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Овај лист излази  пред читаоце у предвечерје вели-
ког, историског датума - 27. новембра, који запослени 
у ХЕ „Бајина Башта” славе као Дан предузећа. Требао 
је изаћи још који број, било је и повода и потребе, али 
о томе неком другом приликом. 

Сада је прилика да се присетимо тих историjских 
датума развоја српске електропривреде, јер све хи-
дроелектране из састава ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, 
када су пуштане у погон, имале су велики значај за 
развој Електропривреде Србије, и тадашње Југосла-
вије. Када је, пре 52 године, први пут преграђена ди-
вља и неукротива Дрина у Малом Зворнику, била је 
то највећа хидроелектрана у Србији, и највећи обје-
кат изграђен у оквиру првог петогодишњег плана та-
дашње Југославије. А, 27. новембар 1966. године, када 
је пуштена у рад ХЕ „Бајина Башта”, највећа хидро-
електрана у великој Југославији, је несумњиво, исто-
ријски датум. Тада је ударен темељ стабилности 
електроенергетског система.

А, давне 1960. године, са генератора у ХЕ „Бистри-
ца” је потекла електрична енергија преко 220 КV 
далековода. Онда су ницале хидроелектране у Зла-
тарској долини као печурке после кише. За 19 година 
изграђене су четири хидроелектране, а за последњих 
19 година у овој земљи Србији - ни једна! Податак за 
бригу, а још више брине чињеница да, и када се прича 
или пише о градњи нових електрана - нико живи не 
помиње хидроелектране!

Никако се то не уклапа у причу о обновљивим изво-
рима енергије, екологију, и штошта друго, а и слабо 

обавештени врапци знају да гас и угаљ треба купова-
ти, и плаћати, а воду нам је природа подарила.

Коначно, као да се јавља глас разума, и то са нај-
вишег нивоа. Баш чудно, али охрабрујуће. Елем, др 
Александар Поповић, актуелни министар рудар-
ства и енергетике, изјавио је да ће Србија, у оквиру 
специјалних, и паралелних веза са Републиком Срп-
ском, градити ХЕ „Бук Бијела” макар и са смањеном 
снагом од пројектоване, због одустајања Црне Горе 
од овог величанственог пројекта. И, на томе се неће 
стати, управо се прави нова студија о могућности-
ма градње хидроелектрана на Дрини. Надаље, из Ди-
рекције ЕПС-а за стратегију и развој стижу најаве 
да ће уградња петог агрегата у ХЕ „Бајина Башта” 
и плановима за градњу реверзибилне ХЕ „Бистрица” 
снаге 680 МW. Треба, међутим, подсетити и мини-
стра, и остале који ову државу воде, на студије од пре 
50 година, које казују да је на Дрини могуће изградити 
30 хидроелектрана, а изграђене су само две, да се на 
Лиму може направити 11 хидроелектрана, а изграђе-
на је само једна...

Дакле, треба се вратити градњи хидроелектрана, 
угља ће бити још само неку десетину година, а гас мо-
рамо увозити, а шта када нам заврну, а завртали су 
није да нису.

Наравно, охрабрује чињеница да се кренуло са реви-
тализацијом старих хидроелектрана, тиме ћемо до-
бити поуздане и сигурне објекте, а повећаће се и снага 
електрана. Улагање је то у будућност.

Улагање у будућаност
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Е лектропривреде Републике Ср-
бије и Републике Српске не по-
чињу сарадњу сада на темељима 

неке имагинарне тежње, која се об-
ично тумачи као „политика ради по-
литике”. Оно што чинимо наставак је 
децениjске сарадње, још из периода 
некадашње Југославије, оне СФРЈ у 
којој је Електропривреда Србије има-
ла доминантно место, с обзиром на 
енергетске ресурсе, али у којој је елек-
троенергетски сектор развијан са ви-
зијом будућности, сигурном у погле-
ду снабдевања грађана електричном 
енергијом. Према томе, ма колико да 
смо у последњој деценији прошлога 
века заостали у развоју, и запустили 
многе видове сарадње, имамо осно-
ву са које крећемо и на којој можемо, 
не само да ухватимо корак са Евро-
пом, него и да обезбедимо такав раз-
вој електроенергетике двеју земаља, 
који ће осигурати снабдевање грађана 
електричном енергијом у будућности.

Ово је, за октобарски број листа 
„КWh”, изјавио Александар Влајчић, 
саветник у Дирекцији ЕПС-а за стра-
тегију и инвестиције, говорећи о пла-
новима сарадње електропривреда Ср-
бије, и Републике Српске. На почетку 
разговора, он је објаснио да се у Ев-
ропској унији у последње време дого-
дио заокрет у погледу приоритета и 
да је сада сигурност снабдевања пот-
рошача добила приоритет у односу на 
развој тржишта, а какво значење так-

ва концепција има, најбоље се може 
сагледати на нивоу земаља какве су 
Србија и Република Српска. Наше две 
електропривреде су на становишту да 
треба наставити сарадњу која је рат-
но била прекинута, за коју постоји 
реална база у ресурсима. На првом 
месту, ту је слив Дрине, чији енергет-
ски потенцијал ни изблиза није иско-
ришћен - казао је Влајчић, наводећи 
да се у Електропривреди Србије ради 
анализа Дринског слива, којом треба 
да се покаже шта све на Дрини може 
да се изгради, и колико електричне 
енергије може да се произведе, уз све 
неопходне мере заштите водотока и 
животне средине и једне и друге оба-
ле. Како је нагласио - Дрина је река 
која спаја наше две државе у сваком 
погледу, али је она међународна река, 
и то треба увек имати у виду. Нарав-
но, тиме је наметнута тема - судбина 
заједничке градње ХЕ „Бук Бијела”. 
Нажалост, идеја о градњи ове хидро-
електране је зашла у политичке воде, 
требало је да је граде Србија, Репу-
блика Српска, и Црна Гора, али Црна 
Гора је одустала, у њиховом простор-
ном плану нема ове хидроелектране, 
остале су електропривреде Републике 
Српске, и Републике Србије - што зна-
чи да ће снага бити мања од првобит-
но предвиђене. Он је рекао да су два 
министарства, Републике Србије, и 
републике Српске, дефинисала зајед-
нички приступ овој идеји, учиниле 

су то и две електропривреде. Објас-
нивши да припрема студије за „Бук 
Бијелу” неће чекати завршетак ана-
лизе хидропотенцијала дринског сли-
ва, јер већ постоје студије са којима се 
може поћи у сусрет дефинисању цело-
витих планова, Влајчић је навео да је у 
току оснивање заједничког извршног 
тела за ХЕ „Бук Бијела”, које ће преузе-
ти послове у име ЕПС-а и ЕПРС-а.

И у једној и у другој електропривре-
ди смо свесни да смо изгубили корак 
у развоју, и да морамо убрзано радити 
да бисмо у следећоој деценији обез-
бедили сигурно снабдевање грађа-
на електричном енергијом - рекао је 
Влајчић. Биће то заједничка хидрое-
лектрана, која ће се градити за потре-
бе конзума у обе земље. Све оне сту-
дије, које су радили Југел, ЗЕП, и ЕПС 
сада морају бити иновиране, да би до-
шли до Идејног пројекта, након чега 
би се расписао тендер.

Влајчић је нагласио да смо спрем-
ни за партнерски однос са свима, који 
хоће да учествују у градњи ове хидро-
електране. Наравно, израда докумен-
тације за „Бук Бијелу”, и све остало 
што ће се на Дрини градити подразу-
мева ангажовање надлежних држав-
них органа и институција, који морају 
обавити низ предрадњи како би се 
приступило изградњи. 

 

САРАДЊА ЕПС-А И ЕПРС-А
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Почело
  „Снимање Дрине”



Уложиће се 
девет милијарди евра
Д а би се остварили пројекти 

предвиђени Стратегијом раз-
воја српске енергетике, само у 

електроенергетски сектор Србије нео-
пходно је да се до 2015. године уложи 
девет милијарди евра. Овај податак 
изнео је Душан Живковић из Ди-
рекције ЕПС-а за стратегију и инвес-
тиције, приликом презентирања рада 
„Повећање енергетске самосталности 
Србије”, одржаног у оквиру пратећег 
програма на овом сајму. Као инвес-
тиционе пројекте, који би у наведе-
ном периоду требало да се реализују, 
Живковић је навео нове производне 
капацитете на колубарски лигнит од 
1.600 мегавата: „Колубара Б” (два пута 
по 350 мегавата), ТЕНТ Б3 (700 мега-
вата) и ТЕ „Колубара А6” (сагоревање 
у флуидизованом слоју). Наведена је 
и могућност градње производног ка-
пацитета ТЕ „Костолац Ц” од 300 ме-
гавата, на костолачки лигнит, као и 

реконструкција ТЕ-ТО „Нови Сад”, у 
комбинованом гасно-парном циклу-
су.

Такође, како је навео Живков-
ић, предвиђено је и да се обезбеде 
средства у износу од 1,59 милијарди 
евра кроз потенцијална стратешка 
партнерства, за које је ЕПС већ покре-
нуо процедуру 2006. године.

Када је реч о хидроенергетском 
сектору, до 2015. предвиђа се проду-
жење радног века и модернизација 
агрегата у хидроелектранама „Ђер-
дап” I и II са бродским преводницама 
и приобаљем, ХЕ „Бајина Башта”, по-
том хидроелектранама „Овчар Бања”, 
„Међувршје”, „Зворник“ и „Власин-
ске ХЕ”. Предвиђена је и изградња но-
вих објеката на постојећим локација-
ма (пети агрегат у ХЕ „Бајина Башта” 
до 2010. године, и повећање акумула-
ције ХЕ „Завој”), а на новим локација-
ма: ХЕ „Бук Бијела”, РХЕ „Бистрица” 

и пратеће ХЕ. Комплетна инвестици-
оно-техничка документација за ове 
објекте требало би да се изради до 
2010. године.

Када је реч о рударским капаците-
тима, до средине наредне деценије 
предвиђено је повећање производње 
на копу „Дрмно” у Костолцу, најпре са 
шест на девет, а потом са девет на 12 
милиона тона годишње. Предвиђено 
је и проширење постојећих капаци-
тета на „Пољу Д” у „Колубари” – ис-
ељење села Вреоци и експлоатација на 
том подручју.

Живковић је поред осталог навео да 
је у ЕПС-у у току и реализација новог 
телекомуникациног система, чија је 
вредност око 30 милиона евра. Мон-
тирано је више од 2.400 километара 
ОPGW кабла.

Д.Обрадовић
(Пренето из KVh-88)

РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ДО 2015. ГОДИНЕ
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Најрационалније
привредно друштво
у ЕПС-у

Ш то се тиче  прошлости - она 
је, заиста сјајна, без обзира 
о којој  хидроелектрани, из 

састава друштва, разговарали. Свака 
је, у тренутку пуштања у рад, веома 
много значила, била тада највећа. То, 
чак, важи и за нашу најстарију и нај-
мању хидроелектрану „Овчар Бања”, 
и „Међувршје”, јер је те, давне, 1950. 
године изграђена Ваљаоница бакра у 
Севојну. Биле су потребне велике ко-
личине електричне енергије. Исти је 
случај и са ХЕ „Зворник”, а да не гово-
римо о ХЕ „БајинаБашта”, која данас 
слави 41 годину успешног рада, а на-
вршило се и 25 година рада наше ре-
верзибилне хидроелектране.

Треба рећи да су ХЕ „Зворник”, и ХЕ 
„Бајина Башта” најисплативије елек-
тране са импозантном производњом, 
стопостотном погонском спремно-
шћу, и са најјефтинијим киловатима у 
свим државама, у којима смо живели 
- истиче Павићевић.

- Међутим, време неумитно тече, 
наши објекти, изузимајући ХЕ „Увац”, 
и РХЕ „Бајина Башта”, су стари од 40 
до 57 година. Зуб времена је учинио 
своје, и поред брижљивог и доброг 
одржавања, по коме смо познати у 
ЕПС-у, а и шире, неопходна је реви-
тализација свих хидроелектрана, то 
је апсолутни приоритет у нашем бу-
дућем раду.

- Срећом, за овај велики и важан 
посао, имам подршку и разумевање у 
ЕПС-у, и Влади Србије, јер су схвати-
ли да је то основа развоја. Потрошња 
стално расте, увозна електрична енер-
гија је врло скупа, а често је и нема, 

једини начин да обезбедимо конти-
нуирано, и сигурно снабдевање елек-
тричном енергијом је ревитализација 
постојећих електрана, и градња но-
вих. Све смо добро испланирали до 
у танчине, обавићемо овај круцијал-
ни посао на најбољи могући начин. 
Ревитализацијом ћемо постићи већу 
поузданост и сигурност у раду наших 
хидроелектрана. Уградњом нове опре-
ме повећаћемо степен искоришћења и 
инсталисану снагу агрегата, - каже ди-
ректор Павићевић. 

- Уствари, ми смо већ у послу. По-
чињемо са подмлађивањем најста-
ријих хидроелектрана, ХЕ „Овчар 
Бања”, и ХЕ „Међувршје”. Сви Угово-
ри са извођачима и испоручиоцима 
опреме су потписани, радови на реви-
тализацији ових објеката почињу сре-
дином следеће године, и биће заврше-
ни до краја децембра 2009. године. На 
основу закључених Уговора за поме-
нуте електране, „Север” из Суботице 
ће испоручити и уградити генераторе, 
француска фирма „Андино” - турби-
не, док ће АД „Минел” произвести и 
монтирати трансформаторе и раз-
водно постројење и опрему сопстве-
не потрошње. Систем за управљање 
и аутоматику урадиће Институт „Ми-
хаило Пупин”. Када се заврши реви-
тализација, инсталисана снага ових 
електрана ће се повећати са садашњих 
13 на 17 мегавата.

- Но, највећи, најкомплекснији и 
најважнији посао нас чека на ревита-
лизацији ХЕ „Бајина Башта” - истиче 
Павићевић. Данас обележавамо 41 го-
дину њеног успешног рада, али тре-

ба рећи да, за тако дуг период, ни јед-
ном није вађено радно коло турбине. 
Крајње време је за ревитализацију, јер 
никада није било правог генералног 
ремонта - каже Павићевић. 

- Упркос чињеници да је ова хи-
дроелектрана баш зрела за тотално 
подмлађивање, поступићемо крајње 
мудро и рационално, а то значи - за-
менићемо новим само виталне де-
лове као, рецимо, у турбини радно 
коло, или у генератору - статор и на-
мотај, ротор и лежајеви остају. Због 
повећања снаге агрегата, уградиће се 
нови блок трансформатор, и потпуно 
ново постројење 220 KV, као и нови 
систем управљања - каже Павићевић.

- На расписаном тендеру јавила су се 
само два понуђача - аустриска фирма 
„Vatech”, и француска „Alstom”, иако су 
пет фирми откупиле документацију. 
Поред услова, предвиђених европ-
ским стандардима, тендер је реализо-
ван по процедури немачке KfW банке, 
која је, за овај велики посао, одобри-
ла кредит од 30 милиона евра. Завр-
шена је евалуација понуда, изабран је 
извршилац радова на ревитализацији 
ХЕ „Бајина Башта”, али се са понуђа-
чем посла разговара, и преговара већ 
месец дана, о чему - то је тајна. Таква 
су некаква тендерска правила. И цена 
овог мега посла је тајна, али се зна да 
је Управни одбор ЕПС-а одобрио 66,5 
милиона евра, и обавезао се да обез-
беди 36,5 милиона евра, остало је кре-
дит немачке банке, а цена са којом се 
оперисало на почетку активности око 
тендера је била 46 милиона евра. До 
краја новембра, очекује Павићевић, 

Поводом прославе 27. новембра, Дана ХЕ „Бајина Башта”, и 
обележавања 41 године рада ХЕ, и 25 година РХЕ „Бајина Башта”, 
разговарали смо са Василијем Павићевићем директором ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ” - о прошлости, садашњости, и будућности 
привредног друштва на чијем је челу
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Василије Павићевић
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биће потписан Уговор, а ревитализа-
ција ће почети средином 2009. године. 
Када се заврши ревитализација, ин-
сталисана снага ће бити повећана са 
садашњих 368 на 411 мегавата. У про-
сечној хидролошкој години, ово по-
већање снаге ће омогућити повећање 
производње од 25 милиона киловат-
сати електричне енергије - каже Па-
вићевић.

- Упоредо са ревиталлизацијом ради 
се на реализацији пројекта уградње 
петог агрегата, снаге 42 МW, то значи 
нових 40 милиона киловат-сати елек-
тричне енергије. Он има вишеструки 
значај, а брзо је исплатив, и знатно 
јефтинији од градње нове електране 
те снаге. Пројекат је прошао Струч-
ни савет ЕПС-а, очекује се заврше-
так тендера. Уградња петог агрегата се 
планира за 2010. годину, то је неки оп-
тимални рок - каже Павићевић.

- Што се тиче ХЕ „Зворник”, то је, та-
кође, врло стара електрана, ради пуне 
52 године, и она вапи за ревитализа-
цијом. Пројекат је у завршној фази, 
завршетком ревитализације, инстали-
сана снага ХЕ „Зворник” ће се повећа-
ти са садашњих 96 МW на 136 МW.

- И, коначно, на ред ће доћи и ре-
витализација „Лимских ХЕ”. То је, та-
кође, неопходно, јер три, од четири 
хидроелектране, су старије од 40 го-
дина. Ради се Студија оправданости, и 
припрема потребне документације. 

А, када се поменуте ревитализације 
заврше, инсталисана снага хидрое-
лектрана, укључујући и уградњу петог 
агрегата, повећаће се за свих 150 мега-
вата, а то је као да смо изградили једну 

нову електрану, средње снаге -истиче 
Павићевић.

- Наравно, и поред великих ефека-
та, које ће дати ревитализације, нема 
нам светле будућности без градње но-
вих хидроелектрана. Оне се морају 
градити. Студија развоја енергетике 
до 2015. године, коју је усвојила Вла-
да Србије, предвиђа изградњу ревер-
зибилне хидроелектране „Бистрица” 
са четири агрегата, сваки снаге по 
170 МW, односно укупне снаге од 680 
МW. Предвиђена је и изградња  аку-
мулације од око 80 милиона кубика 
воде, и са постојећим акумулацијама 
у ХЕ „Кокин Брод”, и ХЕ „Увац” то би 
значило и огромну резерву електрое-
нергетском систему ЕПС-а. Када већ 
то помињемо, каже директор Павиће-
вић, треба рећи да, и сада, 80 посто 
свих резерви у акумулацијама ЕПС-а 
налази се у ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, 
рачунајући ту и ХЕ „Пива”.

- У току је израда пројектног задат-
ка, и када се заврши, биће усвојен на 
Стручном савету ЕПС-а, после чега 
би се уговорила и израда анализе оп-
равданости изградње РХЕ „Бистрица”. 
Изградња те велике вршне хидроелек-
тране треба да започне што пре - па 
макар са два од четири предвиђена аг-
регата - истиче Василије Павићевић.

Пошто завршисмо причу о сјајној 
прошлости, и изгледној будућности, 
замолих директора Павићевића, да 
се вратимо у време садашње - како га 
он, као најодговорнији човек, види и 
оцењује?

Добро је, у то нема сумње, или на 
добром смо путу - што би се рекло. 
Финансиски проблеми припадају про-
шлости, у последње четири године, 
1.фебруара не постоји ни један једини 

неплаћени рачун. Радимо, и послује-
мо успешно. ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ” не потроше ни један динар више 
него што је планирано, и од ЕПС-а 
одобрено. Комплетно текуће и инвес-
тиционо одржавање за целу годину не 
прелази 10 милиона евра за цело при-
вредно друштво. А, урадимо све, па и 
више. Зараде су солидне, исплаћују се 
на време, ма добро, нису оне никада 
довољне, и велике, али су добре у од-
носу на недавно прошло време. У пен-
зију, са стимулативном отпремнином, 
је отишло 89 радника, радни процес 
не трпи, убудуће ћемо запошљавати 
високо-образоване техничке кадрове, 
савремена дигитална опрема захтева 
такве кадрове. Но, реструктуирање је 
процес. Ето следеће године морам да 
смањим број запослених за 1 посто, 
али да опет поновим, број запослених 
ћемо смањивати природним одливом, 
примаћемо мање радника него што 
оде. Безболно и једноставно.

На крају, упутих директору Васи-
лију Павићевићу типично стереотип-
но новинарско питање - има ли шта да 
каже, а да га нисам питао ?

- Имам. Напиши да је привредно 
друштво „Дринско-Лимске ХЕ”, са 
девет електрана, односно 23 агрегата 
(са МХЕ „Врело”), на простору чији 
је полупречник 100 километара, са 
највећим резервама у акумулација-
ма, и са 519 запослених почетком но-
вембра, мерено инсталисаном снагом, 
производњом по раднику, или било 
којим параметрима, најрационалније 
привредно друштво у ЕПС- у.

Написах. 
M.Ђ.



8< ДРИНСКО ЛИМСКЕ

Завршени
сви ремонти

Е лектроенергетским билансом за ову годину ремонти 
су требали почети 20-ог маја, а завршени у последњој 
декади октобра, и нису планирани већи захвати, 

изузев на трећој машини у ХЕ „Потпећ”, и четвртој у ХЕ 
„Бајина Башта” - у њима је требало извршити преклиња-
вање статорског намотаја, а то подразумева вађење рото-
ра - истиче Мијодраг Читаковић, помоћник директора за 
експлоатацију, и одржавање електроенергетских објеката. 
Но, не бива баш све како се планира, живот мења плано-
ве, неки проблеми се уоче тек када се машина расклопи, а 
опет, неки захвати могу и да се одложе. Тако је било и ове 
године.

Но, пођимо редом. Први ремонтни радови су започети у 
ХЕ „Бистрица”, и ХЕ „Кокин Брод” - осмог маја, и трајали 
су три недеље, као што је и планирано. Од већих радова 

треба истаћи вађење трансформатора на Б машини, и ње-
гову репарацију - замену језгра и намотаја, то је урађено 
на А машини, и током ремонта је монтиран. Такође, у ХЕ 
„Кокин Брод” је уграђена дигитална побуда на оба агрега-
та, урадили су то стручњаци Института „Никола Тесла”, уз 
помоћ стручњака и радника „Лимских ХЕ”. У ХЕ „Бистри-
ца”, на Б машини је замењен турбински лежај, а у време то-
талног застоја, извршен је ремонт разводних постројења у 
овим електранама. Неколико дана, пре ових ремоната, из-
вршена је реконструкција и адаптација крана за чишћење 
наноса на улазној грађевини 2x10 тона у ХЕ „Потпећ” .

По традицији, у ХЕ „Бајина Башта”, први ремонти су за-
почети у РХЕ „Бајина Башта” 21. маја, и трајали су месец 
дана по једном мотор-генератору. Од већих радова, треба 
истаћи ревизију трансформатора од 160 MVA, коју је оба-
виљена заједно са „Минелом”. Направљен је нови котао, из 
старог је извађено језгро, све је то требало препаковати, 
уклопити, укомпоновати, озбиљна је то реконструкција, и 
тегобан посао - каже Читаковић. Такође, извршена је ре-
конструкција управљања на затварачима горње улазне 
грађевине, замењена је хидраулична и машинска опрема. 
Обављена је и посебна ревизија носећег лежаја на мотор-
генератору Р-2, то се ради сваке две године, а од капитал-
ног ремонта ове машине протекло је три године.

Ремонтни радови у проточној ХЕ „Бајина Башта” обавље-
ни су у времену од 16. јула до 23. октобра, када је завршен 
ремонт последњег, четвртог генератора. Уствари, ремонт 
четвртог генератора је требао трајати 45 дана, планирано 
је преклињавање статорског намотаја, али јесење кише су 
план промениле, јер многи послови, током оваквог захва-
та, морају се обављати под отвореним небом. Иначе, ре-
монти на сва четири генератора су били типски, класични, 
и трајали су три недеље по машини.

Ове године, у ХЕ „Бајина Башта”, рађено је на четири, од 
пет преливних устава - замењена је опрема, и кућице. Сле-
деће године исто то ће бити урађено и на петој устави - 
каже Читаковић.

Но, као што има обичај да каже Милорад Драгић, ди-
ректор ХЕ „Зворник”, не ради се у електрани само када се 

НЕГА ПОСТРОЈЕЊА ГЛАВНИ ЗАДАТАК ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Сезона годишњих ремонтних радова у ПД „Дринско-
Лимске ХЕ” трајала је око шест месеци, зависно од 
планираног обима посла, али и од проблема, који се 
нису могли предвидети. Ваљало је ремонтовати девет 
хидроелектрана, а чак седам су старости од 40 до 55 
година
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Мијодраг Читаковић

Ремонт агрегата у ХЕ „Бистрица”
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заустави генератор, има посла увек, ради се на спољним 
објектима, на сопственој потрошњи, и што шта друго.

У ХЕ „Зворник” ремонти су започети истовремено са по-
четком ремонтних радова у ХЕ „Бајина Башта” - што је и 
логично, због усклађености режима рада ове две електране 
на Дрини, али су трајали три недеље дуже од планираног 
рока. Са разлогом, наравно. На другом и трећем генера-
тору мењани су лежајеви, а то је тегобна, и компликована 
операција - истиче Милорад Драгић, директор ХЕ „Звор-
ник”. Треба демонтирати неке делове, тешке по 4 тоне, на 
којима лежи све што се на генератору врти, попреко их из-
вући, слати у фабрику на обраду. Захтева то доста време-
на, и зноја. Такође, у току ремонта, на другом генератору 
је замењена комплетна опрема у разводном постројењу 
110 KV, уместо малоуљног прекидача „Сименс”, уграђен је 
гасни SF-6, са бољим техничким карактеристикама - каже 
Драгић.

Ремонтни радови у „Електроморави” Чачак су најраније 
завршени -15. октобра, били су класични, без већих захва-
та, јер половином маја следеће године почиње ревитализа-
ција ХЕ „Међувршје”, и ХЕ „Овчар Бања” - каже Љубинко 
Филиповић, директор. Од већих радова треба истаћи неке 
- замена Главног табластог затварача у улазној грађевини 
ХЕ „Овчар Бања”, замена комплетног система за запти-
вање, разрађивање водених точкова, разрађивање носећих 
ланаца, сервис погонског механизма, АК заштита затвара-
ча..., радове извела „Гоша”. Такође, замењени су сви енер-
гетски каблови 35 KV од разводног постројења до излазног 
стуба у ХЕ „Међувршје”, радове извела „Електромонтажа” 
Краљево. Извршена је замена свих погонских електромо-
тора са моторима са фреквентном регулацијом и уградња 

новог система управљања, и ремонт крана у машинској 
хали у ХЕ „Међувршје” - каже Филиповић.

И, коначно, ремонт, који је трајао дупло више него што је 
планирано, а трајао је од 20-ог августа до краја новембра. 
Реч је о ремонту ХЕ „Потпећ”, једине проточне хидроелек-
тране из састава „Лимских ХЕ”. Није ни чудо, ту је било 
пуно посла, и пуно проблема. Планирано је преклињавање 
статорског намотаја на трећој машини - што подразуме-
ва вађење ротора. Но, кадасу извадили ротор, установили 
су на једном полу ротора, међунавојни кратак спој, Пол је 
извађен, и послат у „Електроремонт” у Суботицу. И, то не 
беше све - каже Предраг Млађеновић, технички директор 
„Лимских ХЕ”. Појавили су се вибрације три пута веће од 
дозвољених, морали су санирати спојеве на језгру генера-
тора, вађен је статор са намотајем, кућиште језгра је раз-
дељено на три трећине, изолациони материјал клингерит 
је уграђен у спојеве језгра, статор враћен на своје место, 
враћени штапови, који су морали бити демонтирани...

Урађен је велики посао, било је тешко, и мукотрпно, јер 
нисмо имали искуство, помогле су нам колеге из привред-
ног друштва, тачније - из ХЕ „Бајина Башта”, који су имали 
искуства, радили су то у више наврата, њихова помоћ је 
била драгоцена, а ту су били и стручњаци „Севера”, који 
су радили преклињавање - каже Млађеновић. Посао на ре-
монтима друге две машине у овој хидроелектрани је био 
рутински, класичан, у трајању од три недеље.

На крају, када се све сабере, по мишљењу Мијодрага Чи-
таковића, првог оперативца ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, 
овогодишња ремонтна сезона је успешно завршена. А, по-
зната је Читакова девиза, која важи за све оперативце у 
свим електранама овог друштва - чим се заврше ремонти 
за ову годину, почињу припреме за ремонте следеће годи-
не. Текуће одржавање се подразумева. Машинска хала у ХЕ „Зворник”

Ремонт у ХЕ „Овчар Бања”
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Суша умањила производњу

П рошле зиме није готово ни било снега, а када се снег 
отопи у Црној Гори - тек тада дрински слив нарасте, 
и језера се напуне до врха. Када се томе дода дуго 

топло лето, а кише није било све до краја октобра, онда 
су последице катастрофално лоше хидрологије неминов-
не, суша је умањила производњу електричне енергије у хи-
дроелектранама ПД „Дринско-Лимске ХЕ” готово за пети-
ну, остварење годишњег плана производње се креће око 80 
посто у свим хидроелектранама, изузев у РХЕ „Бајина Ба-
шта”, која је, до почетка новембра, план производње оства-
рила са 155 посто, а план пумпања воде у акумулацију 
на Тари је остварила са 160 посто. Мислило се да је ово 
најсушнија хидролошка година, која је условила најмање 
остварење плана производње, али није тако. Још гора је 
била 1991.година, тада је проточна ХЕ „Бајина Башта” про-
извела за целу годину 910 милиона киловат-сати електри-
чне енергије, остваривши годишњи план производње са 
само 60 посто. Када већ помињемо најгору производну го-
дину, ред је да поменемо и једну од најбољих, а то је, нема 
сумње, била прошла година, у којој су све хидроелектране 
из састава Дринско-Лимских ХЕ пребациле годишњи план 
прозводње за трећину, а „Лимске ХЕ” су годишњи план ис-
пуниле 28. јуна - на Видовдан! Но, шта је - ту је, ми јесмо 
небески народ, али кишу не можемо да призивамо. 

ХЕ „Електроморава” Чачак ће, највероватније остварити 
годишњу производњу, мању од планиране скоро за пети-
ну. 

До првог новембра, ХЕ „Увац” је произвела 28.432.000 ки-
ловат-сати, остваривши годишњи план са 49%, ХЕ „Кокин 
Брод” 38.973.780 КWh, остварење годишњег плана износи 
83%, ХЕ „Бистрица” је произвела 240.193.730 киловат-сати, 
то је 86 посто од укупно планираних годишњих количина, 
и ХЕ „Потпећ”, једина проточна ХЕ из састава „Лимских 
ХЕ”, је произвела, за протеклих 10 месеци, 124.460.216 ки-
ловат-сати електричне енергије - што износи 58% од плана 
производње за целу ову годину. Укупно, „Лимске ХЕ” су, 
до првог новембра, произвеле 432.059.726 киловат-сати, и 
остваривши годишњи план производње са 72 посто. Да-
кле, од остварења годишњег плана производње од 598 ми-
лиона киловат-сати - нема ништа.

ХЕ „Зворник” је, до 05. новембра, произвела 328.907.000 
киловат-сати, остварење годишњег плана производње из-
носи 91,41 посто, нема говора да испуне годишњи план 
производње, јер су планови за последња два месеца висо-
ки, због очекиваних јесењих киша.

Што се тиче највеће, ХЕ „Бајина Башта”, ситуација је ско-
ро иста, за протеклих десет месеци, произведено је 960 
милиона киловат-сати, испуњење годишњег плана од ми-
лијарду и по киловат-сати је само пуста жеља, без обзира 
што је стигла вода, првог новембра чак око хиљаду кубика 
у секунди, и морали су преливати, а наредних новембар-

ских дана доток Дрине се усталио на 600 кубика у секунди- 
колико износи просечни пројектовани доток. Једина свет-
ла тачка у овогодишњој производњи електричне енергије 
је РХЕ „БајинаБашта”, која је, за дест месеци, произвела 
446 милиона киловат-сати, остваривши план производње 
са 155 посто. План пумпања воде у акумулацију на Тари је 
остварен са 160 посто, у језеру РХЕ има воде за призводњу 
140 милиона киловат-сати, од максималних 195 милиона, 
нема сумње да ће се побољшана хидрологија у новембру 
искористити да се језеро на Тари напуни до врха, и хладни 
зимски дани дочекају са великом златном резервом, која 
ће допринети стабилном функционисању електроенергет-
ског система.

НАЈМАЊЕ ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА
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Овогодишња суша је оставила  веома негативне 
последице на производњу електричне енергије у 
хидроелектранама. Једино РХЕ испунила план

Акумулација ХЕ „Кокин Брод”
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Деветомесечно пословање
- са добитком

П ривредно друштво „Дринско-Лимске ХЕ”, за проте-
клих девет месеци, је успешно пословало. Остварен 
је пословни приход у износу од 2.488.299.000   ди-

нара, остваривши план са 104 посто. У структури прихо-
да, наравно, доминира приход од производње електричне 
енергије, који износи 2.436.417.000 динара, донације изно-
се 23.622.000, и остали пословни приходи су 28.260.000 ди-
нара.

Пословни расходи, и првих девет месеци, износе 
2.007.769.000, план расхода за деветомесечни период, је 
остварена са 84 посто, значи да се штедело, и домаћински 
пословало. У структури расхода највећа ставка је аморти-
зација у износу од 570 милиона динара, затим следи на-
бавка електричне енергије за пумпање РХЕ, која је коштала 
405.743.000, па трошкови запослених са 363.897.000 дина-
ра, у којима зараде учествују са 295.948.000 динара. Одр-
жавање је коштало 283.615.000 динара, и износи само 49 
посто од плана !?! Пада у очи да су обавезе према држа-

ви однеле скоро исто средстава као зараде запослених - 
288.110 динара.

Остварени су приходи од финансирања - приходи од ка-
мата у износу од 104.591.000 динара, приходи од позитив-
них курсних разлика - 62.801.000 динара. Такође, остваре-
ни су и финансиски расходи у износу од 167.401000 динара, 
то и расходи, углавном, су  камате са 29.664.000 динара.

Када се све сабере, и одузме - остварен је укупни финан-
сиски резултат од 603.578.000 динара, и по одбитку пореза 
на добит и износу од 127.639.000 динара, нето укупан фи-
нансиски резултат је 476.209.000 динара.

Сасвим добар финансиски резултат, али ни теоретски 
није могуће остварити финансијски успех из прошле по-
словне године, јер су хидроелектране ПД „Дринско-Лим-
ских ХЕ” произвеле рекордних 3,6 милијарди киловат-сати 
електричне енергије, пребацивши план за трећину, а ове 
године остварење плана ће бити само око 80 посто.

И ПОРЕД СУШЕ ПОЗИТИВНИ

И поред суше у првих девет месеци ове године,  остварен је пословни приход 
од близу 2,5 милијарде динара, што чини остварење плана са 104 посто
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Централна команда ХЕ и РХЕ „Бајина Башта”
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Светска - а наша

З апослени у хидроелектранама 
„Бајина Башта” обележавају 27. 
новембар Дан предузећа. Имају 

се чега и присећати, и прослављати. 
Давне, 1966. године, 27. новембра, у 
омалено место Перућац слила се вели-
ка маса света. Окупило се око 30.000 
људи, дошли су из свих крајева Југо-
славије да присуствује великом до-
гађају - рађању ГИГАНТА на Дрини, 
председник Тито је пустио у рад ХЕ 
„Бајина Башта”, највећу електрану у 
тадашњој Југославији. Био је то, заис-
та, велики догађај за тадашњу велику 

Југославију, јер је индустријализација 
хватала замах, киловати су били по-
требни као хлеб насушни.

Идеја о градњи ХЕ „Бајина Башта” 
рођена је одмах након другог свет-
ског рата, истражни радови су рађе-
ни по идејама, и нацртима знамени-
тог инжењера Миладина Пећинара, 
половином педесетих. Извршно Веће 
Србије је основало предузеће у из-
градњи ХЕ „Бајина Башта” 1959. го-
дине, али је права градња започета 
1962. године. Неколико хиљада вред-
них градитеља, предвођени легендар-
ним неимаром Бором Јовановићем - 
„Кинтом”, по други пут, преградише 
силну и непредвидиву Дрину, поди-
гнута је брана дужине 460 метара, ви-
сине 90 метара, језеро ХЕ се пружило 
52 километра - до чувене Андрићеве 
НА ДРИНИ ЋУПРИЈЕ у Вишеграду. У 
брану је уграђено милион кубика бе-
тона, градитељи су уградили сву своју 
снагу, и умеће, а неки и свој живот. У 
брани је смештена машинска хала  са 
четири генератора, сваки има инста-
лисану снагу од 92 мегавата. Напра-
вили су „Гигант на Дрини” годину 
дана пре рока, и утрошили великих 
пет милијарди ондашњих динара. То 
се десило тада, и више никада. Тај ве-

лики историски датум 27. новембар 
1966. године је веома значајан за раз-
вој Електропривреде Србије, тада је 
ударен темељ стабилности електро-
енергетског система, јер је сваки ис-
пад далековода, оптерећеног са 200 
МW значио распад система, није било 
ни „Ђердапа”, ни „ТЕНТ-а”, а тих 368 
МW из ХЕ „Бајина Башта” је било спа-
соносно. Прошла је, од тада, 41 годи-
на ХЕ „Бајина Башта” је дала велики 
допринос раду и развоју Електропри-
вреде Србије, и земље у целини. Ге-
нератори су покренути 52.500 пута, 
радили су 870.500 сати, и произвели, 
до сада, 60 милијарди, и осам стоти-
на милиона киловат-сати електричне 
енергије.

Године 1982. истог датума, и на ис-
том месту, окупио силан свет да уве-
лича велики догађај - пуштање у рад 
РХЕ „Бајина Башта”. Поново је рођен 
„ГИГАНТ НА ДРИНИ”, јачи и велин-
чанственији, снаге 614 МW. Оствари-
ло се креманско пророчанство - Дрина 
је потекла узбрдо на Тару тунелом ду-
жине 8 километара, пречника 6,3 ме-
тра, у акумулационо језеро садржаја 
150 милиона кубика - што је довољ-
но за производњу 195 милиона кило-
ват-сати електричне енергије. Ова ре-

НАВрШИЛА сЕ 41 ГОДИНА рАДА ХЕ „БАЈИНА БАШтА” И 25 ГОДИНА рАДА рХЕ „БАЈИНА БАШтА”
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Борисав - Бора Јовановић

41 ГОДИНА РАДА - ХЕ „БАЈИНА БАШТА”
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верзибилна хидроелектрана тада, по 
много чему, јединствена у свету - има 
највећу акумулацију, и највећи пад 
од 600 метара. Светска, а наша! Ово 
светско чудо од електране је изграђе-
но захваљујући чудотворном неимару 
покојном Раденку Николићу, дуго-
годишњем директору ХЕ „Бајина Ба-
шта”, и бившем генералном директо-
ру ЕПС-а. Било је пуно оспоравања, и 
противника ове градње, срећом упор-
ност Раденка Николића је победила. 
Основна идеја градње реверзибилке 
је била да се спречи преливање вели-
ких вода у ХЕ „Бајина Башта”, да се 
врши предпражњење пумпањем воде 
на Тару - да би се одозго вратила када 
је најпотребније, и у киловате прет-
ворила. За пумпање би се користили 
ноћни вишкови струје, термоелектра-
не се не би гасиле. Време данашње, не 
рачунајући, чак, ни наведене разло-
ге, демантује све противнике градње 
РХЕ, јер је то једино постројење данас 
на коме се може зарађивати, у општој 
несташици електричне енергије. На-
име, код увоза, и извоза однос кило-
вата, зависно да ли су вишкови, или 
оскудице, се креће од један до пет, а 
некада и један према десет?!

За протеклих 25 година, два моћна 
„Тошиба” мотор-генератора, са по 307 
МW инсталисане снаге, покренути су 

22.100 пута, и радили су 155.000 сати, 
у оба режима. Произведено је 15 ми-
лијарди, и 950 милиона киловат-са-
ти електричне енергије. Ако се томе 
дода енергија утрошена за пумпање 
од близу 22 милијарде КWh - добије се 
импозантан податак да је, за 25 годи-
на, конвертовано 38 милијарди кило-
ват-сати. Још једна чињеница, везана 
за рад ове РХЕ је готово невероватна, 
запрепастила је и саме Јапанце, који 
су произвели опрему, радила је, без 
генералног ремонта пуне 22 године, 
у свету се то ради сваке десте године. 
Коначно, пре три године реверзибил-
ка је подмлађена, тачније - као нова је, 
и наредних 10, 15 година неће требати 
неки већи захват. А, радила је РХЕ као 
сат, безброј пута је спасила систем од 
распада, била је, и остала чврст осло-
нац, али и регулатор система.

Укупно, ХЕ и РХЕ „Бајина Башта” 
су произвеле 76,7 милијарди киловат-
сати електричне енергије. Рачунајући 
по најнижим ценама у окружењу - то 
је производња од три милијарде евра! 
И, још нешто. У ХЕ „Бајина Башта” је 
запослено 205 радника, а инсталисана 
снага ХЕ и РХЕ је 1000 МW, дакле, 5 
МW по раднику, то је продуктивност 
и изнад светске. Погонска спремност 
свих постројења је стопостотна, а ки-
ловати из ХЕ „Бајина Башта” су, уз ХЕ 

„Зворник”, а и то је огранак друштва, 
је најјефтинији. 

Имају се радници овог вредног и ус-
пешног колектива чега сећати, и раш-
та славити. Поносни на прошлост - 
загледани су у будућност. 

Завршена је сва тендерска, и бан-
карска процедура, до краја новембра 
се очекује потписивање Уговора о ре-
витализацији  ХЕ „Бајина Башта”. 

Биће и она - као нова, поново рође-
на.

Раденко Николић

25 ГОДИНА РАДА - РХЕ „БАЈИНА БАШТА”
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Мала електрана - велики јубилеј
у    дане када се обележава 27. новембар -Дан ХЕ „Бајина-

Башта”, јер су тог историског датума, пуштене ХЕ и 
РХЕ „Бајина Башта”, треба се присетити још једног 

27-ог новембра, давне 1927. године. Тада је пуштена у рад 
мала хидроелектрана „Врело” у Перућцу. Њен идејни тво-
рац је био знаменити професор инж. Миладин Пећинар. 
Изграђена је на Перућачком Врелу, реци дугој 365 мета-
ра, најкраћој реци у Србији, која се зове „река дуга годину 
дана”. Мини хидроелектрана „Врело” је радила све до1959. 
године, када је, због дотрајале опреме, и учесталих ква-
рова, њен рад обустављен. Осветљавала је она нашу чар-
шију дуго, а било је струје и за тада једина два предузећа 
„Металац”, и „Црни Врх”. Наравно, не истовремено, него 
наизменично, по плану, јер је снага била мала. У периоду 
1985-1986. године, извршена је репарација и модернизација 
комплетне електромашинске опреме и саме зграде, где је 
смештен један агрегат, снаге 90 КW, са Франсис турбином, 

производње GANC DANUBIUS BUDAPEST, и асинхроним 
генератором, производње „СЕВЕР”- Суботица. Поновно 
везивање на дистрибутивну мрежу обављено је 27. новем-
бра 1986. године, на њену 60-огодишњицу првог пуштања 
у рад. Потпуна реализација целог пројекта предвиђена је 
у две фазе. Прва је завршена 1986. године, а у другој фази 
потребно је уградити још један агрегат, снаге 100 КW, али 
за реализацију ове фазе потребна је реконструкција водо-
захвата, и доводног канала.

Због дотрајалости опреме, МХЕ „Врело” често ради са 
снагом од 30 КW. Њена просечна годишња производња је 
око 220.000 киловат-сати електричне енергије, са просеч-
ним годишњим часовима рада од 6.500 сати. Од њеног об-
нављања, 27. новембра 1986. до 31. децембра 2005. године, 
МХЕ „ВРЕЛО” је произвела 

 3.830.885 киловат-сати електричне енергије. Највећа 
производња за период 1986-2005. је била 1987. године, 
када је произведено 395.676 КWh, а агрегат је био на мре-
жи 7981 сат, а најмања производња, за исти период, је била 
1994. године, када је произведено 12.240 КWh, а агрегат је 
радио само 300 сати.

Предност МХЕ „Врело”, у односу на остале мини хидро-
електране, је њена близина постојећим ХЕ и РХЕ „Бајина 
Башта” тако да исти радници, поред шест моћниh агрега-
та ХЕ и РХЕ, одржавају и овај седми, мали агрегат, током, 
свих 24 сата, током целе године.

80 ГОДИНА ОД ИЗГРАДЊЕ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ВРЕЛО” 
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прВО „СВЕТЛО” У БАЈИНОЈ БАШТИ <

У овој мини хидроелектрани „Врело”, која је, једина, да-
вала светлост бајинобаштанској чаршији, не рачунајући 
небеску, радили су Аксентије Супуровић, Чедо  Ђукић, 
Милош Шкрњић... Мала је то снага била да би подмирила 
све потребе за струјом, укључење иоле већег потрошача 
је „дрмало” казаљке на инструменту. Тако, једном при-
ликом, напон на волтметру нагло опаде, а дежурни сам 
себи гласно рече - Ауу... опет Божо  ковач укључио швајс 
апарат!

Иначе, Супурово име 
је везано за почетак 
градње ХЕ „Бајина Баш-
та”, он је први  дошао на 
градилиште, на ледину, 
боље рећи, први зада-
так му је био да доведе 
струју у Перућац - да 
би градитељи могли да 
раде. Сам долазак, пак, 
Супура у ХЕ је интере-
сантан. Он је радио у 
електричном преду-
зећу „ТАРА”, и једног 
дана бануше Бора - 
Кинта, и Мирослав Јовановић, и Бора упита - Колико вас 
техничара има? Била су два електротехничара - Сретен 
Павловић, директор, и Супур. Онда, Бора рече - Вама 
је довољан један, а ти Супуровићу прелазиш  у ХЕ 
„Бајина Башта”. Одмах су се договорили, остало је да се 
спроведе та администрација око преласка, и да му јаве. 
Отегло се то, а ево и зашто. Супур је прошао голооточку 
голготу, као студент, ни крив ни дужан, али им, наравно, 
то није рекао, прећутао је, за сваки случај!  Тек ове године 
је  добио званичну рехабилитацију по тој осуди. 

Аксентије Супуровић - Супур

Мини ХЕ „Врело” у Перућцу

Турбина седмог агрегата 
ХЕ „Бајина
Башта”
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Увек у врху
о дмах, након завршетка градње ХЕ „Зворник”, вред-

ни неимари, наоружани ентузијазмом, и стеченим 
искуством, започели су градњу ХЕ „Бистрица”, која 

је пуштена у погон давне 1962. године. Био је то дан за па-
мћење и историју, јер је први напон 220 KV у тадашњој Ју-
гославији потекао са сабирница генератора у ХЕ „Бистри-
ца” до разводног постројења 220 KV у Бајиној Башти, а 
онда далеководом број 204 прослеђен у Београд. Протекло 
је, од тада, 47 година и HE „Бистрица” је, укупно, произ-
вела 15 милијарди и 382 милиона киловат-сати електри-
чне енергије. Вредни градитељи, предвођени легендарним 
директором Тиком Љујићем, наставили су да граде без 
предаха. Ницале су хидроелектране у лимској долини као 
печурке после кише. ХЕ „Кокин Брод” је пуштена у погон 
1962. године, и до сада је произвела  две милијарде и 357 
милиона киловат-сати, ХЕ „Потпећ” -1967. године, до сада 
је произвела 7 милијарди и 739 милиона киловат-сати, и 
коначно -1979. године пуштена је у рад ХЕ „Увац”, која је 
произвела 1 милијарду и 665 милиона киловат-сати елек-
тричне енергије.

Дакле, за 19 година - 4 електране! Штета што нису на-
ставили да граде, потенцијал Увца је искоришћен, а хидро-
потенцијал Лима је искоришћен са само десет посто, јер 

је планирана градња 11 хидроелектрана. Урађени су били 
пројекти, и неки истражни грађевински радови на градњи 
ХЕ „Бродарево” од 50 мегавата, и реверзибилне ХЕ „Би-
стрица”, снаге 680 мегавата. Али, то беше све, ако буде 
пара, и памети - градиће се то.

Иначе, укупна инсталисана снага „Лимских ХЕ” је 233 
мегавата, и до сада је произведено 27 милијарди и 143 ми-
лиона киловат-сати електричне енергије, и то онда када је 
најпотребније - у шпицевима оптерећености система, јер 
од 4 хидроелектране, једина проточна је ХЕ „Потпећ”.

Током свих протеклих 47 година, рад „Лимских ХЕ” је за 
сваку похвалу. Успех је то, који траје. Увек су били у врху 
по погонској спремности, и продуктивности рада, мерена 
било којим показатељима. У почетку је било упослено 270 
радника, па се током више од 25 година број запослених 
кретао око 220, а сада је запослено само 170 радника. Да-
кле, број запослених се стално смањивао, а производња се 
повећавала - па је прошле године, на Видовдан, 28. јуна ис-
пуњен годишњи план, и остварена рекордна производња. 
Имају се вредни радници „Лимских ХЕ” са чим похвалити, 
и рашта славити. Наравно, сасвим скромно, у свом стилу.

УЗ 15 ОКТОБАР - ДАН „ЛИМСКИХ ХЕ”

Хидроелектрана „Увац”
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ХЕ „Зворник” одолева 
зубу времена
Х идроелектрана „Зворник” је био 

један од највећих, најважнијих 
објеката, који су се градили у ок-

виру првог петогодишњег плана на-
кон другог светског рата. Решењем 
Владе ФНР Југославије, од 8. августа 
1947. године основано је предузеће од 
општедржавног значаја под називом 
„Хидроелектрана на Дрини”. И почела 
је натчовечанска борба са неукроти-
вом Дрином. Градило се примитивним 
средствима, помоћу „штапа и канапа”, 
оскудевало се у свему, осим у вољи за 
рад, и невиђеном ентузијазму. Помоћ  
Совјетског Савеза је изостала из поз-
натих политичких разлога. Улагани су 
натчовечански напори, али све што 
би вредни неимари дању урадили - 
надође силна Дрина до неба, и све од-
несе. Нервирао се, и бринуо због спо-
рог напредовања и сам „највећи син 
наших народа и народности” - па је са 
Голог отока пустио легендарног гра-
дитеља Панту Јаковљевића да припо-
могне. И, посао је кренуо како ваља. 
Дрина је преграђена, изграђена је бра-
на дугачка 166 метара, а висока 42 ме-
тра. Укупна запремина акумулације је 
89 кубних хектометара, а површина 
језера је 13 квадратних километара. У 
две машинске зграде монтирана су че-
тири генератора укупне снаге 96 МW. 

Први киловати у ХЕ „Зворник” 
су произведени приликом пробног 
пуштања у рад 26. јула 1955. године, 
али је „првенац на Дрини” свечано 
пуштен у рад 26. септембра исте годи-
не. Нажалост, 39 неимара је изгубило 
живот приликом ове драматичне бор-

бе са неукротивом Дрином. Њихова 
имена су уклесана на спомен плочи 
испод бране, те највеће жртве се ни-
када не смеју заборавити. 

Протекло је од тада пуне 52 године, 
много воде је Дрином протекло, али 
не више улудо. ХЕ „Зворник” је, за 52 
године рада, произвела 23 милијарде 
и 23 милиона киловат-сати електри-
чне енергије. Звучи готово нествар-
но, али највећа производња остваре-
на на педесету годишњицу рада - тада 
је произведено 567 милиона киловат 
– сати. Међутим, ове године хидро-
логија је катастрофално лоша, и план 
производње се остварује са 86,7 посто 
на годишњем нивоу - истиче Мило-
рад Драгић, директор ХЕ „Зворник”. 
А, треба рећи да је, током свих про-
теклих година, ова електрана произ-
водила најјефтиније киловате у елек-
троенергетском систему Југославије,и 
Србије. И, вазда била у врху по погон-
ској спремности. 

Одолева „Првенац на Дрини” зубу 
времена, али ни то није случајно. По-
стројења се негују, стручно ремонтују, 
и редовно одржавају. Стално се ту 
нешто ради. Седамдесетих су замење-
ни сви намотаји на сва четири гене-
ратора, осамдесетих су замењени сви 
енергетски каблови, и каблови за уп-
рављање и сигнализацију. У ХЕ „Звор-
ник” не постоји ни један стари кабал, 
сви су замењени, а дужина тих за-
мењених каблова је свих 100 киломе-
тара - каже директор Драгић. Посма-
трано са ове историјске дистанце - ХЕ 
„Зворник” је историски догађај, који 

је веома утицао на развој српске елек-
тропривреде, и индустрије. Градећи 
електрану, вредни неимари су гради-
ли и себе. Била је то својеврсна ков-
ница кадрова. Ту се стицало драгоце-
но искуство, које је било злата вредно 
у каснијим градњама. Панта Јаковље-
вић је отишао да гради ХЕ „Бистрицу”, 
и „Кокин Брод”, а Бора „Кинта” и Ми-
рослав Јовановић су успешно, и пре 
рока изградили ХЕ „Бајина Башта”. 

Толико о пр ошлости, али -тре-
ба и мора се мислити о будућности. 
Урађен је Пројекат о ревитализацији 
ХЕ „Зворник”, и Студија оправда-
ности, треба то да размотри Струч-
ни Савет ЕПС-а, а први генератор би 
требао да се подмлађује 2010. годи-
не - каже Драгић. Уствари, не може 
се то назвати подмлађивање, јер се 
мења све, осим бетона. Монтираће се 
сва четири нова, савремена генерато-
ра, нове турбине већег пречника. Ове 
постојеће нису одговарајуће у односу 
на пад, али када се то набављало пре 
60 година није се могло бирати. А, ве-
ровали, или не, овде су у погону пре-
кидачи „Сименса” стари 60 година. 
Наравно, радиће се реконструкција 
разводног постројења, али је то друга 
прича, јер постројење ће бити у своји-
ни ЕМС-а чим се са постројења из-
мести команда хидроелектране.

Ефекти предстојеће ревитализације 
биће импозантни - биће то нова елек-
трана са увећаном инсталисаном сна-
гом за 20 посто, то је око 20 мегавата. 
Тај посао се, неизоставно, мора оба-
вити, то је улагање у будућност. Рад-
ници ХЕ „Зворник” су своје рекли у 
прошлости, имају шта обележавати, и 
славити.

ХЕ „ЗВОРНИК” ОБЕЛЕЖИО 52 ГОДИНЕ  УСПЕШНОГ РАДА
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прИХВАЋЕНА СТУДИЈА рЕВИ- <
ТАЛИЗАЦИЈЕ ХЕ „ЗВОрНИК” 

Стручни савет ЕПС-а је 11.10.2007. 
године прихватио Студију „ИДЕЈ-
НИ ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ХЕ ЗВОРНИК” 
уз извесне примедбе стручних 
известилаца које треба отклони-
ти и наставити рад на припреми 
документације. Такође је донет 
закључак да се формира тим за 
израду тендерске докуменатације 
за главну опрему ХЕ „Зворник”

Хидроелектрана „Зворник”
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ХЕ „бајина башта”  <

10 година

Полић Олга, Милићевић Снежана, 
Малинић Милош, Петровић 
Ратко, Павловић Драган, Ђенисић 
Славиша, Пурић Ненад, Југовић 
Радоје, Божић Милан, Милекић 
Александар, Рисимовић Жељко, 
Змијанац Зоран, Мандић Дејан, 
Ковачевић Зоран, Ђокић Милутин, 
Стојановић Милован, Стаменић 
Горан, Ристић Предраг.

20 година

30 година

Јечменица Мирјана, Видовић 
Драган, Стаменић Мићо, 
Николић Живко, Илић Драган, 
Тришић Миленко, Николић Раде, 
Милосављевић Ђорђе.

 „ЛИМСКЕ ХЕ”  <

10 година

Варагић Милан, Јелић Бојан, 
Мутавџић Раде, Гојовић Радисав, 
Лојаничић Миливоје, Бјелић 
Б. Драган, Чоловић Брана, 
Драгашевић Миломир, Мандић 
Владан, Вукосављевић Славојка, 
Леовац Светозар

20 година

Ристић Предраг, Вранић Милосав, 
Хаџисалиховић Слађана

30 година

Рвовић Гаврило, Бабић Драгољуб, 
Гујаничић Анђелко, Крџавац 
Радомир, Лековић Милош, Рајић 
Миле, Романдић Љубиша, Љујић 
Слободан, Бјелић В. Драган, Лечић 
Драгица, Маринковић Владан

ХЕ „ЗВОРНИК”  <

10 година

Васић Жељко, Митровић Милан, 
Радић Драган, Софронић Милорад

20 година

Пајић Милић, Бркић Миленко, 
Јовановић Томица, Врачевић 
Михаило, Тадић Раденко, Тадић 
Горан

30 година

Суботић Милан

ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА”  <

20 година

Пејица Владе, Обреновић Слободан

JУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗА НЕПРЕКИДАН РАД У КОЛЕКТИВУ

Јубиларци
Дринско-Лимских 2007

П ривредно друштво 
„Дринско-Лимске хи-
дроелектране” је по-

четком новембра 2007. го-
дине на списку имало 519 
запослених радника. Од тога 
су 73 жене или 14%, и 446 
мушкараца или 86%. Ста-
росна структура је веома 
забрињавајућа и она износи 
45,3 године.

Јубиларне награде за 10, 20 
и 30 година непрекидног рада 
и доприноса раду колектива 
ове године су обрачунаване у 
складу са одредбама Правил-
ника о раду, јер Колективни 
уговор још није потписан. 

У овој години је било укуп-
но 64 „јубиларца” и то у ХЕ 
„Бајина Башта” - 26, у „Лим-
ским ХЕ” - 25, у ХЕ „Звор-
ник” - 11 и у ХЕ „Електромо-
рава” - 2.

Хидроелектрана „Међувршје”
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Дрински слив ће бити чистији
Г одинама су „Лимске ХЕ” имале велике проблеме са 

отпадом, који је Лимом стизао у језеро проточне ХЕ 
„Потпећ”. Практично, сав отпад са депонија При-

боја, Пријепоља, Сјенице и Нове Вароши је завршавао у 
потпећком језеру, јер су га набујали потоци доносили у 
Лим. Отпад у језеру је био у толиким количинама да се, 
у сред лета, по језеру могло пешачити! Отпад је, наравно, 
угрожавао и производњу у  овој хидроелектрани, јер су за-
пушаване решетке на брани, и смањивала снага агрегата. 
Решавали су овај горући, и хронични проблем, са анга-
жовањем гњураца, и повременим пражњењем језера. Но, 
требало је решавати узрок, а не последицу, а општине из 
Лимске долине су биле несхватљиво пасивне. Но, коначно 
је дошао дан да се овај проблем скине са дневног реда.

У ували, изнад регионалног пута Бистрица - Прибој, пре-
дузеће „Београђевина” из Београда започело је изградњу 
прве фазе регионалне санитарне депоније „Бањица” за че-
тири града Старог Влаха, и Полимља - Нову Варош, Сје-
ницу, Пријепоље и Прибој. Радови, вредни сто милиона 
динара, које је обезбедио Републички фонд за заштиту 
животне средине, треба да се заврше за пет месеци. Према 
пројекту београдског Института „Кирило Савић”, овде ће 
комуналци довозити смеће, из кога су издвојене секундар-
не сировине, али ту неће бити места за кланичне остатке, 
медицински отпад, и штетне материје. Постојећи поток се 
уводи у цеви, а смеће ће се одлагати на непропусној фолији 
по „сендвич” систему, свакодневно ће се формирати „ће-
лије”, тако што ће се отпад сипати до висине од 2,90 мета-
ра, и сабијати, а затим прекривати слојем иловаче. Биће 12 
слојева на пет каскада у ували.

Дренажни систем ће сакупљати отпадне воде, које се 
цеде на депонији, и доводи до постројења за пречишћа-
вање - па ће у потпећко језеро одлазити чиста вода. Век 
овакве депоније је 20 година. Дакле, за потпећко језеро на-
зиру се бољи дани, а у циљу решавања проблема отпада у 

језеру ХЕ „Потпећ”, „Лимске ХЕ”  су, ове године, пред ре-
монтну сезону, реконструисале и адаптирале кран на бра-
ни, којим ће се отпад вадити из језера. Посао је одрадила 
„Гоша”, а вредност посла је 36 милиона динара.

Наравно, чистији Лим значи и чистију Дрину, која је, 
због људског немара, затрпана отпадом. И у очувању ове 
прелепе реке обављају се неке активности. Регионална ко-
мисија за екологију и заштиту животне средине за југо-
источну Европу, коју подржава и финансира Краљевина 
Норвешка, је основала комисију за Дрину, и састанцима 
комисије присуствују представници 18 општина из дрин-
ског слива, разматрају се иницијативе за очување Дрине од 
отпада и загађења. 

Половином марта на Тари је одржан други састанак, на 
коме је присуствовао и норвешки амбасадор у Србији Тор 
Гиселсен, са норвешким експертима за ову проблематику, 
који имају задатак да едукују заинтересоване да реше про-
блеме загађивања Дрине. У том циљу је основана и канце-
ларија за реку Дрину, саседиштем у Бајиној Башти. 

Међутим, џаба рад. Не могу нам Норвежани преко ноћи 
променити свест, проблем је у нашем човеку. Од конкрет-
них решења, опет је поменута реконструкција брода, и по-
стављање запрека у језеру ХЕ „Бајина Башта” на двадесе-
том километру од бране хидроелектране. 

Чини се да су ови састанци, уз сва уважавања за ангажо-
вање и финансирање од стране Норвешке, личе на „причу 
ради приче”, јер је норвешка влада, до сада, платила 300.000 
евра, а брод је коштао 60.000 евра, а проблем отпада у је-
зеру није, ни изблиза решен. Приче политичара, и осталих 
учесника ових састанака, и преводилаца, коштале су пет 
пута више од брода-чистача ?!

Чишћење језера се, и даље, обавља ангажовањем кајака-
ша, и дизалицом. Мора се рећи да је, ове године језеро ХЕ 
„Бајина Башта”, током туристичке сезоне, било чисто што 
је допринело развоју туризма наше општине. По речима 
Миће Стаменића, управника хотела „Језеро”, попуњеност 
капацитета, током целе сезоне, је била стопостотна, није 
било ни једног слободног лежаја, а издате су све располо-
живе собе у Перућцу.

Живко Николић, руководилац грађевинске службе у ХЕ 
„Бајина Башта” је чове од струке, има, наравно, другачије 
мишљење за решавање овог проблема. Каже - треба пос-
тавити запреке отпаду у рукавцу Дервента, реконструиса-
ти брод тако да скупља отпад, ту га пресовати, утоварати 
у други брод, који ће отпад довући до бране, и утоварити 
на камион, па одвести у депонију. То би било целовито ре-
шење, али ко пита стручњаке? И, још нешто. Сва је повика 
на пластични отпад, и људски фактор, а Живко каже да су, 
прошле године, из језераХЕ, извукли 3.000 кубика дрвећа, 
обале Дрине треба култивисати, очување Дрине је ком-
плексан посао. Дрина сама откида дрвеће са својих обала, 
дивља је, и плаховита.

А, Василије Павићевић, директор ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ”, рече све у једној реченици - Дрину треба ставити под 
заштиту државе, поставити чуваре да чувају, и сачувају 
ово благо, које нам је природа даривала.

Детаљ са језера „Потпећ”
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ЕСУСРЕТАЊА ПО КОЛЕКТИВУ

Један човек за три посла

Хуманост без граница

С тарији Бајинобаштани се добро 
сећају - када би, кроз нашу чар-
шију, пролетео ауто „као метак” 

- сви су знали, оде Златан са саните-
том за Ужице. То је било чудо над чу-
дима. Од болнице у Бајиној Башти до 
ужичке болнице стизао је за 23 мину-
та! Од тада су путеви поправљани, ку-
повани нови аутомобили, али тај бр-
зински рекорд још нико није оборио. 
Возио Златан санитет пет година, спа-
шавао многе животе, а онда, пре 33 го-
дине, започео свој живот и рад у ХЕ 
„БајинаБашта”. Боље рећи - рад, јер 
живот и није неки. Школујући се, и 
радећи, стекао Златан четири дипло-
ме висококвалификованог мајстора - 
ВК возач, ВК аутомеханичар, ВК ауто-
електричар, и ВК електромеханичар.

Радио Златан свој основни посао 
аутоелектричара како то само он уме, 
али и остало што затреба, а стално 
затреба. Онда, пре осам година, „ни-
чим изазван” обрео се на месту шефа 
возног парка.

Бити шеф - то подразумева да имаш 
велику плату, кабинет, или бар дво-

собну канцеларију са секретарицом, и 
аутомобил са возачем, да те вози где 
треба, и где не треба. Ништа од тог 
Златан нема. Канцеларија му је скром-
на, 3 х 2 метра. У њој имају две столи-
це, ако седнеш на једну - није сигур-
но да ћеш на њој и остати, „ТА” пећ. 
И, наравно, телефон, који стално зво-
ни, сви траже превоз. Тешко је то удо-
вољити, али Златан некако успева, па 
још без нервозе. Успева он још много 
шта. Заврне вајни шеф рукаве и про-
вери аутоелектрику на сва 32 возила, 
колико има у возном парку! Остали 
шефовски послови се подразумевају. 
А, уместо да га, као сваког нормалног 
шефа, неко нормално вози - он, сва-
ко јутро устаје у пола шест упали ау-
тобус, и вози раднике у Перућац. На-
равно, враћа их, по завршетку радног 
времена. Знају то добро сви у колек-
тиву, знају и руководиоци, али нико 
да се сети да тај коефицијенат зараде 
мало повећа, јер човек ради три посла. 

Не воли Златан да мољака, ради и по-
мало гунђа.

А, Златану није довољан сав тај рад 
у фирми - па, чим дође кући докопа 
се трактора, или фрезе, или нешто 
без везе, и ради до касно у ноћ. Има 
само један проблем - кратак му дан за 
све што је наумио да уради. Радећи са 
својом породицом, стекао Златан три 
куће, и викендицу на Тари, у којој је 
Златан преноћио само три пута за де-
сет година?! Нема човек времена за 
одмор.

До пензије му је остало нешто више 
од две године, није узео отпремнину, 
и добровољно отишао. Какве је среће 
Златан - када он буде одлазио у пен-
зију - мораће он њима да плати !

н едавно је Црвени крст Србије 
организовао пригодан пријем 
за добровољне даваоце крви у 

општини Бајина Башта, и доделио за-
служена Признања вишеструким да-
ваоцима крви. Том приликом, Станку 
Николићу, раднику ХЕ „Бајина Баш-
та” је уручена захвалница, јер је дао 
крв невероватних 130 пута! Но, отом-
потом, најпре која реч о животопису 
овог хуманог човека.

Рођен је 1958. године у Солотуши, 
основну школу је завршио у Пилици. 
Није имао услове за даље школовање, 
морао је да зарађује за кору хлеба, 
учећи уз рад. Завршио је курс за руко-
ваоца грађевинских машина, и тесар-
ски курс. Те дипломе су тада биле на 
цени, пуно се градило. Запослио се у 
ГП „Златибор” у Ужицу. Ех, некада је 
то била добра фирма - уздахну Стан-
ко. У ХЕ „Бајина Башта” је дошао 1986. 
године, ради у РХЕ на машинском одр-

жавању, задовољан је послом. Ваљда 
су и шефови задовољни са његовим 
радом, са осмехом, рече Станко.

Први пут је дао крв у фебруару 1976. 
године. Није то била нека акција за до-
бровољне даваоце, него хитно затре-
бало, повредио се комшија, морао је 
на операцију. Тако је почело, наста-
вио је да, драгоцену течност која жи-
вот значи, даје добровољно, редовно, 
али и ванредно. Давао је и пре истека 
три месеца од последњег давања, тиме 
је могао себи здравље угрозити. Но, о 
томе Станко никада није размишљао, 
једноставно сакрије књижицу, заврне 
рукав, и каже - точи!  

Иначе, Станко има крвну групу 
„0” позитиван, може дати било коме, 
а може да прими само ту, његову 
крвну групу. Ишао је да даје крв и ван 
општине, једном у Зворник, једном у 
Београд, ради одвајања крвне плазме 

од црвених крвних зрнаца, и давање 
једном детету, оболелом од леукемије.

Што редовно, што ванредно, за 21 
годину, Станко је дао крв 130 пута. То 
је повелико буре крви, добио је Стан-
ко за своју хуманост велики број при-
знања, значке, Плакете, Захвалнице... 
О њима Станко не размишља, њему је 
само важно да помогне. Ипак, упитах 
га - докле мисли да даје крв? - Зачу-
ди се Станко, начисто, и једноставно 
рече -докле буду хтели да узимају! 

То се, стварно, зове - хуманост баз 
граница.

Станко Николић

Златан Јовановић
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р азговор са Миланом Стефано-
вићем, председником Коорди-
нације синдиката ПД „Дринско-

Лимске ХЕ” је кренуо неуобичајеним 
током. Више је причао о ономе шта је 
урађено - него о ономе шта није урађе-
но. А, није урађено нешто што је вео-
ма важно, боље речено - најважнији 
акт, који регулише права радника из 
радног односа. Наравно, реч је о Ко-
лективном уговору са послодавцем, 
који је потписан у свим привредним 
друштвима ЕПС-а, изузев у ПД „Дрин-
ско-Лимске ХЕ”. Додуше, директор 
ПД „Ђердап” је потпсао, а потом се 
предомислио, и свој потпис оспориo! 
Шта је ту спорно, и о чему се ту ради? 
Договорено је буквално све, нема 
спорних тачака између нашег синди-
ката, и нашег послодавца, осим једне, 
по нама најважније. Судбинске, јер 
регулише права радника, који је, не 
дај боже, проглашен технолошким 
вишком, и послодавац му откаже Уго-
вор о раду. Председник синдиката ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ” је веома љут на 
своје колеге синдикалце свих при-
вредних друштава ЕПС-а, осим „Ко-
лубаре” јер нису заштитили раднике, 
који би могли бити технолошким 
вишком, и којима следи отказ. Наиме, 
овим потписаним Колективним уго-
вором регулисана је и отпремнина. 
Ми смо хтели нешто друго - као што је 
урађено у „Колубари”. У Колективни 
уговор уграђен је АНЕКС, који регу-
лише висину отпремнине за радника 
који је отпуштен, и комплетан со-
цијални програм. Дакле, не може се 
раднику отказати Уговор о раду док се 
синдикат и послодавац не договоре о 
условима. Нажалост, наш директор то 
није хтео, или није смео да потпише. 
По мишљењу Стефановића није реч о 
неразумевању, јер са послодавцем 
изузетно добро сарађује, већ о хије-
рархијској послушности. Е, сада, како 
је смео, и хтео директор „Колубаре” 
ДА ПОТПИШЕ? Могући одговор би 
био - нешто слично као међународни 
односи, јаче је право силе од силе пра-
ва. 

И, да резимирамо: преговори са по-
слодавцем о закључивању Колекти-
вног Уговора су вођени од септембра 
2006. године, нажалост безуспешно, 
КУ није потписан, Посебан Колектив-

ни Уговор више не постоји, рад и би-
тисање радника у привредном 
друштву је, једино регулисан  Правил-
ником о раду, а ту нема никаквих до-
говора. Крај приче.

А да се сада вратимо на почетак - 
како је организован синдикат ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ”, и како ради? О 
томе, и још којечему, председник каже 
- чланство броји 517 радника, а актив-
ности су бројне, уз договоре са дирек-
тором ПД, јер нема синдикалне актив-
ности без пара, а пошто више нема 
Посебног Колективног Уговора, који 
је обавезивао послодавца да уплаћује 
извесна средства Синдикату. Дакле, 
сада нам је чланарина једини извор 
финансирања, а то је заиста недовољ-
но. Активности синдиката су бројне, а 
то доста и кошта. Но, не треба смет-
нути са ума да су радницои ти који 
обављају ремонте, одржавају објекте, 
од њих зависи и профит, и дужност 
послодавца је да се о њима брине. Из-
гледа да неки послодавци, који све са 
запада преписују, и овде би да приме-
не. Заборављају да се, у свим нормал-
ним државама са синдикатом мора 
преговарати о свим битним питањи-
ма, важним за радника - каже Стефа-
новић.

Но, још мало о организацији - Коор-
динацију ПД „Дринско-Лимске ХЕ” 

сачињавају 4 радника из Бајине Баш-
те, 3 из „Лимских ХЕ”, 2 из Зворника, и 
2 из Чачка. Координацију синдиката 
за хидроенергију сачињавају по пет 
чланова из ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, 
и пет из Ђердапа. У Главном одбору 
синдиката ЕПС-а ми и Ђердап имамо 
по једног представника. 

Када је, већ поменут синдикат ЕПС-
а, ту је прави хаос и расуло - каже Ми-
лан, ми смо покренули иницијативу 
за смену председника ГО, ту постоје 
две струје - произвођачи и дистрибу-
ције, које би хтеле свој посебан синди-
кат, ко зна какве се ту игре између 
синдиката, послодавца, и ко ће знати 
још кога?! У току је реорганизација 
синдиката. „Колубара” је преузела во-
дећу улогу - што је и природно, јер су 
најбројнији. 

Е, а сада о ономе што значи живот у 
нашој фирми, одсносно како и колико 
синдикат брине о свом чланству. 
Стварно, може се рећи да брине. До-
бро, набавка намирница припада про-
шлости, мада је још има, али није при-
оритет. Мање су важни излети и 
екскурзије, али их има, једанпут, или 
двапут годишње. Битно је бањско ле-
чење, јер смо стар колектив, људи су 
заморени, истрошени, о томе водимо 
рачуна. За похвалу је и сарадња син-
диката и послодавца, јер без тога теш-
ко да би било и лечења, и рекреације, 
па ни спортских игара. За лечење те-
жих обољења, које изискује велика 
финансиска средства, синдикат се ан-
гажује, и та средства обезбеђује преко 
Фонда солидарности синдиката ЕПС-
а, у два случаја смо тако обезбедили 
средства за лечење наших радника - 
каже Стефановић. 

Иначе, за крај ове синдикалне при-
че, једна важна констатација - синди-
кат домаћински послује, добро се од-
мери сваки динар - па се онда потроши, 
на рачуну имају 2.700.000 динара.  Ма-
шала!

Милан Стефановић

По мери радника
МИЛАН СТЕфАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ПД  „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ”

Директор ПД Павићевић:

НЕЋУ ПОТПИСАТИ  К.У.  СА  <
НЕДЕФИНИСАНИМ ОДНОСИМА!

И не само то.  На све њихове 
захтеве, на које сам пристао - 
повлачим реч. Претерали су. 
Па, они хоће да се питају када 
се радник прима, када му се 
одређује зарада, а врхунац свега 
је тај њихов фамозни анекс. 
Као, у случају технолошког 
вишка, и отпуштања радника 
- тек ћемо да преговарамо 
о висини отпремнине, па то 
је бесмислено. У предлогу 
Колективног уговора се навод 
да, ако до тога дође, то ће бити 
решено у складу са Законом, а 
не - преговараћемо. Тиме они 
могу да блокирају сваку одлуку 
послодавца. 
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Хидраши - вицешампиони
С портски сусрети радника ЕПС-а, који се традицио-

нално, одржавају почетком октобра, ове године су, 
по 34. пут, одржани у Будви, у објектима којима газ-

дује „Епстурс”. Игре су одржане 6. октобра, на Дан Елек-
тропривреде Србије. Учествовало је 410 такмичара, мање 
него што је уобичајено, јер нису дошли радници „Колуба-
ре”, „ТЕНТА”, „Панонских ТЕ-ТО, и угљари „Костолца”. Да 
се човек прекрсти и левом и десном руком?! У Синдикату 
ЕПС-а је потпуни хаос, расцеп на два синдиката је питање 
дана, а за то су окривљене дистрибуције, хоће свој, посебан 
синдикат, они су дошли на Игре, а они, који се залажу за 
јединствени синдикат - нису дошли!? Пре ових спортских 
сусретa требало је одржати спортске сусрете хидраша, које 
би послужиле за избор заједничке екипе, ХЕ „Ђердап” је 
требала бити домаћин, али директо ХЕ „Ђердап” није хтео 
да организује Игре! Тако су, за састав екипе били меритор-
ни резултати са претходних сусрета хидраша. Екипу Ко-
ординације производње хидроенергије сачињавало је по 
50 такмичара из ПД „Дринско-Лимске ХЕ” и ПД ХЕ „Ђер-
дап”. Међутим, као и ранијих година, одабир такмичара 
из „Дринско-Лимских ХЕ” је био бременит проблемима, 

атмосфера је била усијана - истиче Милан Стефановић, 
председник синдиката. Сви би хтели да иду, чак и они, који 
су видели лопту само у излогу, никада је нису шутнули, ка-
жем му - када си ти играо фудбал, сломиће ти ногу, џаба 
- хоће сви да иду, пола фирме са мном не говори - каже 
Стефановић. 

Било како било, на Игре је отишло 26 радника из Баји-
не Баште, 11 из „Лимских ХЕ”, 7 из Зворника, и 3 из Чачка. 
Ови спортски сусрети су протекли у најбољем реду, добро 
су организовани, а екипа хидраша је постигла изванредан 
резултат, од пет екипа, колико је учествовало, били су дру-
ги у генералном пласману. Мало је недостајало да побе-
де, за длаку су победили такмичари електродистрибуција. 
Наши су победили у одбојци, у свим дисциплинама, а било 
их је доста, били су други, или трећи, једино су риболовци, 
а дошли су са Дрине, и Дунава, били четврти!

У ревијалном такмичењу у надвлачењу конопца за при-
паднице лепшег пола - победиле су „хидрашице”.

Наравно, спортски резултати јесу важни, али је можда 
још важније дружење и заједништво радника ЕПС-а, а оно 
је било на високом нивоу. Као и увек, уосталом.  

ОДРЖАНЕ 34. СПОРТСКЕ ИГРЕ  РАДНИКА ЕПС-А
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Ту, око нас...
ЛОКАЛИТЕТ

ХЕ „Бајина Башта” је, по идеји знаменитог Миладина 
Пећинара, изграђена на локалитету Килавица, али радови 
нису текли килаво. 

Изграђена је годину дана пре рока, и уштеђено пуно 
пара!

СЛОВЕНАЦ

Пробијање тунела за акумулацију РХЕ на Тари је било 
тешко, и тегобно. У једном периоду, посао ишао врло лоше, 
страшно је то нервирало Раденка Николића, скупио све 
руководиоце извођача у хотел „Језеро”, одржао им лекцију, 
и бесно повикао:

- Хоћете паре, а посао никакав, ј.... вам мајку српску! 
Сви погнули главе, ћуте, али се осмели директор „Хидро-

монтаже”, и рече:
- Е, Раденко, зезнуо си се, ја сам Словенац!

ПРЕДЛОГ

Када се завршила градња РХЕ, заслужни стручњаци, и 
радници, добили су признања. Наравно, била су то само-
управна времена, коначну одлуку је доносио Збор радних 
људи. Приликом предлагања за награде и признања, уста-
де „Бели” конобар, и рече:

- Ја предлажем Тришић Радомира, стварно је добар рад-
ник, заслужио је.

Раденко, који је седео до Белог, упита:
- Бели, па који је то, ја га не познајем. Бели, као из пуш-

ке, одговори:
 - То сам ја!!! 
Био је то редак тренутак да Раденко „остане без текста”.

УЗЕМЉЕЊЕ
Питали сељаци једног електричара - зашто је толико ва-

жно уземљење?
- А, много је важно. Ето, ја откако сам уземљио ташту - 

немам никаквих проблема!
 М.Ђокић

ЗАБАВНА СТРАНА
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Проблеми електропривреде се најбоље виде - у  <
мраку!

Најновија наша клетва - дабогда ти струјомер  <
стално радио!

Чим захладни, једини став о коме размишљамо је  <
- тарифни став!

У политичара - црн образ, а бела погача! <

Када се рукујеш са политичарем - провери да ли  <
су сви прсти на броју! 

Гробља су нам пуна незаменљивих људи! <

Ставио би он и главу у торбу - ако је торба пуна! <

Некада се на положајима гинуло, а данас се,  <
итекако, добро живи!

Код нас нема трте-мрте, има само - трте! <

Није лоше онима на дну - немају где да падну! <

Празним обећањима је напунио џепове! <

Више нема Краљевића Марка; али је буздована на  <
претек!

Пљунуо је у шаке, али не у своје! <

Ко тебе хлебом - ти њега још бајатијим! <

Људски је то - радим као коњ, а живим као пас! <

Светла будућност је - за нама! <

Више нема Зеке Буљубаше, али голаћа је на  <
претек !

Нема више петокраке, ваља живети од српа и  <
чекића!

Није трагедија што људи просе, трагедија је -  <
што немају од кога!

Даш лудаку кифлу, он каже - крива! <

Није добро бити високо - нарочито ако висиш! <

Није добро бити први - онда су ти сви за петама! <

Ко ради - тај и греши. Благо незапосленима! <

Имам утисак - да једино то и имам! <

Изгубио сам живце, молим поштеног налазача -  <
да их задржи!

Хладним женама треба укинути топли оброк! <

Жене имају предност - да би их погледали  <
отпозади!

Постао је сексуални манијак - мануо се секса! <

Обожавам групни секс - може да се забушава! <

Ако лајеш на претпостављене - живећеш као пас! <

Срби су небески народ, а живот им зависи од  <
подземља!

Ако немаш длаке на језику - биће ти чупаво! <

Данас је лако бити поштен - слаба је  <
конкуренција!

 М.Ђокић

А  Ф  О  Р  И  З  М  И
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ТУРИСТИКА МАНИфЕСТАЦИЈА  ДРИНСКА РЕГАТА -  „ПУТЕВИМА ДРИНСКИХ СПЛАВАРА”

Опсада Дрине
о вогодишња, четрнаеста по реду, ДРИНСКА РЕГАТА, 

у организацији Спортско-туристичког центра Баји-
на Башта, одржана је 20 - 21.  јула, и била је најма-

совнија до сада. Дрином је пловило осам сплавова, и око 
хиљаду разних пловила, а учествовало је 10 хиљaда људи, 
заљубљеника у ову дивну и дивљу реку. Одржана је под 
геслом „Путевима дринских сплавара”. Овом јединственом 
фештом на Дрини, која је израсла у највећу манифестацију 
на води у Србији, чува се успомена на чувене дринске спла-
варе, који су пре сто и више година, Дрином превозили др-
вену грађу до Београда.

Елем, сјатио се силан свет на овај хепенинг на води, извр-
шена је права опсада Дрине, пловило се, и певало уз звуке 
трубе 25 километара - од бране ХЕ „Бајина Башта” до ушћа 
речице Рогачице. Треба рећи, да је, седам дана раније, али 
у организацији туристичких посленика Љубовије, такође 
одржана Дринска регата, и такође је учествовало 10 хиља-
да људи, па потом у Лозници, па Сомовијада у Братунцу, и 
Зворнику. Очито, Дрина је постала прави туристички хит у 
врелим летњим данима. Дошли су заљубљеници Дрине из 
свих крајева Србије, али и из свих бивших југословенских 
република. Али, да би тих хиљаду и кусур пловила могло 
да плови као некада док Дрина није укроћена браном ХЕ, 
служба производње у ХЕ „Бајина Башта” је изашла у су-
срет регаташима, и кроз турбине пропустила велику воду, 
радила су сва три расположива генератора пуном снагом. 
Вратили су то весели регаташи, од силног попијеног пива 
сигурно су повећали доток Дрине !




