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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

 У мар�у ове �о�ине, Мијо�ра� Чи�аковић, �ирек�ор ПД 
"Дринско-Лимске ХЕ" је ис�унио услове за одлазак у �ензију, 
али је На�зорни о�бор ЕПС-а, ценећи изванре�не    резул�а�е 
ово� Привре�но� �руш�ва �о� ње�овим руково�с�вом и вео-
ма важне �ослове које �реба обави�и у наре�ном �ерио�у, 
�ро�ужио �ирек�орски ман�а� Чи�аковићу за шес� ме-
сеци, са мо�ућношћу �ро�ужења �о �ве �о�ине.

	 Истовремено,	 на	 предлог	 директора	 ПД	 "Дринско-
Лимске	ХЕ"	Читаковића,	Надзорни	одбор	ЕПС-а	поставио	
је	 за	 директора	 ХЕ	 "Зворник"	 Томицу	 Јовановића,	
дипломираног	електроинжењера.
	 У	 оквиру	 својих	 овлашћења,	 директор	 Читаковић	 је	
поставио	досадашњег	директора	ХЕ	"Зворник"	Милорада	
Драгића	на	место	техничког	директора,	са	мандатом	до	
краја	ове	године.	Он	је	стекао	старосни	услов	за	одлазак	
у	 пензију	 крајем	 прошле	 године,	 али	 с	 обзиром	 на	
чињеницу	да	 је	био	укључен	у	припреме	за	предстојећу	
ревитализацију	ХЕ	"Зворник",	Читаковић	је	оценио	да	је	
Драгићево	искуство	неопходно	до	краја	ове	године.
	 Такође,	 директор	 Читаковић	 је	 за	 свог	 заменика	
поставио	Златана	Јовановића,	дипломираног	машинског	
инжењера.
		Иван	Миловић,	дипломирани	машински	инжењер,	који	
је	до	сада	обављао	ту	дужност,	постављен	је	за	помоћника	
директора	ПД-а	за	модернизацију	и	ревитализацију.
	 	За	инжењера	Пројекта	ревитализације	у	ХЕ	"Зворник",	
Читаковић	 је	 поставио	 Гојка	 Бајића,	 дипломираног	
машинског	инжењера.

ПОСТАВЉЕЊA

Рођен 1963. године у селу Љестанском, општина 
Бајина Башта. Основну школу завршио у 
Костојевићима, а средњу школу математичко 
техничке струке у Бајиној Башти. На одељењу 
Београдског машинског факултета у Ужицу 
дипломирао 1988. године. Од 1987. ради као 
професор машинске групе предмета у тадашњем 
образовном центру "Јосиф Панчић" у Бајиној 
Башти. 1989. године прелази у ДП "Слобода Тара" 
на место самосталног конструктора, да би се исте 
године вратио у Техничку школу. Формирањем 
Владе народног јединства 1998. године добија 
место заменика министра рударства и енергетике 
на коме остаје до октобарских промена 2000. 
године. Наредних осам година био је Народни 
посланик у Народној Скупштини републике 
Србије, да би се 2008. године поново вратио у 
Техничку школу у Бајиној Башти. Последње три 
године био је председник општине Бајина Башта.

Томица 
Јовановић

Златан 
Јовановић

 Рођен је 25.12.1958. године у Малом Зворнику. 
Завршио Електро-техничку школу, радио смер 
1977. Вишу електротехничку школу у Суботици  
1981. а Електротехнички факултет у Београду 
1985. године.

 Обављао послове инжењера за припрему у 
Служби електро-одржавања у ХЕ "Зворник" од 
1987. до 1989. године, био водећи инжењер у 
Служби електроодржавања  од 1989. до1999. 
године и руководилац Службе електроодржавања 
у времену  од 1999. до 2009. године. Последње 
четири године обављао послове техничког 
директора ХЕ "Зворник"

Гојко Бајић

Инжењер за Пројекат 
ревитализације ХЕ 
"Зворник"

Иван Миловић

Помоћник директора 
ПД-а за модернизацију 
и ревитализацију 



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 13  /  МАЈ 20144

WWW.DLHE.RS

Ускоро први кораци 
у корпоративизацији  

ИЗ ЕПС-а
Конференција за медије о пословним резултатима ЕПС-а у 2013. години

	 У	 2013.	 години	 "Електропривреда	
Србије"	постигла	је	најбољи	финансијски	
резултат	 у	 последњих	 седам	 година.	
Уместо	планиране	22	милијарде	динара	
губитка,	 остварено	 је	 19	 милијарди	
добити.	 ЕПС	 је	 заузео	 друго	 место	 у	
Србији	 по	 износу	 добити	 у	 2013.	 одмах	
иза	Нафтне	индустрије	Србије	–	рекао	је	
Александар	 Обрадовић,	 в.	 д.	 директора	
"Електропривреде	 Србије",	 3.	 марта	
на	 конференцији	 за	 медије	 на	 којој	 су	
представљени	 пословни	 резултати.	
Осим	 чланова	 пословодства	 ЕПС-а,	 са	
представницима	 медија	 разговарали	 су	
и	 Луција	 Дујовић,	 помоћник	 директора	
Дирекције	за	мере	и	драгоцене	метале,	и	
Горан	Паповић,	председник	Националне	
организације	 за	 заштиту	 потрошача	
Србије.	
	 Обрадовић	 је	 подсетио	 да	 је	 у	
септембру	2012.	године	ситуација	у	ЕПС-у	
била	катастрофална	и	ЕПС	је	био	на	рубу	
банкрота,	многима	је	дуговао,	а	ни	плате	
није	исплаћивао	на	време.	
–	 ЕПС	 је	 само	 за	 ремонте	 дуговао	 10	
милијарди	 динара	 и	 на	 неки	 начин	
смо	 гушили	 економију	 Србије.	 У	
новчаним	 токовима	 недостајало	 је	
40	 милијарди	 динара,	 а	 33	 милијарде	
динара	је	био	очекивани	губитак	у	2012.	
години	 –	 објаснио	 је	 Обрадовић.	 –	 Ново	
пословодство	је	сагледало	све	проблеме,	
и	 направили	 смо	 кризни	 тим,	 у	 који	 су	
ушли	сви	финансијски	директори	наших	
ПД.	 Применили	 смо	 хитне	 мере	 да	 ту	
кризну	ситуацију	променимо.
Први	 човек	 ЕПС-а	 је	 напоменуо	 да	 је	
компанија	у	2013.	години	остварила	200	
милијарди	 динара	 прихода	 од	 продаје	
електричне	 енергије,	 што	 је	 највећи	
приход	у	историји	пословања.	У	прошлој	
години	 су	 произведене	 рекордне	 37,4	
милијарде	киловат-сати,	од	чега	је	извоз	
достигао	 3,3	 милијарде	 киловат-сати,	
односно	141,7	милиона	евра.	
–	У	2013.	 години	имали	смо	за	12	одсто	
веће	 приходе,	 док	 је	 смањење	 расхода	
достигло	15	одсто	–	рекао	је	Обрадовић.	
–	 Трошкови	 материјала	 и	 горива	
смањени	 су	 за	 6,2	 милијарде	 динара,	

а	 комерцијалне	 набавке	 електричне	
енергије	 за	 око	 две	 милијарде	 динара.	
Производња	 угља	 је	 већа	 за	 пет	 одсто	 у	
односу	 на	 2012.	 годину,	 а	 производња	
електричне	енергије	за	девет	одсто.	
Обрадовић	 је	 новинарима	 представио	
и	 резултате	 из	 прве	 две	 фазе	 отварања	
тржишта	 електричне	 енергије,	 где	 је	
ЕПС	 остао	 доминантан	 снабдевач,	 јер	 је	
задржао	више	од	97	одсто	тржишта.	
Вршилац	 дужности	 директора	 ЕПС-а	 је	
новинаре	подсетио	да	је	од	1.	јануара	ове	
године	 отворено	 тржиште	 на	 средњем	
напону	 за	 око	 3.000	 купаца,	 а	 у	 трећем	
таласу	тржиште	се	отвара	за	домаћинства	
и	мале	купце.	Они	ће	најкасније	1.	јануара	
2015.	године,	а	можда	и	већ	од	1.	јула	ове	
године	имати	могућност	да	изаберу	свог	
снабдевача	електричном	енергијом.	
–	Ако	не	дође	до	системских	промена,	неће	
се	поновити	прошлогодишњи	резултати,	
који	су	постигнути	радом	разних	кризних	
тимова.	 Као	 када	 имате	 здравствени	
проблем	 и	 морате	 на	 операцију.	 Да	 ли	
можете	 да	 живите	 тако	 што	 ћете	 сваки	
пут	 да	идете	на	 операцију.	Не.	Ове	мере	
су	биле	болне.	Да	бисмо	имали	успешан	
систем,	 морамо	 да	 променимо	 начин	
размишљања	 и	 односе	 унутар	 ЕПС-а,	 да	
одговорност	 добије	 име	 и	 презиме	 и	 да	
уведемо	 системске	 промене	 –	 објаснио	
је	 Обрадовић.	 –	 Онда	 бисмо	 могли	 да		
причамо	 о	 одрживим	 резултатима,	 јер	
не	 води	 се	 битка	 само	 за	 2013.	 и	 2014.	
годину.	Кризу	 смо	пребродили	успешно,	
али	 системске	 промене	 у	 ЕПС-у	 још	
нисмо	постигли.	У	новембру	2012.	Влада	
Србије	 је	 одлучила	 да	 ЕПС	 мора	 да	 се	
промени	 и	 реорганизује	 и	 усвојене	 су	
Полазне	 основе	 за	 реорганизацију.	 Реч	
је	 о	 новом	 управљачком	 систему	 где	
одговорност	мора	да	добије	пирамидални	
ниво	 одговорности,	 да	 се	 уђе	 у	 процес	
корпоративизације	 и	 да	 се	 промене	
односи	између	оснивача	матичног	ЈП	ЕПС	
и	 његових	 зависних	 предузећа.	 Те	 мере	
нису	још	у	потпуности	спроведене.	
Обрадовић	је	објаснио	да	реорганизација	
подразумева	 прелазак	 у	 акционарско	
друштво	 и	 корпоративизацију	 ЕПС-а	

Ако не �ође �о сис�емских 
�ромена, неће се �онови�и 

�рошло�о�ишњи резул�а�и, 
који су �ос�и�ну�и ра�ом 

разних кризних �имова. Са 
кор�ора�ивизацијом се уво�и 
јасна �ирами�а о��оворнос�и

Нови пројекти 

	 Први	 човек	 ЕПС-а	 је	 објаснио	
и	 разлоге	 за	 оснивање	 ПД	 "ЕПС	
Трговање"	у	Словенији,	а	осврнуо	се	
и	на	потписивање	уговора	вредног	
715	милиона	долара	за	градњу	ТЕ	
"Костолац	 Б	 3"	 од	 350	мегавата	 и	
повећање	 капацитета	 копа	 Дрмно	
са	девет	на	12	милиона	тона.	
–	 У	 прошлој	 години	 потписали	
смо	 уговор	 о	 ревитализацији	 ХЕ	
"Зворник",	 вредан	 77	 милиона	
евра,	 а	у	РБ	 "Колубара"	покренута	
је	 реализација	 "зеленог"	 кредита	
од	 око	 скоро	 200	 милиона	 евра	 –	
сумирао	је	Обрадовић.	–		Завршена	је	
ревитализација	ХЕ	 "Бајина	Башта"	
где	 је	 снага	 повећана	 за	 око	 52	
мегавата,	завршена	модернизација	
другог	по	реду	агрегата	ХЕ	"Ђердап	
1"	и	започета	је	обнова	трећег.	
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БРОЈКЕ:

19, 2 МИЛИЈАРДЕ	динара	добит	у	2013.
200 МИЛИЈАРДИ	динара	приход	
од	продаје	електричне	енергије
12 ОДСТО	већи	приходи	у	2013.	него	у	2012.
15 ОДСТО	мањи	расходи	у	2013.	у	односу	на	2012.
37,4 МИЛИЈАРДЕ	киловат-сати	
производња	у	2013.
3,3 МИЛИЈАРДЕ киловат-сати	извоз

где	 резултат	 мора	 да	 буде	 ефикасније	
пословање.	Он	је	истакао	да	је	главни	циљ	
корпоративизације	 већа	 ефикасност	 и	
већа	профитабилност.	
–	 Шта	 је	 корпоративизација?	 То	 значи	
да	 одговорност	 добије	 име	 и	 презиме.	
И	 то	 врло	 јасну	 линију	 одговорности,	
која	 креће	 од	 првог	 човека	 ЕПС-а,	 који	
мора	да	буде	одговоран,	и	за	сам	процес	
рада	 унутар	 свих	 зависних	 ПД,	 а	 не	 да	
се	 директори	 крију	 један	 иза	 другога	
или	иза	Надзорног	одбора	–	рекао	је	в.	д.	
директора	ЕПС-а.	–	С	корпоративизацијом	
се	 уводи	 јасна	 пирамида	 одговорности.	
А	 реорганизација	 подразумева	 и	
јединствено	 управљање	 и	 утврђивање	
корпоративних	 услуга	 које	 могу	 да	 се	
раде	централно	на	нивоу	целе	ЕПС	групе.	
Према	 Обрадовићевим	 речима,	 процене	
указују	 на	 то	 да	 би	 ЕПС	 јединственим	
управљањем	 у	 финансијама,	 правним	
пословима,	 информационим	 техно-
логијама,	 јавним	 набавкама,	 људским	
ресурсима	и	 односима	 с	 јавношћу	могао	
да	 уштеди	 36	 милиона	 евра	 годишње,	
односно	 100.000	 евра	 дневно.	 Вршилац	
дужности	 директора	 ЕПС-а	 истакао	 је	
да	на	снагу	ступа	нови	Статут	којим	ЕПС	
чини	прве	кораке	ка	корпоративизацији.
–	 У	 року	 од	 15	 дана	 Надзорни	 одбор	 ЈП	
ЕПС	би	требало	да	усвоји	нове	оснивачке	
акте	свих	зависних	привредних	друштава	
у	 оквиру	 ЕПС-а	 и	 да	 потом	 Влада	
Србије	 да	 "зелено	 светло"	 за	 почетак	
корпоративизације.	Циљ	је	да	се	пословни	
процеси	 у	 систему	 уједначе	 и	 систем	
реформише,	 смањи	 администрација,	 да	
одговорност	добије	име	и	презиме	и	да	се	

остваре	уштеде	–	нагласио	је	Обрадовић.
Како	је	рекао	Горан	Паповић,	председник	
Националне	 организације	 потрошача	
Србије,	 прва	 заједничка	 конференција	
са	 ЕПС-ом	 није	 само	 историјска,	 већ	 је	
и	 почетак	 нове	 праксе,	 јер	 први	 пут	 за	
столом	у	 једном	 јавном	предузећу	 седе	и	
представници	организације	потрошача.
–	 Нама	 је	 као	 потрошачима	 најбитнија	
транспарентност	и	јавност	у	раду	–	рекао	
је	 Паповић.	 –	 Наша	 организација	 је	 била	
део	 радне	 групе	 у	 вези	 са	 децембарским	

Луција	Дујовић,	помоћник	директора	
Дирекције	за	мере	и	драгоцене	метале,	
објаснила	 је	 представницима	 медија	
да	 бројила	 за	 утрошену	 електричну	
енергију	подлежу	законској	контроли,	
а	 то	 значи	 да	 морају	 имати	 важећи	
жиг	и	морају	 се	оверавати	на	 сваких	
12	година.
–	 Дирекција	 за	 мере	 и	 драгоцене	
метале	је	почела	да	спроводи	надзор	
бројила	 тек	 крајем	 2011.	 године.	
Указивали	смо	на	проблем,	али	смо	тек	
прошле	године	наишли	на	добру	вољу	
када	 је	 Александар	 Обрадовић,	 в.	 д.	
директора	ЕПС-а	покренуо	ово	питање	
унутар	 ЕПС-а	 –	 казала	 је	 Дујовић.	 –	
У	 сарадњи	 са	 ЕПС-ом	 недавно	 смо	
донели	 предлог	 Акционог	 плана	 са	
циљем	 да	 се	 у	 наредном	 периоду	
овере	 сва	 неоверена	 бројила.	 Овим	
поступком	ЕПС	показује	не	само	да	ће	
решити	проблем	неоверених	бројила,	
већ	да	се	проблем	заиста	и	решава.

Коначно план рачунима	и	анализирали	смо	све	законске	
и	 уговорне	 обавезе	 и	 све	 процедуре	 из	
дистрибуција	 према	 ЕПС-у.	 Сада	 је	 неко	
први	пут	читао	ситуацију,	односно	"црну	
кутију"	у	привредним	друштвима.		
Паповић	се	осврнуо	и	на	број	приговора	и	
рекао	да	 је	податак	од	48.608	приговора	
под	знаком	питања,	односно	да	 је	много	
мањи,	јер	се	нису	сви	потрошачи	жалили	
само	на	висину	рачуна,	већ	и	на	уговорне	
обавезе,	имовинско-правне	односе	итд.
Жељко	 Марковић,	 в.	 д.	 директора	 ПД	
"ЕПС	Снабдевање",	 објаснио	 је	 да	 је	 број	
притужби	 на	 рачуне	 у	 јануару	 "пао"	 на	
24.441,	 што	 је	 дупло	 мање	 у	 односу	 на	
децембар	2013.	године.	
–	Приговор	на	висину	рачуна	за	децембар	
имало	 је	 26.869	 грађана,	 а	 за	 јануарске	
12.358	 –	 рекао	 је	Марковић.	 –	 Редовним	
прегледима	заменили	смо	6.675	бројила,	
од	којих	је	945	било	неисправно.	На	штету	
потрошача	било	је	8,25	одсто	неисправних	
бројила,	 а	 остатак	 на	 штету	 ЕПС-а.	 На	
захтев	 наших	 радника	 затражена	 је	
замена	10.620	бројила,	од	који	је	63	одсто	
било	 неисправно.	 Од	 тог	 процента	 8,35	
одсто	је	било	на	штету	купаца.

А.	Б.	М.	



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 13  /  МАЈ 20146

WWW.DLHE.RS

СВАКИ КИЛОВАТ 
ЈЕ ВАЖАН
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Мијодраг Читаковић директор ПД "Дринско-Лимске ХЕ "

 Прошла година је, како год да се анализира и из 
било ког угла посматра, била веома успешна - једна 
од најуспешнијих у блиставој историји Привредног 
друштва, са нескривеним задовољством истиче Мијодраг 
Читаковић, директор ПД "Дринско- Лимске ХЕ ".

 Шта би по Вашем мишљењу, требало посебно 
издвојити?
-	 Тешко	 је	 било	шта	издвојити,	 све	 је	 важно	и	 све	 је	
вредно	 пажње	 и	 хвале.	 Остварили	 смо	 производњу	
електричне	 енергије	 за	 петину	 већу	 од	 планиране,	
финансијски	смо	прошли	више	него	добро	-	имали	смо	
добит	од	преко	милијарду	динара,	завршили	смо	мега	
пројекат	комплетне	ревитализације	ХЕ	"Бајина	Башта",	
повећали	снагу	наших	агрегата	за	укупно	52	МW	-	то	је	
као	да	смо	изградили	нову	електрану,	продужили	смо	
век	ХЕ	"Бајина	Башта"	за	30-40	година,	чиме	смо	знатно	
смањили	трошкове	одржавања.	Али,	ми	се	никада	не	
задовољавамо	постигнутим,	на	делу	смо	показали	да	
успешно	одржавамо	објекте,	али	и	да	умемо	и	можемо	
да	градимо	нове.	У	ХЕ	"Међувршје"	смо	уградили	трећи	
агрегат	снаге	620	КW,	неко	ће	рећи	да	је	то	мала	снага,	
али	није	тако.	Протекло	је	скоро	тридесет	година	како	
није	 изграђена	 ни	 једна	 електрана	 у	 Србији,	 сваки	
киловат	 је	 важан,	 а	 овај	 у	 ХЕ	 "Међувршје",	 који	 ради	
због	 обезбеђивања	 биолошког	 минимума	 у	 сушном	
периоду,	већ	је	зарадио	око	70.000	евра.
 Како теку припреме за ревитализацију ХЕ 
"Зворник"?
-	 	 Све	 тече	 по	 плану,	 код	 нас	 нема	 импровизација.	
Пре	 него	 што	 смо	 завршили	 ревитализацију	 ХЕ	
"Бајина	 Башта",	 започели	 сми	 интензивне	 припреме	
за	 ревитализацију	 ХЕ	 "Зворник".	 Инвестиционе	
активности	у	нашем	Привредном	друштву	одвијају	се	
континуирано.	Велики	и	веома	важан	посао	у	Малом	
Зворнику	добила	је	аустријска	фирма	Voith	Hydro,	она	
је	изградила	и	испоручила	опрему	за	две	машине	ХЕ	
"Зворник"	када	је	грађена	педесетих	година.	Уговор	са	
том	фирмом	је	потписан	у	јулу	прошле	године,	а	аванс	
у	износу	од	6.150.000	евра	уплатили	смо	у	марту	ове	
године.
Поред	тога,	врши	се	прокопавање	корита	Дрине,	ради	
се	реконструкција	сопствене	потрошње,	завршили	смо	
Анекс	на	десној	обали	Дрине	–	где	ће	бити	смештена	
нова	команда	електране	и	још	штошта.	
 Поред тих евидентних радних успеха, да ли је 
било и проблема?
-	 Проблема	 увек	 има,	 не	 треба	 кукати	 над	њима,	 од	
кукања	 вајде	 нема,	 проблеме	 решавамо	 у	 ходу.	 Но,	

 Мијодраг Читаковић - "Умемо и    
 можемо да градимо нове објекте" 
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   Један од већих послова -  сређивање леве     
   обале корита Дрине због великих вода

   Потребни руковаоци команде

нажалост,	неки	су	нерешиви,	јер	не	зависе	од	нас.	Рецимо,	
пред	 крај	 прошле	 године,	 из	 Привредног	 друштва	 је	
отишло	у	пензију	14	радника,	а	Влада	Србије	је	забранила	
пријем	нових	радника	у	јавном	сектору.	Међутим,	пријем	је	
веома	потребан,	ради	се	о	потреби	за	добрим	мајсторима	
и	руковаоцима	команде,	њих	морамо	да	примимо	и	да	их	
обучимо	за	тај	одговоран	посао.
 Како је почела ова година и какви послови се очекују 
у Привредном друштву?
-	 Ова	 година	 је	 лоше	 почела,	 не	 мирише	 на	 добро	 када	
је	 у	 питању	 наша	 основна	 делатност	 -	 производња	
електричне	 енергије.	 	 Због	 енормно	 велике	 суше,	 која	
траје	 још	 од	 јесени,	 производни	 планови	 се	 остварују	
са	 тридесетак	 процената	 на	 годишњем	 нивоу	 плана,	
да	 није	 реверзибилне	 електране	 нигде	 нас	 не	 би	 било.	
Још	 једном	 се	 потврдило	 да	 је	њена	 изградња	 била	 пун	
погодак	 нарочито	 у	 сушном	 периоду	 када	 затаји	 небо,	
али	и	у	другим	приликама.	Када	већ	поменух	РХЕ	и	њој	је	
време	за	ревитализацију,	припреме	су	у	току.	При	крају	је	
израда	Студије	оправданости	ревитализације	РХЕ.	Поред	
тога,	треба	да	се	реконструише	TC	35	/	10	KV	Метаљка	и	
пумпно	постројење	"Ђурићи"	 -	то	су	објекти	стари	као	и	
РХЕ,	протекло	је	32	године	од	њихове	изградње.	Један	од	
већих	 послова	 је	 и	 сређивање	 леве	 обале	 корита	 Дрине	
због	великих	вода.	Припрема	се	изградња	потпорног	зида	
постројења	220	KV	-	на	који	треба	да	се	угради	опрема	за	
фреквентни	 претварач.	 Такође,	 изводе	 се	 припремни	
радови	за	уградњу	фреквентног	претварача	за	покретање	
агрегата	РХЕ.
	 А	ревитализација	РХЕ	ће		бити	за	4	до	5	година.	Радиће	се	
по	фазама,		прва	фаза	-	ревитализација	турбинске	регула-
ције	и	напонске	регулације,	а	друга	фаза	-	ревитализација	
турбине	 и	 генератора.	 У	 плану	 је	 ревитализација	 ХЕ	
„Бистрица“,	 „Потпећ“	 и	 „Кокин	 брод“.	 Студије	 са	 идејним	
ресењима	су	урађене	и	у	наредном	периоду	се	припремају	
ревитализације.	Ради	се	документација	за	додатни	агрегат	
у	ХЕ	„Потпећ“,	а	РХЕ	„Бистрица“	чека	одлуке	надлежних	у	
ЕПС-у	и	држави.

 Шта је са уградњом петог генератора ?
-	 То	 је	 врло	 захвална	 и	 одлична	 инвестиција,	 корисна	 у	
сваком	 погледу,	 са	 изванредним	 ефектима.	 Он	 ће	 имати	
инсталисану	 снагу	 од	 42	МW,	 радиће	 у	 сушном	 периоду	
ради	обезбеђивању	биолошког	минимума	–	да	се	не	раубује	
машина	од	105	МW	али	и	када	има	воде,	 а	производиће	
годишње	70	милиона	киловат-сати	електричне	енергије,	
а	исплатиће	се	за	само	7	до10	година	рада.	Уградња	петог	
агрегата	је	у	плановима	ЕПС-а.								
 Да ли је то све што се тиче градње и инвестиционих 
активности ?
-	Не,	 таман	посла.	На	темељном	испусту	бране	 "Спајићи"		
градимо	малу	хидроелектрану	од	6	КW,	она	ће	ту	воду	за	
биолошки	минимум	претварати	у	киловате,	 биће	везана	
на	 дистрибутивну	 мрежу.	 Друго,	 разматрамо	 могућност	
да	 процурелу	 воду,	 која	 иде	 у	 акумулацију	 "Ђурићи"	
искористимо	 за	 изградњу	 хидроелектране	 од	 30	 КW,	
све	су	то	планови	за	ову	годину.	И,	то	није	све.	У	току	 је	
пројектовање	 соларне	 електране	 од	 340	 КW	 на	 падини	
бране	"Лазићи".	Прва	фаза	од	100	КW	ће	ићи	одмах.
 Да није негде потекла нафта у Перућцу, па да правите 
термоелектрану и топлану ?
-	 Није,	 а	 да	 јесте	 -	 правили	 би,	 него	шта,	 али	 радимо	 на	
добијању	топлотне	енергије	когенерацијом.
	 На	крају,	нека	ми	је	и	све	ово	што	је	Читаковић	испричао	
-	 јасно,	 али	 никако	 ми	 није	 јасно	 откуда	 њему	 оволика	
енергија,	воља	за	рад	и	невероватан	ентузијазам	-	као	да	је	
на	почетку	каријере?!?	Чудо	над	чудима.	
			Па,	онда,	не	треба	се	чудити	што	су	му	продужили	мандат,	
иако	је	испунио	услове	за	одлазак	у	пензију.														М.Ђокић
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СУША УМАЊИЛА 
ПРОИЗВОДЊУ

	 Гoтoвo	 да	 нема	 смисла	 пoредити	 хидрoлoгију	 и	
прoизвoдњу	електричне	енергије	у	прва	четири	месеца	oве	и	
прoшле	2013.	гoдине.	У	прва	четири	месеца	прoшле	гoдине		
план	 прoизвoдње	 електричне	 енергије	 у	 ПД	 "Дринскo-
Лимске	ХЕ	"	oстварен	је	са	140%	у	свим	хидрoелектранама	
Привреднoг	 друштва,	 а	 пoлoвинoм	 априла	 oве	 гoдине,	
план	 прoизвoдње	 у	 "Лимским	 ХЕ"	 је	 oстварен	 са	 самo	
52%!	 Тo	 је	 скoрo	 три	 пута	мање	него	 прoшле	 гoдине	 и	
ту,	заиста,	не	треба	никакав	кoментар.	А,	да	не	гoвoримo	
o	 тoме	 да	 су	 "Лимске	 ХЕ	 "	 ранијих	 гoдина,	 испуњавале	
гoдишњи	 план	 прoизвoдње	 у	 јуну	 месецу!	 	 Генералнo,	
прoшла	 гoдина	 је	 била	изванредна	и	берићетна	када	 је	
у	питању	прoизвoдња	електричне	енергије	и	пoред	тoга	
штo	смo	имали	врлo	непoвoљну	хидрoлoгију	тoкoм	целе	
јесени,	кoја	се,	нажалoст,	наставила	све	дo	средине	априла	
oве	 гoдине	 –	 каже	Матић.	Прoшле	 гoдине,	ПД	 "Дринскo-
Лимске	ХЕ	"	прoизвелo	је	3.535.857.343	килoват-сати	елек-
тричне	 енергије,	 oстваривши	 гoдишњи	 план	 прoизвoдње	
са	127,42%.	 	ХЕ	"Бајина	Башта"	 је	прoизвела	1.685.296.800	
килoват-сати,	план	је	oстварен	са	119,95	%,	а	мoћни	агре-
гати	 РХЕ	 су	 прoизвели	 654,4	 милиoна	 килoват-сати,	
oстваривши	план	прoизвoдње	са	157,29	%!	Притoм,	план	
пумпања	вoде	у	акумулациoнo	језерo	на	Тари	је	oстварен	
са	163,51%.
		ХЕ	"Звoрник"	је	прoшле	гoдине,	прoизвела	522.050.405	
килoват-сати	 електричне	 енергије,	 план	 прoизвoдње	 је	
oстварен	са	125,49%.	
			Такoђе,	прoизвoдња	електричне	енергије	у	"Лимским	ХЕ	"		

је	била	изванредна,	иакo	су	три,	oд	четири	хидрoелектране	
акумулациoне.	ХЕ	 "Увац"	 је	прoизвела	60.455.340	килoват	
–	 сати,	 oстваривши	гoдишњи	план	прoизвoдње	 са	125,95	
%,	ХЕ	"Бистрица"	и	ХЕ	"Кoкин	Брoд"	су,	заједнo	прoизвеле	
прoшле	 гoдине	 273.439.320	 килoват	 сати,	 oстваривши	
план	 прoизвoдње	 са	 48,55	 пoстo.	 ХЕ	 "Пoтпећ",	 једина	
прoтoчна	 хидрoелектрана	 из	 састава	 "Лимских	 ХЕ"	 је	
прoизвела	241.382.984	килoват-сати	електричне	енергије,	
гoдишњи	план	прoизвoдње	је	oстварен	са	129,08%.	
	 "Електрoмoрава"	 -	 Чачак	 је	 прoизвела	 50.338.608,	
oстваривши	план	прoизвoдње	са	91,52%.
	 	Укупан	прoтицај	на	прoфилу	ХЕ	 "Бајина	Башта",	 у	2013.	
гoдини,	биo	је	12.660.127.200	кубика	–	штo	је	за	1.395.468.200	
кубика	вoде	више	oд	прoсечне	укупне	кoличине	прoтекле	
вoде	 за	 педесетoгoдишњи	 хидрoлoшки	 низ	 oд	 1926.	 дo	
1976.	 гoдине,	 а	 кoји	 изнoси	 11.264.659.000	 кубних	 мета-
ра.	 Средњи	 гoдишњи	дoтoк	Дрине	 у	 2013.	 гoдини,	 биo	 је	
403,10-	штo	је	за	12,85%	више	oд	средњег	гoдишњег	дoтoка,	
за	 педесетoгoдишњи	 хидрoлoшки	 низ	 и	 кoји	 је	 изнoсиo	
357,2	кубика	у	секунди.
	Од	укупнoг	средњег	гoдишњег	прoтoка	oд	401,45	кубика	у	
секунди,	за	прoизвoдњу	електричне	енергије	искoришћенo	
је	 328,6	 кубика	 у	 секунди,	 а	 72,85	 кубика	 у	 секунди	 је	
прoпуштенo	крoз	евакуациoне	oргане.
		Најмањи	прoсечни	месечни	дoтoк	Дрине	је	биo	у	септембру,	
изнoсиo	је	91,67	кубика	 	у	секунди,	а	највећи	у	априлу	и	
изнoсиo	је	свих	835,27	кубика	у	секунди.
				Кoта	акумулације	ХЕ	на	пoчетку	гoдине	била		је	289,30	
мнм,	 дoк	 је	 на	 крају	 гoдине	 била	 289,40	 мнм,	 а	 енерге-
тски	 садржај	 језера	 ХЕ	 изнoсиo	 је	 28.205	 мегават-сати,	
на	пoчетку	гoдине,	дoк	је	на	крају	гoдине	изнoсиo	28.457	

Имали смo зиму без снега, тoталнo 
сушни периoд све дo Васкрса, једнoм речју - 
катастрoфалнo лoша хидрoлoгија у првoм 
кварталу  oве гoдине кoја је знатнo умањила 
планирану прoизвoдњу електричне енергије – 
истиче Радисав Матић, пoмoћник директoра 
за прoизвoдњу и oдржавање. 

   Радисав Матић
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мегават-сати.
	 Кoта	 акумулације	 РХЕ,	 на	 пoчетку	 гoдине,	 била	 је	
871,78	мнм,	а	на	крају	876	мнм,	дoк	је	енергетски	садржај	
акумулације	РХЕ	изнoсиo	141,3	милиoна	килoват-сати	на	
пoчетку	 гoдине,	 а	 на	 крају	 165,6	 милиoна	 килoват-сати	
електричне	енергије.
	Највећа	месечна	прoизвoдња	ХЕ	oстварена	је	у	мају	месецу,	
изнoсила	 је	 225,5	 милиoна	 килoват-сати	 електричне	
енергије,	 а	 РХЕ	 –	 у	 марту	 и	 изнoсила	 је	 91,3	 милиoна	
килoват-сати	електричне	енергије.
	 	Најмања	месечна	прoизвoдња	ХЕ	била	је	у	септембру	и	
изнoсила	је	30.409	мегават-сати,	а	РХЕ	–	у	августу,	изнoсила	
је	 25.214	 мегават-сати.	Месец	 са	 највећим	 ангажoвањем	
РХЕ	 у	 пумпнoм	режиму	 је	мај	 када	 је	 oстваренo	132.940	
мегават-сати,	 а	 најмање	 је	 била	 ангажoвана	 у	 пумпнoм	
режиму	тoкoм	децембра	(28.157	мегават-сати).
		Где	има		ту	се	и	прелива,	па	је	у	првих	пет	месеци	прoшле	
гoдине,	 преливенo	 372.655	 мегават-сати	 (2777	 мегават-
сати	–	технички	прелив	збoг	неoдлoжних	радoва,	а	369.878	
мегават-сати	 физички	 прелив	 збoг	 енoрмнo	 висoкoг	
дoтoка	Дрине).
		Ови	импресивни	пoдаци	o	изузетнo	пoвoљнoј	хидрoлoгији	
и	 импoзантнoј	 прoизвoдњи	 у	 првoј	 пoлoвини	 прoшле	
гoдине	нажалoст	нису	се	пoнoвили	дo	данас,	суша	је	узела	
свoј	данак	и	прoизвoдни	резултати	хидрoелектрана	у	ПД	
"Дринскo-Лимске	ХЕ",	у	прва	три	и	пo	месеца	oве	гoдине	су	
неупoредивo	слабији.	
	 У	 првoм	 кварталу	 oве	 гoдине,	 ХЕ	 "Бајина	 Башта"	
је	 прoизвела	 307.557.360	 килoват-сати,	 oстваривши	
план	прoизвoдње	 са	 77,08	%,	 али	 је	 затo	РХЕ	прoизвела	
212.957.080	килoват-сати,	план	прoизвoдње	је	oстварен	са	
200,90%,	дoк	је	план	пумпања	вoде	у	акумулацију	на	Тари	
oстварен	са	595,52%.		
	 ХЕ	 "Зворник"	 је	 произвела	 95.231.078	 киловат-сати,	
план	је	остварен	са	80,7%.	ХЕ	"Увац"	је	произвела	9.750.180	
киловат-сати,	остваривши	план	са	37,50%,	ХЕ	"Бистрица"-	
43.078.200	 киловат-сати,	 ХЕ	 "Кокин	 Брод"	 -	 7.306.728,	
обе	 заједно	 су	 оствариле	 план	 производње	 са	 34,75%,	
а	 ХЕ	 "Потпећ"	 је	 произвела	 41.547.284	 киловат-сати	
електричне	 енергије,	 остваривши	 план	 производње	 са	
88,4%.	ХЕ	"Електроморава		-	Чачак"	је	произвела		7.418.477	

киловат-сати,	план	остварен	са	37%.	Укупно,	ПД	"Дринско-
Лимске	 ХЕ",	 у	 првом	 кварталу	 ове	 године,	 поизвело	 је	
723.230.132	киловат-сати	електрчне	енергије,	остваривши	
план	производње	са	84,19%,	али	само	захваљујући	дупло	
већој	произодњи	РХЕ	од	планиране.
	 Суша	је	пoтрајала	oд	прoшле	јесени	дo	oвoгoдишњег	
Васкрса,	 када	 је	 дрински	 слив	 малo	 "васкрснуo",	 али	
прелива	на	Дрини	није	билo,	изузев	у	Пoтпећи	и	Звoрнику		
за	време	празника	–	каже	Матић.	Уз	дoбру	кooрдинацију	
рада	 на	 сливу,	 на	 ХЕ	 "Бајина	 Башта"	 није	 билo	 прелива	
и	 уз	 дoтoк	 oд	 800	 кубика	 у	 секунди,	 а	 за	 свo	 време	
пoвећанoг	дoтoка	РХЕ	је	радила	у	пумпнoм	режиму	–	такo	
да	је	за	самo	два	дана	у	акумулацији	на	Тари	oбезбеђенo	
дoдатних	 25	 милиoна	 електричне	 енергије.	 Била	 је	 oвo	
прилика	кoја	је	искoришћена	да	се	преливне	вoде	Дрине	
сачувају	у	акумулацији	за	наступајући	сушни	периoд.	На	
дан	 15.04.2014.	 гoдине	 "Лимске	 ХЕ"	 су	 oствариле	 самo	
52%	плана	на	гoдишњем	нивoу,	најсушнији	је	тo	периoд,	
пoпуњенoст	 језера	 на	 Увцу	 изнoси	 66%,	 а	 на	 Кoкинoм	
Брoду	 –	 са	 80%.	Уoбичајенo	 је	 и	 пoтребнo	да	 oва	 језера,	
пред	наступајући	сушни	периoд,	буду	пoпуњена	са	прекo	
90%,	али	је	сасвим	извеснo	да	је	тo	немoгуће,	јер	предстoји	
нам	дугo	тoплo	летo.
	 	 Иначе,	 врше	 се	 припреме	 за	 oвoгoдишње	 ремoнте,	 уз	
све	прoблеме	са	јавним	набавкама	збoг	каснијег	усвајања	
гoдишњег	Плана	пoслoвања	oд	стране	Владе,	али	 је	oвај	
периoд	 искoришћен	 за	 ремoнт	 сoпствене	 пoтрoшње	 и	
пoмoћних	пoгoна	–	каже	Матић.
		Текуће	oдржавање	је	билo	кoнтинуиранo	и	правoвременo,	
такo	да	у	прoтеклoм	периoду	имамo	максималну	пoгoнску	
спремнoст	 свих	 агрегата	 у	 Привреднoм	 друштву.	 Већих	
застoја	 није	 билo,	 а	 акo	 је	 и	 билo	 –	 правoвременo	 и	
ефикаснo	су	oтклoњени	сви	кварoви.
	 Периoд	пре	пoчетка	ремoната	је	искoришћен	за	при-
прему	 техничких	 спецификација	 и	 припрему	 кoнкурсне	
дoкументације	за	јавне	набавке.
	 	Низак	нивo	прoтицаја	на	прoфилу	ХЕ	"Бајина	Башта"	у	
претхoднoм	 периoду	 искoришћен	 је	 за	 санацију	 oбалo-
утврде	на	левoј	oбали	Дрине,	испoд	слапишта.

М.Ђoкић

  Сушни период, до средине априла,
  умањио производњу 



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 13  /  МАЈ 201410

WWW.DLHE.RS

МИЛИЈАРДА   ПРОФИТА

ТЕМА БРОЈА / ПОСЛОВАЊЕ ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ"  У 2013. ГОДИНИ

	 Структура	 прихода	 изгледа	 овако	 –	 пословни	
приходи	 износе	 9.321.562.000	 динара,	 приходи	 од	
финансирања	 износе	 597.448.000	 динара,	 а	 остали	
приходи	13.767.000	динара.
	 Највећу	ставку	код	пословнх	прихода	чине	приходи	
од	 електричне	 енергије	 у	 износу	 од	 9.250.767.000	
динара.	Приход	је	већи	од	планираног	за	25%,	а	већи	
је	од	оствареног	у	2012.	години	за	75	%	због	изузетно	
добре	хидрологије,	али	и	добре	погонске	спремности	
свих	постројења	Привредног	друштва.
	 Највећа	 ставка	 код	 прихода	 од	 финансирања	 	 су	
позитивне	 курсне	 разлике	 у	 износу	 од	 490.914.000	

динара,	 остварене	 по	 основу	 обавеза	 у	 јенима	
захваљујући	томе	што	је	курс	на	дан	31.12.2013	у	односу	
на	исти	дан	2012.	године	био	нижи	за	21%.
						Пословни	расходи	у	2013.	години	износе		8.489.920.000	
динара,	 расходи	 финансирања	 121.404.000	 динара	 и	
остали	расходи	–	121.777.000	динара.
	 Што	 се	 пословних	 расхода	 тиче,	 углавном	 су	 сви	
у	 планским	 оквирима,	 осим	 трошкова	 набавке	
електричне	 енергије	 за	 пумпање	 воде	 у	 акумулацију	
РХЕ	на	Тари,	који	су	у	односу	на	исти	период	прошле	
године	 петоструко	 увећани.	 	 То	 се	 десило	 зато	 што	
је	 ЈП	 ЕПС	 продате	 количине	 електричне	 енергије	 за	

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" су у 2013. �одини имале уку�не �риходе у износу од  9.932.777.000 динара и уку�не 
расходе  у износу од 8.733.101.000 динара, ос�вариле су бру�о доби�ак у износу од 1.199.676.000 динара. 
Одложени �орески расходи износе 158.245.000 динара, �ако да не�о финансијски резул�а� износи 
1.041.431.000 динара доби�и.
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ТЕМА БРОЈА / ПОСЛОВАЊЕ ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ" У 2013. ГОДИНИ

напајање	РХЕ,	која	је	прикључена	на	преносни	систем,	
фактурисао		по	ценама	из	Уговора	у	висини	56,22	евра	
по	мегават-сату	 -	по	вишој	тарифи,	а	цена	по	нижој	
тарифи	је	износила	33,33	евра	по	мегават-сати.
	 	 Неки	 трошкови,	 као	што	 су	 трошкови	 одржавања	
на	 пример,	 мањи	 су	 од	 планираних.	 Остварени	 су	
са	 92%,	 а	 амортизација	 је	 мања	 него	 претходне	
године	за	343.865.000	динара,	услед	обезвређивања	
вредности	 некретнина,	 постројења	 и	 опреме	 које	
је	 вршено	 31.12.2012.	 године	 –	 истиче	 Драгана	
Мандић,	 руководилац	 службе	 рачуноводства	ПД.	 Та	
трансакција	је	имала	за	последицу	смањење	садашње	
вредности	 некретнина,	 постројења	 и	 опреме	 за	
енергетска	средства,	самим	тим	је	дошло	до	смањења	
трошкова	амортизације	у	2013.	години.
	 Остали	 трошкови	 су	 у	 границама	 планираних,	
бројке	 јесу	 непопуларне,	 али	 и	 потребне	 транспа-
рентности	 ради.	 Рецимо,	 обавезе	 према	 држави	

"однеле"	су	628,6	милиона	динара	–	што	је	за	8%	више	
од	 плана,	 а	 5%	 више	 него	 у	 истом	 периоду	 прошле	
године.	Што	 је	много	–	много	 је,	али	то	 је	нека	друга	
прича,	а	и	виша	сила.
			На	крају,	када	се	све	сабере	и	одузме	-		остаје	милијарда	
профита,	мало	ли	је!	Добит	је	остварена	углавном	због	
повољне	 хидрологије,	 стабилног	 курса	 ЈПY	 (јена)	 и	
традиционално	добре	погонске	 спремности	објеката,	
али	 треба	 томе	 додати	 и	 домаћинско	 пословање.	 У	
овом	 Привредном	 друштву	 се,	 одвајкада,	 штедело	
на	свему,	осим	на	нези	и	одржавању	постројења,	која	
морају	 увек	 бити	 погонски	 спремна	 за	 производњу	
електричне	енергије	и	вазда	су	и	била.
Прошла	2013.	 година	 је	била	баш	берићетна	по	свим	
питањима,	па	и	финансијским.

М.Ђ.

Најзначајнија инвестиција у 2014. - Ревитализација ХЕ "Зворник"
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	 Мисија	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ"		је	да,	испуњавајући	плани-
ране	задатке,	допринесе	континуалном	и	поузданом	снабдевању	
купаца	 електричне	 енергије,	 под	 економски	 најповољнијим	
условима.	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ"	 д.о.о.	 представља	 део	
јединственог	техничко-технолошког	система	ЕПС-а,	па	им	 је	и	
визија	заједничка	-	профитабилна	компанија	окренута	купцима.
	 Најважнији	циљеви	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ"	у	2014.	години	су	:
-	 Остварење	 плана	 производње	 хидроелектричне	 енергије	 на	
нивоу	електроенергетског	биланса	за	2014.	годину.
-	Одржавање	погонске	 спремности	капацитета	за	производњу	
електричне	енергије	у	билансом	задатим	количинама.
-	 Извршење	 ремонта	 у	 складу	 са	 Програмом	 радова	 за	 2014.	
годину,	 чија	 би	 реализација	 обезбедила	 задовољавајућу	
поузданост	капацитета.	Примарни	карактер	ремонта	одређују	
значај	,	комплексност	и	вредност	ангажованих	средстава.
-	Обезбеђење	високог	степена	мобилности	и	организованости	
приликом	одржавања	опреме	у	току	године.
-	Смањење	пословних	расхода	,	који	нису	у	непосредној	функцији	
извршења	 електроенергетског	 биланса	 и	 њихово	 свођење	 у	
оквире	утврђене	нормативима.
-	 Реализација	 неодложних	 инвестиционих	 програма	 за	 2014.	
годину,	као	и	програма	заштите	животне	средине		како	по	обиму	
–	тако	и	по	садржају.
	 Наравно,	 за	 реализацију	 Плана	 пословања	 најважнији	 су	
људски	 ресурси.	 У	 2014.	 години	 планирање	 и	 ангажовање	
кадрова	у	Привредном	друштву	ће	се	вршити	у	циљу	доприноса	
повећању	 пословне	 ефикасности.	 Укупан	 број	 запослених	 до	
краја	2013.	године	износио	је	519	радника	,	а	у	2014.	години	је	
планирано	повећање	од	11	радника	 ,	 тако	да	ће	број	радника	
на	крају	2014.	године	износити	530	радника.	Основе	политике	
запослености		и	очекивани	резултати		предвиђени	Годишњим	
планом	 пословања	 ПД	 за	 2014.	 годину	 су	 –	 смањење	 броја	
запослених	по	основу	одласка	у	пензију	и	побољшање	кадровске	
и	квалификационе	структуре	пријемом	високостручних	кадрова	
и	едукацијом	постојећих	кадрова.
	 Треба	имати	у	виду	чињеницу	да	је	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ"	
данас	једно	од	најстаријих	Приврених	друштава	у	оквиру	ЕПС-а,	
посматрајући	 просечну	 старост	 запослених.	 При	 планирању	
броја	 радника	 за	 2014.	 годину	 за	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ"	
мора	се	узети	у	обзир	и	разуђеност		и	територијални	распоред	
хидроелектрана,	 а	 има	их	 девет	 које	 послују	 у	 оквиру	 четири	
огранка	Привредног	друштва.

	 Планирана	динамика	запошљавања	у	2014.	години	извршиће	
се	 под	 условима	 прописаних	 Законом	 о	 буџетском	 систему	
и	 Уредбом	 о	 поступку	 за	 прибављање	 сагласности	 за	 ново	
запошљавање	 и	 додатно	 ангажовање	 код	 корисника	 јавних	
средстава,	 односно	 само	 у	 случају	 прибављања	 сагласности	
надлежне	комисије,	према	утврђеној	процедури.
	 Програми	 пословања	 ЕПС-а	 и	 Привредних	 друштава	
засновани	 су	 на	 бази	 процене	 реалног	 раста	 друштвеног	
производа	 од	 1%,	 очекиване	 инфлације	 од	 5,5%,	 нивоа	 цене	
електричне	енергије	планиране	електроенергетским	билансом	
од	6,77	динара	по	киловат-сату	и	курса	динара.
	 План	 производње	 електричне	 енергије	 у	 2014.	 години	
утврђен	је	у	складу	са	електроенергетским	билансом	ЕПС-а	за	ову	
годину.	 Производња	 проточних	 хидроелектрана	 је	 планирана	
на	нивоу	од	1.840	гигават-сати-	што	је	за	26%	мање	од	плана	за	
2013.	 годину.	 Производња	 акумулационих	 хидроелектрана	 и	
РХЕ	је	планирана	на	нивоу	од	361	гигават-сати	–	што	је	у	складу	
са	потребама	система.	С	обзиром	да	је	завршена	ревитализација	
ХЕ	"Бајина	Башта"	у	2013.	години,	у	току	2014.	године	очекује	се	
верификација	повећане	снаге	електране	са	4x91	МW	на	4x105	
МW.	 Уз	 повећану	 снагу	 хидроелектране,	 укупни	 инсталисани	
протицај	 кроз	 турбине	 ће	 бити	 4x174	 кубика	 у	 секунди,	
што	 у	 знатној	 мери	 олакшава	 спрегнути	 рад	 са	 узводном	 ХЕ	
"Вишеград".					
	 Годишњим	 Програмом	 пословања	 ПД	 за	 2014.	 годину	
предвиђена	 су	 средства	 за	 реализацију	 техничких	 програма	
као	 што	 су	 инвестиционе	 активности,	 ремонтно,	 и	 текуће	
одржавање	и	основна	средства	у	износу	од	3.130.258.000	динара.	
Циљ	 плана	 одржавања	 је	 сагледавање	 потреба	 и	 могућности	
реализације	 ремонтних	 радова	 и	 текућег	 одржавања	 у	 2014.	
години,	како	би	се	обезбедила	максимална	погонска	спремност	
и	 поуздан	 рад	 производних	 капацитета.	 У	 оквиру	 трошкова	
одржавања	производних	капацитета	су	и	трошкови	одржавања	
информационо-комуникационе	опреме.
	 Текуће	одржавање	се	спроводи	по	стандардним	плановима	и	
упуствима,	усвојеним	за	поједине	делове	опреме.	Када	се	укаже	
потреба	и	ситуација	захтева,	врло	често	се	интервентно	обављају	
на	 појединим	 деловима	 опреме	 –	 како	 би	 се	 производни	
капацитети,	 што	 пре,	 вратили	 у	 погонско	 стање.	 Планирани	
трошкови	 текућег	 одржавања	 на	 нивоу	 Привредног	 друштва	

ТЕМА БРОЈА / ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА У 2014.

У ГРАНИЦАМА 
РЕАЛНОГ И МОГУЋЕГ
 Годишњи План �ословања ПД "Дринско-Лимске ХЕ" за 2014. 
�одину урађен је на основу Одлуке о оснивању Привредно� 
друш�ва и у складу са међународним рачуноводс�веним 
с�андардима, Про�рамом рада и развоја ЈП ЕПС-а 2008-2015, 
који је усвојио УО ЈП ЕПС и макроекономским пре�пос�авкама 
за 2014. �одину. Наведене макроекономске �ре�пос�авке 
у�врђене су у Нацрту Фискалне с�ра�е�ије за 2013. �одину, са 
�ројекцијама за 2014. и 2015. �одину.

Циљ - Остварење плана производње хидроелектричне 
енергије на нивоу биланса за 2014. годину.
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"Дринско-Лимске	ХЕ"	износе	191.633.000	динара	.
	 Обим	ремонтних	радова	је	заснован	на	оцени	техничког	стања	
и	погонске	спремности	капацитета	за	производњу	електричне	
енергије	 и	 помоћне	 опреме,	 као	 и	 на	 процени	 могућности	
обезбеђења	 средстава	 за	 ефикасно	 извођење	 ремонта	 у	 2014.	
години.
	 При	 планирању	 обима	 и	 динамике	 ремонтних	 радова	
(стандардних	и	нестандардних)	сагледано	је	и	оцењено	укупно	
стање	производних	капацитета	и	заједничке	опреме,	могућност	
обезбеђења	 финансијских	 средстава,	 потребног	 времена	
за	 реализацију	 планираних	 послова	 	 и	 неопходности	 да	 се	
испуни	планирани	електроенергетски	биланс	 за	2014.	 годину.	
Планирани	 трошкови	 ремоната	 производних	 капацитета	
и	 заједничке	 опреме	 за	 2014.	 годину	 износе	 423.010.000	
динара.	 Укупни	 трошкови	 одржавања	 електроенергетских	
капацитета	и	управљачких	пословно-информационих	и	осталих	
технолошких	система	износе	630.658.000	динара,	а	од	наведене	
суме,	60.000.000	динара	ће	бити	реализовано	само	уз	сагласност	
генералног	директора	ЕПС-а.
	 	 План	 инвестиција	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ"	 обухвата	
инвестиционе	 програме,	 чија	 је	 реализација	 у	 току	 и	
инвестиционе	активности,	које	ће	бити	започете	у	2014.	години.	
Најзначајније	инвестиције	у	2014.	години	су,	свакако,	радови	у	
оквиру	Пројекта	ревитализације	и	модернизације	ХЕ	"Зворник".
	 За	 инвестиционе	 активности	 у	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ",	 у	
2014.	 години,	 планирано	 је	 2.430.000.000	 динара,	 од	 ове	 суме	
расположиво	 је	 900.000.000	 динара,	 а	 1.530.000.000	 динара	 ће	
бити	обезбеђено	из	кредита.
	 Елем,	 годишњи	 План	 пословања	 Привредног	 друштва	
је	 веома	 обиман,	 обухваћено	 је	 мноштво	 ремонтних	 и	
инвестиционих	 радова,	 почевши	 од	 одржавања	 приступних	
путева,	 зграда	до	најситнијих	послова	у	 свих	девет	електрана.	
Наравно,	у	границама	реалног	и	могућег.
	 Финансијски	 резултат	 је	 планиран	 на	 основу	 датих	
претпоставки,	планираног	обима	производње,	посебних	планова	
и	обавеза,	које	проистичу	из	важећих	законских	прописа.
	 С	обзиром	да	је	планирана	производња	електричне	енергије	
од	2.471.000.000	киловат-сати	електричне	енергије,	што	је	69%	
од	остварене	производње	у	2013.	години,	планира	се	приход	од	
6.941.413.000	динара.	Финансијски	резутат	из	пословних	односа	
је	 позитиван	 и	 износи	 395.813.000	 динара,	 али	 је	 финансијски	
резултат	 из	 односа	 финансирања	 негативан	 -	 	 па	 се	 очекује	
планирани	губитак	у	износу	од		-	33.511.000	динара.
	 Но,	план	производње	је	заснован	на	врло	лошој	хидрологији,	а	
ако	небо	буде	наклоњено	у	наредним	месецима-	биће	онда	бољи	
и	финансијски	резултати	пословања.
У	складу	са	Годишњим	програмом	пословања	ЕПС-а,	доноси	се	
Програм	мера	и	активности	за	спровођење	Годишњег	програма	
пословања	за	2014.	годину:
1.	 Остварење	 билансиране	 производње,	 уз	 висок	 степен	
ефикасности	 и	 одговорности	 у	 функцији	 одржавања	 погонске	
спремности	 производних	 капацитета	 у	 циљу	 остварења	
билансиране	производње.
2.	 Унапређење	планирања	и	праћења	реализације	планова.
3.	 Приоритетно	ангажовање	сопствених	радних	потенцијала	и	
смањење	ангажовања	других	правних	лица.
4.	 Рестрикција	 трошкова,	 који	 нису	 у	 непосредној	 вези	 са	
извршењем	ЕЕБ	(ПТТ	трошкови,	дневнице	за	службена	путовања,	
репрезентација,	донације,	непроизводне	услуге	и	слично).

5.	 Наменско	 и	 рационално	 коришћење	 репроматеријала,	
резервних	делова,	опреме	и	финансијских	средстава	и	подношење	
одговарајућих	извештаја	надлежним	дирекцијама.
6.	 Остваривање	 резултата	 пословања	 у	 складу	 са	 Годишњим	
програмом	пословања	за	2014.	годину,	уз	апсолутну	финансијску	
дисциплину	–	утрошак	средстава	по	свим	позицијама	мора	бити	у	
складу	са	Годишњим	програмом	пословања.
7.	 Према	 расположивим	 финансијским	 средствима,	 добијеним	
од	 ЕПС-а,	 водити	 такву	 политику	 трошења	 –	 да	 се	 не	 угрози	
текућа	ликвидност	ПД	и	ЕПС-а.
8.	 Унапређење	система	квалитета	и	 јачање	функције	контроле		
реализације	 програма	 ремонта,	 инвестиција,	 набавке	 опреме	и	
репроматеријала.
9.	 	Унапређење	пословне	сарадње	са	добављачима	и	извођачима	
радова,	ради	благовременог	закључивања	уговора	и	дефинисања	
прихватљивог	механизма	за	измирење	обавеза.
	 Наведене	 мере	 је	 усвојила	 Скупштина,	 а	 потписао	 др	 Аца	
Марковић,	 председник	 Надзорног	 одбора	 ЕПС-а	 и	 морају	 се	
поштовати.

РЕГУЛИСАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА 
И ФИНАНСИЈСКИХ ТОКОВА
	 Трансферне	цене	регулишу	економске	односе	у	међусобном	
промету	електричне	енергије	између	ПД	и	ЈП	ЕПС-а.
Управни	 одбор	 ЈП	 ЕПС-а	 је	 на	 5.	 Седници	 од	 13.	 августа	 донео	
ОДЛУКУ	о	критеријумима	за	утврђивање		трансферних	цена	ЈП	
ЕПС-а	као	матичног	и	зависних	привредних	друштава	међусобно.	
Нова	 ОДЛУКА	 је	 донесена	 ради	 усклађивања	 са	 променама	
условљеним	 Законом	 о	 енергетици	 и	 отварањем	 тржишта	
електричне	енергије.
	 Трансферне	цене	за	обрачун	трансакција	учинака	везаних	за	
промет	електричне	енергије	између	ЈП	као	матичног	и	зависних	
привредних	друштава	међусобно	утврђују	се	на	основу	наведених	
критеријума.
Под	 прометом	 између	 ЈП	 ЕПС	 као	 матичног	 	 и	 зависних	
привредних	друштава	међусобно,	подразумевају	се:
•	 Услуге	 закупа	 електроенергетских	 капацитета	 намењених	
производњи	електричне	енергије
•	 Испорука	 електричне	 енергије	 ради	 трговања	 коју	 ПД	 за	
производњу	електричне	енергије	врше		ЈП	ЕПС.
•	 Испорука	 електричне	 енергије	 за	 сопствене	 потребе	 које	
врши	ЈП	ЕПС	привредним	друштвима	за	производњу	електричне	
енергије.
•	 Услуге	приступа	и	коришћења	преносног	и	дистрибутивног	
система.

Трансферне цене 
електричне енергије 2014. 

ХЕ Б. Башта
РХЕ Б. Башта
ХЕ Зворник
ХЕ Електроморава
Дринске ХЕ

ХЕ Потпећ
ХЕ Увац, Бистрица и К. Брод

Лимске ХЕ
ПД Дринско-Лимске ХЕ

Месечни закуп Цена производње
000 дин (дин/кWх)

70.921
112.651
35.828

0
219.400
16.571
69.977

86.548

305.947

0,053
0,005
0,085
0,000
0,049
0,146
0,179
0,167

0,069

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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	 Привредно	 друштво	 "Дринско-Лимске	 ХЕ"	 у	 свом	
петогодишњем	 плану	 има	 два	 велика	 пројекта	 у	
реверзибилној	 хидроелектрани	 "Бајина	 Башта"	 и	 то	
ревитализацију	РХЕ	и	изградњу	фреквентног	претварача	
за	 покретање	 њених	 агрегата.	 За	 реализацију	 оба	
пројекта	 неопходна	 су	 значајна	 финансијска	 средства	
која	се	морају	обезбедити	у	наредном	периоду	–	истиче	
Мијодраг	Читаковић,	директор	ПД.
	 Да	 би	 се	 обавио	 нови,	 велики	 ремонт,	 потребне	 су	
веома	опсежне	и	детаљне	припреме	које	трају	неколико	
година.	 Током	 2012.	 године	 већ	 су	 урађена	 одређена	
испитивања	 на	 опреми	 реверзибилних	 агрегата.	
Протекле	 три	 године	 обављени	 су	 бројни	 разговори	
са	 представницима	 	 "Тошибе",	 као	 испоручиоцем	
опреме	 и	 договорен	 је	 прелиминарни	 обим	 техничких	
спецификација	 за	 предстојећу	 ревитализацију.	 У	 току	
је	завршна	фаза	израде	студије	оправданости	и	идејног	
пројекта	 санације	 и	 адаптације	 агрегата	 и	 припадајуће	
опреме	у	реверзибилној	ХЕ	"Бајина	Башта".	Када	то	буде	
дефинисано	 до	 краја,	 створиће	 се	 предуслови	 да	 ПД	
"Дринско-Лимске	 ХЕ"	 заједно	 са	 "Електропривредом	
Србије"	крене	у	реализацију	тог	важног	пројекта.
	 Идејним	 пројектом	 и	 студијом	 оправданости	
предвиђа	 се	 замена	 радних	 кола	 оба	 агрегата,	 и	 то	 по	
један	агрегат	годишње.	Радна	кола	би	имала	нов	дизајн,	са	
већим	степеном	корисног	дејства.	Који	ће	тип	радног	кола	
бити	уграђен,	зависи	од	резултата	студије	оправданости	

и	 анализа	 које	 ради	 пројектант	 "Енергопројект	
хидроинжењеринг",	а	резултати	досадашњих	анализа	су	
позитивни	–	истиче	Душан	Тришић,	руководилац	Службе	
електроодржавања	у	ХЕ	"Бајина	Башта"
	 Предвиђен	 је	 и	 велики	 захват	 –	 комплетна	 замена	
мотор-генератора	 (енергетски	 део,	 трансформатори	
побуде	и	АВР)	и	система	турбинске	регулације,	јер	су	сви	
у	погону	од	почетка	рада	електране.	Урадиће	се	и	нови	
систем	управљања	електраном.	Примениће	се	савремени	
рачунарски	 дистрибуирани	 систем	 управљања,	 што	
значи	да	ће	се	агрегатима	управљати	преко	операторских	
станица	 на	 централној	 команди	 електране,	 а	 такође,	
биће	 остварена	 веза	 са	 новоуграђеним	 видео-зидом	
на	 централној	 команди.	 У	 склопу	 великог	 ремонта	
предвиђена	је	и	замена	остале	опреме	агрегата,	као	што	
су	 струјни	 и	 напонски	 мерни	 трансформатори,	 ормани	
напајања	 појединих	 потрошача	 агрегата	 и	 заједничке	
опреме,	уградња	новог	система	заштите	агрегата,	као	и	
замена	потрошног	материјала	и	делова	на	турбинској	и	
генераторској	опреми.
	 У	 прошлом	 великом	 ремонту	 урађена	 је	 замена	
статорског	 и	 роторског	 намотаја,	 тако	 да	 ће	 се	 овом	
приликом	радити	само	неопходне	репарације.	Постојећи	
начин	покретања	 агрегата	 у	 РХЕ	 у	 пумпни	режим	рада	
обавља	се	по	методи	синхроног	старта	(back	to	back).		
	 За	 ту	 сврху	 користи	 се	 један	 од	 два	 агрегата	 у	 ХЕ	
"Бајина	Башта".	Они	су	прикључени	на	далековод	211	(Х3	

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РХЕ "БАЈИНА БАШТА"

Време је за обнову

РХЕ "Бајина Башта" - 32 године непрекидног рада

 У току је завршна фаза израде студије оправданости и идејног пројекта санације и адаптације агрегата и 
припадајуће опреме у реверзибилној ХЕ "Бајина Башта". – Идејним пројектом и студијом оправданости предвиђа 
се замена радних кола оба агрегата, и то по један агрегат годишње.
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или	 Х4).	 Предуслов	 за	 започињање	 процеса	 синхроног	
старта	 је	 да	 се	 оба	 агрегата	 зауставе,	 а	 онда	 један	 од	
њих	 користи	 за	 синхрони	 старт,	 посредством	 посебног	
далековода	 220	 КV	 (такозване	 попречне	 везе).	 Дакле,	
у	 том	 процесу	 који	 траје	 10	 до	 15	 минута,	 присутан	 је	
губитак	у	произведеној	енергији	агрегата	Х3	и	Х4,	а	сам	
режим	рада	 стартног	 агрегата	 у	 току	 синхроног	 старта	
је	 веома	 неповољан	 (рад	 при	 ниским	 фреквенцијама,	
повећан	ниво	вибрација	и	хабања	опреме),	што	утиче	на	
скраћење	животног	века	тих	агрегата.
	 Зато	 је	 током	 2013.	 године	 урађена	 студија	
оправданости	 са	 идејним	 пројектом	 уградње	 статичког	
фреквентног	 претварача	 за	 покретање	 агрегата	 у	
реверзибилној	 ХЕ	 у	 пумпном	 режиму	 рада,	 која	 је	
показала	 оправданост	 овог	 пројекта.	 У	 току	 је	 израда	
тендерске	 документације	 за	 набавку	 опреме	 статичког	
фреквентног	претварача	(СФП-а)	и	пратеће	опреме	(ново	
трансформаторско	 поље	 220	 кV	 и	 трансформатора	 220/	
35КV/КV;	 31,5	МVА).	 У	 току	 су	и	 одређени	 грађевински	
припремни	радови	и	израда	документације	за	изградњу	
зграде	за	смештај	СФП-а	и	проширења	РП	220	КV	у	РХЕ	за	
смештај	опреме	трафопоља.
	 Идејни	 пројекат	 уградње	 статичког	 фреквентног	
претварача	 (СФП)	 урађен	 је	 на	 основу	 прелиминарних	
понуда	 и	 прорачуна	 четири	 европска	 произвођача	 и	
фирме	 "Тошиба",	 као	 оригиналног	испоручиоца	опреме	
за	реверзибилну	ХЕ.	СФП	ће	имати	снагу	око	20	мегавата,	
напајаће	се	енергијом	из	мреже	220	КV,	преко	посебног	
трафопоља	и	трансформатора	220/35	КV,	а	биће	способан	
да	покрене	агрегат	у	пумпном	режиму	рада	за	око	четири	
минута.	 Предвиђен	 је	 један	 уређај	 за	 оба	 агрегата	 у	
реверзибилној	ХЕ,	а	биће	смештен	у	посебну	зграду	која	
ће	се	налазити	уз	узводни	анекс	машинске	зграде	РХЕ.
	 У	 предходне	 три	 деценије	 рада,	 реверзибилна	
хидроелектрана	"Бајина	Башта"	вишеструко	је	потврдила	
оправданост	изградње.	То	се	нарочито	показало	за	време	
несташица	 електричне	 енергије,	 када	 је	 ова	 електрана,	
са	 резервом	 електричне	 енергије	 депонованом	 у	

акумулацији	 у	 Заовинама,	 "ускакала"	 у	 систем	 и	 тако	
доприносила	 отклањању	 тешкоћа	 у	 снабдевању	
потрошача.	 Реверзибилна	 ХЕ	 "Бајина	 Башта"	 има	 једну	
од	 највећих	 акумулација,	 капацитета	 око	 150	 милиона	
кубних	метара	воде	(190	милиона	киловат-часова)	и	један	
од	највећих	нето	падова	воде	у	свету	(од	610	метара).

Ј.	Петковић	

   Капитални ремонт РХЕ "Бајина Башта"

Знак за ремонт

	 Капитални	ремонт	оба	агрегата	РХЕ	"Бајина	Башта"	
и	 заједничке	 опреме	 урађен	 је	 током	 2003.	 и	 2004.	
године,	а	тадашња	вредност	радова	била	је	11	милиона	
долара	само	за	делове	и	материјале,	што	је	финансирано	
донацијом	 Владе	 Јапана.	 Такав	 тип	 ремонта,	 према	
искуствима	"Тошибе"	на	сличним	пројектима	у	Јапану,	
ради	се	већ	после	осам	до	десет	година	рада	електране.
Иако	 су	 агрегати	 реверзиблне	 ХЕ,	 након	 великог	
ремонта,	радили	поуздано	и	без	већих	проблема,	током	
прошле	године	наступили	су	озбиљнији	проблеми	на	
неким	деловима	турбинске	опреме.	Био	 је	то	 сигуран	
знак	да	је	дошло	време	да	се	убрзо	обави	сличан,	велики	
ремонт	и	да	се	електрана	ревитализује.

Јединствена у свету

	 Реверзибилна	 хидроелектрана	 "Бајина	 Башта"	
изграђена	 је	1982.	године.	Опрему	 је	испоручила	 јапа-	
нска	 "Тошиба",	 а	 монтажу	 су	 извршиле,	 тада	 домаће	
фирме,	уз	надзор	јапанских	стручњака.	Данас,	после	32	
године	непрекидног	рада,	она	је	и	даље	јединствена	у	
свету.	Заслуга	за	добар	и	поуздан	досадашњи	рад	РХЕ	
припада	 квалитетној	 градњи	 и	 материјалима,	 али	 и	
пажљивом	одржавању	и	неговању	овог	електроенерге-
тског	бисера	од	стране	стручњака	ХЕ	"Бајина	Башта".	
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  Основ	 за	 ремонтне	 и	 инвестиционе	 радове	 су	
финансијска	 средства,	 која	 су	 саставни	 део	 Плана	
пословања	 ЕПС-а	 за	 2014.	 годину.	 Поменути	 годишњи	
План	 пословања,	 ЕПС	 је	 донео	 још	 у	 јесен	 	 прошле	
године,	али	га	је	Влада	вратила	на	дораду,	а	то	преведено	
на	 српски	 значи	 "кресање"	 планираних	 инвестиција.	
Беспарица	пуста	диктира	и	планове	и	радове.	Надзорни	
одбор	 ЕПС-а	 је	 тај	 ревидиран	 план	 усвојио	 19.02.2014.	
године,	а	Влада	Републике	Србије	је	усвојила	овогодишњи	
План	пословања	ЕПС-а	7.	марта	ове	године.	То	је	условило	
кашњење	 усвајања	 плана	 јавних	 набавки,	 односно	
реализације,	 јер	 су	 планови	 јавних	 набавки	 за	 наше	
Привредно	друштво	урађени	током	 јануара	и	фебруара	
–каже	Миловић.	Међутим,	у	плану	набавки	за	ову	годину	
има	великих	новина,	јер	се	све	јавне	набавке	и	набавке	до	
400.000	динара	уносе	у	софтвер	Управе	за	јавне	набавке	
на	 нивоу	 државе	 и	 тај	 софтвер	 се	 доставља	 Управи	 и	
ревизорској	 институцији.	 То	 значи	да	 држава,	 у	 сваком	
тренутку,	 има	 увид	 и	 може	 да	 контролише	 извршење	
планираних	радова	и	контролу	трошења	новца.	Напред	
наведене	чињенице	су	пролонгирале	почетак	тендерске	
процедуре	 за	 набавку	 добара	 и	 услуга,	 неопходних	 за	
одржавање	 објеката	 у	 2014.	 години.	 Ово	 може	 утицати	
да	 се	 неки	 од	 	 планираних	 радова	 за	 ову	 годину	 не	
изврше	у	планираном	обиму	и	квалитету,	али	видећемо.	
Довољно	је	рећи	да	је	први	тендер	у	ПД	"Дринско-Лимске	
ХЕ"	објављен	17.04.2014.	године,	а	први	ремонт	у	нашем	
Привредном	друштву	почиње	05.маја	у	ХЕ	"Бистрица"	и	
ХЕ	"Кокин	Брод",	каже	Миловић.

ХЕ "ЛИМСКЕ"
	 Ремонтни	радови	у	ХЕ	"Бистрица"	и	ХЕ	"Кокин	Брод",	
трајаће	29	дана,	до	02.	 јуна,	са	тоталним	застојем	од	26.	
маја	до	02.	 јуна,	због	ремонта	заједничке	опреме.	Потом	
следе	ремонтни	радови	у	ХЕ	"Увац",	у	трајању	од	29	дана,	
од	23.	јуна	до	21.	јула	и	на	крају,	као	и	свих	година	следи	
ремонт	 ХЕ	 "Потпећ",	 једине	 проточне	 хидроелектране	
из	 састава	 "Лимских	 ХЕ",	 који	 ће	 бити	 обављен	 од	 15.	
септембра,	када	почиње	ремонт		прве	машине	А	1.	Затим	
следи	ремонт	агрегата	А2	од	16.септембра	до	14.октобра,	
и	на	крају	ремонт	трећег	генератора	А3		који	ће	се	обавити	
од	15.	октобра		до	19.	новембра	–	када	се	традиционално	
и	завршава	ремонтна	сезона	у	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ".	
Ремонтни	радови	у	ХЕ	"Потпећ"	трајаће	по	29	дана	на	прве	
две	машине,	а	ремонт	треће	машине	трајаће	36	дана.
	 По	 речима	 Предрага	 	 Млађеновића,	 техничког	
руководиоца	у	Лимским	ХЕ	биће	ово	ремонти	без	већих	
захвата,	обавиће	их	сопственим	снагама,	а	од	већих	посло-
ва,	нестандардног	типа,	Млађеновић	издваја	комплетну	
замену	 високонапонске	 опреме	 у	 постројењима	 110	
КV	у	ХЕ	"Кокин	Брод"	и	ХЕ	"Потпећ".	Дакле,	набавиће	се	

Новац диктира 
планове и радове

Иван Миловић

РЕМОНТИ

и	 монтирати	 нови	 прекидачи,	 растављачи,	 струјни	 и	
напонски	 трансформатори.	 Такође,	 у	 ХЕ	 "Кокин	 Брод"	
биће	замењене	цеви	расхладних	система,	а	подугачак	је	и	
списак	такозваних	стандардних	послова.

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"
	 Што	се	тиче	ремоната	у	ХЕ	"Бајина	Башта"	-	многи	ће	
рећи	да	и	не	 требају	 никакви	ремонти,	 јер	 је	 завршена	
ревитализација	комплетне	хидроелектране,	она	је	сасвим	
нова,	 али	 Иван	 Миловић	 не	 мисли	 тако,	 а	 њему	 треба	
веровати	 јер	 је	 читав	 радни	 век	 провео	 на	 одржавању.	
Он	каже	да	се	ремонти	у	ХЕ	"Бајина	Башта"	одвијају	као	
и	раније,	процедурално	и	суштински,	али	наравно	много		
је	 мањи	 обим	 посла	 и	 није	 потребна	 уградња	 нових	
делова	што	аутоматски	значи	да	су	трошкови	одржавања	
смањени.		
	 Уосталом,	 зато	 се	 и	 ради	 ревитализација	 и	
модернизација	хидроелектране.
  Дакле,	 у	 ХЕ	 "Бајина	 Башта",	 без	 обзира	 што	 су	
генератори	 нови,	 обавиће	 се	 стандардни	 ремонт	 -	
контрола	 расхладних	 система,	 генераторске	 опреме,	
опреме	 за	 регулацију	 и	 управљање,	 а	 на	 трећој	 и	
четвртој	машини	ће	се	извршити	додатни	планирани	
радови	 на	 спроводном	 апарату,	 који	 ће	 допринети	
бољем	 и	 сигурнијем	 раду	 ове	 опреме	 у	 наредном	
периоду.	 То	 се,	 пре	 свега,	 односи	 на	 варења	 на	
рукавцима	 лопатица	 спроводног	 апарата,	 у	 циљу	
побољшања	дихтовања.	Ови	радови	ће	трајати	10	до	15	
дана	по	агрегату	–	каже	Миловић.	У	току	ових	ремоната,	
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биће	 отклоњени	 сви	 недостаци	 који	 су	
уочени	 у	 досадашњем	 раду	 агрегата.	 То	 ће	
допринети	 да	 се	 квалитет	 уграђене	 опреме	
доведе	 на	 највиши	 могући	 ниво.	 Ремонти	 у	
ХЕ	"Бајина	Башта"	биће	обављени	у	периоду	
од	 	 02.	 јуна	 до	 01.	 септембра	 ове	 године.	 У	
РХЕ		"Бајина	Башта"	од	21.	јула	до	28.	августа,	
а	 тотални	 застој,	 због	 ремонта	 заједничке	
опреме	планиран	је	од	04.	до	14.	августа.	Када	
је	већ	поменута	РХЕ-	на	агрегату	Р2	извршиће	
се		санација	буке.	Наравно,	дугачак	је	списак	
стандардних	 радова,	 контрола,	 испитивања,	
антикорозивне	заштите	и	других	послова,	уз	
ангажовање	 и	 специјализованих	 Института.	
Све	 мора	 бити	 прегледано	 и	 недостаци	
отклоњени,	 само	 тако	 можемо	 одржати	
традиционално	 врло	 високу	 погонску	
спремност	наших	објеката	–	каже	Миловић.

ХЕ "ЗВОРНИК"
	 Ремонтни	 радови	 у	 ХЕ	 "Зворник"	 почеће	
23.јуна	 и	 трајаће	 до	 02.	 октобра,	 ремонти	
ће	 бити	 класични,	 без	 већих	 захвата,	 јер	
ускоро	почиње	подмлађивање	ове	најстарије	
хидроелектране	дринског	слива.	
 

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"
У	 "Електроморави"	 Чачак,	 с	 обзиром	 да	 је	
комплетно	 ревитализована,	 потпуно	 нова,	
ремонти	све	четири	машине	трајаће	четири	
недеље.	 То	 је	 практично	 само	 ревизија,	 а	
биће	 извршена	 и	 санација	 цевног	 развода	
стартних	пумпи	у	ХЕ	"Међувршје"	и	ХЕ	"Овчар	
Бања".
	 На	 крају,	 треба	 рећи	 да	 ће	 се	 сви	
овогодишњи	 ремонтни	 радови	 обавити	
сопственим	 снагама,	 уз	 помоћ	 локалних	
општинских	 предузећа	 и	 уз	 ангажовање	
специјализованих	Института.

РБ ОГРАНАК ХЕ АГРЕГАТ
Планирани 

почетак 
ремонта

Планирани 
завршетак 

ремонта

Планирано 
време 

ремонта

А1 26 јул 13 август 19

A2 14 август 1 септембар 19

A3 2 јун 24 јун 23

A4 25 јун 25 јул 31

А1 21. јул 14 август 25

A2 4 август 28 август 25

РХЕ-Тотални застој А1 и А2 4 август 14 август 11

142

А1 23 јун 17 јул 29

A2 18 јул 11 август 25

A3 12 август 5 септембар 25

A4 8 септембар 2 октобар 25

104

А1 15 септембар 21 септембар 7

A2 22 септембар 28 септембар 7

А1 1 септембар 7 септембар 7

A2 8 септембар 14 септембар 7

28

А1 5 мај 2 јун 29

A2 26 мај 23 јун 29

Totalni zastoj A1+A2 26 мај 2 јун 8

А1 5 мај 2 јун 29

A2 26 мај 23 јун 29

Totalni zastoj A1+A2 26 мај 2 јун 8

ХЕ "Увац" А1 23 јун 21 јул 29

A1 18 август 15 септембар 29

A2 16 септембар 14 октобар 29

A3 15 октобар 19 новембар 36

239

513

1 ХЕ "Бајина 
Башта"

ХЕ "Бајина Башта"

РХЕ "Бајина Башта"

ХЕ "Бајина Башта"

2 ХЕ "Зворник" ХЕ "Зворник"

ХЕ "Зворник"

3 ХЕ 
"Електроморава"

ХЕ "Међувршје"

ХЕ "Овчар бања"

ХЕ "Електроморава"

 ПД,,Дринско-Лимске,, - УКУПНО :

4 ХЕ "Лимске"

ХЕ "Кокин Брод" 

ХЕ "Бистрица"

ХЕ "Потпећ"

ХЕ "Лимске"

ПЛАН РЕМОНАТА И РЕАЛИЗАЦИЈА  ХИДРОЕЛЕКТРАНА У ПД "ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ "ЗA 2014.
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ХЕ "Зворник"

	 Основни	 принципи	 реализације	 пројекта	 ревитализације	
ХЕ	"Зворник"	постављени	су	на	састанку	одржаном	средином	
фебруара	 у	 Малом	 Зворнику.	 На	 састанку	 су	 именоване	
кључне	особе	испред	свих	страна	на	пројекту,	договорен	начин	
комуникације	 и	 кореспонденције	 као	 и	 начин	 управљања	
пројектом.	Извођач,	Voith	Hydro	упознао	је	представнике	ЕПС-а	
и	ПД	да	су	активности	на	изради	модела	нове	турбине	увелико	у	
току	и	да	се	пријемна	испитивања	модела	очекују	већ	у	јуну	ове	
године.	
	 Иначе,	 тендерски	 поступак	 за	 пројекат	 ревитализације	 ХЕ	
"Зворник"	 је	 у	 потпуности	 спровођен	 по	 сложеним	 и	 строгим	
смерницама	 немачке	 	 KfW	 	 банке.	 У	 свакој	 од	 фаза	 тендерског	
процеса	 било	 је	 потребно	 добити	 сагласност	 консултанта	 и	
KfW	 банке,	 како	 би	 се	 могло	 ићи	 у	 наредну	 фазу.	 Уговор	 за	
ревитализацију	 ХЕ	 "Зворник",	 између	 ЈП	 ЕПС,	 ПД	 "Дринско-
Лимске	ХЕ"	и	"Voith	Hydro",		укупне	вредности	63,15	милиона	евра,	
потписан	је	30.	јула	прошле	године.
-	 Значајну	улогу	имао	је	стручни	тим,	који	чине	представници	
ЕПС-а,	 ХЕ	 "Зворник",	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ",	 као	 и	
пројектантски	 инжењери	 –	 истиче	 Мијодраг	 Читаковић,	
директор	ПД.	Радило	се	некад	не	гледајући	на	време	и	празнике,	
а	 помоћ	 су	 дали	 многи	 стручњаци	 из	 ПД	 "Дринско-Лимске	
ХЕ".	 У	 сваком	 тренутку	 имали	 смо	 подршку	 од	 пословодства	
ЕПС-а.	 Посебно	 смо	 задовољни	 похвалом	 в.д.	 директора	
"Електропривреде	 Србије"	 на	 церемонији	 потписивања	
уговора,	 који	 је	 рекао	 да	 је	 много	 посла,	 труда	 и	 знања	 иза	

стручњака	 који	 су	 довели	 до	 потписивања	 овог	 уговора	 и	
да	 је	 веома	 задовољан	 што	 је	 тендерска	 процедура	 за	 избор	
извођача	радова	у	овој	модернизацији	прошла	без	иједне	мрље	
и	примедбе.
	 После	јула	прошле	године	када	је	потписан	уговор,		уследио		
је	 период	 у	 којем	 је	 уговарач	 "Voith	 Hydro"	 био	 у	 обавези	 да	
достави	 гаранцију	 за	 добро	 извршење	 посла,	 гаранцију	 за	
повраћај	аванса	и	гаранцију	за	осигурање	извозних	кредита.
	 Ревитализацијом	 ХЕ"Зворник",	 предвиђена	 је	 комплетна	
замена	 турбинске	 опреме	 и	 турбинске	 регулације,	 система	
расхладне	 воде	 и	 компримованог	 ваздуха,	 генератора	 са	
побудним	 системима,	 блок	 трансформатора,	 опреме	 гене-
раторског	 напона,	 опреме	 110	 кV	 разводног	 постројења.		
Планирано	 је	да	буде	уграђен	 савремен	 систем	за	управљање	
електраном.	Нова	турбина	ће	имати	већи	пречник	радног	кола,	
бољи	степен	корисности.		Са	новим	конструктивним	решењима	
(главчина	 радног	 кола	 	 пуњена	 деминерализованом	 водом,	 а	
не	уљем,	употреба	самоподмазујућих	лежајева	без	коришћења	
масти	за	подмазивање,	итд.),	спречиће	се	и	загађење	реке	Дрине	
које	би	се	десило	у	случају	да	процури	турбинско	уље	или	маст.
-	 Након	 ревитализације	 укупна	 инсталисана	 снага	 агрегата	
износиће	 125,6	 мегавата,	 што	 је	 за	 30%	 више	 у	 односу	 на	
тренутно	 инсталисану	 снагу	 која	 износи	 96	 мегавата.	 Ово	 је	
практично	повећање	инсталисане	снаге	за	снагу	једног	агрегата	
–	истиче	Читаковић.
	 Осим	 послова	 везаних	 за	 ревитализацију	 главне	

Спремна за 
подмлаЂивање

АКТУЕЛНОСТИ

     Привредно друш�во "Дринско-Лимске ХЕ" 
нас�авља са �одмлађивањем �роизводних 
ка�аци�е�а. 

  Предуслов ревитализације - прокопавање       
  корита реке Дрине

Радови на анексу на левој обали Дрине
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електромашинске	опреме,	паралелно	се	спроводе	и	активности	
на	 реализацији	 замене	 опреме	 за	 дренажу	 и	 пражњење,	
ревитализацији	 хидромеханичке	 опреме	 и	 вишенаменских	
кранова-чистилица,	 реконструкцији	 система	 сопствене	
потрошње	 и	 реконструкцији	 система	 за	 грејање,	 хлађење	 и	
вентилацију	машинских	сала	ХЕ.
У	 току	 су	 и	 додатни	 радови	 на	 прокопавању	 речног	 корита	
којим	ће	се	кота	доње	воде	снизити	за	око	50	цм	у	односу	на	коту	
пре	 прокопавања,	што	 ће	 се	 одразити	 на	 пораст	 производње	
електричне	 енергије.	 Тренутно	 се	 изводе	 и	 завршни	
грађевински,	 занатски	 и	 инсталатерски	 радови	 на	 	 Анексу	
десне	обале	и	Платоу	леве	обале	на	којима	ће	бити	смештени	
ново	разводно	постројење	и	нова	команда	електране.	У	току	су	
припреме	за	објављивање	тендера	за	реконструкцију	система	
сопствене	 потрошње,	 реконструкцију	 	 система	 за	 дренажу,	 и	
пражњење	електране,	ревитализацију	хидромеханичке	опреме	
и	набавку	комбинованих	дизалица	(чистилица).
	 Извршено	 је	 и	 ојачање	 бетонског	 темеља	 и	 челичне	
конструкције	 стуба	 1	 на	 левој	 обали	 на	 који	 се	 прикључују	
агрегати		3	и	4,	као	и	измештање	прикључних	ваздушних	водова	
110	 кV	 за	 агрегате	 3	и	 4	 између	 бране	и	 првог	 далеководног	
стуба.		Уграђена	је	нова	двогредна	мостна	дизалица	у	машинској	
сали	 Десне	 обале	 (у	 плану	 за	 2014.	 годину	 предвиђена	 је	 и	
уградња	нове	дизалице	у	машинској	сали	леве	обале).	Извршено	
је	 испитивање	 металне	 конструкције	 и	 електро-механичке	
опреме	 порталног	 крана	 2x110	 тона	 и	 мостне	 дизалице	 у	
монтажној	сали.

АКТУЕЛНОСТИ

Рад ХЕ "Зворник" у прва три и по месеца

     За протекла три и по месеца (01.01. - 14.04.ове године), 
ХЕ "Зворник" је произвела 108,89 милиона киловат-сати 
електричне енергије, план остварен са 79,42%, прелива 
није било.
     Карактеристично за наведени период је производња 
електричне енергије испод биланса, због врло неповољне 
хидрологије и великог броја покретања, односно 
заустављања агрегата – истиче Томица Јовановић, 
директор ХЕ "Зворник". Од првог априла 2014. године 
електрана ради у режиму са минималним варијацијама 
горње воде, а по захтеву ПД "Екорибарство" из Ваљева 
које управља рибарским подручјем реке Дрине на 
територији општине Мали Зворник. Овакав режим 
ће потрајати до краја маја 2014. године, односно до 
краја периода у коме се мрести већина врста риба које 
насељавају реку Дрину на наведеном подручју.
 А, од 15. априла  у погону је и рибља стаза.
     Што се тиче погонских догађаја – у наведеном 
периоду од три и по месеца није било испада агрегата 
са мреже, али је у неколико наврата долазило до 
неуспелих стартова, односно неуспеле синхронизације 
и то углавном због ситнијих проблема са побудним 
системима генератора – каже Јовановић. На будилици 
кућног хидроагрегата значајно је смањен изолациони 
отпор компезационог намотаја и агрегат је ван погона од 
14.04.2014. године док се проблем не реши.
      У наведеном периоду, два  застоја су била неопходна   
- један од десетак минута да би се одзрачио турбински 
поклопац  агрегата А-2 (последица оборености нивоа 
воде у акумулацији претходних дана), а други застој у 
трајању од 25 сати је затражен да би се утврдио узрок 
повећања садржаја воде у уљу носећег лежаја агрегата 
А-2, уље је само "повукло" влагу, т.ј. није дошло до 
продора воде из расхладног система у уље.
     Генерално речено, сви агрегати и сви темељни испусти 
су у исправном погонском стању, док је преливна устава 
број 3 неисправна због оштећења  насталог у децембру 
2013. године. Интерна комисија ПД "Дринско-Лимске 
ХЕ" интензивно ради на утврђивању узрока оштећења и 
начину санације.           М.Ђ.

  Анекс на десној обали - будуће разводно     
  постројење и команда електране

	 Важно	је	истаћи	и	учешће		домаћих	фирми	на	овом	обимном	
послу.	 Наиме,	 главни	 извођач	 "Voith	 Hydro",	 на	 пословима	
демонтаже	постојеће	опреме,	монтажи	нове	опреме	и	помоћних	
система,	извођењу	захтевних	грађевинских	радова	неопходним	
због	 повећања	 пречника	 радног	 кола	 и	 замене	 вертикалне	
облоге	сифона,	као	и	за	испоруку	и	уградњу	система	за	расхладну	
воду	и	система	за	управљање	електраном,	ангажоваће	велики	
број	фирми	из	наше	земље	("Елнос",	"Гошамонтажа",	"Институт	
Михаило	 Пупин",	 "Геосонда	 -	 Консолидација",	 "Бетомакс",	 и	
други).

Јасмина	Петковић

Постојеће разводно постројење ХЕ "Зворник"

  У погону је рибља стаза  
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НОВИ киловат-сати из "Међувршја"
 У ХЕ "Међувршје",  8. мар�а �уш�ен 
је у ра� �о�а�ни а�ре�а� сна�е 600 
килова�а  и  на  �ај начин обележе-
но је 60 �о�ина ра�а Хи�роелек�ране 
"Елек�роморава", о�ранка Привре�но� 
�руш�ва "Дринско-Лимске ХЕ".

	 Пуштању	 у	 рад	 агрегата,	 који	 ће	
производити	 1,7	 милиона	 киловат-
сати	 годишње,	 присуствовали	 су	 Иви-
ца	Дачић,	 тадашњи	председник	Владе	
Србије,	 Дејан	 Трифуновић,	 помоћник	
министра	енергетике,	развоја	и	зашти-
те	 животне	 средине	 и	 члан	 Надзор-
ног	 одбора	 "Електропривреде	 Србије",	
проф.	 др	 Аца	 Марковић,	 председник	
Надзорног	 одбора	 ЕПС-а,	 Александар	
Обрадовић,	 в.	 д.	 директора	 ЕПС-а,	 као	
и	 представници	 пословних	 партнера.	
Инвестиција	 је	 	вредна	700.000	евра	и	
финансирана	 је	 из	 средстава	 ЕПС-а	 и	
ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ",	док	је	главни	
извођач	радова	био	"АТБ	Север"	из	Субо-
тице.
	 Ивица	Дачић	 је	 рекао	 тим	поводом	
да	 је	енергетски	сектор	 један	од	вели-

ких	развојних	шанси	за	Србију.	Привре-
да	је	осиромашена,	нужни	су	нам	инве-
ститори,	а	енергетски	сектор	заједно	са	
другим	сродним	делатностима	може	да	
има	улогу	покретача.	Потребно	је	ство-
рити	правне	оквире	да	би	се	енергетски	
сектор	још	више	подстакао,	а	морамо	
имати	 више	поверења	 у	 домаће	фир-
ме,	 јер	су	домаћа	предузећа	изгради-
ла	овај	агрегат	у	Међувршју.	Ако	смо	
тада	 били	 способни	 да	 то	 урадимо,	
не	видим	зашто	сумњамо	да	то	данас	
могу	 да	 раде	 домаће	фирме.	Морамо	
имати	више	поверења	у	наше	домаће	
фирме,	 истакао	 је	 Дачић.	 Не	 може-
мо	се	такмичити	са	неким	земљама	у	
космичкој	 технологији,	 али	 у	 неким	
гранама	попут	пољопривреде,	енерге-
тике,	аутоиндустрије	и	ИТ	сектору	мо-
жемо,	рекао	је	Дачић.
Помоћник	 министра	 за	 енергетику	
Дејан	 Трифуновић	 рекао	 је	 да	 Мини-
старство	 енергетике,	 развоја	 и	 зашти-
те	животне	средине	подржава	пројекте	
попут	 овог	 и	 да	 је	 Хидроелектрана	
"Електроморава"	 пример	 домаћинског	
понашања.
-	На	више	од	100	локација	граде	се	мале	
електране,	а	изградња	капацитета	који	
користе	 обновљиве	 изворе	 није	 само	
међународна	обавеза,	већ	и	начин	да	се	
упосле	људи.	Циљ	је	да	ЕПС	буде	регио-
нални	лидер	у	области	у	којој	послује	–	
рекао	је	Трифуновић.	
	Према	речима	Александра	Обрадовића,	
в.д.	 генералног	 директора	 "Електро-
привреде	 Србије",	 нови	 агрегат	 у	 ХЕ	
"Међувршје"	 је	 веома	 важан	 пројекат,	
а	посебно	зато	што	су	на	њему	радиле	
домаће	фирме.	
-	Електропривреда	Србије	планира	ве-
лике	инвестиције	и	развој	обновљивих	

извора	енергије,	а	посебно	треба	истаћи	
да	је	ЕПС	у	прошлој	години	било	једно	
од	 најпрофитабилнијих	 у	 Србији	 –	
изјавио	је	в.д.	директора	ЕПС-а.
Председник	 Надзорног	 одбора	 ЕПС-а	
проф.	 др	 Аца	Марковић	 рекао	 је	 да	 је	
ЕПС	 у	 прошлој	 години	имао	рекордну	
производњу	од	37,4	милијарди	киловат-
сати,	а	да	је	извоз	електричне	енергије	
у	2013.	години	достигао	3,3	милијарде	
киловат-сати,	чиме	смо	показали	пуну	
виталност	и	снагу	ЕПС-а.
	 Мијодраг	 Читаковић,	 директор	 ПД	
"Дринско-Лимске	 ХЕ",	 истакао	 је	 да	 је	
пројекат	 изградње	 додатног	 агрегата	
покренут	пре	годину	ипо	дана	како	би	
се	искористио	капацитет	капацитет	За-
падне	Мораве	 у	 периодима	 малих	 до-
тока.	Он	је	истакао	да	је	улога	тог	агре-
гата	да	узима	део	воде	из	акумулације	
када	су	велики	дотоци	и	прави	додат-
не	 киловат-сате.	 А,	 у	 време	 ниских	
водостаја	 обезбеђујемо	 биолошки	 ми-
нимум	правећи	такође	додатне	килова-
те.	Овај	агрегат	има	снагу	само	620	ки-
ловата,	 али	 сваки	 киловат	 у	 електро-
енергетском	 систему	 злата	 је	 вредан	
-	нагласио	је	Читаковић.
	 Иначе,	ова	хирдроелектрана	је	прва	
у	 Електропривреди	 у	 којој	 је	 урађена	
комплетна	ревитализација	електрома-
шинске	опреме,	чиме	је	снага	електране	
повећана	за	25	посто.
Поводом	 јубилеја	 ХЕ	 "Електроморава"	
из	штампе	је	изашла	Монографија	аутора	
Миодрага	Матовића	под	називом	"Мо-
равска	школа	градитеља	и	другарства".	

Ј.	Петковић	

 ХЕ "Међувршје", март 2014.

Ивица Дачић пустио 
агрегат у рад

Обележено 60 година рада 
Хидроелектране "Електроморава"
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ

СТАЛНА БРИГА О ЗДРАВЉУ

   Поред свих �редузе�их мера, у 
�оку �рошле 2013. �одине, десиле 
су се че�ири лаке �овреде на раду у 
целом Привредном друш�ву. Тежих 
�овреда није било, али нажалос� у 
ХЕ "Увац" је смртно с�радао један 
радник.

	 Током	 прошле	 године,	 у	 оквиру	
Службе	 за	 заштиту	 и	 безбедност,	 на	
нивоу	 Привредног	 друштва	 реализо-
вани	 су	 следећи	 послови	 из	 области	
безбедности	 на	 раду	 и	 противпожар-
не	 заштите:	 планирање	 програма	 и	
финансијских	средстава,	мере	претход-
не	 заштите,	 периодични	 лекарски,	 са-
нитарни	прегледи	радника	и	третмани	
рехабилитације,	 периодични	 прегле-
ди	опреме	за	рад,	опреме	за	личну	и	ко-
лективну	заштиту,	набавка	заштитних	
средстава	и	опреме,	инспекцијски	пре-
гледи,	 заштита	од	пожара,	обуке	запо-
слених	и	припрема,	имплементација	и	
сертификација	за	ИМС	стандарде	–	ис-
тиче	Ненад	Пурић,	самостални	стручни	
сарадник	за	безбедност	и	здравље	 	на	
раду.	
	 За	време	редовних	активности	про-
изводних	 процеса,	 вршења	 ремонт-
них	 радова,	 с	 обзиром	 на	 величину,	
сложеност	 и	 амортизованост	 објеката	
и	 широк	 спектар	 активности	 разних	
извођача,	 а	 у	 циљу	 смањења	 ризика	
избегавања	повреда	на	раду,	вршени	су	
стални	 обиласци	 	 радних	 и	 помоћних	
просторија,	 градилишта	и	магацина,	 о	
чему	су	достављани	извештаји	са	опи-
сима,	 фотографијама	 и	 предлозима	 за	
побољшање	и	исправљање	неправилно-
сти	надлежним	руководиоцима.	Такође,	
замењена	је	стара	дотрајала	опрема	за	
личну	 заштиту	и	 задужена	нова	опре-
ма.	 Посебна	 пажња	 била	 је	 усмерена	

на	 упознавање	 и	 стално	 упозоравање	
радника		екстерних	извођача	радова	са	
основним	 опасностима	 и	 штетности-
ма	са	којима	се	могу	сусрести	приликом	
кретања	и	извођења	радова	у	објектима	
Привредног	друштва,	као	и	правилима	
рада,	 дисциплини,	 обавезама,	правима	
и	одговорностима.	У	току	наведених	ак-
тивности	са	послодавцима	извођача	ра-
дова,	који	деле	радни	простор,	врши	се	
потписивање	Споразума.
	 Но,	и	поред	свих	предузетих	мера,	у	
току	прошле	2013.	године,	десиле	су	се	
четири	 лаке	 повреде	 на	 раду	 у	 целом	
Привредном	 друштву.	 Тежих	 повреда	
није	било,	али	нажалост	у	ХЕ	"Увац"	 је	
смртно	страдао	један	радник.
	 Укупни	 трошкови,	 настали	 као	 по-
следица	повреда	на	раду,	због	боловања,	
износили	су	122.626,32	динара.	Накна-
да	за	штету	није	било,	нити	захтева	за	
накнаду	 штете	 запосленима	 вансуд-
ским	поравњањем.
О	 здрављу	 радника	 у	 ПД	 "Дринско-
Лимске	ХЕ"	води	се	стална	брига.	У	окви-
ру	превентивних	мера	,	обављени	су	ле-
карски	 прегледи	 запослених	 у	 закон-
ски	предвиђеним	роковима.	Обављени	
су	 превентивни	 и	 периодични	 лекар-
ски	прегледи	запослених	на	радним	ме-
стима	 са	 повећаним	 ризиком.	 Прегле-
дано	 је	166,	од	527	укупно	запослених	
у	Привредном	друштву	и	резултати	су	
следећи:	способно	за	рад	је	127,	ограни-
чено	 способно	37,	 а	неспособна	 су	два	
радника.	Такође,	обављени	су	редовни	
систематски	лекарски	прегледи,	од	527	
запослених	у	ПД,	прегледано	је	260	рад-
ника.
	 Поред	 организованог	 спровођења	
редовних	периодичних	и	систематских	
лекарских	прегледа,	вршени	су	циљани	
лекарски	прегледи	за	поједине	раднике	и	

санитарни	прегледи	запослених,	у	складу	
са	прописима.
	 По	извршеним	лекарским	прегледи-
ма,	радници	су	упућивани	на	рехабили-
тационе	третмане	у	бањска	лечилишта	
–	Врњачку	Бању,	Бању	Ковиљачу,	Ниш-
ку	 Бању,	 Рибарску	 Бању,	 Соко	 Бању…	
Ове	третмане,	у	циљу	рехабилитације	и	
превенције	радне	инвалидности,	кори-
стило	је	60	радника	на	нивоу	Привред-
ног	друштва,	а	96	радника	је	користило	
рекреацију.
	 Током	2013.	године,	реализовани	су	
периодични	прегледи	опреме	за	рад	и	
опреме	за	личну	и	колективну	зашти-
ту	на	раду,	 у	 складу	 са	 законским	 зах-
тевима	 и	 роковима.	 За	 све	 прегледе	 и	
испитивања	добијени	су	стручни	нала-
зи,	 са	 препорукама	 за	 отклањање	 не-
достатака	 –	 што	 је	 и	 учињено.	 Сред-
ства	и	опрема	за	личну	заштиту	на	раду	
обезбеђена	 су	 у	 довољном	 броју	 и	 ко-
личини	за	 све	 запослене	и	друга	лица	
која	имају	право	и	обавезу	коришћења.	
Опрема	 је	 обезбеђивана	 и	 ван	 плани-
раних	 оквира,	 с	 обзиром	 на	 повећан	
обим	 посла	 на	 припремним	 	 и	 зав-
ршним	 радовима	 на	 модернизацији	 и	
ревитализацији	агрегата	у	свим	огран-
цима	Привредног	друштва.
	 За	све	активности	у	оквиру	заштите	
на	раду	и	здравље	радника,	у	2013.	го-
дини	утрошено	је	9.829.625	динара.
	 Очигледно	је	да	се	о	заштити	на	раду	
у	 ПД	 "Дринско-Лимске	 ХЕ"	 поклања	
пуна	 пажња,	 али	 сваки	 радник	 треба	
да	буде	увек	и	свуда	свестан	опасности,	
да	поштује	све	мере	обезбеђења,	не	сме	
пажња	да	му	попусти	ни	у	једном	трену.	
Само	тако	може	се	достићи	жељени	циљ	
–	да	повреда		на	раду		уопште	не	буде.
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У	 хидроелектранама	 „Кокин	 Брод“	
и	 „Бистрица“,	 било	 је	 предвиђено	 да	
овогодишњи	 ремонт	 почне	 5.	 Маја	
2014.	 године,	 	 али	 је,	 најпре,	 одложен	
због	појаве	великих	дотока,	а	касније	је	
дошло	 до	 новог	 одлагања	 ремонтних	
послова	због	вандредног	стања	у	целој	
земљи,	 каже	 Предраг	 Млађеновић,	

технички	директор	„Лимских	ХЕ“
У	 току	 претходног	 периода	 углавном	
су	 вршене	 припреме	 и	 расписивање	
тендера	 за	 ремонтну	 сезону.	 Крајем	
априла	 потписан	 је	 уговор	 за	 израду	
новог	енергетског	блок	трансформатора	
на	ХЕ	„Увац“,	снаге	48	МВА,	те	се	његова	
испорука	и	замена	очекује	у	2015.	години.

Лимске ХЕ

    ХЕ "Потпећ"

Од	 већих	 послова	 планирана	 је	 замена	
високонапонске	 (ВН)	 опреме	 у	 ХЕ	
„Потпећ“	и	ХЕ	„Кокин	Брод“	(у	предходној	
години	 извршена	 је	 набавка	 опреме,	
урађени	су	пројекти	и	у	току	је	тендер	за	
избор	 понуђача	 за	 замену	 ове	 опреме),	
замена	цеви	расхладе	на	једном	агрегату	
у	ХЕ	„Кокин	Брод“,	ињектирање	излазне	
воде	и	испитивање	стања	цевовода	у	ХЕ	
„Бистрица“.
Тренутно	 је	 актуелан	 одабир	 понуђача	
за	 израду	 Идејног	 пројекта	 са	 студијом	
оправданости	 изградње	 додатног	
агрегата	 у	 ХЕ	 „Потпећ“,	 као	 и	 одабир	
понуђача	 за	израду	Идејног	пројекта	 са	
студијом	 оправданости	 ревитализације	
агрегата	у	ХЕ	 „Бистрица“.	Оба	ова	посла	
се	раде	у	организацији	дирекција	ЕПС-а.
Један	 од	 значајнијих	 пројекта	 је	
изградња	Реверзибилне	хидроелектране	
„Бистрица“	и	рад	на	актуелизацији	овог	
важног	пројекта	наставља	се	у	сарадњи	
са	надлежним	дирекцијама	ЕПС-а.																																							
Ј.П.

	 Поуздан	рад	сва	четири	ревита-
лизована	агрегата	ХЕ	„Бајина	Башта“	
и	коначно	добар	доток	Дрине	даје	
највећу	 дневну	 производњу	 ове	
електране	од	њеног	пуштања	у	рад	
1966.	године.
	 До	 ревитализације	 ХЕ	 „Бајина	
Башта”,	 у	 најбољим	 хидролошким	
условима,	 могла	 је	 остварити	
максималну	 дневну	 производњу	
од	 8,64	 милиона	 киловат-сати,	
а	 по	 завршеној	 ревитализацији	
остварена	 је	 максимална	 днев-
на	 производња	 од	 9,871	 милиона	
киловат-сати	 на	 прагу	 електране.	
То	је	повећање	равно	једном	новом	
агрегату	снаге	50	мегавата.
	 Уз	добру	координацију	рада	аку-
мулационих	 и	 проточних	 хидрое-
лектрана	у	сливу	Дрине,	знатно	је	

поправљено	 стање	 свих	 акумула-
ционих	 хидроелектрана	 уз	 исто-
времено	спречавање	штета	од	по-
плава	у	сливу	Дрине	и	њених	при-
тока.	 Сви	 агрегати	 су	 погонски	
спремни	 и	 раде	 максималним	 ка-
пацитетом,	а	резултат	је	повећано	
остварење	 планова	 производње	
који	 су	 до	 17.	 априла	 били	 бли-
зу	историјског	минимума.	Сада	 су	
ти	планови	већ	на	нивоу	87	одсто	
плана	 са	 добрим	 изгледима	 да	 се	
приближе	планираном	остварењу.

Из ХЕ „Бајина Башта“ 
Видљиви 
резултати 
ревитализације

29. април 2014. 19.МАЈ 2014.  

05. МАЈ 2014.

РЕЗУЛТАТИ  РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“ 
ПОВЕЋАЊЕ И СНАГЕ И ПРОИЗВОДЊЕ
Максимална	дневна	производња,	при	најбољим	хидролошким	условима,	
пре	 ревитализације	 у	 ХЕ	 „Електроморава“	 била	 је	 320.000	 киловат-
сати,	 док	 је	 након	 ревитализације	 постигнута	 максимална	 вредност	
производње	 од	 400.000	 киловат-сати.	 Производња	 је	 повећана	 за	 25	
одсто,	што	одговара	снази	једног	новог	агрегата	од	3,7	мегавата.
	 Укупна	 снага	 обе	 електране	 пре	 ревитализације	 је	 износила	 13	
мегавата,	док	 је	након	ревитализације	повећана	на	16,7	мегавата.	Осим	
повећане	производње,	ревитализацијом	је	скраћено	трајање	ремонта	и	то	
са	15	на	седам	дана	по	агрегату.

Милион динара 
помоћи
На	састанку	Извршног	одбора	Син-
диката	ХЕ	„Бајина	Башта“,	одржа-
ном	19.маја	2014.	године	донета	је
одлука	да	се	милион	динара	са	ра-
чуна	Синдиката	уплати	као	помоћ
за	санирање	последица	поплава	на
територији	општине	Бајина	Башта.
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СИНДИКАТ / ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

	 Активност	синдиката	је	омеђена	распо-
ложивим	финансијским	средствима,	спо-
собностима	синдикалног	руко-водства	и	
разумевању	пословодства.	Наравно,	мно-
го	тога	зависи	и	од	политичке	и	економ-
ске	ситуације	у	држави	и	законске	регу-
лативе.	 Наиме,	 давно	 је	 прошло	 време	
када	 је	 Синдикат	 предузећа	 набављао	
за	 раднике	 свињске	 полутке,	 пилетину	
и	џакове	паприка.	Синдикат	треба	да	 се	
бори	за	бољи	материјални	положај	члан-
ства,	па	нека	сами	набављају	намирнице	
потребне	 за	живот.	Међутим,	 ако	Влада	
замрзне	или	чак	смањи	плате	–	онда	било	
каква	 активност	 нема	много	 ни	 смисла,	
нити	вајде.

	 Ове	 године	 Фонд	 солидарности	
ХЕ"Бајина	 Башта"	 слави	 мали	 јубилеј,	
навршило	 се	 пуних	 10	 година	 веома	
успешног	 рада	 на	 добробит	 свих	
запослених	радника.
	Фонд	солидарности	је	основан	у	марту	
2004.	године		по	принципу	добровољног	
чланства	 и	 до	 сада	 веома	 успешно	
функционише,	 тако	 да	 сваке	 године,	 у	
зависности	 од	 расположиве	 количине	
новца,	 проширује	 обим	 давања	 својим	
члановима	 –	 истиче	Љубодраг	 	 Јездић,	
председник	Комисије	Фонда.
	 Радом	Фонда	 солидарности	 управља	

 Прошле	 2013.	 године,	 Синдикат	 ПД	
"Дринско-Лимске	 ХЕ"	 је	 реализовао	 свој	
план	и	програм	рада,	а	било	је	и	активно-
сти	према	потребама,	које	нису	могле	да	
се	планирају-	истиче	Будимир	Гагић,	пред-
седник	Синдиката.	То	се,	пре	свега	одно-
си	 на	 Уредбе	 Владе	 Републике	 Србије,	
које	 су	умногоме	ограничиле	и	умањиле	
остваривања	права	радника	ЕПС-а	из	ра-
дног	 односа.	 У	 решавању	 насталих	 про-
блема	 активно	 су	 учествовали	 и	 синди-
кални	радници	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ",	
одржана	су	два	збора,	припреман	је	штрајк	
радника	ЕПС-а,	али	до	штрајка	није	дошло,	
разговарало	се	и	преговарало,	са	Владом	је	
постигнут	Споразум	по	свим	нашим	при-
медбама,	осим	захтева	да	се	увођење	соли-
дарног	пореза	на	зараде	преко	60.000	ди-
нара	изузме	и	не	односи	на	раднике	ЕПС-а.
	 Међутим,	не	поштују	се	све	тачке	Спо-
разума.	Из	Владе	обећавају	да	ће	бити	све	
испоштовано.	Но,	онда	су	се	десили	парла-
ментарни	 избори	 у	 Србији,	 добили	 смо	
нову	Владу,	а	како	ће	бити	даље	-	показаће	
време.	 Такође,	 представници	 синдиката	
нашег	 Привредног	 друштва	 су	 активно	
учествовали	у	доношењу	одлуке	о	измени	
Статута	Синдиката	ЕПС-а.

комисија	Фонда,	која	броји	седам	чланова,	
по	 један	 члан	 из	 сваке	 службе	 .	 Мандат	
комисије	 је	 четири	 године	 и	 могу	 бити	
бирани	поново	на	исти	период	-	што	се	и	
догодило	приликом	прошлих	избора,	бар	
када	су	неки	чланови	у	питању.
	 Средства	Фонда	солидарности	користе	
се	искључиво	према	Правилнику	Фонда,	
акту	којим	су	дефинисана	права	и	обавезе	
чланова	Фонда	солидарности.	Правилник		
се	 повремено	 мења	 и	 прилагођава	
финансијским	 могућностима	 Фонда	 у	
циљу	што	бољег	давања	корисницима.	
	 Фонд	 солидарности	 се	 финансира	

из	два	извора,	и	 то:	 радници	ХЕ	 "Бајина	
Башта"	 у	 Фонд	 солидарности	 издвајају	
0,5%	из	личног	дохотка,	 а	предузеће,	по	
Колективном	уговору	уплаћује	0,3	посто.	
Оваквим	начином	редовног	финансирања	
и	 одговорним	 располагањем	 новцем,	
Фонд	 солидарности	 је	 сваке	 године	
финансијски	 све	 јачи,	 а	 тиме	 су	 и	
могућности	 за	 помоћ	 корисницима	 све	
веће	–	каже	Јездић.
	 Месечно,	 око	 30	 до	 40	 чланова	 	 у	
просеку	користи	давања	Фонда	по	разним	
основама	 –	 позајмица,	 рођење	 детета,	
боловања,	накнаде	за	лекове	са	негативне	
листе,	болничка	снимања	која	се	плаћају,	
смртни	случајеви	члана	породице	и	друго.
	 Давања	 финансијских	 средстава	 из	
Фонда	 солидарности	 се	 исплаћују	 два	
пута	месечно,	и	у	просеку	износе	900.000	-	
1.300.000	динара	на	месечном	нивоу,	што	
значи	 да	 је	 Фонд	 солидарности	 у	 2013.	
години	 исплатио	 по	 основу	 позајмица	
13.032.000	динара,	а	неповратних	давања	
667.770	динара
	 У	ХЕ	"Бајина	Башта"	око	98%	укупног	
броја	 радника	 су	 чланови	 Фонда	
солидарности,	 податак	 је,	 који	 сам	 за	
себе	 говори	 све.	 Фонд	 солидарности	
је,	 итекако,	 оправдао	 своје	 постојање,	
успешно	 крпи	 истањени	 породични	
буџет	радника,	помаже	у	невољи	свима.
	 Захваљујући	 веома	 савесном	 и	
одговорном	 раду	 досадашњих	 комисија,	
овај	Фонд,	из	године	у	годину,	увећава	свој	
капитал,	 а	 самим	 тим	 и	 висину	 давања	
својим	корисницима.																		М.Ђ.

АКТИВНОСТ ПРЕМА ПЛАНУ И ПОТРЕБАМА

ФОНД ОПРАВДАО ПОСТОЈАЊЕ

  Будимир Гагић

	 Прошле	 године	 у	 марту,	 са	 послово-
дством	 је	 потписан	 Колективни	 Уговор,	
који	важи	три	године.	Tреба	рећи	да	ди-
ректор	ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ"	Мијодраг	
Читаковић	увек	има	разумевања	за	акти-
вности	 синдиката	 и	 помаже	 у	 складу	 са	
својим	овлашћењима	и	законским	пропи-
сима.
	 Само	зато	је	и	било	могуће	реализова-
ти	 план	 и	 програм,	 који	 захтева	 знатна	
финансијска	средства	и	завршити	годину	
са	5.130.000	динара	на	рачуну	Синдиката	
ХЕ	"Бајина	Башта".
	 И	 ове	 године,	 поред	 осталих	 акти-
вности,	планирани	су	излети,	екскурзије,	
учешћа	 на	 Спортским	 сусретима	 "хи-
драша"	и	ЕПС-а	и	упућивање	радника	на	
лечење	и	рехабилитацију.
	 За	 ове	 активности	 предвиђено	 је	
2.620.000	 динара,	 а	 укупни	 приходи	 од	
чланарине,	 коју	 уплаћују	 радници	 и	 од	
средстава	 које,	 по	 Колективном	 уговору	
уплаћује	послодавац,	износе	3.300.000	ди-
нара.			 	 	 									М.Ђокић

НАВРШИЛО СЕ 10 ГОДИНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ХЕ"БАЈИНА БАШТА"

  Љубодраг Јездић 
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НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ

	 МИНЕЛ	је	основан	одмах	након	другог	светског	рата,	
то	је	чувена	реномирана	и	успешна	српска	фирма,	која	
је	дала	велики	допринос	у	развоју	земље.	Изградила	је	
комплетну	преносну	мрежу	далековода	110КV,	220КV	и	
400	КV.	У	постројењима	електрана,	трафостаница		ви-
соког	напона	и	 електродистрибутивним	предузећима	
је	 монтирано	 на	 хиљаде	 трансформатора,	 прекида-
ча,	 растављача...	 Има	 преко	 10	 предузећа,	 а	 овде	 ће	
бити	речи	о	Минел	трансформатори	 -	АД	Рипањ,	које	
је	у	реструктурирању.	Ово	предузеће	(	у	даљем	тексту	
–	Друштво)	приватизовано	је	методом	јавног	тендера.	
На	 основу	 Уговора	 од	 24.10.2008.	 године,	 Агенција	 за	
приватизацију	Републике	Србије	продала	је	друштвени	
капитал	Друштва	предузећу	"АБС	Минел	трафо"	из	Мла-
деновца.	Због	неиспуњених	уговорних	обавеза	у	делу	
инвестиционог	 програма,	 Агенција	 за	 приватизацију	
је,	 у	 септембру	 2012.	 године,	 донела	 Одлуку	 о	 раски-
ду	Уговора	о	купопродаји	друштвеног	капитала	и	из-
вршила	пренос	капитала,	који	је	био	предмет	продаје	на	
свој	рачун	хартија	од	вредности,	ради	продаје	на	зако-
ном	прописан	начин.	Затим	је	Агенција	покренула	по-
ступак	реструктурирања	Друштва.	У	том	смислу,	анга-
жована	 је	фирма	Грант	Тхорнтон	БЦ	Консултинг	д.о.о	
Београд	 као	 саветник	 у	 поступку	 приватизације	 кроз	
реструктурирање	друштва.	У	току	спровођења	проце-
са	реструктурирања,	програмом	ће	бити	одређен	метод	
продаје.

МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ 
АД РИПАЊ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

	 У	овом	тренутку	се	као	најцелисходнији	метод	намеће	
продаја	имовине	кроз	 један	свеобухватни	продајни	па-
кет,	 без	 оптерећења	 имовине,	 уз	 обавезу	 преузимања	
одређеног	броја	радника	и	одржања	континуитета	де-
латности	 у	 наредних	 неколико	 година.	 Треба	 имати	
у	виду	да	предмет	и	метод	продаје	могу	подлећи	дода-
тним	изменама	и	да	ће	бити	коначно	дефинисани	про-
грамом	реструктурирања.	
	 Иначе,	 време	 настанка	 овог	 друштва	 датира	 још	 од	
1948.	 године	 –	 са	 оснивањем	 предузећа	 за	 поправку	
електричних	апарата	и	опреме	"Динамо".	Претежна	де-
латност	Друштва	је	производња	електромотора,	генера-
тора	и	трансформатора.
	 У	оквиру	основне	делатности,	издвајају	се	два	сегме-
нта	 пословања:	 производња	 нових	 трансформатора	
и	 ремонти,	 односно	 ревитализација	 енергетских	 тра-
нсформатора,	који	су	били	у	погону.	Друштво	произво-
ди	 уљем	импрегнисане	 трансформаторе	 свих	 врста	до	
420	КV,	а	посебно	–	енергетске	трансформаторе	средњих	
снага	за	потребе	електродистрибуције,	средње	и	вели-
ке	трансформаторе	за	интерконекцију,	блок	трансфор-
маторе,	специјалне	трансформаторе	за	посебне	намене	
у	индустријске	сврхе	и	разне	врсте	уљних	пригушница.	
	 Поред	 производње,	 Друштво	 врши	 и	 поправке	 и	
модернизацију	свих	врста	трансформатора	до	420	КV,	у	
фабрици	и	на	терену.

М.Ђ.
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	 Последњих	 неколико	 месеци	 главне	 вести	 стижу	
из	 нашег	 главног	 града.	 Градиће	 се	 Београд	 на	 води,	
Уједињени	Арапски	Емирати	ће	уложити	три	милијарде	
евра	у	увај	мега	пројекат,	чија	ће	реализација	препородити	
Београд	 у	 сваком	 погледу,	 а	 можда	 и	 ову	 сироту	 и	
сиромашну	 Србију.	 Онда	 недавно	 и	 директор	 Спортско	
туристичког	 центра	 из	 Бајине	 Баште	 расприча	 се	 о	
развоју	туризма,	а	има	томе	око	40	и	више	година	како	се	
прича	и	у	реферате	пише	како	је	туризам	развојна	шанса	
Бајине	Баште,	и,	не	би	ништа,	или	и	мање	од	тога.	Елем,	
тај	директор	рече	да	ће	да	очисте	обале	Дрине,	изграде	
одморишта,	 те	 театрално	најави	да	ће	да	изведе	Бајину	
Башту	на	Дрину.	
	 Нисам	ни	ловац,	нити	риболовац,	али	волим	Дрину,	а	
ко	је	нормалан,	још	се	ту	бројим,	не	би	волео?	Често	идем	
на	Дрину,	али	не	видех	никакве	Арапе	са	кесама	долара.	
Додуше,	видео	сам	неки	народ	са	буљуком	деце	црне	пути,	
али	они	не	нуде	паре,	они	траже,	а	да	ли	су	Роми,	Цигани	
или	Срби	који	су	поцрнели	од	муке	–	не	знам.	Видео	сам	и	
да	је	обала	малкице	чишћена	и	да	имају	и	нека	одморишта,	
али	 се	 нико	 нормалан	 на	 њима	 дуго	 неће	 задржавати,	
јер	је	посвуда	около	смеће,	огледало	наше	ниске	свести	и	
нечисте	савести.	Високо	на	дрвећу	висе	кесе,	које	је	подигла	
бесна		Дрина	од	пре	две	,три	године	када	је	доток	био	и	
свих	4000	кубика	у	секунди.	Кесе	висе	и	опомињу,	нико	не	
реагује,	нико	да	се	освести	и	сачува	ову	богомдану	лепоту.	
Дефинитивно,	о	Дрини	нико	не	брине.	Она	је	једноставно	
институционално	отргнута	од	Бајине	Баште-	што	није	ни		

(НЕ)БРИГА О ДРИНИ
природно,	ни	нормално.	У	Дрину	се	баца	отпад,	из	Дрине	
вади	шљунак	ко	год	има	булдожер,	а	немаш	коме	ни	да	
пријавиш.	Ништа	не	раде	ни	ове	општинске	инспекције,	
она	за	воде	је	са	седиштем	у	Новој	Вароши.	Замислите	–
када	је	риболов	у	питању,	а	због	њега	углавном	туристи	
и	 долазе	 на	 Дрину,	 Дрином	 газдује	 "Екорибарство"	 из	
Ваљева	!?!		Па,	они	не	воде	рачуна	ни	о	њиховој	прљавој	
Колубари,	 а	 камоли	 о	 Дрини	 и	 какве	 они	 везе	 имају	 са	
Дрином	нико	нормалан	не	може	схватити,	осим	претходне	
власти.
 А,	што	 се	 тиче	 језера	 ХЕ	 у	 Перућцу,	 оно	 мора	 бити	
чисто	 до	 почетка	 туристичке	 сезоне,	 јер	 је	 то	 услов	
свих	услова	развоја	туризма	и	мора	се	рећи	-ХЕ	"Бајина	
Башта"	Национани	Парк	"Тара"	и	општина	Бајина	Башта,	
сваке	 године,	 па	 и	 ове,	 улажу	 доста	 напора	 и	 пара,	 да	
језеро	буде	чисто	у	тим	летњим	месецима.	О	том	отпаду,	
који	нам	стиже	горњим	сливом	Дрине,	јер	свака	дивља	
депонија	на	Лиму	заврши	у	перућачком	језеру,	а	стиже	
и	из	Вишеграда	и	ко	зна	са	којих	ђубретарских	локација.	
Добро	је	недавно	рекао	Мијодраг	Читаковић,	директор	
ПД	"Дринско-Лимске	ХЕ"	,кога	су	снимиле	камере	РТС-а,	
тик	поред	гомиле	смећа	у	језеру	ХЕ.	-	Нека	свако	почисти	
пред	својом	кућом,	онда	ће	овде	бити	мање	отпада	или	га	
неће	ни	бити,	рекао	је	тада	Читаковић.

М.Ђокић

Свакодневно много посла због 
чишћења Зворничког језера
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ЗДРАВЉЕ

 За �обро з�равље и заш�и�у о� мно�их болес�и, 
"о��оворан" је и имуни�е�, о�носно о��орнос� ор�анизма 
на инфекције. Нажалос�, он није ис�и ко� свих, �а су неки 
љу�и �о�ложнији болес�има, �ок се �ру�и јако ре�ко 
разбољевају. Имуни�е�, осим у о�брани ор�анизма о� 
вируса и бак�ерија има велику уло�у  и у о�брани о� �умора, 
јер је у с�ању �а "�ре�озна" и уклони мали�не ћелије. О� 
че�а све квали�е� имуни�е�а зависи и �а ли у си�уацији 
ка�а је лош може �а се �обољша, објашњава имуноло� �р 
Ивица Јеремић из Инс�и�у�а за реума�оло�ију.

	 Пре	свега,	сви	се	рађамо	са	одређеним	имунитетом,	
он	 је	 генетски	 одређен	и	 не	мења	 се	 током	живота.	 У	
урођени	 имунитет	 спадају	 разне	 природне	 баријере,	
које	 спречавају	 продор	 микроорганизама.	 Најбољи	
пример	за	то	је	кожа,	киселина	у	желуцу,	сузе...Важан	део	
урођене	имуности	је	посебан	тип	белих	крвних	зрнаца,	
који	су	у	стању	да	"прогутају"	микроорганизме	и	да	их	на	
тај	начин	уклоне.	Постоје	и	такозване	"ћелије	природне	
убице"-	 важне	 за	 одбрану	 организма	 од	 малигних	
тумора.	Са	друге	стране	постоји	и	стечени	имунитет	који	
се	развија	током	живота,	након	контакта	са	одређеним	
инфективним	агенсом,		или	након	вакцинације.	За	овај	
имунитет	 одговорне	 су	 ћелије	 лимфоцити.	 Заправо,	
посебна	група	лимфоцита	продукује	антитела,	односно	
беланчевине,	 које	 неутралишу	 микроорганизме.	
Стечени	имунитет	је	у	ствари	и	заслужан	за	то	што	од	
неких	болести	можемо	да	оболимо	само	једном	у	животу.	
Најбољи	пример	за	то	су	богиње,	рубеола	или	заушке.
За	 формирање	 доброг	 имунитета	 пресудна	 је	 добра	
генетска	 основа.	 Након	 рођења	 имунитет	 је	 незрео,	
а	 за	 одбрану	 од	 инфекција	 пресудну	 важност	 имају	
антитела,	 која	 новорођенче	 добија	 путем	 млека	 од	
мајке.	Зато	је	дојење	веома	важно	у	најранијем	периоду	
живота.	 Касније	 у	 животу,	 сусрет	 са	 различитим	
микроорганизмима	 доприноси	 да	 наш	 имунски	
систем	"учи"	како	да	се	лакше	избори	са	истим	типом	
микроорганизама.	Осим	тога	и	вакцине	које	се	добијају	
у	 најранијем	 узрасту,	 доприносе	 развоју	 имунског	
одговора	и	превенцији	развоја	бројних	опасних	болести,	
које	су	пре	само	стотинак	година	односиле	велики	број	
дечјих	живота.
	 Наследни	фактор	 јесте	битан	за	формирање	доброг	
имунитета,	али	се	утицај	средине	не	може	занемарити.
Људи,	 иначе,	 често	 говоре	 да	 им	 је	 "пао"	 имунитет	
или	да	имају	лош	имунитет,	али	се	најчешће	не	ради	о	
имунитету	-		већ	о	епидемиолошкој	ситуацији,	односно	
сезони	одређених	инфекција,	које	добијају	веће	размере	
због	 слабе	 превенције.	 Стога,	 вођење	 здравог	 начина	
живота,	у	најширем	смислу	речи,	представља	и	најбољи	
савет	 како	 очувати	 имунитет.	 Ово	 је	 врло	 важно	 с	
обзиром	на	то	да	је	имунитет	баријера	за	све	инфективне	
болести,	али	и	за	многе	туморе.	На	отпорност	организма	
посебну	 пажњу	 треба	 да	 обрате	 старији,	 који	 због	
слабљења	имунског	одговора	постају	осетљивији.	Зато	је	
веома	важно	да	се	особе	старије	од	65	година	вакцинишу	

В АЖ Н О С Т 
ИМУНИТЕТА

против	грипа.	Осим	тога,	требало	би	да	приме	и	вакцину	
против	пнеумокока-	узрочника	запаљења	плућа,	које	код	
ове	популације	може	да	има	изузетно	тежак	ток.		Треба	
рећи	да	потпуно	одсуство	имунског	одговора	доводи	до	
фаталних	последица-	истиче	др.	Јеремић,	али	тако	тешки	
поремећаји	се	срећу	код	тек	рођене	деце,	са	генетским	
аномалијама	и	имају	лош	исход.	Најбољи	пример		шта	се	
дешава	ако	је	имунитет	ослабљен	најбоље	се	види	код	
оболелих	од	сиде.	Наиме,	вирус	сиде	паралише	имунски	
одговор	 	 па	 оболели	 у	 узнапредовалим	 стадијумима	
болести	 имају	 тешке	 и	 по	 живот	 опасне	 последице.	
Осим	тога,	 склони	су	и	развоју	неких	врста	тумора.	Са	
друге	стране,	ако	је	имунски	одговор	превише	активан	
и	 неадекватно	 регулисан,	 развијају	 се	 аутоимунске	
болести		-	као	што	је	артритис,	болести	штитасте	жлезде	
и	запаљенске	болести	црева.
	 Генерално,	здрав	стил	живота	доприноси	и	здравом	
имунском	 систему.	 Исхрана,	 такође	 може	 да	 има	
значајан	утицај	на	његово	опште	стање.	У	том	смислу,	
веома	 је	 важно	 да	 се	 уносе	 довољне	 количине	 свежег	
воћа	и	поврћа	пуних	витамина	и	минерала.	Важан	је	и	
унос	 такозваних	 омега	 3	масти,	 које	 се	 налазе	 у	 риби,	
ланеном	семену	и	разним	орашастим	плодовима.	Унос	
синтетичких	 витамина	 се	 не	 препоручује,	 јер	 већина	
урађених	студија	није	показала	повољан	ефекат.	Једино	
се,	у	зимском	периоду,	од	октобра	до	маја,	препоручује	
додатни	унос	витамина	"Д",	који	се,иначе,	синтетише	у	
кожи	под	дејством	сунчевих	зрака.	У	наведеном	периоду	
сунца	нема	довољно	па	се	суплементи	витамина	"Д"	са	
разлогом	препоручују.	Иначе,	витамин	"Д"	је	неопходан	
за	производњу	антибактеријских	беланчевина,	важних	
за	одбрану	организма	од	различитих	инфекција.
	 Препоручује	се	умерена	физичка	активност,	а	са	друге	
стране,	 претерана	 физичка	 активност,	 која	 организам	
исцрпљује,	 доводи	 до	 слабљења	 имунитета,	 због	 чега	
професионални	 спортистри	 имају	 честе	 инфекције.	
Осим	физичке	 активности,	 неопходан	 је	 и	 квалитетан	
сан	 у	 трајању	од	бар	 седам	 сати.	Не	 треба	 заборавити	
ни	 позитивне	мисли,	 као	 и	 избегавање	 стреса,	 за	 које	
су	истраживања	потврдила	да	имају	значајан	утицај	на	
имунски	систем.
	 Имунитет	може	да	се	"обучи"	да	се	самостално	бори	
против	 ћелија	 рака	 –	 тврде	 научници	 Универзитета	
у	 Пенсилванији,	 представљајући	 алтернативни	 вид	
лечења.	 Од	 пацијента	 оболелог	 од	 рака	 узели	 су	малу	
количину	Т-	лимфоцита,	ћелија	имуног	система,	које	су	
прилично	успешне	у	уништавању	вируса,	али	немоћне	
против	 ћелија	 рака.	 Уз	 помоћ	 најновије	 технологије,	
издвојени	Т-	 лимфоцити	посебно	 су	 се	модификовали	
добивши	 четири	 додатне	 функције.	 Нове	 функције	
односиле	 су	 се	 на	 способност	 откривања	 ћелија	 рака	
и	 њиховог	 уништавања,	 док	 су	 се	 оне	 истовремено	
умножавале	и	настављале	да	живе	у	људском	организму.	
Када	 су	 овако	 модификоване	 Т-лимфоците	 научници	
вратили	у	 организам	болесника,	 оне	 су	 заиста,	 почеле	
да	 се	 размножавају	 и	 боре	 са	 туморским	 ћелијама.	
Потврда	 успешности	 експерименталне	 примене	
показала	 се	 код	 оболелих	 од	 леукемије.	 Код	 чак	 70%	
оболелих	 постигнуто	 је	 потпуно	 побољшање,	 док	 је	
код	преосталих	побољшање	било	делимично.	У	односу	
на	класичан	начин	лечења	карцинома,	ова	метода	има	
бројне	 предности	 –	 истичу	 заговорници.	 Потпуно	 је	
безбедна,	 не	 даје	 нежељена	 дејства,	 није	 инвазивна,	
а	 према	 првим	 резултатима	 даје	 шансу	 за	 потпуно	
излечење.	Имајући	то	у	виду,	научници	се	надају	да	ће	
произвести	вакцину,	која	ће	децу,	по	рођењу	заштитити	
од	ове	опаке	болести.			 	 	 											М.Ђокић

БАРИЈЕРА ЗА СВЕ 
ИНФЕКТИВНЕ  БОЛЕСТИ 
И МНОГЕ ТУМОРЕ



Бр. 13  /  МАЈ 2014     ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА 27

WWW.DLHE.RS
ЗАБАВНА  СТРАНА

САТ
 Уобичајена је пракса да се радницима, који су 
навршили 10 година рада у фирми, поклањају ручни 
часовници. Међутим, код неких радника, то правило 
треба мало модификовати. С обзиром да стално 
касне – требало би и купити будилнике !

ШВЕЂАНИ
   На једним Спортским Играма, одржаним у Кладову, 
засели радници "Лимских ХЕ", пијуцкају и веселе 
се.Прилази им шеф сале и каже – господо, морате 
устати, ово је шведски сто, треба људи да доручкују.
   Један од присутних, као из пушке, рече – устаћемо 
ми чим дођу Швеђани !
             
ГУСКА
   Умрла жена и дошла код Светог Петра.
- Јеси ли грешила – упита је?
- Нисам никада. Нисам ни пила, ни пушила, само 
сам се молила и ишла у цркву.
- А секс ?
- Никада.
- Донесите ми крила – нареди Свети Петар.
- Бићу анђео?- упита жена.
- Не, бићеш гуска !
                          
СУЗЕ
Пита Барак Обама Бога када ће Америка бити 
најбогатија на свету.
- За 50 година, каже Бог.
- Обама удари у плач – али ја тада нећу бити жив !
- Пита Путин Бога када ће Русија бити најбогатија 
на свету.
- За 100 година.
- Путин се растужи, али ја тада нећу бити жив...
- Пита Николић Бога када ће Србија бити 
најбогатија на свету ?
- Бог удари у плач – ја тада нећу бити жив !

Који се људи размножавају без секса ?
- Пензионери.

                                                                                      М.Ђокић

- БОЉЕ ЈЕ БИТИ МАЛО ЛУД  - НЕГО МАЛО ПАМЕТАН !

- МА, НИЈЕ МИ ЖАО ШТО ЋУ ОСТАТИ БЕЗ ПОСЛА –     
  НЕГО ШТО ЋУ ОСТАТИ БЕЗ ПЛАТЕ !

- ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СЕ НАЈБОЉЕ   
  ВИДЕ У МРАКУ !

- БОЉА БУДУЋНОСТ ЈЕ – ЗА НАМА !

- ДАНАШЊА ГОСПОДА ДРЖЕ РУКЕ У ТУЂИМ     
   ЏЕПОВИМА !

- СРБИ СУ НЕБЕСКИ НАРОД, А ЖИВОТ ИМ ЗАВИСИ   
   ОД ПОДЗЕМЉА !

- УЧИЛИ СМО ДА ЈЕ СРБИЈА БОГАТА У         
  СИРОВИНАМА, АЛИ НАМ НЕ РЕКОШЕ ДА СЕ      
  НАЛАЗЕ – У ФОТЕЉАМА !

- СИТУАЦИЈА ЈЕ СТАБИЛНА – ДРЖЕ МЕ ЗА ГУШУ !

- КАДА БАКСУЗУ ПАДНЕ КАМЕН СА СРЦА – 
   ПРЕБИЈЕ МУ НОГУ !

- ЧИМ ЈЕ ПРОГОВОРИО ОТВОРЕНО – ЗАТВОРИЛИ
   СУ ГА !

- АКО НЕМАШ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ – БИЋЕ ТИ ЧУПАВО !

- КО РАДИ  ТАЈ И ГРЕШИ. БЛАГО НЕЗАПОСЛЕНИМА !

- ИМА МНОГО ГОЛИХ И БОСИХ, А НИСУ НУДИСТИ !

- МИ НЕ МОЖЕМО ДА НАПРАВИМО ПОГРЕШАН 
   КОРАК, ТАПКАМО У МЕСТУ !

- ПРИВРЕДА НАМ ЈЕ КЛИМАВА, ЈЕР ЈЕДИНО РАДЕ
   КЛИМА УРЕЂАЈИ !

- АКО ЛАЈЕШ НА ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ- ПАСЈИ
   ЖИВОТ ТИ НЕ ГИНЕ!

- ЖИВИ КАО ПАС – ПА МУ ОВА ВРУЋИНА И НЕ
   СМЕТА !

- СРБИ ЈЕДНОСТАВНО МОРАЈУ ДА ПРЕЖИВЕ, 
   САХРАНЕ СУ МНОГО СКУПЕ !

                                                                                    М.Ђокић
            

ТУ ОКО НАС АФОРИЗМИ
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