама може наћи за сваког по нешто. 

Сарадници који нису распоређени у информативним 
службама својих предузећа истакли су да приликом 
рада за потребе часописа наилазе на разумијевање 
претпостављених. 

Договорено је да ће домаћин наредног састанка бити 
РиТЕ Гацко. 

 Лазар Стјепановић

Часопис у самом систему значајно доприноси информисању запослених а изван њега промоцији 
ЕРС и свих њених предузећа, рекао Милош Букејловић

У Добоју састанак уредника и дописника часописа ЕРС

ПОУЗДАН ИЗВОР ИНФОРМИСАЊА РАДНИКА

Исто као што је оно што смо објавили прије десетак година 
послужило приликом израде монографије, тако ће и оно што 
спремамо за овај и наредне бројеве бити сигуран извор за неке 
нове монографије, поручили из Уређивачког одбора
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Теренска јединица Градишка 
трећа је организациона 
јединица по броју потрошача 

и количини преузете електричне 
енергије на дистрибутивном подручју 
“Електрокрајине“. Покрива територију 
површине 762 квадратна километра 
са око 24.000 корисника мреже уз 
годишњу потрошњу електричне 
енергије у износу од 172,7 MWh. 

На локацији ТЈ Градишка запослено 
је 86 радника од чега 59 у Сектору 
теренских операција који одржавају 
средњенапонску и нисконапонску 
мрежу у дужини од 2.030 километара са 
493 трафо-станице. 

Двије трећине мреже налази се 
у равничарском предјелу Лијевча 
поља и Посавине, а око једне 
трећине у брдско-планинском 
подручју Поткозарја, гдје се налазе и 
најзахтјевније трасе за одржавање.  

Мишо Чагљевић, координатор 
теренских операција за Градишку, 
Лакташе и Србац, наводи да се 
територија града на Сави напаја са 
три високонапонске 110 kV трафо-

станице  - “Градишка 1“, “Градишка 2“ 
и “Нова Топола“.

Истиче да су у протекле три 
године на средњенапонској мрежи 
реализоване изузетно значајне 
инвестиције из EBRD пројекта у 
вриједности од 3,7 милиона КМ. 

- Потпуно је реконструисано 11 
далеководних праваца и дионица у 
дужини од 180 километара, што је 40 
одсто од наших укупних надземних 
далековода. Све потрошаче смо свели 
на ТС “Градишка 2“ и значајно скратили 
дужину водова до трафо-станица. 
Примјера ради, далековод Берек у 
дужини од чак 90 километара смо 
“пресјекли“, тако да се сада пола дионице 
напаја са једне, а пола са друге 110 kV 
трафо-станице. На реконструисаним 
водовима сада практично немамо 
кварова, док су дистрибутивни губици 
са некадашњих 15 одсто смањени на 
три до четири одсто техничких губитака 
- наглашава Чагљевић.  

У оквиру истог пројекта, у протеклих 
нешто мање од годину дана, извођени 
су радови на измјештању мјерних 
мјеста из објеката потрошње и уградњи 
дигиталних бројила са даљинским 
очитавањем. Према ријечима 
Чагљевића, до сада је инсталисано 
1.500 паметних бројила, док је за 
уградњу преостало 4.800. 

Некадашња “Електродистрибуција“, 
а сада ТЈ Градишка, носи велике 

УРЕЂЕНО 11 ДАЛЕКОВОДНИХ ПРАВАЦА

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Теренска јединица Градишка брине о 24.000 потрошача

заслуге у подршци развоју локалне 
привреде и запошљавања. Можда 
најбољи примјер је Агроиндустријска 
зона Нова Топола у којој су изградили 
електроенергетску инфраструктуру 
неопходну за пословање тамошњих 
предузећа. 

За потребе пословне зоне у срцу 
Лијевча поља, изграђено је седам 
монтажних бетонских трафо-станица 
и више од 13 километара новог 
20 kV кабла укупне инвестиционе 
вриједности од 1,5 милиона КМ, 
прецизира Чагљевић. 

На територији Градишке, како 
наводи, преостало је уредити још око 
100 километара далековода, како би 
цијела средњенапонска мрежа била 
доведена у оптимално стање, док им 
главни проблем сада представља 
дотрајала нисконапонска мрежа. 

- Анализа која је рађена прије 
актуелне инфлације показала је да је 

На реконструисаним водовима сада практично нема кварова, док су дистрибутивни губици са 
некадашњих 15 одсто смањени на три до четири одсто техничких губитака

За потребе пословне зоне у срцу Лијевча 
поља изграђено седам монтажних 
бетонских трафо-станица и више од 
13 километара новог 20 kV кабла

Помоћ комшија у невољи

Шире подручје Градишке је 
протеклих година неколико пута 
задесило снажно олујно невријеме 
које је, поред електроенергетске 
инфраструктуре, нанијело 
озбиљну штету самом објекту 
Теренске јединице. 
Свима је још у сјећању олујни 
удар из јуна 2019. који је похарао 
мрежу и однио кровне панеле са 
зграде “Електродистрибуције“ 
који су при паду уништили два 
нова аутомобила, док је киша 
оштетила архиву у поткровљу. 
Као да то није било довољно па је 
нова олуја 9. септембра ове године 
срушила комплетан кров објекта 
што је захтјевало хитну санацију 
и замјену.
- Тих тешких дана су нам у 
испомоћ на терену дошле екипе 
из Српца и Лакташа те смо 
заједнички у релативно кратком 
року отклонили бројне кварове 
на нисконапонској мрежи - каже 
Чагљевић, који истиче одличну 
сарадњу са колегама из сусједних 
теренских јединица.
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за комплетну реконструкцију мреже на 
подручју Градишке потребно уложити 
20 милиона КМ. У међувремену је 
дошло до значајног поскупљења свих 
врста материјала тако да је потребни 
износ инвестиције сада знатно већи - 
указује Чагљевић. 

Упркос свему, захваљујући уређеној 
организацији, стручном кадру и 
агилним теренским екипама, градишки 
монтери успијевају да практично сваки 
квар на мрежи санирају у року од 
24 часа. Послови прикључака нових 
купаца се, кажу, одвијају у предвиђеним 
роковима на шта је утицала редовна 
испорука потребних материјала из 
централног складишта предузећа. 

- Истакао бих добру сарадњу и подршку 

коју имамо од Управе “Електрокрајине“ 
не само кроз одобрене инвестиције 
и уредну испоруку материјала, већ и 
разумијевањем за исплату интервентних 
сати и стимулација, прије свега за 

теренске раднике који носе главни терет 
посла -  указује Чагљевић.  

Што се тиче планова за предстојећу 
2023. годину, наводи прелазак 

преосталих пет далековода на 20 kV 
мрежу, а што обухвата потрошаче из 
дијела центра града према граничном 
прелазу, затим, Обрадовца, Козинаца, 
Чатрње и Брестовчине. 

Предвиђена је, такође, изградња 
више трафо-станица у приградским 
и сеоским мјесним заједницама 
помињући Козинце, Ламинце, 
Цимироте, Крајишник и Грбавце. 

- Наравно, наставићемо са 
измјештањем мјерних мјеста у 
склопу EBRD пројекта, те  санацију 
нисконапонске мреже, односно замјену 
дотрајалих дрвених стубова бетонским 
стубовима – закључује Чагљевић. 

Предраг Клинцов

Несташни даброви 

Мишо Чагљевић прича да су недавно 
били свједоци несвакидашњег квара 
на мрежи који је, како се испоставило, 
изазвала омања колонија даброва.
- Радници на терену су добили 
информацију да се срушио дио 
мреже у селу Турјак под Козаром, 
што нам је одмах било чудно јер 
тих дана није било невремена или 
нечег сличног. Када су радници 
дошли на лице мјеста имали су шта 
видјети. При дну оба стабла која 
су пала преко водова били су јасно 
препознатљиви трагови дабрових 
зуба - каже Чагљевић, додајући да су 
им и мјештани Турјака потврдили 
присуство великих глодара у том 
крају.

На територији Градишке преостало 
је уредити још око 100 километара 
далековода, како би цијела 
средњенапонска мрежа била доведена у 
оптимално стање

Мишо Чагљевић 
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Теренска јединица Братунац 
која припада Сектору 
теренских операција ЗЕДП 

''Електро – Бијељина'' са укупно 68 
запослених радника, разврстаних 
у теренске тимове у Братунцу, 
Сребреници и Скеланима, послове 
дистрибуције електричне енергије 
обавља на подручју општина 
Братунац и Сребреница. 

С обзиром да је у питању 
углавном планинско подручје, 
сусрећу се са великим потешкоћама 
у раду, посебно у зимском периоду 
и условима временских неприлика 
због непроходности путева и 
неприступачног терена. Потрошачки 
конзум је веома разуђен, нарочито 
у општини Сребреница гдје на 
површини од 527 km2 има око 4.500 
купаца.

У општини Братунац потрошачки 
конзум је концентрисан највећим 
дијелом у равничарском, урбаном 
подручју тако да на површиниод 293 
km2 има око 7.500 купаца електричне 
енергије. 

За разлику од ових параметара, 
структура потрошње електричне 
енергије у Сребреници знатно је 
повољнија у односу на Братунац.

- У општини Сребреница од укупне 
потрошње електричне енергије скоро 
80 одсто је потрошња на високом, 10 
kV и 35 kV напону, а 20 одсто на ниском 
напону, док је у општини Братунац 
однос реализације 30 процената 
високи а 70 ниски напон. 

У надлежности ТЈ Братунац је 
нисконапонска мрежа у дужини од 
900 километара.

Редовне радне активности 
базиране су на процесима основне 
дјелатности и обухватају редовно, 
инвестиционо и интервентно 
одржавање, експлоатацију и 
управљање дистрибутивним 

системом, изградњу нових 
електроенергетских објеката и 
прикључење нових купаца. 

- У складу са новим начином 
организације реализујемо налоге 
осталих сектора предузећа, као и 
послове и услуге за предузећа за јавно 
и тржишно снадбијевање купаца 
- каже Александар Стјепановић, 
координатор за ТЈ Братунац. 

Он истиче да су основни 
показатељи техничког и 
комерцијалног квалитета пословања 
ТЈ Братунац на завидном нивоу, 
а нарочито се може истаћи низак 
ниво губитака од око 5,5 одсто на 
годишњем нивоу.

У ТЈ Братунац у току је 
имплементација пројекта ЕБРД-а који 
обухвата радове на реконструкцији 
средњенапонске и нисконапонске 
мреже и уградњу бројила за даљинско 
очитање и укључивање у систем АММ.

- У наредном периоду, по плану 
инвестиција, очекује се реализација 
два капитална пројекта за нашу 
теренску јединицу, и то завршетак 
реконструкције далековода 35 
kV Поточари – Сасе и куповина 
земљишта за нову трафостаницу 35/10 
kV Скелани. Подручје реона Скелани 
напаја се из електроенергетског 
система Републике Србије и у 
наредном периоду у плану је 
изградња нове трафостанице 35/10 

С НАРОДОМ УВИЈЕК НА ТИ
Исто као што су теренски радници увијек спремни да притекну у помоћ локалном становништву, 

тако и мјештани неријетко оставе све своје послове, па раме уз раме са теренцима, крену да 
отклањају кварове на мрежи

kV и комплетна интеграција овог 
подручја у систем нашег предузећа – 
истиче Стјепановић.

У ТЈ Братунац, додаје Стјепановић, 
примјењују се све процедуре 
интегрисаног система менаџмента 
квалитетом ИСО 9001 и ИСО 14001 
сертификованог на нивоу предузећа 
и врши стално унапређење квалитета 
пословних процеса.

Подручје које покрива ТЈ Братунац 
је у једном дијелу на брдско-
планинском терену и такав рељеф 
доста отежава функционисање 
система, посебно теренских радника 
у зимским условима.

Теренски тим у Скеланима који 
чине пословођа, водећи монтер 
и три електромонтера, покрива 
територију од преко 100 квадратних 
километара, са 57 трафостаница 
и око 1.200 купаца. Њихова 
теренска надлежност  граничи 
са административном границом 
општина Хан Пијесак и Рогатица, те 
са Бајином Баштом, у Србији.

Према ријечима Горана 
Митровића, пословође у ТТ Скелани, 

“ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ Радници ТЈ Братунац одржавају 900 километара 
  нисконапонске мреже

Теренски тим у Скеланима који чине 
пословођа, водећи монтер и три 
електромонтера, покрива територију 
од преко 100 квадратних километара, 
са 57 трафостаница и око 1.200 купаца

У току радови на реконструкцији 
средњенапонске и нисконапонске мреже 
и уградњи бројила за даљинско очитање 
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Стево Мандегања, један 
је од шест диспечера у 
Диспечерском центру 

управљања, Хидроелектрана на 
Требишњици. Радни однос засновао 
је прије 23 године у некадашњем 
погону Разводно постројење (РП) 
Требиње, на изузетно одговорном, 
сложеном и захтјевном послу какав је 
позив диспечера.

За диспечере не постоје ни 
викенди ни празници. Рад у 
диспечерском центру организован 
је као смјенски, у дневним и ноћним 
смјенама у трајању од 12 часова. У 
вријеме док је радио на РП Требиње, 
диспечери су управљали дијелом 
преносне мреже, дистрибутивном 
мрежом, као и производним 

ДИСПЕЧЕРИ – КЉУЧ СИСТЕМА ХЕТ-А
Посао диспечера био је посебно 
захтјеван у периоду до 2004. 
године, док је преносни систем 
РС радио на двије синхроне 
зоне, каже Мандегања и додаје 
да никада ”мирно море” није 
направило морнара, ни “миран 
систем” квалитетног диспечера

капацитетима Хидроелектрана на 
Требишњици. Мандегања истиче 
да је посао диспечера био посебно 
захтјеван у периоду до 2004. године, 
док је преносни систем Републике 
Српске радио на двије синхроне 
зоне. То је период када су били 
чести испади и потпуни распади 
електроенергетског система.

Као што ”мирно море” није 
направило морнара, тако ни “миран 
систем” није направио квалитетног 
диспечера. Мандегања свједочи да 
су управо те ситуације изискивале 
прибраност и адекватне реакције 
смјенског особља у Диспечерском 
центру. 

- РП Требиње је, 2006. године, 
припојено Електропреносу БиХ. 
Један дио диспечера је наставио 
радити у оквиру Електропреноса, 
а ја сам са још пет колега прешао у 
новоформирани Диспечерски центар 
управљања у Управној згради ХЕТ-а, 

Крв даровао седамдесет пута, први пут 
давне 1989. године на одслужењу војног рока

РИЈЕЧ РАДНИКА Стево Мандегања, диспечер, бивши 
фудбалер, борац ВРС и добровољни давалац крви

најтеже је у зимским мјесецима и 
условима рада.

- С обзиром да покривамо подручје 
са надморском висином од 800 до 
1.200 метара, стално смо суочени са 
великим изазовима, који ескалирају 
у вријеме зиме и великих сњежних 
наноса, када морамо да се бавимо 
редовним активностима у отежаним 
условима, а посебна прича су кварови 
у тим условима, док неријетко, 
помажемо и локалном становништву 
у спашавању људи из завејаних 
домаћинстава. Овдје треба истаћи и 
њихову захвалност због тога, и добру 
сарадњу када нама треба помоћ на 
терену у отклањању неких препрека 
и кварова – напомиње Митровић.

Он се присјетио једне ситуације 
када је требало отклонити квар у 
завејаном селу. 

- Том приликом нашој екипи помоћ 
је понудио један мјештанин, на чијем 
смо трактору преко неприступачног 
терена превезли трафо на потребне 
локације. Када смо се коначно нашли на 
тој коти, он ми је рекао: “Гоги, јуче сам 
сахранио оца, али хајде да запјевамо, 
јер нас је “мој Томица извукао до овог 
брда“. И тако смо уз пјесму поставили 
трафо – прича Горан Митровић о овом 
несвакидашњем доживљају.

Сличних анегдота имају и остали 
теренски радници који у непосредном 
контакту са мјештанима осјете и 
добро и муке тих горштака.

Посебно ми се у сјећање урезао 
утисак када смо прије 15 година 
започели реконструкцију мреже и 
електрификацију дијела општине 
Сребреница и када смо уз максималну 
посвећеност и ангажовање успјели 
да доведемо струју у многа села 
на најузвишенијим и најдаљим 
локацијама. Тај осмјех људи и 
њихово гостопримство, у скромним 
условима, највише говори о њиховој 
доброј и чистој души, због чега су нам 
ти људи остали у најбољем сјећању. 
Због тога и данас радо навратимо у 
села и посјетимо те честите људе, 
попијемо кафу и радо се присјетимо 
заједничких напора да упристојимо 
живот на том подручју – каже Миленко 
Перић, пословођа у ТТ Братунац. 

Треба још додати да су на вријеме 
завршени сви планирани ремонти 
најзначајнијих електроенергетских 
објеката и да се спремно ушло у зиму, 
у којој ће се, сасвим сигурно, родити 
нове авантуре и анегдоте у Подрињу. 

Слободан Ђаламић

Годишњи  ниво губитака свега 5,5 одсто
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гдје сам и данас на радном мјесту 
вођа смјене. Дио сам изузетног тима 
диспечера са великим искуством 
и знањем у послу који обављамо. 
Посебно сам поносан на чињеницу 
да су сви диспечери ХЕТ-а учесници 
протеклог одбрамбено–отаџбинског 
рата, од првог до посљедњег дана, 
као и дугогодишњи добровољни 
даваоци крви. Ту сјајну екипу, поред 
Стева, чине: Мирослав Ковачевић, 
Мирко Бјелица, Миро Анђелић, 
Радослав Унковић и Божо Миљковић. 
Дио нашег тима био је и Тодор 
Алексић, који је пензионисан прије 
двије године, али није заборављен. 

Уз посао и пријатељства која смо 
међусобно изградили, хуманост и 
родољубље су посебне нити које 
нас нераскидиво вежу - свједочи 
Мандегања.

Стево Мандегања је типични 
Херцеговац, Требињац са свим 
врлинама и манама које одликују 
људе са југа Републике Српске. 
Живот му је до сада додијелио многе 
улоге, син, супруг, отац; али она на 
коју је најпоноснији и коју посебно 
истиче је улога дједа.

Овај електротехничар по 

образовању био је и изузетно 
талентовани фудбалер. Фудбал је 
почео да игра 1978. године са осам 
година и  прошао је све категорије 
у Фудбалском клубу Леотар. Многи 
Требињци и данас памте бравуре 
овог лијевог бека.

Радо се присјећа путовања 
и дружења са бројних утакмица 
одиграних широм бивше Југославије 
и Европе. Активно је играо до одласка 
на служење редовног војног рока. 
Поново почиње да тренира 1992. 
године, по обнављању  ФК Леотар, 
када је фудбал за њега и саиграче, 
у кратким одсуствима са прве 
борбене линије, представљао једину 
разоноду и бијег од сурове ратне 
стварности. И након завршетка 
рата наставља се активно бавити 
фудбалом све до 1999. године. У 
периоду од 1996-1999. године ФК 

Леотар је играо у Првој лиги РС. 
Играле су се утакмице у Бањалуци, 
Козарској Дубици, Трну, Добоју, 
Бијељини, Модричи и др. Путовања 
су била веома исцрпљујућа јер су 
морали путовати преко Црне Горе и 
Србије. За одласке на пут имали су 

подршку ХЕТ-а. Углавном нису имали 
примања за играње у ФК Леотар или 
су она била симболична. 

Бављење спортом му је пружило 
нова познанства и дружења, а 
здравље и позитиван дух и даље су 
његова свакодневица. И данас воли 
заиграти себи за душу, присјећајући 
се прошлих времена.

Стево Мандегања је 
потпредсједник актива Добровољних 
давалаца крви ХЕТ-а, а у периоду 
2016-2021. године предводио је 
добровољне даваоце заједничких 
служби ХЕТ-а. Крв је до сада 
даровао седамдесет пута, први пут 
давне 1989. године у војсци. Актив 
добровољних давалаца крви ХЕТ-а 
броји око 200 људи. Поред четири 
редовне годишње акције даривања, 
“Хетовци” су увијек ту када је тешко 
и када треба. Поред посла диспечера, 
са којим се, како каже “сродио”, 
породица добровољних давалаца 
крви му је изузетно важна и на њу је 
посебно поносан. 

др Тамара Гвозденовић
мр Тамара Бојић

Индекс замијенио пушком 

Мандегања је и несуђени машински 
инжењер. По одслужењу војног рока 
у Пули и Дивуљама код Сплита (род 
војске ронилац), уписује Машински 
факултет и у Мостару, гдје 
завршава прву годину. Школовање, 
као и многи из његове генерације, 
прекида 1991. године и одлази на 
прву борбену линију на којој је и 
остао до краја рата.

Поносан на чињеницу да су сви диспечери 
ХЕТ-а учесници протеклог одбрамбено–
отаџбинског рата, од првог до посљедњег 
дана, као и дугогодишњи добровољни 
даваоци крви

Јуниори Леотара 1989. у Њемачкој

Радо се присјећа путовања и дружења 
са бројних утакмица одиграних широм 
бивше Југославије и Европе
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Угљоносне наслаге рудника 
“Угљевик“ припадају тзв. 
сјевероисточним босанским 

налазиштима мрког угља, која се зову 
Угљевичко-прибојски базен. Базен 
обухвата сјеверне падине планине 
Мајевице, југозападно од града 
Бијељине и западно од доњег тока 
ријеке Дрине. Базен чине четири ужа 
локалитета. Угљевик је најсјевернији 
локалитет, а протеже се од Богутовог 
Села до Глиња. 

Угаљ (ћумур) се на овим просторима 
примитивним средствима ископавао 
одавно. Тако се још 1548. године у 
турским изворима помиње протест 

РЕТРО  Како се развијао рудник “Угљевик“ до другог свјетског рата

ОД КРАМПА И ЛОПАТЕ ДО ПРВИХ БАГЕРА
Право на експлоатацију угља 
добијено 1882. године, а рудник 
отворен тек 1899. године у селу 
Угљевик, у тадашњој општини 
Забрђе. Од свог оснивања имао 
је карактер државног рудника 
и никада није био у приватном 
власништву

угљара зато што је надзорник 
свих рудника, извјесни Хајрудин, 
подигао износ државних дажбина за 
експлоатацију руда, укључујући и угаљ.

Прве велике анализе рудног 
лежишта почињу доласком 
Аустроугарске на ова подручја. Тако 
је 1880. године група аустроугарских 
научника отпочела геолошка 
истраживања на овом угљеном базену.

Повољан географски положај 
Угљевика и вијести о великим 
резервама угља заинтересовале 
су велики број индустријалаца тог 
времена,који су долазили на лице 
мјеста и заједно са геолозима 
изучавали могућност експлоатације 
угља.

Право на експлоатацију угља у 
Угљевику добијено је 1882. године, а 
рудник је отворен тек 1899. године у 
селу Угљевик (који је и добио име по 
угљу), у тадашњој општини Забрђе.

Овај период рудника “Угљевик“ 
није довољно истражен, па се не зна 
много о његовом оснивању, не зна се ко 
су били директори, главни инжењери, 
пројектанти и други заслужни 
стручњаци. Оно што се зна је да је 
рудник “Угљевик“ од оснивања имао 
карактер државног рудника и никада 
није био у приватном власништву. Свих 
19 година аустроугарске владавине 
“Угљевик“ је био погон Рудника 
“Крека“ код Тузле. 

Првих 40 година сва производња се 
добијала плитким захватањем изданака 
слоја, комбинацијом површинске и 
подземне експлоатације угља.

Већ у првој деценији у Угљевику 
је отворен површински коп, са 
примитивним ручним радом, што је 
омогућавало да се ископа један вагон 
угља дневно. У другој деценији рада 
производња је повећана на два вагона 
угља дневно. Угаљ се потрошачима 
у Бијељини превозио коњским и 
воловским колима све до 1918. године.

Становништво тога краја се 
углавном бавило пољопривредом 
те посао рударског радника уопште 
није био примамљив за њих и то је 
прихватала углавном сеоска сиротиња, 
и то у времену кад није било сезонских 
пољопривредних послова. Међутим 
постојали су и други послови који су 
доносили лакшу и већу зараду, као што 
је набавка грађевинског дрвета или 
транспорт угља до купца. Ако се узме у 
обзир да су једна запрежна кола могла 
да одвезу око 500 килограма угља до 
Бијељине или Раче, то значи да је за 
вагон угља било потребно ангажовати 
око 20 кириџија дневно.

Аустроугарска у јеку Првог св-
jетског рата, 1916. године, сматрајући 
да је поразила Србију, почиње радове 
на изградњи пруге која би водила 
од Угљевика, преко Бијељине до 
Босанске Раче. Занимљив је податак, 
да су за изградњу пруге Аустроугарске 
власти ангажовале руске заробљенике. 
Пруга укупне дужине 44 километра, са 
ширином колосијека 60 центиметара, 
завршена је 1918. године.

За сам рад у руднику и за превоз до 
Раче аустроугарска војска је довела осам 
локомотива (три двоосовинске половне 
и пет нових троосовинских). Пруга је у 
почетку била намијењена само за превоз 
угља у малим рударским вагонима.

Крај Првог свјетског рата донио 
је ослобођење ових крајева и улазак 
у састав Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца.

Када се боље погледа, Аустроугарска 
је рудник “Угљевик“ отворила највише 
због експлоатације природних ресурса, 

Пресудан напредак у развоју рудника 
“Угљевик“ настао је у периоду 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
односно у вријеме Краљевине Југославије

Угљевик почетком 20. вијека

Почеци рудника
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је 1927. године изградњом висеће 
двоужетне жичаре од Босанске Раче 
до Сремске Раче, дуге 4.200 метара, 
са капацитетом 60 тона на сат. Тиме 
је била омогућена већа испорука угља 
жељезници, која је тада била његов 
главни потрошач. Иначе, до 1927. 
године угаљ је преко ријеке Саве 
превожен скелом.  

На ријеци Сави, код Раче, је 
направљен и на Видовдан 1934. године 
свечано отворен Мост краљице Марије, 
а због проширења рудника “Угљевик“ 
пруга је 1939. године продужена до 
Мезграје, преко Богутовог Села.

Године 1920. основана је самостална 
управа под именом „Државни рудник 
Угљевик“ и организационо је припадао 

а развој инфраструктуре и напредак 
овога краја је потпуно био занемарен.

Пресудан напредак у развоју 
рудника “Угљевик“ настао је у периоду 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
односно у вријеме Краљевине 
Југославије.

Поменута пруга Угљевик – 
Бијељина – Рача поново је 1919. 
године пуштена у погон, али овај пут 
и за превоз путника, да би крајем 
1921. године колосијек проширен на 
76 центиметара,  колико је износила 
ширина колосијека тадашњих пруга у 
Краљевини СХС.

Изградњом пруге до Раче и 
станице са утоварном рампом у 
Угљевику омогућен је већи капацитет 
отпреме угља, а нарочито онима 
који су га добијали воденим путем, 
ријеком Савом. То се одразило на 
нагло повећање производње 1919. и 
нарочито 1922. године.

До још лакше и брже отпреме 
угља потрошачима преко Саве дошло 

Централној дирекцији Државних 
рудника у Сарајеву. У наредне двије 
године је изграђена репрезентативна 
управна зграда, коју су каменом 
озидали далматински мајстори. Рудник 
је тада добио три самостална погона: 
јамски, стројни и грађевински.

У то вријеме уведена је и прва 
механизација. Године 1922. монтиран 
је први, а 1924. и други парни багер. 
Истовремено су уведене и мале парне 
локомотиве за превоз јаловине и угља, 
као и машине за пумпање воде.

Већ 1923. године у Угљевику 
је монтирана електрана са два 
локомобила за истосмјерну струју, 
напона 220 V, а рудник и све зграде 
у Угљевику су добили електричну 
енергију. Електрични далековод од 
Креке до Угљевика и даље до Бијељине 
и Брчког, подигнут је 1938. године.

Нова држава улаже велика средства 
у Угљевик. До 1929. године изграђено 
је рударско насеље у продужетку 
имања директора и управника. Народ 
је то рударско насеље прозвао Мајдан 
(турски назив за рудник). Године 1936. 
ту је у 19 зграда становало 87 породица 
са укупно 355 особа. Овдје је била 
смјештена приближно једна трећина 
свих запослених, којих је укупно било 
око 250. Остали су становали у својим 
селима, одакле су пјешке долазили на 
посао.

У зградама које су припадале 
Руднику биле су смјештене основна 
школа, амбуланта са болничким 
собама, те рудничка касина. Није било 
сталног љекара, па је он долазио из 
Бијељине. Није било ни водовода, али 
је Рудник у цистернама довозио воду 
за основне потребе становника овог 
насеља. 

Неђо Ћебеџија

Велика економија 

“Државни рудник Угљевик био 
је изванредно сређен. Његовом 
директору стојала је на 
располагању велика економија, 
бивше власништво Аустроугарске 
државе: штале, баште, јагодњак, 
живинарници и велика кућа. 
Баштован је под сваку јагоду 
стављао мало сена да се не би 
испрљала кад киша пада. На поседу 
су били запослени различити 
радници, нпр. кочијаш (као потом 
шофер), а све их је плаћала Управа 
рудника. И у кући је постојала 
помоћ.“
(Из мемоарских записа Живојина 
Крстића)

Угаљ се потрошачима у Бијељини 
превозио коњским и воловским колима 
све до 1918. године

Дирекција рудника са жељезничком станицом пред други свјетски рат

Површински коп 1921. године
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Министарка рударства и енергетике Републике 
Србије Дубравка Ђедовић обишла је 26. новембра 
пристаниште у Костолцу и градилиште новог 

блока Б3 у Термоелектрани “Костолац Б“. Она је са Чен Бо, 
амбасадорком Народне Републике Кине, присуствовала 
испоруци кључне опреме за завршетак изградње блока 
Б3 и најавила да ће постројење бити на мрежи 28. јуна 
2023. године. 

- Синхронизација блока очекује се у јуну 2023. године, 
а до октобра ће бити стабилно на мрежи. После три 
деценије, Србија гради нови енергетски погон који је 
важан за производњу електричне енергије посебно у 
актуелној енергетској кризи, али и у годинама које долазе. 
Производња електричне енергије из угља је база за нашу 
привреду и становништво. Важно је што се гради по свим 
најмодернијим стандардима заштите животне средине 
и биће најчистији од свих блокова у погледу емисије - 
поручила је министарка Ђедовић.

Она је подсетила да ће нови блок од 350 мегавата 
производити додатних 2,5 милијарди киловат-сати. То је 
око пет одсто производних капацитета “Електропривреде 
Србије“ (ЕПС).  

Ђедовић је нагласила да је у изградњу укључена 61 
српска компанија и 1.000 радника, а да ће ускоро бити 
ангажовано још 200 радника, како би све било завршено у 
предвиђеном року.

Њена екселенција Чен Бо оценила је да долазак нове 
опреме има велики значај за одржавање предвиђене 
динамике радова на пројекту.

- Блок Б3 је од огромног значаја за економски развој 
Србије, а у протекле скоро три године превазиђене су 
бројне потешкоће, од утицаја пандемије, преко повећања 
трошкова материјала и радне снаге све до нестабилности 
међународне логистике, уз заједничке напоре кинеске 
и српске стране. Сада улазимо у финалну, кључну фазу - 
рекла је Чен Бо. 

Жељко Илић, директор за производњу енергије 
у огранку “ТЕ-КО Костолац“ рекао је да је Костолац 
деценијама значајна карика за производњу угља и 
електричне енергије.

- Са више од девет милиона тона ископаног угља 
годишње у костолачким термоелектранама произведе 
се 6.000 гигават-сати електричне енергије. ЕПС је 
у овој термоелектрани спровела значајне мере у 
заштити животне средине, уграђена су постројења за 
смањење азотних оксида, сумпорних оксида, савремени 
електрофилтери, као и ново постројење за пречишћавање 
отпадних вода - рекао је Илић. 

Извор: www.eps.rs

Производња електричне енергије из угља је база за привреду и становништво Србије и изузетно 
је  важно што се гради по свим најмодернијим стандардима заштите животне средине, поручила 

министарка Ђедовић

Нови блок од 350 мегавата производиће додатних 2,5 милијарди 
киловат-сати, што представља око пет одсто производних 
капацитета “Електропривреде Србије“

ПРОЗОР Завршна фаза изградње блока Б3 ТЕ Костолац

ЕПС СНАЖНИЈА ОД ВИДОВДАНА 
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Осим што је био геније чија 
су открића допринијела 
научном напретку у 

бројним областима, Никола Тесла 
је имао и занимљива предвиђања 
о будућности. Тако је вјеровао да 
ће људе на појединим опасним и 
нелагодним пословима замијенити 
аутоматске машине, роботи. 

У интервјуу за амерички часопис 
“Colliers“ 1926. године открива 
још једно од својих футуристичких 
предвиђања у којима је развијена 
идеја о технологији која може да 
преноси слике, музику, па чак и видео 
широм свијета. Може се рећи да је 
користећи фразу “џепна технологија“ 
предвидио проналазак паметних 
телефона, скоро 100 година прије 
него што су они постали стварност. 

Мада се не зна тачан број 
изума Николе Тесле, анализом и 
упоређивањем утврђено је да је 
имао 116 оригиналних патената, 
од којих су 109 амерички и седам 
британски, којима је заштитио укупно 
125 различитих проналазака. Такође 
је утврђено да је Тесла имао 162 
аналога ових патената, укључујући ту 
и допунске и реиздате патенте, што 
значи да је за своје проналаске добио 
укупно 278 патената у 26 земаља 
свијета.

Америчко држављанство
Увидјевши ефикасност Теслиних 

патената, Томас Едисон, као добар 
бизнисмен који је зарађивао новац, 
користио је разне начине да увјери 
јавност како је та струја опасна, 
ходао је по градским вашарима 
и пред медијима наизмјеничном 
струјом усмрћивао псе, мачке, а у 
једном случају и слона. На његову 
идеју створена је и прва електрична 
столица. 

Као одговор томе Тесла се 
прикључио у коло наизмјеничне 
струје што је проузроковало ужарење 
нити електричне сијалице, те тако 
побио предрасуде о штетности 
наизмјеничне струје. Године 1885. 
је основао сопствену компанију 
“Тесла - електрично освјетљење и 
производња“ у Њујорку. Првобитни 
оснивачи се нису сложили са Теслом 

око његових планова за увођење 
мотора на наизмјеничну струју и 
на крају је остао без финансијера 
и компаније. Тесла је потом 1886. и 
1887. године у Њујорку радио као 
физички радник да би се прехранио и 
скупио новац за свој нови подухват.  

Први електромотор на 
наизмјеничну струју без четкица 
успио је да конструише 1887. године, 
и демонстрирао га пред  “Америчким 

друштвом електроинжињера” (Amer-
ican Institute of Electrical Engineers, 
данас IEEE) 1888. године. Исте године 
је развио принципе Теслиног калема 
и почео рад са Џорџом Вестингхаусом 
у лабораторијама његове фирме 
”Вестингхаус електрична и 
производна компанија” (Westing-
house Electric & Manufacturing Com-
pany). Вестингхаус га је послушао у 
вези његових идеја о вишефазним 

Није ми жао што други краду моје идеје, већ ми је жао што немају своје. Нека будућност каже истину, 
процијените свакога човјека према његовом раду и заслугама.  Садашњост је њихова, али будућност, 

за коју сам тако напорно радио, је моја, рекао Тесла након што је перфидно уклоњен из помно 
контролисаног свијета науке и технике

ПРЕДВИДИО И ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОН!

БИОГРАФИЈА Никола Тесла, детаљи и занимљивости које можда нисте знали 
из живота великог научника и футуристе (2)

Никола Тесла демонстрира бежични пренос енергије, вјероватно у својој њујоршкој 
лабораторији 1890-их
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системима који би омогућили пренос 
наизмјеничне струје на велика 
растојања.

Америчко држављанство добија 
30. јула 1891. године, са 35 година 
и тада започиње рад у својој новој 
лабораторији, у улици Хјустон у 
Њујорку. Ту је први пут приказао 
флуоресцентну сијалицу која свијетли 

без жица. Тако се први пут појавила 
идеја о бежичном преносу снаге. Са 
36 година пријављује први патент 
из области вишефазних струја.  
Даљим истраживањем посвећује се 
принципима обртних магнетних поља. 
Постаје потпредсједник Америчког 
института електроинжењера 
(касније IEEE) у периоду од 1892. до 
1894. године. 

Тесла 1892. године путује у Европу, 
где 3. фебруара држи сензационално 
предавање у Лондону у Британском 
институту електроинжењера 
”Експерименти са наизмјеничним 
струјама високог потенцијала и 
високе фреквенције”, а онда исто 
предавање држи и у Паризу. Ту остаје 
мјесец дана, покушавајући да нађе 
инвеститоре за свој нови полифазни 

систем струја. У Француској га затиче 
телеграм са вијешћу да му је мајка на 
самрти. Напушта Париз да би боравио 
уз своју умирућу мајку и стиже 15. 
априла, пар сати прије њене смрти. 
Њене посљедње ријечи су биле: 
“Стигао си Ниџо, поносе мој.” Послије 
њене смрти Никола се разболио. 
Провео је три недјеље опорављајући 
се у селу Томин Гај код Грачца, родном 
мјесту његове мајке и манастиру 
Гомирје, у коме је архимандрит био 
његов ујак Николај.  

Од 1893. до 1895. године Тесла 
истражује наизмјеничне струје 
високих фреквенција. Користећи 
Теслин калем успијева да произведе 
наизмјеничну струју напона од милион 
волти. Проучавао је површински 

ефекат високих фреквенција у 
проводним материјалима, бавио 
се синхронизацијом електричних 
кола и резонаторима, лампом са 
разријеђеним гасом која свијетли 
без жица, бежичним преносом 
електричне енергије и првим 
преносом радио-таласа.  У Сент Луису 
1893. године, пред 6.000 гледалаца, 
приказао је на атрактиван начин 
многе експерименте, укључујући и 
пренос сличан радио комуникацији.

Свјетска изложба 1893. године у 
Чикагу била је историјски догађај јер 
су Тесла и Вестингхаус посјетиоцима 
представили свој систем 
наизмјеничне струје, освјетљавајући 
цијелу изложбу. Приказане су 
Теслине флуоресцентне сијалице 
и сијалице са једним изводом. 
Тесла је објаснио принцип обртног 
магнетског поља и индукционог 
мотора изазивајући дивљење при 
демонстрацији обртања бакарног 
јајета и постављања на врх, што је 
представљено као Колумбово јаје. То 
је коришћено да се објасни и прикаже 
модел обртног магнетског поља и 
индуктивног мотора. Фебруара 1894. 
године се појављује прва књига о 
Тесли: “Открића, истраживања и 
писани радови Николе Тесле”. Убрзо 
бива преведена на српски и њемачки 
језик.  

Патент из области радија
Велики ударац за истраживања 

десио се 13. марта 1895. године, 
када избија велики пожар у 
лабораторији у Јужној петој 
авенији број 35, којом приликом 
је изгорјело око 400 електричних 

мотора, електрични и механички 
осцилатори, трансформатори, многе 
оригиналне конструкције и рукопис 
скоро завршене књиге ”Прича о 1001 
индукционом мотору”. Међутим, то 
је било вријеме изузетне Теслине 
креативности и жилавости. Већ 15. 
марта оснива компанију под именом 
”Никола Тесла” и наставља рад. 

Касних 1880-их, Никола Тесла и 
Томас Едисон су постали противници, 
поводом Едисоновог покретања 
система дистрибуције електричне 
енергије на основу једносмјерне 
струје упркос постојања ефикаснијег, 
Теслиног, система са наизмјеничном 
струјом. Као резултат рата струја, 
Томас Едисон и Џорџ Вестингхаус 
су замало банкротирали. Тесла је 
те 1897. године поцијепао уговор и 
ослободио Вестингхауса обавеза 
плаћања коришћења патената (по 
којем је Вестингхаус Тесли морао 
плаћати по 2.5 долара за сваких 750 
вати), и тако изразио захвалност 
особи која је разумјела његову визију.   

Када је напунио 41 годину, поднио 
је свој први патент бр. 645576 из 
области радија. Годину дана касније 
америчкој војсци приказује модел 
радијски управљаног брода, вјерујући 

ХЕ на Нијагари

Прва хидроелектрана на 
Нијагариним водопадима, пуштена 
у рад 15. новембра 1896. године, 
увела је наизмјеничне струје до 
града Бафала, затим до градске 
жељезнице и даље се временом 
проширивала. 
Све машине које су у њу уграђене 
су направљене по патентима 
индукционог мотора и система 
полифазних струја Николе Тесле. За 
пренос енергије на даљину од 35 km 
кориштени су трансформатори 
који су имали снагу од  једног MW, 
док је напон на далеководима био 
11.000 волти.

Тесла у својој лабораторији у Колорадо 
Спрингсу унутар свог “Увеличавајућег 

преносника” који производи милионе волти 
напона, салуковима дугим и по 7 метара.

Теслина кула на Лонг Ајланду у савезној 
држави Њујорк

Течно говорио седам језика. Знао је 
напамет ”Смрт Смаил Аге Ченгића”, 
”Горски вијенац”, ”Јади младог 
Вертера”... 

Алберт Ајнштајн, Никола Тесла и Чарлс 
Штајнмец 1921.
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да војска може бити заинтересована 
за радио-контролисана торпеда. 
Тада је говорио о развоју “умијећа 
телематике”, врсте роботике. Радио 
контролисан брод је јавно приказан 
1898. године на електричној изложби 
у Медисон Сквер Гардену. Само 
годину дана касније представио је 
у Чикагу брод који је био способан 
и да зарони. Ови уређаји су имали 
иновативни резонантни пријемник и 
низ логичких кола. Радио-даљинско 
управљање остаје новотарија све до 
Другог свјетског рата. Исте године 
Тесла је измислио електрични упаљач 
или свјећицу за бензинске моторе 
са унутрашњим сагоријевањем, за 
шта му је признат патент 609250 под 
називом “Електрични упаљач за 
бензинске моторе”.

Тесла је 1899. одлучио да се 
пресели и настави истраживања 
у Колораду Спрингсу, гдје је 
имао довољно простора за своје 
експерименте са високим напонима 
и високим учесталостима. Његови 
експерименти су убрзо постали 

предмет урбаних легенди. Доказао 
је да је Земља проводник и да 
исто тако може дјеловати попут 
виљушке на електричне вибрације 
на одређеној фреквенцији. Тада 
је успио упалити 200 сијалица 
које нису биле повезане жицом на 
удаљености од 40 километара, од 
којих је свака освјетљавала круг од 
41 метра. Вршио је пражњења од 
више милиона волти,  производио 
вјештачке муње дуге више десетина 
метара, проучавао атмосферски 
електрицитет, јоносферу и земаљске 
таласе изазване трансферзалним 
или лонгитудиналним таласима. 
Колорадо Спрингс напушта 1900. 
године, а лабараторија се руши и 
распродаје за исплату дуга. Ови 
експерименти му служе као припрема 
за сљедећи пројекат, подизање 
постројења за бежични пренос 
енергије. У то вријеме пријављује 
патент у области резонантних 
електричних осцилаторних кола.

Тесла почиње планирање Свјетске 
радио-станице — Варденклиф куле 
1890. године са 150.000 $ (од којих је 
51% улаже Џеј Пи Морган). Градња 
почиње 1901. године, а јануара 1902. 
године га затиче вијест да је Маркони 
успио да оствари трансатлантски 
пренос сигнала. Јуна 1902. је Тесла 
премјестио лабораторију из улице 
Хјустон у Варденклиф. Велелепна 
кула Свјетске радио-станице још 
није довршена, а главни финансијер, 
Морган, се новембра исте године 
повлачи из подухвата. Године 1906. 
Тесла напушта кулу са свом опремом, 
тврдећи да су пројекат зауставиле 
природне силе, јер “свијет за то није 
био спреман“. Враћа се у Њујорк. Та 
кула је током Првог свјетског рата 
размонтирана. Амерички патентни 
завод је 1904. године поништио 
претходну одлуку и додијелио 
Марконију патент на радио. Од тада 

почиње Теслина борба за повратак 
радио патента.

Едисону богатство, Тесли признање
На свој 50. рођендан Тесла је 

приредио јавно представљање своје 
турбине без лопатица снаге 200 KS 
(150 kW) са 16.000 min−1 (обртаја 
у минути). Маркони 1909. године 
добија Нобелову награду за откриће 
радија, односно допринос у развоју 
бежичне телеграфије што Теслу чини 
дубоко огорченим. Године 1915. Тесла 
подноси тужбу против Марконија, 
тражећи судску заштиту својих 
права на радио, међутим већ 1916. је 
банкротирао због великих трошкова. 

Златну Едисонову медаљу добија 
18. маја 1917. године, за откриће 
полифазног система наизмјеничних 
струја, али (да иронија буде већа) 
добио је медаљу са именом човјека 
који му је био љути противник са 
својом идејом и изгубио у тој битки. 
Едисон је на крају стекао богатство, а 
Тесли је остало само признање. 

Пред Први свјетски рат  тражио 
је инвеститоре преко океана. Кад 
је почео рат, Тесла је престао да 
прима средства од својих европских 
патената и убрзо остаје без 
материјалних средстава. Августа 
1917. године поставио је принципе 
у вези са фреквенцијом и нивоом 
снаге првог примитивног радара, 
да би  Емил Жирардо  1934. године, 
радећи први француски радарски 
систем, тврдио да је све радио 
”према принципима које је поставио 
господин Тесла”.

Живио је по хотелима, и од тог 
животног стила није одустајао. Себе 
и свој живот посветио је науци, 
патентима, пројектима. Као дијете 
био је љевак па су га у Госпићу држали 
чудаком, а дјеца су га избјегавала, 
што је уродило његовим доживотним 
неповјерењем и дистанцираношћу 
према људима. Увијек се прибојавао 
да ће неко украсти његове идеје о 
открићима на којима је радио. 

Премда је живио дистанциран 
од људи, сав свој живот и дјело 
посветио је добробити човјека. 
Имао је риједак дар, фотографска 
меморија, да трајно упамти и у уму 
системски архивира читаве странице 
књига, логаритамске таблице, те да 
их по потреби касније брзо визуелно 
претражује и тачно  предочи. Знао је 
напамет ”Смрт Смаил Аге Ченгића”, 
”Горски вијенац”, ”Јади младог 
Вертера” итд. Говорио је течно седам 
језика. 

У својој аутобиографији каже да је 
његов слух тридесет пута осјетљивији 

Урна са Теслиним остацима у Музеју 
Николе Тесле у Београду

Теслине мисли

-   Човјек је рођен да ради, да трпи 
и да се бори. Ко тако не ради, тај 
мора пропасти.
- Мени није потребна помоћ него 
тешкоће. Што теже - тим боље. 
Ја најрадије радим у борби.
-   Нису велики они који понижавају 
човјека, већ они који га уздижу, 
обогаћују његово духовно 
насљедство и тиме помажу 
његовој срећи.
-   Не осврћем се на почасти јер сам 
тако створен да немам осјећаја 
за славу, за почаст и материјално 
благо. Једина ми је жеља да 
оставим незаборавну поруку 
вијековима.
-    Бројне активности које обављају 
људи у будућности препустиће се  
роботима.
- Говорио о америчкој Агенцији 
за заштиту околине (ЕПА) коју 
ћемо видјети кроз стотињак 
година, а  то се остварило пуно 
раније. Снабдијевање водом пуно 
ће се боље надзирати, а према 
Тесли - само ће луђаци пити 
нестерилизовану воду.
- У генерацијама које слиједе, 
женски инстикт и капацитет ће 
се проширити и просјечна жена 
ће бити толико образована као 
и просјечан мушкарац, а онда и 
боље образована да ће изненадити 
цивилизацију њиховим прогресом.

У Њујорку 1886. и 1887. године радио 
као физичке радник да би се прехранио 
и скупио новац који му је омогућио да 
конструише први електромотор на 
наизмјеничну струју без четкица  
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од просјека. Током цијелог живота 
одржавао је идеалну тјелесну 
тежину од 64,5 килограма. Имао је 
необичну способност да замисли 
предмет и да му се он прикаже као 
жив и стваран (3Д – визуализација). 
Тако је могао у мислима веома брзо 
разрадити и помно провјерити своје 
техничке замисли без заморних 
прорачуна те дуготрајне израде 
цртежа и прототипова по методи 
"покушаја и погрешака". Касније, 
кад би размишљао о својим изумима, 

готово никада ништа није биљежио 
већ је све држао у глави, а није их 
записивао због опасности од крађе. 
Записивање је почео радити тек у 
средњим годинама.

Испраћај уз “Тамо далеко“
Био је у пуном смислу ријечи 

"грађанин свијета" те непоколебљиви 
хуманист, пацифист и антифашист. 
Као младић наметнуо је себи  строгу 
дисциплину те се касније умио 
самосавладавати. Био је високо 
етичан и радо виђен гост у друштву. 
Помало ексцентрик, индивидуалист, 
јео је само бирану безмесну храну. 
Избјегавао је руковање, бојао се 
заразе, па је стално прао руке и 
брисао прибор за јело.

Пред крај свог живота Тесла је 
постао свјестан да његове идеје неће 

бити реализоване али је  оптимиста 
да ће његов “Свјетски бежични 
систем“, како га он назива, једног 
дана бити изграђен и препознат 
као револуционарни напредак. 
Многа Теслина открића била су 

толико далекосежна и необична 
да је због њих убрзо изгубио 
наклоност својих препредених, 
прагматичних те одвећ профитно 
оријентисаних финансијера. Зато је 
у посљедњим десетљећима својег 
тегобног (прометејског) живота био, 
на становит начин, чак перфидно 
уклоњен из помно контролисаног 
свијета науке и технике. Такав 
нељудски поступак према њему 
Тесла је визионарски смирено 
прокоментарисао овако: "Није ми 
жао што други краду моје идеје, већ 
ми је жао што немају своје. Нека 
будућност каже истину, процијените 
свакога човјека према његовом раду 
и заслугама. Садашњост је њихова, 
али будућност, за коју сам тако 
напорно радио, је моја."

Тесли су за његов рад и дјело 
током живота додијељени многи 
почасни докторати, њих 11, од 
стране разних држава и њихових 
универзитета и школа, као и ордени 
којима је одликован од стране 
државника како из Европе, њих 
осам, тако и из Србије. Посљедњи 
патент му је одобрен 1928. године 
у области ваздушног саобраћаја 
када је представио прву летјелицу 
са вертикалним полијетањем и 
слијетањем. Године 1934. одбија 
помоћ да се за њега формира фонд 
у виду финансијске помоћи, па 
прихвата да прима скромну пензију 
од југословенске владе и бави се 
истраживањима у складу са својим 
могућностима. Посљедње године 
живота провео је хранећи голубове. 
Живио је углавном од годишњег 
хонорара из своје домовине.

Два пута је долазио из Америке у 
свој родни Смиљан да би се одужио 
својим родитељима. Тако је 1890. 
године подигао надгробни споменик 
свом оцу на којем је написао “Свом 
добром оцу“ , а  мајци је подигао 1892. 
године са натписом “Супруга Проте 
Тесле“, све са датумима рођења и 
смрти. Споменик подиже Благодарни 
син Никола.

Током уобичајеног изласка, 
предвече 1937. године, ударио га 
је такси. Тесла је пао на земљу 
непомичан, а онда је устао и вратио 
се у хотел. Према неким изворима 
поломио је три ребра, а према 
другима то су биле само лакше 
повреде. Требало му је шест мјесеци 
да се опорави. Године 1939. на 
приједлог својих колега из компаније 
Вестингхаус, вратио се на посао. У 
том периоду јео је само мед и млијеко, 
и изгубио доста на килажи. 

Тесла умире од срчаног удара 
у хотелском апартману 3327 на 33. 
спрату Њујоркер хотела у 87. години 
живота. Званично је забиљежено да 
је умро од срчане тромбозе, 7. јануара 

1943. године у 22 часа и 30 минута. 
Опијело је одржано 12. јануара у Цркви 
Св. Јована Богослова на Менхетну 
у Њујорку. Послије службе тијело 
је кремирано. Испраћају Теслиних 
посмртних остатака присуствовало 
је око 2.000 људи, међу којима су 
биле и многе значајне личности и 
нобеловци. Сви водећи њујоршки 
листови имали су своје извјештаче.

На сахрани је свирао његов 
пријатељ, виолиниста Златко 
Балоковић, тада један од највећих 
виртуоза на свијету у пратњи 
словеначког хора Слован, и то по 
Теслиној жељи, прво Шубертову 
композицију ”Аве Марија”, а онда 
српску пјесму “Тамо далеко“.  Остао је 
забиљежен и упечатљив опроштајни 
говор тадашњег градоначелника 
Њујорка Фјорела Хенрија 
Лагвардијеа: “Никола Тесла је умро. 
Умро је сиромашан, али је био један 
од најкориснијих људи који су икада 
живјели. Оно што је створио велико 
је и, како вријеме пролази, постаје 
још веће”. Касније 1943. године 
Врховни суд САД вратио је Тесли 
право на патент 645.576, признајући 
му првенство на патент радија.

Убрзо по Теслиној смрти ФБИ је 
затражио од Усељеничке службе 
одузимање све покојникове личне 
ствари и докумената, иако је Тесла 
био амерички држављанин. Касније је 
Министарство одбране контактирало 
ФБИ, а Теслина документа 
проглашена врхунском тајном. Сва 
Теслина лична имовина по налогу 
Едгара Хувера и предсједникових 
савјетника добила је етикету ”веома 
повјерљиво” због природе Теслиних 
открића и патената.

Николин сестрић Сава Косановић 
успијева да дође до дијела његових 
личних ствари и то је сада смјештено 
у Музеју Николе Тесле у Београду. 
Музеј Николе Тесле основан је 1952. 
године. У њему је похрањена највећа 
збирка Теслине писане оставштине 
на свијету. Ту се чува више од 160.000 
оригиналних докумената, 2.000 књига 
и часописа, као и 1.200 историјско-
техничких експоната и 1.500 
фотографија и стаклених фотоплоча, 
те више од хиљаду планова и цртежа.

Теслина урна је 1956. године 
пребачена из  Њујорка  у Београд, 
поводом стоте годишњице његовог 
рођења. 

Анђа-Маја Гајић

Врховни суд САД 1943. године признао је 
Тесли првенство на патент радија, који 
је Амерички патентни завод 1904. године 
додијелио Марконију 

Посљедње године живота провео хранећи 
голубове. Живио је углавном од годишњег 
хонорара из своје домовине 

Руска поштанска марка издата 1976. 
године
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