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Други број листа „Дринско-Лимске” излази уочи ис-
ториjског датума - 27. новембра, када су пуштене у 
рад ХЕ „Бајина Башта” - 1966. године, и РХЕ „Баји-
на Башта” - 1982. године. Значајан је то датум за 
васцелу Србију, и ондашњу велику Југославију, јер је 
изградњом та два истинска гиганта на нашој лепој 
Дрини ударен темељ стабилности електроенергет-
ског система. После је, изграђен „Ђердап”, па „ТЕНТ”, 
па редом... Србија је била значајан извозник електри-
чне енергије у Хрватску, Македонију, и остале земље 
у региону, али извозили смо и у западне земље, реци-
мо у Швајцарску. Протекло је од тада пуно времена и 
пуно воде нашим рекама, а да за последњих 20 година 
није изграђена ни једна, па ни мини електрана. А мог-
ло се тих малих електрана изградити на стотине, 
а њихова производња би била равна просечној произ-
водњи ХЕ „Бајина Башта” од милијарду и по кило-
ват-сати електричне енергије. Ништа од тога. Чак, 
одлука о градњи „Колубаре-Б” стоји негде, а њеном из-
градњом би, бар за неко време, решили проблем неста-
шице електричне енергије. 

Последица тога је да смо од извозника постали увоз-
ници све скупље струје. Не хаје за то ни једна српска 
Влада. Добро, нема пара. Ако ишта Срби знају - знају 
шта значи немати пара, али нико не прави електра-
ну готовим парама. Не раде то ни концесионари, не 
долазе они да граде са џаковима новца, већ са банкар-
ским гаранцијама. Па, зар и ми не можемо узети кре-
дит, и градити електране, тиме и срећнију будућ-
ност. Веровали или не, они који боље познају српску 

политичку сцену, и српску електропривреду, тврде да 
је последња Влада која је стала иза градње електра-
не, је Влада Србије из 1973. године!? Значи, од тада је 
прошло пуних 35 година, а ни једна влада није оти-
шла даље од усвајања планова развоја, које нико више 
ни помињао.

Да се вратимо на почетак текста. Овај број нашег 
листа је требао изаћи у мају, јер је договорена шес-
томесечна динамика излажења - један пред ремонте, 
други после ремоната, уз обележавање Дана предузећа 
ХЕ „Бајина Башта”, у новембру. 

Али, у мају су били Избори. У Србији су они важнији 
од свега. Елем, ови што су победили на изборима су се 
о министарским фотељама договорили док си рекао - 
жирафа, али натезање око поделе најслађег изборног 
колача, а то су фотеље у јавним предузећима, траје 
ево пуних шест месеци, и ко зна када ће се завршити. 
А, док се не именује генерални директор ЕПС-а не зна 
се ни ко ће бити директор привредног друштва, па 
директор електране... негде то иде и до пословође. 

А, директора нема, па нема. Једино се зна ко неће 
бити, а таква ситуација може и да малкице смета 
у свакодневном битисању фирме. Одразила се, ето, 
и на динамику излажења нашег листа. А, радници, у 
сваком систему, имају право на информисање. Међу-
тим, њих одавно нико ништа не пита. Изгледа, они 
имају једино право на рад. Наравно, под условом да 
нису технолошки вишак. Вишак у коверти за плате 
је, одавно, мислена именица.

Чекајући директоре
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Н едавно потписаним Протоко-
лом о разумевању начињен је 
још један корак ка заједнич-

ком наставку пројекта „Хидроенер-
гетски систем Горња Дрина”, а сада 
се коначно ушло и у фазу његове ре-
ализације. Влада Србије дала је са-
гласност на Одлуку Управног одбора 
ЕПС-а о формирању заједничке ком-
паније за изградњу хидроенергетских 
објеката у горњем току Дрине, а исто 
је учинила и Влада Републике Српске, 
када је реч о одлукама органа управе 
Електропривреде Републике Српске. 
Тиме су коначно створени услови да 
се после 34 године одлагања настави 
оно што се започело са Пројектом ХЕ 
„Бук Бијела”. Али, овог пута под дру-
гим називом, са другим замислима и 
без Електропривреде Црне Горе, која 
је од заједничке градње дефинитивно 
одустала. 

Пројекти познати, чекају се        
инвеститори 

- Министарства привреде и енер-
гетике и развоја Републике Српске и 

Министарство рударства и енергети-
ке Србије, као и матична електропри-
вредна предузећа именовали су струч-
не тимове са задатком да сагледају 
могућност искоришћења хидропотен-
цијала горње Дрине, с тим да будућа 
акумулација остане у границама Ре-
публике Српске, односно не прелази 
на територију Црне Горе. После више 
састанака стручни тимови су предло-
жили израду студије изводљивости за 
Бук Бијелу - ниска, односно пројекта 
„ХЕ Горња Дрина”, са максималном 
котом успора акумулације 432,40 ме-
тара, са којом она не прелази грани-
це Републике Српске. Промењен је и 
назив пројекта, да не би долазило до 
забуне и реакција на пројекат ХЕ „Бук 
Бијела” - рекао је за лист „кWh“ Вла-
дислав Владичић, извршни директор 
за инвестиције и развој и члан Управе 
Електропривреде Републике Српске. 

С тим у вези израђени су и понуђе-
ни на усвајање следећи документи: 

Пројектни задатак за израду инвес-
тиционо-техничке документације за 

коришћење хидроенергетског потен-
цијала горње Дрине и Сутјеске на те-
риторији Републике Српске - идејно 
решење и претходна студија оправ-
даности, затим Протокол о разуме-
вању и Уговор о оснивању предузећа 
„Хидроелектране Горња Дрина” д.о.о. 
Инсталисани капацитет био би знат-
но мањи него што је било предвиђено 
претходним пројектом, негде на ни-
воу од око 150 мегавата, са годишњом 
производњом електричне енергије 
од око 400 милиона киловат-часова. 
Процењује се да ће овај хидроенергет-
ски објекат да стаје између 180 и 200 
милиона евра. 

- Ова студија обухватиће и горњи 
део реке Дрине, где спада и ХЕ „Фоча” 
са 55,5 мегавата и годишњом произ-
водњом од око 195 милиона киловат-
часова годишње, као и ХЕ „Паунци”, 
снаге 42,3 мегавата и производњом 
од 150,6 милиона киловат-часова го-
дишње. Први пут, овом приликом, ра-
диће се на идејним решењима хидро-
електрана на Сутјесци, па се још не 

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ - ВлАДиСлАВ ВлАДичић, иЗВРшНи ДиРЕктОР у ЕлЕктРОПРиВРЕДи РЕПуБликЕ СРПСкЕ
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Дрина спаја,
а не раздваја
Створени услови да се после 34 године одлагања настави оно што 
је започело са Пројектом ХЕ „Бук Бијела“, али овог пута под другим 
називом, са другим параметрима и без Електропривреде
Црне Горе, која је од заједничке градње дефинитивно одустала

Владислав Владичић



може рећи да ли ће то бити једна или 
више каскадних електрана. Земљиште 
на локацији Бук Бијела одавно је от-
купљено и долазак инвеститора омо-
гућио би његово унапређивање и оп-
лемењивање, као и успешно решавање 
читавог низа великих инфраструк-
турних и других проблема. Било би 
омогућено запошљавање више хиља-
да радника током градње и омогуће-
но динамизирање укупног привред-
ног и друштвеног развоја овог краја. 
Водопривредни утицаји би у целости 
били позитивни, јер би градња хидро-
електрана омогућила оплемењивање 
малих вода и смањивање таласа ве-
ликих вода. Отклонили би се, такође, 
и веома неповољни утицаји вршног 
рада узводне ХЕ „Пива”. Очекује се да 
студијска документација буде заврше-
на до краја 2008. године - каже Влади-
чић.

Одговарајући на питање о недавно 
потписаном писму о намерама између 
Владе Републике Српске и норвешке 
фирме „Статкрафт” о градњи четири 
хидроелектране на Врбасу, Владичић 
је одговорио да Електропривреда Ре-
публике Српске уопште не учествује 
у том пројекту и да он нема никакве 
сличности са наведеним аранжманом 
електропривреда Србије и Републике 
Српске. Норвежани испитују елемен-
те исплативости о свом трошку и ако 
утврде да им се исплати, градиће ове 
хидроелектране. У вези са градњом ХЕ 
„Дубровник 2”, Владичић напомиње 
да би, најпре, морали да се раде Горњи 
Хоризонти, а то су ХЕ „Невесиње’’, ХЕ 
„Дабар’’ и ХЕ „Билећа’’, јер без тога 
нема довољно воде за ХЕ „Дубровник 
2” и то не би било економично. 

Електропривреда Републике Српске 
16. маја 2007. године потписала је уго-
вор о заједничком улагању са чешким 
ЧЕЗ-ом и оснивању заједничке фир-
ме Нове електране Републике Српске 
(НЕ-РС), а у вези са градњом рудника 
и термоелектране „Гацко 2”. Чеси би 
ту имали удео од 51 одсто. 

Циљ је био, по Владичићевим речи-
ма, изградња стабилног енергетског 
комплекса на локацији Гацко, који би 
требало да, поред одговарајућих ефе-
ката на пољу заштите животне среди-
не, омогући и несметан рад постојеће 
електране „Гацко 1” до краја радног 
века. Изградио би се и нови електро-
енергетски извор ТЕ „Гацко 2”, са два 
блока од по 330 (укупно 660) мегавата. 

Снабдевање целог енергетског ком-
плекса, како је рекао Владичић, обез-
бедило би се из угљеног басена „Гацко” 
и то би на тржишту Републике Српске 
и региона могао да постане врло кон-
курентан енергетски субјекат. У про-
теклих годину дана стручњаци ЧЕЗ-
а, ЕРС-а, као и рудника и ТЕ „Гацко” 
обавили су анализу неколико сцена-
рија развоја старе и изградње нове 
електране и проширења рудника угља. 
Предвиђања казују да би производња 
електричне енергије са ове локације 
требало у 2015. да се повећа са сада-
шњих 1,5 на 6,1 милијарду киловат-
часова електричне енергије годишње. 
Тренутно, међутим, постоје одређени 
проблеми с малим акционарима, али 
и други и могуће су извесне измене. 

Искористити Дрину
- Електропривреда Републике Српс-

ке веома је радо прихватила сарадњу 
са Електропривредом Србије, посебно 
када је реч о искоришћењу хидропо-
тенцијала реке Дрине, који је до сада 
искоришћен свега са нешто око 30 од-
сто - наглашава наш саговорник. - С 
обзиром на то да је ова река у великом 
делу и граница између Србије и Репу-
блике Српске, таква сарадња је неми-
новна и нема никаквог разлога да се 
не настави на задовољство обе стра-
не. Разуме се, у та улагања мораће и да 
се укључе и страни инвеститори, јер 
ове две електропривреде, за сада, још 
немају снагу да велике објекте граде 
самостално. Зато је сврсисходно да се 
у неком проценту и с једне и с друге 
стране укључе и страни инвеститори, 

како бисмо тај потенцијал искористи-
ли на најбољи начин. Средња Дрина је 
већ искоришћена, али, рецимо, доња 
Дрина је врло занимљива и недавно су 
се код нас за тај део, односно могућу 
градњу каскадних електрана интере-
совали и представници руске компа-
није ЗАО ИНТЕР РАО ЕЕС - Москва. 
Реч је о објектима ХЕ „Козлук”, ХЕ 
„Дрина 1’’, „2’’ и „3’’.

 Укупно у сливу Дрине, када је реч о 
неизграђеним објектима, постоји не-
искоришћено још 1.174,57 мегавата, 
са годишњом производњом 4,287 ми-
лијарди киловат-часова електричне 
енергије. Дакле, само неискоришћени 
електроенергетски потенцијал Дрине 
(без бочних електрана) готово да је на 
нивоу садашњих у целој Електропри-
вреди Републике Српске. 

По речима Владислава Владичића, 
има доста страних интересената и за 
заједничку градњу других електра-
на. Веома је атрактивна и градња ХЕ 
„Мрсово“ на Лиму изнад Вишеграда 
са 43,8 мегавата и годишњом произ-
водњом од 165 милиона киловат-ча-
сова електричне енергије. Њена аку-
мулација би се налазила углавном у 
Републици Српској и са десетак од-
сто у Србији. За сада је урађен идеј-
ни пројекат, дошло се до истражних 
радњи и свакако се очекује да ће и за 
овај пројекат бити интересената, ре-
као је на крају наш саговорник.

Драган Обрадовић 
(kWh - 411)
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Место на коме ће се градити будућа електрана
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Посла
на претек

Пошто се много дуго познаје-
мо, узео сам слободу да му, 
пре разговора о раду, и бити-

сању друштва, кажем - ако остајеш 
директор - да причамо о овој години, 
а ако одлазиш, због промене власти, 
да причамо о свих осам година. Врло 
вешто се, са осмехом, извукао, не изја-
шњавајући се о реченом, те рече - Ма, 
хајде да причамо о овој години, о про-
теклим смо више пута причали. И би 
директор у праву, и прича отпоче.

- Што се тиче производње, то нам 
је основна и једина делатност, и њој је 
све подређено, учинили смо све да она 
буде максимална. Дакле, искористили 
смо сваку кап воде, и пропустили кроз 
турбине наших агрегата, ни једна кап 
није преливена, објекти су нам били 
стопостотно погонски спремни, али 
на вишу силу нисмо могли утицати. 
Иза нас је још једна изузетно сушна 
година, небо никако да нам се смилује, 
и већина електрана из састава при-
вредног друштва неће испунити план 
производње, предвиђен електроенер-
гетским билансом. Но, ми смо свој део 
посла савесно и приљежно обавили, и 
наше објекте примерно одржавали, а 
план ремонта смо до у танчине испо-
штовали, а учинили смо додатне напо-
ре да штошта непланираног обавимо. 
Због предстојеће ревитализације у ХЕ 
„Бајина Башта”, и „Електроморави” - 
Чачак, која је у току, ремонти су били 
класичног типа, без већих захвата - 
каже Павићевић. Од нестандарних ре-
моната имали смо преклињавање ста-
тора, а то подразумева вађење ротора, 
и трајање радова од 45 дана на четвр-
том генератору у ХЕ „Бајина Башта”, 

на једном агрегату у ХЕ „Потпећ”, и са-
нирање кружних сабирница на једном 
генератору у ХЕ „Потпећ”. Све су то 
врло успешно обавили наши радници, 
који заслужују све похвале и честитке. 
Отприлике, текуће одржавање и ово-
годишњи ремонти су коштали око 500 
милиона динара. Такође, у Зворнику 
је замењена опрема 110KV у развод-
ном постројењу на једном генератору, 
јер су ти Сименсови прекидачи стари 
53 године.

Међутим, упркос препознатљивом 
свакодневном одржавању објеката, и 
високој погонској спремности у свих 
девет наших хидроелектрана, чиње-
ница је да су то веома стари објекти 
од 30 до 58 година, прошлост нам јесте 
блистава, за пример и углед, али се 
мора мислити на будућност, а она је, у 
овом привредном друштву већ поче-
ла - са задовољством истиче директор 
Павићевић. 

- После генералног, капиталног ре-
монта реверзибилке, сви напори су ус-
мерени у реализацију пројеката реви-
тализације ХЕ „Електроморава”, и ХЕ 
„Бајина Башта”. Радови на ревитали-
зацији у ХЕ „Овчар Бања” су почели у 
августу, у пуном су јеку. Према Угово-
ру, потписаном 2006. године, главни 
извођач радова на ревитализацији ХЕ 
„Овчар Бања” и ХЕ „Међувршје” је су-
ботички „Север”, који обезбеђује гене-
ратор и другу електроопрему, а подиз-
вођачи су Мешовито друштво „Анди-
но” из Швајцарске за турбину (ту су 
још Словенци и Италијани), Инсти-
тут „Михаило Пупин” за систем уп-
рављања Институт „Никола Тесла” за 
статичку побуду и напонску регула-

цију генератора, а „Минел АБС” обез-
беђује блок трансформатор разводно 
постројење 220KV, и опрему сопстве-
не потрошње. Елем, све тече по плану, 
иако се почело са закашњењем од два 
месеца, и крајем 2009. године имаће-
мо подмлађене, готово потпуно нове 
хидроелектране, чија ће снага, са са-
дашњих 13МW, бити повећана на 17 
мегавата, а то није безначајно. Ма, 
биће то електрана „ко шећер”, све је од 
нерђајућег челика - каже Павићевић. 

- Велика је то ствар, ново је ново, де-
сетак и више година неће бити ни не-
каквих трошкова одржавања, а вели-
ка је то ствар и за „Север” - први пут 
су у овако великом послу, оспособиће 
се за будућу изградњу домаћих мањих 
електрана. У ствари, две трећине оп-
реме, која се уграђује у „Електромора-
ви” произвеле су наше домаће фирме.

- Што се, пак, тиче главног, и највећег 
посла на ревитализацији ХЕ „Бајина 
Башта” он се континуирано обавља 
задњих пар година жељеном динами-
ком, и први агрегат, у то нема сумње, 
ће ући у ревитализацију у јуну 2009. 
године. Наравно, томе су претходили 
силни, и стални напори стручњака из 
наше хидроелектране. После спрове-
дене тендерске процедуре, у новемб-
ру 2007. године потписан је Уговор са 
аустријском фирмом „Vatech”, а вред-
ност овог мега пројекта је 65,6 мили-
она евра, немачка KfW банка нам је 
одобрила повољан кредит у износу од 
30 милиона, остало су средства ЕПС-а 
- каже Павићевић. 

- Цела 2008. година је прошла у 
остваривању тог великог пројекта, и 
резултат је великог ангажовања це-

Поводом обележавања 27. новембра - Дана Хидроелектрана 
„Бајина Башта”, великог историјског датума за историју развоја 
Електропривреде Србије, и земље у целини, датума када је пуштена 
у рад ХЕ „Бајина Башта” -1966. године, и дана када је пуштена РХЕ, и 
Дрина потекла узбрдо на Тару, да би се одозго обрушила на моћне 
турбине и у киловате претворила, разговарали смо са Василијем 
Павићевићем, директором привредног друштва „Дринско-Лимске 
хидроелектране”. 
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ју РАЗГОВОР СА ВАСилиЈЕМ ПАВићЕВићЕМ, ДиРЕктОРОМ ПД „ДРиНСкО-лиМСкЕ ХЕ”

Василије Павићевић
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лог нашег тима у последњих седам го-
дина. Ове године, завршена је израда 
физичког модела турбине и његово 
тестирање. Прва фаза основног ди-
зајна комплетне опреме, израде и тес-
тирања физичког модела је заврше-
на у августу, уз присуство наших ин-
жењера. Резултати су показали да ће 
та нова турбина задовољити све ка-
рактеристике гарантоване Уговором. 
Почевши од од кавитационе карак-
теристике, степена корисног дејства, 
и стабилности рада у целом опсегу од 
минималног до максималног протока 
- задовољава, чак је максимални сте-
пен корисног дејства за 0,5% већи од 
дефинисаног, и износи 96,14 % - што 
је у односу на постојећи агрегат већи 
за 2% у време почетка рада ХЕ, а за 
4% је већи од садашње, јер се губици 
повећавају са старењем опреме. А, то 
значи - када се, на просечну годишњу 
производњу ХЕ „Бајина Башта” од 1,5 
милијарди киловат-сати електричне 
енергије израчуна ефекат повећања 
степена корисног дејства, добиће се 
већа производња за 60 милиона ки-
ловат-сати, а та производња, када се 
помножи са просечном ценом од пет  
евро-центи, то је повећање прихода 
од 3 милиона евра годишње, а то није 
мало - истиче Павићевић. 

А, када се заврши ревитализација 
сва четири агрегата, укупна снага ХЕ 
„Бајина Башта” ће бити 411МW, за 50 
МW већа од садашње, а то значи по-
већање производње за 25 милиона 
киловат-сати електричне енергије за 
просечну хидрологију у задњих 42 го-
дине. Када се овоме дода чињеница 
да дест до петнаест година неће бити 
потребе за неким већим захватима и 
трошковима одржавања - ефекти ре-
витализације ће, заиста, бити велики. 

Када директор помену сва четири 
генератора - беше тренутак да га упи-
там и за пети, непостојећи, а планом 
развоја је планирана његова уградња.

- Јесте, планирана је његова уградња, 
активности на изради пројеката, и ос-
тале папирологије се обављају конти-
нуирано, али објективно до реализа-
ције тог важног пројекта никако не 
може доћи пре 2013. године, тада ће 
бити завршена ревитализација свих 
генератора, јер кран не може да оп-
служује, истовремено, и уградњу пе-

тог агрегата, и ревитализацију генера-
тора.

Некако у сред нашег разговора у 
канцеларију уђе Драган Илић, руко-
водилац финансиске службе, са гоми-
лом папира за потпис, а радостан као 
да је добио премију на лутрији! Стиг-
ло 86 милиона на рачун, ишчупао ди-
ректор Павићевић од свог генералног 
директора. Таман сам помислио да ће 
да деле плате вишка за самопрегоран 
рад радника ове године - оно се дого-
ворише да одмах то уплате „Северу”, 
који треба да плати турбину. Ово је 
само наизглед ситница, али је доказ 
да свако на свом радном месту у овом 
друштву савесно и ефикасно ради.

Пошто, за тренутак, беше реч о па-
рама, запитах како послују, да није, не 
дај Боже, блокиран рачун? 

- Далеко било - рече Павићевић, ра-
чун није блокиран од половине 2001. 
године, послујемо добро, са добитком, 
редовно извршавамо своје обавезе, 
све фактуре, изузев октобарских су 
плаћене извођачима, и испоручиоци-
ма опреме. Но, у контексту финансис-
ког дела разговора, Павићевић исти-
че и чињеницу да ревитализација ХЕ 
„Бајина Башта” не обухвата само агре-
гате, уставе, опрема и постројења соп-
ствена потрошња се уграђује из соп-
ствених средстава, односно из сред-
става ЕПС-а. Рецимо, замена опреме 
за сопствену потрошњу, која је у току, 
коштаће 2 милиона евра.

- Што се тиче ревитализације у ХЕ 
„Зворник” - завршен је Идејни проје-
кат, усвојен је, следе допуне, ревизија, 
тендер. Такође, ради се Студија оправ-
даности за све четири електране из 
састава „Лимских ХЕ”, и она ће пока-
зати која ће електрана ићи прва у ре-

витализацију, по свему судећи биће то 
проточна ХЕ „Потпећ”. 

На крају, РХЕ „Бистрица” снаге 
680МW, и РХЕ „Ђердап” су пројекти 
будућности, актуелни су, и саставни 
део су плана развоја електропривре-
де.

Пошто причасмо дуго о подмлађи-
вању објеката ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ”, које доноси бољу будућност, за-
питах директора да ли подмлађује и 
кадрове, то иде једно уз друго, и какви 
су ефекти одласка у пензију са стиму-
лативном отпремнином, односно ми-
разом?

- Добри - каже Павићевић, прими-
ли смо младе кадрове, само нас неко-
лико матораца је остало, а реструкту-
рирање има једну добру страну - оду 
ови старији некфалификовани, умес-

то њих примиш младе, али школова-
не, тако се побољшава квалификаци-
она структура.

Када је већ реч о кадровима, од-
носно радницима, директор Павиће-
вић рече да је, у јануару потписао Ко-
лективни Уговор са Синдикатом, о 
топлом оброку, и регресу, те повећању 
зарада не рече ништа, а и не упитах га, 
јер обојица знамо да то не зависи од 
њега, него од владе.

А, на самом крају разговора, дирек-
тор устаде, и рече, а да га нисам ни пи-
тао - ЗАКЉУЧАК: ПУНО ПОСЛА !

Подсетих га да смо, прошле године, у 
исто време, и истим поводом, заврши-
ли разговор његовим закључком - да 
је ПД „Дринско-Лимске ХЕ” најраци-
оналније привредно друштво у ЕПС-
у. И јесмо, напиши опет, најрационал-
нији, и најбољи смо, ту су подаци, ако 
лаже коза - не лаже рог, по било којим 
критеријумима - најбољи смо! 

М.Ђокић.

Командна сала ХЕ „Бајина Башта”
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Успешна
ремонтна сезона
Причу са Мијодрагом Читако-

вићем, помоћником директора 
за производњу и одржавање, о 

овогодишњим ремонтима смо започе-
ли од краја - 14. октобра је враћен ро-
тор на генератору Х-4, и то успешно. 
Потребно је то нагласити, јер је било 
проблема са електроником реконстру-
исаног крана. А, почетак ремонтне се-
зоне је био много пре планираног по-
четка. Наиме, 28. јануара је дошло до 
лома лабиринта на генератору Х-1. То 
је једна шипка од челика и бронзе, ду-
гачка 13 метара, висока 125 милимета-
ра, дебљине 25 милиметара, а стручно 
се зове бесконтантни заптивач. Зазор 
између тог лабиринта, идела статора 
је само два милиметра, парче лаби-
ринта од 3,5 метра је упало у радно 
коло, услови за рад су готово немо-
гући. Имали су само два решења - да 
изваде турбину, а то би трајало шест 
месеци, или да покушају са фантом-
ским решењем, са застојем од месец 
дана. Одлучили су се за ово друго, да 
не изгубе силну производњу, и успели 
су сопственим снагама да успешно са-
нирају последице хаварије за четири 
недеље - истиче Читаковић. Логично, 
док је трајао застој, обавили су и редо-
ван годишњи ремонт овог генератора. 
Иначе, овај генератор иде први у ре-
витализацију у јуну следеће године, а 
због предстојеће ревитализације нису 
планирани већи захвати у току ремон-
та на генераторима Х-1, Х-2, и Х-3, је-
дино је планирано вађење ротора на 
генератору Х-4 због преклињавања 
статора, јер овај агрегат иде последњи 
у ревитализацоију 2012. године - па је 
потребно обезбедити сигуран рад аг-
регата - каже Читаковић. Преклиња-
вање статора су извршили стручњаци 
„Севера”, а извршена су сва испити-
вања, механичка и електрична на ге-
нератору. Такође, извршен је ремонт 
сервомотора, и санација кавитацио-
них оштећења на радном колу. У по-
стројењу 220KV замењен је малоуљни 
прекидач са прекидачем SF-6. Сви на-
ведени радови су били неопходни да 
би агрегат био што спремнији у на-

редне четири године. Ремонти остала 
три генератора су били класични, без 
већих захвата. 

Што се тиче ремонтних радова у 
РХЕ, она јесте ревитализована 2003, 
и 2004. године, али није ревитализо-
ван трафо, затварачи, опрема, па смо, 
ове године, заменили трансформа-
торски суд трафоа од 160MVA, тај ре-
монтовани трафо је имао проблема са 
грејањем - каже Читак.       

Извршена је набавка струјних и на-
понских трансформатора, које тре-
ба да замене ове године у разводном 
постројењу 220 KV. Исти се морају за-
менити због проблема који се јављају 
у погону. Такође, извршили су замену 
свих проводних изолатора у ћелијама 
35KV код сопствене потрошње, а раз-
лог замене су пробоји на проводним 
изолаторима – па су одлучили да их 
све замене, што јесигурно - сигурно.

Извршено је подешавање електро-
нике и софтвера на табластом за-
тватрачу горње улазно-излазне грађе-
вине, и реконструисани гранични 
прекидачи - наставља Читаковић.

Радови на сопственој потрошњи 
проточне ХЕ се обављају континуи-
рано у склопу припреме за ревитали-
зацију. Обављени су радови на при-
преми просторија за смештај нових 
трансформатора, Уствари, комплетна 
сопствена потрошња ће бити нова 
- трансформатори, прекидачи, рас-
тављачи, каблови... Додуше, већина 

припремних радова је завршена, из-
вршена је набавка енергетских транс-
форматора, расписан тендер, добије-
не понуде, и извршена еваулација 
опреме за 0,4KV, каблови, једносмер-
ни развод, дизел агрегат, и ћелије 10, 
и 35KV - каже Читаковић. А, што се 
тиче ревитализације ХЕ „Бајина Баш-
та” - размењује се, и усаглашава доку-
ментација између инвеститора и ис-
поручиоца опреме, извршен је модел 
тест у лабораторији у Линцу у Аус-
трији - потврђени су резултати дати у 
понуди за турбину.

Могао је Читаковић да набраја све 
обављене послове до сутра, али је 
имао неки састанак. Елем, сви плани-
рани ремонтни радови су обављени 
по обиму и квалитету. А, увек је би-
вало и биће послова, који нису плани-
рани, а обављени, хидроелектрана је 
један врло жив организам, увек тре-
ба нешто поправити, заменити. Реци-
мо, ове године су замењени ланци на 
преостале три уставе, две су раније за-
мењене, извршене су пробе, и уставе 
су спремне за пријем, и пропуст вели-
ких вода.

На крају, сумирајући урађено у свих 
девет електрана, Мијодраг Читако-
вић, помоћник директора за произ-
водњу и одржавање, са нескривеним 
задовољством, каже - имали смо врло 
успешну ремонтну сезону, ремонте 
смо ваљано обавили сопственим сна-
гама, уз помоћ компетентних Инсти-
тута, и локалних предузећа, урадили 
смо све да наше објекте припремимо 
за сигуран и безбедан рад, остало је 
божја воља.

ГлАВНи ЗАДАтАк - ПРиПРЕМА ПОСтРОЈЕЊА ЗА СиГуРАН и БЕЗБЕДАН РАД
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Мијодраг Читаковић, помоћник
директора за  производњу и 
одржавање „Дринско-Лимских ХЕ” 

Машинска хала РХЕ
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Последњи овогодишњи ремонт генератора Х-4 је био 
најтежи, најобимнији, и најсложенији, и трајао је 45 
дана. Није ни чудо, вађен је ротор, због преклиња-

вања статора. Овај сложени, и комплексан посао се морао 
обавити, јер ротор поменутог генератора није вађен од 
1996. године, а требало би га вадити сваке четири године.

Овај генератор иде последњи у ревитализацију 2012. го-
дине, и треба до тад обезбедити његов сигуран рад - истиче 
Мијодраг Читаковић, помоћник директора за производњу 
и одржавање. Вађење ротора комплексан, али и спектаку-
ларан догађај, и увек изазива пажњу присутних. 

Освануо је 17-ти септембар, тмуран јесењи дан. Дан „Д” 
за ремонт генератора Х-4, вади се ротор тежак 500 тона 
краном од 350 тона, који је реконструисан због предстојеће 
ревитализације, опремљен ПЛЦ рачунаром, новим мото-
рима, којима се управља електроником. И алат за прич-
вршћивање је нов, направила га Гоша. Због свега наведе-
ног, ова операција вађења ротора изазива невиђену радо-
зналост, у појединим моментима присутно је од 50 до 100 
људи, као да је збор.

Чекамо почетак операције у браварској радионици. Уз 
другу кафу, дуплу наравно, (части Капеља) Благоје То-
шић пословођа машинске радионице каже да припрема за 
вађење ротора траје четири дана, и то је врло брзо, треба 
га раставити, одвојити од радног кола, све рашрафити, а 
шрафови тешки преко сто килограма! Одједном, настаде 
комешање. Неко рече - ево директора, и сви поустајаше. 
Улази Читак са сарадницима, поседаше, и започе разра-
да плана операције. Рисим отвори „читанку”, и чита план 
са конкретним задужењима, и редоследом сваког плани-
раног потеза. За тили час се поделише задужења, ХТЗ оп-
рема, и радио станице. Кренуло се одмах јер ротор не сме 
да покисне, а данас имају гаранцију да наредна три сата 
неће падати киша. Осам је сати, крете армија стручњака и 
мајстора према колосу. Бравари, електричари, инжењери, 
менаџери, геометри. 

На питање - шта раде геометри, одговори Миловић, за-
меника директора - мере угиб на крану, не сме да буде већи 
од 14 милиметара.

Руководилац радова је Читак, када је све преконтроли-
сао, и алат причвршћен на ротор, даде знак за дизање. По 
плану, дижу прво десет милиметара, а онда мере прокли-
завање. Док ротор не изађе из статора диже се најмањом 
брзином, а за то време неколико момака, који стоје на обо-
ду статора, шетају летве доле-горе мере зазор - како колос 
не би повредио статор.

Све је ишло како ваља, и како треба док ротор не извири 
из статора, а онда - када је требало кренути већом брзи-
ном - стаде, и ни макац! Почиње нервоза. Комешање код 
генератора, на земљи, и у ваздуху, горе на крану. Дејан Дес-
потовић, који се бави електроником, са крана рапортира 
Читаку преко радио везе - флукс ОК, струја ОК, брзина - 

НУЛА! Не знамо шта се дешава. Ми доле - још мање. Мало 
касније, Дејан би да појасни - да се разумемо - нема никак-
вог квара, све је у реду. Ова констатација не може да уми-
ри, а може да разбесни, све исправно, а не ради.

Иван Миловић, увек опрезан, предлаже Читаку да спусте 
ротор, па сутра да виде шта је у питању. Дејан тражи тајм-
аут, да стручњаци те Сименсове фирме, која је радила елек-
тронику за Гошу, успоставе везу са неким стручњаком Си-
менса, који је у Русији. Тајац. Нервоза, и паника су потпу-
но страна Читаковом бићу, он је увек савршено миран, и 
сталожен, ваљда зато што је увек сигуран у себе. Коначно, 
огласи се Читак - дајем вам пола сата да успоставите везу, 
и решите проблем. 

Стиже техничка подршка из Русије, и ротор крете нави-
ше. Миловић каже - ма, пробали су га они, дизали су овај 
велики трансформатор, али са једном мачком. Питам Бо-
жидара Мандића - шта је овде мачка? - Они зову мачком 
све оно што држи терет, кука, уже, и скаламерија на кра-
ну. А, стварно, проблем је у синхронизацији те две мачке 
што вуку 300 тона, јер не иду истом брзином. Некако га из-
вукоше, и започеше спуштање у простор за ремонтовање.
Са спуштањем је било ОК (опет килаво), увек је једна ма-
чка ишла брже, и ротор се кривио. Коначно, око 14 сати га 
спустише, доле су, већ, чекали стручњаци „Севера”, који ће 
обавити преклињавање статора. 

Е та електроника, добро се сећам вађења тог истог рото-
ра 1996. године - покојни Миленко „Џибро” седео на ро-
тору, у једној руци му либела, у другој цигара, прстом је 
показивао Рилету на крану да ради, у десет сати све је било 
готово, Бели конобар отварао флаше, и нудио пиће, па сви 
у мензу на доручак!

Можда је најбољи одговор за ово проблематично вађење 
ротора дао Рашко Јелисавчић, слабострујаш, који гласно 
упита - а, мислите ли да је „Сименс” што је некада био?!

Изгледа да није. Но, добро, имали су једно лоше ис-
куство, има наде да репризе неће бити, јер је иста екипа 
вратила ротор тим реконструисаним краном 14. октобра, 
и никаквих проблема нису имали.

Вађење ротора
генератора

НА лиЦу МЕСтА

Вађење ротора
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Суша опет 
узела данак
о ва година, која је на измаку, као 

и прошла 2007. остаће запамће-
на по изузетно лошој хидро-

логији, суша је, опет, узела данак, и 
онемогућила испуњење плана произ-
водње електричне енергије. Од девет 
електрана из састава ПД „Дринско-
Лимске ХЕ” само три ће испунити го-
дишњи план производње, значајно га 
и пребацити, испуњење плана оста-
лих шест је у домену теорије, требало 
би да се деси чудо да преостала два ме-
сеца стално пада киша, и да захладни. 
Тешко, и немогуће, јер крај је октобра, 
а Михољско лето увелико траје.

Елем, ХЕ „Бистрица је, до 20. ок-
тобра, произвела 256 милиона кило-
ват-сати, и остварила план произ-
водње за ову годину са 122%, ХЕ „Ко-
кин Брод” је произвела 44 милиона, 
остваривши годишњи план са 115 
посто. Треба рећи да су ове две елек-
тране годишњи план производње 
оствариле за осам месеци, оне су аку-
мулационе, и последица овако интен-
зивне производње у сушном периоду 
је пражњење увачког језера на 65% од 
оптималне акумулације. ХЕ „Увац” 
је произвела 34 милиона киловат-са-
ти, остварење годишњег плана изно-

си 65%, а ХЕ „Потпећ”, једина проточ-
на ХЕ из састава Лимских ХЕ, је, до 
20. октобра, произвела 112 милиона, 
остваривши план производње са само 
54 посто. Укупно, „Лимске ХЕ” су 
оствариле годишњи план производње 
са 86 посто.

ХЕ „Зворник” је, до 21. октобра, 
произвела 307,5 милиона киловат-са-
ти, остварење годишњег плана износи  
90,65 посто.

ХЕ „Електроморава” Чачак је произ-
вела 40,7 милиона киловат-сати, што 
због стајања због ревитализације, што 
због суше - овогодишњи план произ-
водње је остварен са 72 посто.

ХЕ „Бајина Башта”, до 21. октобра, је 
произвела 962 милиона киловат-сати 
електричне енергије, остваривши го-
дишњи план са 83,55%, а РХЕ је произ-
вела 455,9 милиона, остварење плана 
износи 196,1 посто! Дакле, двоструко 
већа производња него што је планира-
на. Ударила врућина - па РХЕ ради - 
да се народ хлади, ето то је објашњење 
изузетног ангажовања моћне ревер-
зибилке.

Остварен је план пумпања воде у 
акумулацију РХЕ на Тари са 134,6% и 
у језеру има воде за производњу елек-

тричне енергије од 125 милиона кило-
ват-сати. Сасвим задовољавајућа ре-
зерва за зиму, а пумпање се интензив-
но наставља.

У језеру ХЕ има воде за производњу 
27,5 милиона киловат-сати, попуње-
ност језера износи 91,5 посто.

Доток Дрине само 60 кубика у се-
кунди, то је тек шестина од просечно 
пројектованог дотока од 360 кубика у 
секунди.

Попуњеност јеѕера ХЕ „Увац” је 64% 
а на „Кокином Броду” само 52%. Језе-
ро проточне ХЕ „Потпећ” је попуњено 
са 77%, доток Лима је изузетно низак.

ПРОиЗВОДЊА ЕлЕктРичНЕ ЕМЕРГиЈЕ
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Акумулација ХЕ „Кокин Брод”

Акумулација РХЕ на Тари
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Финансијски резултат за
девет месеци
К ада човек, или предузеће троши више него што за-

рађује - он мора да послује са губитком. Међутим, 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ” је домаћински пословало, 

водило се рачуна о сваком динару, а ипак, за протекли де-
ветомесечни период исказан је губитак од 245.491.000 ди-
нара. Како то, и откуда губитак?

Решење овог економског ребуса је у најновијој процени 
вредности основних средстава ЕПС-а, и исказаној вред-
ности амортизације, која је у истом периоду прошле го-
дине износила 570.045.000 динара, а ове године, за девет 
месеци,она износи 1.450.885.000 динара, односно 255% у 
односу на исти период прошле 2007. године.

Но, пођимо редом. Приход од електричне енергије изно-
си 2.802.879 динара, и већи је од плана за 11%,а 15% је већи 
од прошлогодишњег у истом периоду због нешто више 
цене електричне енергије. Приход од донација износио 
је 22.623.000, а од камата, и позитивних курсних разлика 
приход износи 120.042.000 динара. Укупно, за протеклих 
девет месеци, остварен је приход у износу од 2.969.053, то 
је 9% више од плана, а 12 посто више него у истом периоду 
прошле године.

У посматраном деветомесечном периоду остварени су 
расходи у износу од 3.214.544.000 динара, мањи су од пла-
нираних за 7%, а већи за 57% од расхода у истом периоду 
прошле године. Највећа ставка у оствареним расходима је, 

наравно, амортизација у износу од 1.450.885.000 динара, и 
2,55 пута је већа од прошлогодишње у истом периоду. Даље, 
за набавку електричне енергије плаћено је 466.153.000 ди-
нара, трошкови одржавања су износили 288.787.000 дина-
ра, трошкови материјала и горива - 26.026.000 динара.Т 
рошкови запослених износили су 433.389 динара и за 2% 
су већи од планираних, а за 19 % су већи него у истом пе-
риоду прошле године. Наравно, овде је највећа ставка -за-
раде за које је издвојено 348.210.000 динара. Обавезе према 
држави ,,однеле су”  291.280.000 динара, тако је и планира-
но, а износ им је исти као прошле године у посматраном 
периоду.

Расходи финансирања, по основу камата, и негативних 
курсних разлика износили су 142.610.000 динара, мањи су 
за 6% од планираних, а већи су 4,8 пута него прошлого-
дишњи, у истом периоду !?

Сви ови расходи садрже структуру ситнијих исплаћених 
обавеза, то није интересантно, али је итекако интересант-
но следеће - трошкови одржавања, и трошкови запосле-
них заједно износе 722 милиона динара, а то су стварни 
трошкови, и дупло су мањи од обрачунате амортизације, 
односно рачуноводственог трошка.

Но, шта је ту је - ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, за протеклих 
девет месеци, остварило је финансиски губитак у износу 
од 288.043.000.динара, упркос домаћинском пословању.

НЕОчЕкиВАН ГуБитАк
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Машинска хала ХЕ „Зворник”



12< ДРИНСКО ЛИМСКЕ

Подмлађивање ХЕ 
Овчар Бања у замаху

П ре више од 100 година, тачније 
1901. године, чачански индус-
тријалци су почели да раз-

мишљају о искоришћавању Запад-
не Мораве код Овчар Бање. Убрзо је 
створено акционарско друштво Ов-
чар и Каблар, које је ступило у пре-
говоре са бечком фирмом Дис комп. 
После дужих преговора, радови по-
чињу 1906. године. Због неповољне 
геолошке структуре, радови споро 
одмичу, трошкови расту, долази до 
спорова између партнера, и радови 
се прекидају 1911. године. Први Бал-
кански рат, затим и Први светски рат 
доводи до дефинитивног прекида ра-
дова, иако је тунел био скоро готов. 
Између два светска рата, оснива се 
Акционарско друштво Јелица, које, 
због недостатка средстава, одустаје 
од градње хидроцентрале на Западној 
Морави, код Овчар Бање. Морао се 
сачекати крај Другог светског рата, и 
први петогодишњи план, који је пред-
виђао изградњу низа хидроелектрана 
од Зворника до Овчар Бање. Пошто 
је постојала техничка документација, 
радови у Овчар Бањи почињу већ пр-
вог јула 1946. године. У почетку, ра-
дове изводи ГП Обнова из Београда, 

затим Хидроградња, да би 1950. го-
дине градилиште преузело новоос-
новано Хидрограђевинско предузеће 
Овчар Бања, а касније Хидроградња 
Чачак, које је радове и завршило. Ис-
поручиоци опреме били су Литострој 
из Љубљане, Метална - Марибор, и 
Раде Кончар из Загреба. Радови на 
изградњи ХЕ „Међувршје” почели су 
1947. године. Први агрегат у ХЕ „Ов-
чар Бања” укључен је на мрежу 31. ав-
густа 1954. године, а други агрегат у 
ХЕ „Међувршје” 15. маја 1957. године. 
Њиховим пуштањем у погон наста-
ле су ХЕ „Овчар Бања”, и ХЕ „Међув-
ршје”, односно касније „Електромора-
ва” - Чачак. Обе ХЕ имале су по два 
агрегата, идентичне снаге - А агрегат 
од 2,5МW, и Б агрегат снаге 4,5 МW. 
Од момента пуштања у погон, агре-
гати „Електромораве” су произвели 
2,5 милијарде киловат-сати електри-
чне енергије, и у оно време, биле су 
то значајне електране, јер је изграђена 
Ваљаоница бакра у Севојну, а градило 
се тада константно.

Но, од тада је много воде протекло 
Моравом, зуб времена је учинио своје, 
ревитализација ове старе хидроелек-
тране је неминовност, схватили су то 

у ЕПС-у, донели су одлуку о ревита-
лизацији објеката „Електромораве”, 
спроведена је неопходна процеду-
ра и тендери, и крајем 2006. године 
су потписани Уговори са извођачима 
радова и испоручиоцима опреме, са 
тачно утврђеном динамиком, и пре-
цизним роковима. Међутим, уместо у 
јуну, радови су почели половином ав-
густа, ове године, али посао ће бити 
завршен у планираном року, у то нема 
сумње. Ревитакизација у ХЕ „Овчар 
Бања” је у замаху, о томе Љубинко 
Филиповић, директор „Електромора-
ве”, каже:

- Радови на ревитализацији А-2 аг-
регата у Овчар Бањи су у току. До сада 
су завршени радови на замени опреме 
сопствене потрошње, опреме развод-

54 ГОДИНе Хе „еЛеКтрОМОрАВА”
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Љубинко Филиповић, 
директор ХЕ „Електроморава”

ХЕ „Овчар Бања” се прва подмлађује
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ног постројења, енергетских каблова,  
излазних далеководних стубова, сис-
тема управљања и заштита, као и за-
мена блок трансформатора. Извођачи 
ових радова су били АБС „Минел” Бе-
оград и Институт Михаило Пупин са 
својим подизвођачима. 

Тренутно се изводе радови на тур-
бини и генератору. Стара опрема је 
потпуно демонтирана и извезена из 
електране.

Од постојећег генератора задржа-
ва се једино конструкција кућишта и 
горњи крст а од турбине спирала и до-
водни цевовод.

Радове на генератору као и испоруку 
опреме изводи АТБ „Север” Суботи-
ца са својим подизвођачима. На лицу 
места већ је завршено формирање јез-
гра статора у постојеће кућиште и ула-
гање и повезивање нових статорских 
намотаја. Претходно је извршена са-
нација оштећених варова на кућишту 
и његова антикорозивна заштита.

У фабрици „Север” Суботица у току 
је израда полова ротора и монтажа 
полног точка. Сва остала опрема гене-
ратора је набављена и урађена и нала-
зи се у Суботици а један део опреме је 
испоручен у електрану.

Испоручилац опреме за турбину је 
„Андино” - Француска, али значајан 
део турбинске опреме по документа-
цији Андина урађен је у АТБ ФОД-у 
Бор. АТБ ФОД Бор је урадио и испо-
ручио предтурбински лептирасти за-

тварач који је већ уграђен. Такође је 
у Бору урађен и комплетан спровод-
ни апарат (горњи и доњи турбински 
поклопац, спроводне лопатице, меха-
низми за закретање лопатица са сер-
вомоторима и облога радног кола са 
излазним конусом). У Бору је изврше-

на  пробна монтажа и функционална 
проба спроводног апарата и сва опре-
ма је испоручена и налази се у елек-
трани.

Други део турбинске опреме урађен 
је у Андину ( радно коло турбине, тур-
бински регулатор, турбински лежај са 

системом за заптивање, расхладни 
систем и систем компримованог ваз-
духа). У Андину су урађене функци-
оналне пробе и пријемна испитивања 
комплетне опреме и она је, такође, ис-
поручена.

Радове на демонтажи и монтажи 
турбинске опреме изводи „Гоша мон-
тажа” Смедеревска Паланка. Извр-
шена је обрада спирале на месту на-
легања прирубнице новог турбинског 
поклопца. Ову обраду вршио је Анди-
но уз помоћ специјалне мобилне ма-
шине намењене за ову врсту посла. 
Тренутно се изводе грађевински радо-
ви неопходни за уградњу нове облоге 
радног кола као и радови на антико-
розивној заштити унутрашње  повр-
шине спирале.

За све време извођења радова дру-
ги агрегат је у раду. Једино потпуно 
стајање електране било је када је вр-
шена замена опреме разводног по-
стројења и уградња лептирастог за-
тварача.

Према уговореној динамици ра-
дови на турбини и генератору треба 
да се заврше односно да агрегат буде 
на мрежи до краја ове године. Идуће 
године у фебруару почеће радови на 
А-1 агрегату у ХЕ „Овчар Бања” а на 
јесен 2009. године на А-2 агрегату у 
ХЕ „Међувршје”, каже директор Фи-
липовић, после ревитализације снага 
агрегата ће бити већа за 25%, уместо 
13MW укупна снага електране изно-
сиће 17 MW.

Радови на демонтираном вратилу

Демонтажа старог генератора
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Производња вредна
4 милијарде евра
K ада је 27. новембра, давне 1966. 

године, пуштена у рад ХЕ „Баји-
на Башта”, Перућац и Бајина 

Башта нису заједно имали 5.000 ста-
новника, а свечаном пуштању је при-
суствовало 30.000 људи! Није ни чудо, 
дошли су са свих страна да увеличају 
велики догађај јер је највећи син на-
ших народа и народности пустио у 
рад највећу хидроелектрану у тада-
шњој великој Југославији. Гигант на 
Дрини је рођен, и би светлост. Вред-
ни градитељи, наоружани силним ен-
тузијазмом и искуством са изградње 
ХЕ „Зворник”, предвођени великим 
неимаром Бором „Кинтом”, по други 
пут су силну и неукротиву Дрину пре-
градили браном дугачком 460 метара 
а високом 90 метара, створено је тако 
прелепо језеро дужине 52 километра 
све до Вишеграда, и Андрићеве НА 
ДРИНИ ЋУПРИЈЕ.

Ово је, заиста, био велики догађај 
за земљу, струја је била потребнија од 
било чега другог, јер су фабрике ница-
ле диљем земље. А, тих 368 мегавата, 
колика је укупна снага 4 генератора, је 
било спасоносно за рад електроенер-
гетског система, пре тога били су чес-
ти испади, и распади система, јер није 

било великих производних јединица. 
Практично, пуштање ХЕ „Бајина Баш-
та”, тог историјског 27.новембра 1966. 
године је било темељ стабилности 
електроенергетског система Србије.

Од тада до данас генератори су стар-
товали 54.410 пута, вртели се 891.160 
сати, и произвели 62 милијарде и 115 
милиона киловат-сати електричне 
енергије.

А опет, 27. новембра 1982. године, 
само захваљујући легендарном дирек-
тору Раденку Николићу, чудесном не-
имару и визионару, у малом Перућцу 
поновило се велико славље - пуштена 
је у рад Реверзибилна хидроелектра-
на „Бајина Башта”, по много чему, је-
динствена у свету. Остварило се Кре-
манско пророчанство, Дрина је поте-
кла узбрдо на Тару - да би се са висине 
од 600 метара вратила, и у киловате 
претворила. Изграђен је на Дрини још 
већи гигант, снага моћних Тошиби-
них мотор-генератора је 630 мегава-
та. Било је много оспоравања од оних 
који о томе немају појма до оних, који 
се том проблематиком баве. Исто-
рија РХЕ их је, на најбољи начин де-
мантовала, много пута је наша ревер-
зибилка спасила систем од распада, 

а данас је то једини енергетски обје-
кат на коме се може добро зарадити, 
без обзира на хидрологију, доказ је и 
њена овогодишња производња, која је 
дупло већа од планиране. Јер, има го-
дишњих периода када су велике нес-
ташице струје у региону, за цену нико 
не пита, већа је и по неколико пута од 
уобичајене.

Од пуштања у рад до сада моћна ре-
верзибилка је  стартовала 23.095 пута, 
радила је 150.700 сати, и произвела 
16,6 милијарди киловат-сати електри-
чне енергије.

Укупно, до сада, ХЕ и РХЕ „Бајина-
Башта” произвеле су 78 милијарди и 
седам стотина милиона киловат-сати 
електричне енергије, по цени од само 
5 евро центи ова производња вре-
ди фантастичних четири милијарде 
евра!

Oвај податак је, заиста, импозантан, 
запослени у ХЕ „Бајина Башта” имају 
се чиме поносити, јер је то и њихова 
заслуга за добро одржавање објеката, 
погонска спремност је на високом ни-
воу, стопостотна. У ХЕ „Бајина Баш-
та” се производе најјефтинији кило-
вати, а када се упореди снага од 1000 
мегавата са бројем запослених добије 
се скоро 5 мегавата по раднику, а то 
је светска продуктивност Гиганта са 
Дрине. Дакле, имају се чега радници 
ХЕ „Бајина Башта” сећати, и славити 
овог 27-ог новембра на прослави свог 
великог Дана.

уЗ 27. НОВЕМБАР - ДАН ХиДРОЕлЕктРАНА „БАЈиНА БАштА”
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Иван Миловић, заменик директора
„Дринско-Лимских ХЕ”

Централна команда ХЕ „Бајина Башта”
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Првенац на Дрини гура 
другу половину века
П осле Другог светског рата, он-

дашња ФНР Југославија је про-
изводила 1,1 милијарду кило-

ват - сати електричне енергије, од-
носно 71 kWh по становнику, и била 
је међу последњим државама у Евро-
пи по производњи електричне енер-
гије. Природно је, онда, што је при-
оритет у првом петогодишњем пла-
ну био изградња хидроелектране, јер 
без електричне енергије планирани 
индустријски развој земље губи сва-
ки смисао. Природно је, такође, што 
је изабрана Дрина за градњу хидро-
електране. ХЕ „Зворник” - првенац 
на Дрини основана је, као предузеће 
од општедржавног значаја, под нази-
вом „Хидроелектрана на Дрини”- ре-
шењем Владе ФНР Југославије од 8. 
августа 1947. године. Градња започе-
та буквално помоћу штапа и канапа, 
лопата и мешалица и понеки трофеј-
ни камион. Готово ничега није било 
- ни средстава, ни кадрова, постоја-
ла је само огромна жеља, и немерљи-
ви ентузијазам градитеља. Градња је 
потрајала скоро десет година, а ко зна 
колико би трајала да није са Голог ото-
ка доведен чудесни градитељ Панта 
Јаковљевић, који је своје градитељско 
умеће успешно уградио  у све следеће 
градње у дринском сливу да би круна 
његовог градитељства била изградња 
ХЕ „Ђердап”.

А, градња ХЕ „Зворник” је била за 
причу, али драматичну. О тадашњој 

неравноправној борби човека са при-
родом је писала тадашња „Политика”, 
све очи су биле упрте у драматична 
збивања на силној, и помахниталој 
Дрини. Пет пута је Дрина рушила по-
моћни зид загата када су хтели да је 
преграде. Шести пут, те 1952. године, 
упорни градитељи, натчовечанским 
напорима успели су да је преграде и 
зауздају. Опет је, ето, човек победио 
природу. Вредни градитељи, даноноћ-
ним радом, ископали су милион куби-
ка земље, направише брану дугачку 
260 метара, високу 42, корисног пада 
21,6 метара. Укупна запремина језе-
ра 89 хектометара кубних, површина 
језера је13 квадратних километара. У 
две машинске зграде монтирана су 4 
генератора укупне снаге 96 МW. Први 
киловати су потекли јула 1955.годи-
не, приликом пробног рада прва два 
генератора, а ХЕ „Зворник” је свечано 
пуштена у рад 26. септембра 1955. го-
дине, био је то посебан, светли и све-
чани тренутак земље, која се обнавља 
од ратних страхота, индустрија је до-
била крила баш на Дрини. Нажалост, 
тај историски тренутак није дочекало 
39 градитеља, дали су своје животе за 
ово градитељско чудо, њихова имена 
су уклесана на спомен плочи да веч-
но подсећају на жртве ове градње. 
Од тада је протекло 53 године, ХЕ 
„Зворник” је укупно произвела 23,6 

милијарди киловат-сати електричне 
енергије.

Готово невероватно звучи податак 
да је рекордну производњу оствари-
ла када је обележавала 50 година рада! 
Не да се Првенац на Дрини, успешно 
одолева зубу времена. Додуше, то је је-
дино могуће ако се постројења ваља-
но одржавају, а вредни Зворничани су 
то знали и могли. Још пре 23 године се 
хидроелектрна у потпуности испла-
тила, остало је чисти ћар. Погонска 
спремност је, увек, била на високом 
нивоу, а киловат-сат, произведен у ХЕ 
„Зворник” је био најјевтинији у Епс-у.

Наравно, без реконструкција седа-
мдесетих, и осамдесетих не би могло 
одржати добру погонску спремност, 
али после 53 године рада, разумно, и 
неопходно је мислити на подмлађи-
вање. Ако буде памети и пара дочекаће 
и ту ревитализацију, па опет пола века 
ће да „гура” ПРВЕНАЦ НА ДРИНИ.

ХЕ „ЗВОРНик” ОБЕлЕжАВА 53 ГОДиНЕ уСПЕшНОГ РАДА
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Милорад Драгић
директор ХЕ „Зворник”

Брана ХЕ „Зворник”
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уЗ 15. ОктОБАР - ДАН лиМСкиХ ХиДРОЕлЕктРАНА
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р адници и пензионери „Лимских 
ХЕ” су 24. октобра, у хотелу 
„Панорама” на Златару, просла-

вили 48 година успешног рада. Сим-
болика је на месту, прослава је одржа-
на на великој надморској висини, јер 
су им и резултати рада увек били на 
висини.

Ивко Шапоњић је поздравио рад-
нике, пензионере и госте, а онда су 
се подсетили успешног рада у проте-
клих 48 година. У ствари, Дан Лим-
ских ХЕ је 15. октобар, тог историског 
датума давне 1960. године, завртео се 
први генератор у ХЕ „Бистрица”, и да-
леководом 220KV, број 203, послат је 
први напон од 220KV у електроенер-
гетски систем Србије. Значило је то 
веома много за стабилност електро-
енергетског система све до изградње 
ХЕ „Бајина Башта”, Ђердапа, и ТЕНТ-
а, али је рад „Лимских” имао своје ме-
сто, и значајну улогу касније, и данас, 
јер од четири електране - три су аку-
мулационе, и производе електричну 

енергију онда када је најпотребније - у 
вечерњим шпицевима.

Од дана пуштања до данас ХЕ „Би-
стрица” је произвела 15 милијарди, и 
750 милиона киловат-сати електричне 
енергије. После изградње Бистрице, 
вредни градитељи, предвођени леген-
дарним неимарима Тиком Љујићем, и 
Пантом Јаковљевићем, наставили су 
да раде, и граде без предаха. Ницале 
су електране у Лимској долини као пе-
чурке после кише. ХЕ „Кокин Брод” 
је пуштена у погон 1962. године,и до 
сада је произвела 2 милијарде и 409 
милиона киловат-сати електричне 
енергије. Па, следи пуштање у погон 
ХЕ „Потпећ”, једине проточне ХЕ из 
састава Лимских, која је пуштена 1967. 
године, и до сада је произвела 7,9 ми-
лијарди киловат-сати. Последња је из-
грађена ХЕ „Увац” -1979. године, и  до 
сада је произвела 1,716 милијарди ки-
ловат-сати електричне енергије.Укуп-
но, „Лимске ХЕ” су до сада произвеле 
27 милијарди, и 725 милиона киловат-

сати електричне енергије, и дале ве-
лики допринос раду и развоју српске 
електропривреде, и земље у целини. 
Елем, за 19 година, вредни градитељи, 
наружани невиђеним ентузијазмом, 
изградише четири електране, а за по-
следњих 19 година у земљи Србији не 
изгради се ни једна! Том изградњом у 
Лимској долини вода Увца је стопо-
стотно искоришћена, али је Лим ис-
коришћен само 10 посто, и велика је 
штета што градња није настављена. 
Били су урађени пројекти за ХЕ „Бро-
дарево”, снаге 50 мегавата, и РХЕ „Би-
стрица”, снаге 680 мегавата, обавље-
ни су и неки истражни радови,али се 
стало.Ови објекти су садржани у пла-
новима развоја Електропривреде Ср-
бије, ако буде пара, и нарочито паме-
ти - изградиће се, ваљда.

Треба рећи да су „Лимске ХЕ”, током 
свих 48 година, по било којим крите-
ријумима, биле у врху ЕПС-а, служи-
ле су за углед. Одавде, рекосмо, поте-
као је први напон 220 KV, овде је, први 
пут, командовано електраном даљин-
ски- из Бистрице са ХЕ „Кокин Брод”, 
која је удаљена 30 километара.

Увек су били први са погонском 
спремности, и увек су били последњи 
са трошковима, овде се, вазда, до-
маћински радило. Увек су повећа-
вали производњу, а смањивали број 
радника, данас у „Лимским ХЕ” ради 
свега 160 радника, готово да имају 
више пензионера, једва стадоше у хо-
тел „Панорама”. Имали су, вала, шта и 
славити. Успех је то, који траје.

Успех који траје

Ивко Шапоњић
директор „Лимских ХЕ”

Акумулација „Радоиња”
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Преглед кретања броја
радника у току 2008. године

Прекинули 
радни однос

Умрли Пензионисани Примљени 
нови

Број радника поч. 
новембра 2008

Хе Бајина Башта 1 2 8 232
Лимске Хе 2 1 1 4 164
Хе Зворник 1 2 1 73
Хе електроморава 61

УКУПНО: 4 3 3 13 531
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ХЕ „бајина башта”  <

10 година

Ђокић Александар, Блажевић 
Јелена, Лазић Раденко, Мандић 
Горан, Стаменић Велибор, Јездић 
Љубодраг, Гложански Радомир, 
Којадиновић Зоран, Јеличић 
Драган, Ракић Смиљка

 „ЛИМСКЕ ХЕ”  <

30 година

Мрвић Љиљана, Тајевић Нада, Рајић 
Никола, Бегић Мухидин, Мутавџић 
Радојица, Ракоњац Миленко, Василић 
Радосав, Бјелић Перо, Млађеновић 
Драгутин, Ђенић Гвозден

10 година

Поповић Горан, Топаловић Средоје, 
Џекулић Драган, Мраковић Милија, 
Ђајић Чедомир, Софтић Сенад, 
Чоловић Мирјана, Бујишић Биљана

ХЕ „ЗВОРНИК”  <

30 година

Јовановић Видоје, Томић Станоје 

20 година

Љубовић Фадил, Мијатовић   
Мира

10 година

Миросављевић Саво, Сикирић 
Драган

ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА”  <

30 година

Стојанка Рајичић

20 година

Слободан Обренић, Владе       
Пејица

JуБилАРНЕ НАГРАДЕ ЗА НЕПРЕкиДАН РАД у кОлЕктиВу

Јубиларци
Дринско-Лимских 2008

Збор радних људи ХЕ „Бајина Башта”
у сали биоскопа у Перућцу 1977. године
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ЗАштитА жиВОтНЕ СРЕДиНЕ
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Чисто језеро
туристичка мека

о д почетка јуна до краја септембра у хотелу „Језеро” 
у Перућцу и у околном апартманском насељу нема 
ниједног слободног лежаја. Таквом рапорту са очиг-

ледним туристичким бумом овог краја највише су допри-
нели бисерно чисто језеро ХЕ „Бајина Башта” и река Дри-
на. Највеће заслуге за очишћену животну средину припа-
дају ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, Огранак ХЕ „Бајина Башта”, 
која је платила услугу да се чамцима-чистачима из ове реке 
уклоне сва стабла и гране дрвећа, а што чини чак 80 одсто 
укупног отпада у ово језеро. Обезбеђено је, истовремено, 
да се ови послови и убудуће редовно обављају. Протекло 
је, свакако, Дрином већ много воде, али и ко зна колико 
хиљада тона отпада. Невиђену лепоту подарила природа, 
али човек је стално загађује и уништава - на сваком кора-
ку. И то тако годинама. Генералног решења овог проблема 
још нема ни на видику, мада кренуло се бар у том правцу и 
неких помака, за спас ове реке, ипак, има. Помоћ је стигла 
из иностранства - од владе Норвешке, која је, уочивши ове 
еколошке проблеме, у пројекат очувања чисте Дрине до 
сада уложила 300.000 евра. Од тог новца за шездесет хиља-
да евра купљен је брод-чистач, а са 10.000 плаћена је пре-
са за пресовање пластичног отпада извађеног из реке. На-
бавка таквог брода, међутим, испала је чист промашај зато 
што је отпад у језеру код бране ХЕ „Бајина Башта” продукт 
шумског растиња, чијим гранама и стаблима он не може 
ништа. А још када се грана дрвета заглави у корпи брода, 
што се и дешавало, не може се ни пластика вадити. То је и 
разлог што брод ове године није ни испловио, па су у по-
моћ притекли поменути људи у чамцима. А да има наде 
за дрински слив, потврђују створене институције, такође 
помогнуте финансијски из Норвешке донације, чији је за-
датак очување животне средине, односно стална брига за 
чисту реку и језера. То је, најпре, Комисија за реку Дри-
ну, састављена од представника свих општина у дринском 
сливу (у градовима дуж реке отворене су и канцеларије за 
Дрину), а затим и оформљена Комисија за прекограничну 
сарадњу с обзиром на то да се ова река простире кроз три 
државе - Србију, Босну и Херцеговину и Црну Гору - и да 
се проблеми њеног загађења морају заједнички решавати. 
Шта је, међутим, после анализе стања, размењених идеја и 
планираних активности, до сада и урађено?

Пођимо редом. Еколошка држава Црна Гора, како се у 
свету већ одавно представила, када је о дринском сливу 
реч, није урадила ништа да такав епитет и оправда. Мали 
помак започео је тек однедавно и то „снимањем” дивљих 
депонија смећа. Анимирани су, потом, страни донатори, 

па изгледа да ће се тај проблем загађивања Дрине реши-
ти. У Републици Српској, код Руда, постављена је препре-
ка плутајућем отпаду од балвана и ланаца, али река је до-
нела још већу дрвну масу која је ту запреку покидала па је 
сав тај отпад завршио у језеру ХЕ „Вишеград”. Значи, оче-
кује се ново решење с чишћењем плутајућег отпада. У овој 
електрани на језеру су поставили и усмериваче отпада, а 
да би се он таложио на крај језера, одакле би се вадио. А у 
Србији Дрину су годинама загађивали сви, али ипак најви-
ше дивље депоније на које су отпад одлагале три општине - 
Прибој, Пријепоље и Нова Варош. У току је решавање овог 
великог еколошког проблема. Изнад језера ХЕ „Потпећ” 
у току је изградња модерне депоније, из које ће бити не-
могуће даље загађење Потпећког језера. Пројекат се реа-
лизује из донације. У селу Акмачићи, такође, гради се фа-
брика брикета, која ће исто тако ради решавања еколош-
ких проблема, прикупљати и пресовати пиљевину из 150 
приватних пилана, а која је до сада сва завршавала у језеру 
ХЕ „Потпећ”. Очигледно, брига о Дрини мора бити стална 
и комплетна. Тим пре што главни загађивач није човек и 
то упркос свој небризи. Највећи еколошки проблем ства-
ра сама река која, откидајући дрвеће са сопствених обала, 
ствара највећи део тог отпада. Значи, обале реке неопход-
но је, стога, стално одржавати, сећи дрвеће и не чекати да 
се појави клизиште које сву ту шуму сручи у реку и језера 
дринских хидроелектрана.

Чамци уместо брода-чистача уклонили гране и 
стабла дрвећа које представљају највећи део 
отпада. - Дрина постаје заједничка брига три 
државе

Чисто језеро привлачи туристе
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ЕСкиЦА ЗА ПОРтРЕт  МилОРАДА ЗЕљићА, ПЕНЗиОНЕРА ХЕ „ЗВОРНик” 

Зељо своје поштено 
одрадио
м илорад Зељић је најмлађи пензионер ХЕ „Звор-

ник”. Можда не по годинама, али по пензионер-
ским стажом сигурно, јер је у пензију отишао у 

мају ове године. Могао је отићи и раније, али није хтео. 
Могао је узети велике паре, али није хтео. Но, о том по-
том, природно је да његов животопис започнемо његовим 
рођењем.

Милорад Зељић је рођен 21. маја 1943. године у Малом 
Зворнику. Основну школу је завршио у Радаљу, а нижу 
реалну гимназију, и гимназију у Великом Зворнику 1962. 
године. Електротехнички факултет, енергетски одсек, за-
вршио је 1966. године у Београду. Дакле, о року. Као сти-
пендиста, запослио се у „Вискози” у Лозници, а прво рад-
но место му било - Студијски биро. Онда, одслужио војни 
рок, као примеран војник био на Брионима у Титовој гарди 
те 1968. године када су Руси ушли у Чехословачку. Када се 
вратио у Вискозу - водио је надзор фабрике „Корда”. Тада 
се наљутио што га нису пустили да иде у Јапан, и отишао у 
„Електровојводину” у Нови Сад. То беше 1970. године, био 
је надзорни орган за изградњу далековода 35 КВ.

Но, зов завичаја је био јачи од свега, остао је само седам 
месеци, и вратио се, опет, у Вискозу, радио је са Америка-
нцима на оспособљавању фабрике целофана. Тада се по-
чео бавити аутоматизацијом, са њом ће Зељо бити опсед-
нут током свог дугог, и богатог радног опуса.

У ХЕ „Зворник” је дошао првог октобра 1973. године 
на позив покојног Мите Литвиненка, тадашњег директо-
ра ХЕ, тада је рођена идеја да се гради реверзибилна хи-
дроелектрана у Зворнику, Зељић је дошао да стручно поја-
ча екипу. Радио је, најпре, као инжењер у погону, па шеф 
електро службе, а од 1977-1981. године је био директор ХЕ 

„Зворник”. Онда, опет, 
једну годину радио као 
инжењер у погону, па 
технички директор до 
1999. године, и поново 
директор - до 2001. го-
дине.

И на крају, инжењер 
за ревитализацију. Како је почео тако и завршио - као ин-
жењер у погону! Другима би можда сметало то шетање из 
фотеље у погон, али Зељи није, њему је једино важно да 
ради у струци, ту је он свој на своме, зато се и школовао. 
И док је био директор, а био је два пута, тешко га је било 
наћи у канцеларији. Не држи га место па ни фотеља, увек је 
у покрету, у погону са људима, о струци може васцели дан 
причати. Овај тихи и мирни човек је био веома омиљен, 
дружељубив је и комуникативан, никада препотентан. На-
родни човек - што би се рекло, добричина. Кажу да никада, 
ни у каквој ситуацији, није повисио тон.

Када беше она револуција, 5. октобра, када је Милошевић 
признао изборни пораз, а чланови СПС-а сви посмењива-
ни са положаја, Зељић баш тог 5-ог октобра беше изабран 
за председника општине Мали Зворник, а еспеесовац био, 
и остао. Он своја уверења никада не мења. Наравно, функ-
цију председника обављао је волонтерски.

Баш завреме председниковања, упознао је владику Лав-
рентија, који му је изнео идеју о изградњи манастирског 
комплекса на Соко Граду, и изградњи мале хидроелектра-
не. Обећао Зељић помоћ, и обећање испунио. На Соко Гра-
ду се гради мала хидроелектрана, снаге 80КW уз помоћ до-
натора, а Зељо је и пројектант, води надзор, и комплетну 
реализацију, и за два месеца ће електрана производити 
струју. Зато је Зељић најчешће на Соко Граду. Отишао је у 
пензију, али не и мировину. Док други само причају о мини 
ХЕ - Зељо ради. Са другарима из Лознице је развио из-
градњу турбинских регулатора, један је уграђен у Радаљу, 
до сада је уграђено седам регулатора. Такође, развили су 
производњу регулатора напона, и комплетне аутоматике 
за мале ХЕ, то се ради у Лозници по његовим упутствима. 
А, урадио је Зељић много тога за похвалу - док је радио и 
руководио у ХЕ „Зворник”. Рецимо, пуно је радио на ауто-
матизацији, па повећан је пад ХЕ. ХЕ после 53 године рада 
има исту корисну акумулацију воде, а језеро је засуто 53 
%?! Урађено је то тако што је повећана горња кота за 30 
сантиметара, а радна кота спуштена за метар.

Зељић је и домаћин човек. Ожењен је, има две ћерке, обе 
завршиле факултете. Кућу је направио на очевини 1982. го-
дине.

На почетку приче рекосмо да је рођен 21. маја 1943. годи-
не, у пензију отишао 21. маја ове године, са радним стажом 
од 40 година и седам месеци, без иједног дана боловања! 
Таквих је, стварно, мало. Зељо своје поштено одрадио.

Милорад Зељић

Зељо у заслуженој пензији не мирује



20< ДРИНСКО ЛИМСКЕ

СИ
Н

Д
И

К
ат

П осле двадесетодневне безуспеш-
не потраге за Миланом Стефано-
вићем, председником Синдиката 

ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, једног дана се 
појави, саслуша шта се од њега тражи, и 
рече - сад ћу ја да напишем. После пола 
сата, појави се са листом папира у канце-
ларији, стаде, не поклони се, и поче:

- Реч председника синдиката: С обзи-
ром на политичке процесе, који су се, на 
све могуће начине таласали у 2008. годи-
ни, Синдикат ЕПС-а је успео да се одржи, 
и да, још увек, остане синдикална органи-
зација, коју политички моћници морају 
уважавати. Променом бившег председ-
ника Синдиката ЕПС-а, почетком године, 
Синдикат ЕПС-а је почео да стаје на ноге, 
и крене путем, који нема алтернативу, а 
то је пут ка јаком, јединственом Синдика-
ту, који треба да буде на страни раднич-
ких интереса. Морам да кажем да је то те-
жак, и дуготрајан процес, поготово што 
сам упознао много, и премного синди-
калних повереника, који не заслужују да 
буду ту где јесу. Али, то је још један мотив 
да честитим и поштеним синдикалцима 
да у изборима, који ће уследити крајем 
ове године, очисте и среде своје редове, и 
у 2009. годину уђу са бољим представни-
цима у Синдикату ЕПС-а.

Синдикат нашег привредног друштва је 
упутио највише критика Синдикату ЕПС-

а, јер смо често морали сами да се боримо 
за своја права. Последњи смо потписали 
Колективни уговор, који је почео да важи 
01.01.2008. године, после 15 месеци зате-
зања, и преговора са директором нашег 
привредног друштва. У току су прегово-
ри са пословодством око повећања масе 
зарада за последњи квартал 2008. године, 
и око регреса, и топлог оброка за 2008. го-
дину.

А, што се тиче редовних активности 
синдиката - имали смо стручну екскур-
зију, радници су ишли у бање на опора-
вак, Спортске игре хидраша су одржане у 
Лепенском виру. Водило се рачуна о по-
словању, домаћински смо се понашали, и 
тренутно на рачуну имамо око 3,5 мили-
она динара.

Све су то важне, и битне ствари, али су 
приоритети - повећање зараде, регрес и 
топли оброк, и заштита радничких пра-
ва. То је основ синдикалне борбе, и једи-
ни начин да најзад почнемо да мењамо 
ствари, које су годинама труле, и у посло-
водству, и у синдикату.

Прочита председник синдиката свој го-
вор пред једним слушаоцем, и оде. Нема 
питања, нема разговора. Ако се овој 
„речи”, и реченицама нема шта одузети, 
а нема, јер је то његово мишљење о раду 
синдиката на чијем је челу - има се шта 
додати. Ове године, у бању је ишло 39 

радника, и 15 по упуту лекара, а прошле 
године преко 100 радника, 50 радника је 
ишло на стручну екскурзију у Будву, рад-
ници су ишли у Чачак на дружење, а ишло 
се и на Тару на излет. Ствари су се мало 
промениле када су у питању наведене ак-
тивности. Више се не пребацују средства 
синдикату, ступањем на снагу Колекти-
вног Уговора почетком године, то су оба-
везе послодавца, донет је Правилник о 
превенцији радне инвалидности, који 
регулише права и обавезе из ове сфере. 
По овом Правилнику, радници имају 
права на десетодневну рехабилитацију, 
али и дуже по савету лекара, рекреацију 
два пута седмично, у трајању од 3 сата 
на Тари, и на стручну екскурзију у ван-
ремонтном периоду. Све ове погодности 
може користити 20% запослених у једној 
години, пропорционално по деловима 
привредног друштва. Ове године, мањи 
број радника је отишао у бање у односу на 
прошлу годину, јер није било пара, потро-
шене су на екскурзију у Будву.

Дакле, колико пара - толико музике.

Избори до краја 
године 

МилАН СтЕфАНОВић, ПРЕДСЕДНик СиНДикАтА ПД  „ДРиНСкО-лиМСкЕ ХЕ”

Милан Стефановић

Излет на Тару - коначно прави топли оброк
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ОДРжАНЕ 34. СПОРтСкЕ иГРЕ  ХиДРАшА

Позајмице
по правилнику

фОНД СОлиДАРНОСти уБлАжАВА БЕСПАРиЦу

Све се мења у овој држави, осим плата запослених у ЕПС-
у, па су радници ХЕ „Бајина Башта” решили да сами себи 
припомогну. У марту 2004. године, на иницијативу Син-

диката, основали су Фонд солидарности, са јасно дефинисаним 
правима и обавезама - каже Љубодраг Јездић, председник ко-
мисије Фонда. Фонд функционише стриктно по Правилнику 
Фонда солидарности, који је израдила Комисија Фонда, а коми-
сију сачињавају 7 чланова - из сваке службе по један представ-
ник, а рад Фонда контролише Надзорни одбор, који броји, та-
кође, седам чланова, из сваке службе по један. Чланство у Фон-
ду је на добровољном принципу, и 98% запослених су чланови 
Фонда - што је сигуран показатељ да су радници нашли свој ин-
терес.

Фонд се финансира из два извора - из 
зараде сваког радника се издваја 0,5%, 
а 0,33% уплаћује ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ”, то је дефинисано Колективним Уго-
вором, који је потписан почетком 2008. 
године - истиче Јездић. Раније је компа-
нија уплаћивала по добровољном прин-
ципу, према могућностима. 

Фонд даје позајмице, и бесповратна 
средства, односно помоћ радницима, и 
то 20.000 динара за рођење детете, за ле-

кове са негативне листе - до 20.000, за боловања преко 20 дана, 
и у случају смрти радника, или члана породице, или родитеља. 
Износ помоћи је, у свим наведеним случајевима 20.000 динара, 
а треба рећи да на одобрену помоћ Фонда солидарности исти 
износ даје и Синдикат у највећем броју случајева. Да би се спре-
чиле манипулације, и симулирања, за боловање се може добити 
једном годишње. Позајмице се дају у износу од 24.000 динара 
по реду пријављивања, рок враћања је шест месеци, у 12 рата. 
Када радник врати позајмицу у потпуности, може се поново 
пријавити. Годишње, Фонд исплати око 250-300 позајмица, и 
око 50-60 помоћи. Петнаестодневни прилив средстава, по ос-
нову враћања позајмица, и уплате из зарада, и послодавца, из-
носи око 350.000 динара. Све одлуке о давању позајмица и по-
моћи се доносе консензусом, једногласно, нема прегласавања, а 
нема ни потребе, јер се Правилник стриктно мора поштовати. 
Раније је било проблема, замерања, те ја сам гласао да ти се да, 
али овај, или онај није дао. Тога више нема, сви имају иста пра-
ва, али се правила морају поштовати, без изузетка - каже Јез-
дић. Позајмице, и помоћ се исплаћују истог дана када и зараде, 
све промене у Фонду се штампају у три примерка, и објављују 
на огласним таблама, све је транспарентно. 

На крају, Јездић истиче да им те оперативне финансиске по-
слове одлично обавља Олга Полић, и за то заслужује све похва-
ле, сигурно и новчану награду за такав рад, али немају могућ-
ности да је награде.

Очито да је Фонд солидарности оправдао своје постојање, а 
сасвим је сигурно добро дође радницима када се у нађу у фи-
нансиским проблемима. А, бива то.

Ђердап за длаку 
бољи
Овогодишње Спортске Игре хидраша су одржане од 27 - 

31. августа у Лепенском виру. Из ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ” учествовало је 120, а из ХЕ „Бајина Башта” око 50 

радника. Буквално, ишао је свако ко се пријавио, иако је лопту 
видео само у излогу продавнице. Но, добро, ова радничка сре-
тања и имају превасходни циљ да се радници, који се баве истим 
послом, друже, и размењују искуства. Наравно, такмичарски ка-
рактер се подразумева, и од четири екипе, најбољи су били, али 
за длаку, такмичари „Ђердапа”, а „Дринско-Лимске” су биле дру-
ге, а кошаркаши и стонотенисери су били најбољи. Ове спортске 
игре хидраша су требале послужити и за избор екипе хидраша 
за спортске Игре ЕПС-а, али се оне неће одржати ове године, јер 
су предуго трајале политичке игре коалиционих партнера у Вла-
ди око поделе функција у јавним предузећима - па одлазећи ге-
нерални директор ЕПС-а није хтео да одобри средства, а дола-
зећи није могао да одобри, јер није још ни дошао.

Свечано отварање Игара

Екипа ветерана у малом фудбалу

Љубодраг Јездић
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Ту, око нас...
ПЕНЗИОНЕРИ

Пензионери ХЕ „Бајина Башта” врло ретко, или никако 
не долазе у фирму у којој су провели свој радни век. То није 
лепо, али није проблем.

- Проблем је што има и запослених, који ретко свраћају!

ПРОСЛАВЕ
Некако ни прославе Дана предузећа нису као што су не-

када биле. Нема више оног распо-ложења, песме, весеља, 
пролазе у гробној тишини -као на даћи. Један радник ХЕ 
„Бајина Башта” има објашњење:

- Нема више бекрија, без њих нема ни расположења. Неки 
престали да пију, неки престали да живе!

ПОМОЋ
У давно, и златно доба ЕПС-а, хидроелектране су давале 

велики допринос развоју општина, помагале су све, и сва-
кога. Наравно, у томе су предњачиле „Лимске ХЕ” на челу 
са легендарним директором Тиком Љујићем. Није било се-
днице Радничког савета, а да на дневном реду не буде го-
мила захтева за помоћ. Излазећи са једне од таквих седни-

ца, Тика иде улицом, киша пада, он је и не примећује. У су-
срет му иде директор Радничког универзитета, и каже: 

- Тико, дођи под кишобран, покиснућеш!
Тика, замишљен, још под утиском седнице, рече:
- Поднеси молбу Радничком савету, па ћемо видети!

СИГНАЛИЗАЦИЈА

У време самоуправљања, директори нису баш лако мог-
ли да спроводе своју вољу. Међу-тим, Тика је то врло еле-
гантно решио. Већина чланова Радничког савета су били 
његови људи, јер је био веома омиљен међу радницима. Са 
њима је имао уговорен знак - ако косу обори на чело - да 
гласају против, а ако се зачешља навише - да гласају ЗА! Та 
сигнализација је дуго и успешно функционисала.

СЛИЧНОСТ

Реконструисани кран од 350 тона у ХЕ „Бајина Башта” 
има само једну сличност са човеком. 

- Има дана када му се, једноставно, не диже!

 М.Ђокић

ЗАБАВНА СтРАНА
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Очито, ова Влада има високе циљеве, зато су купи- <
ли - жирафу!

Демократија је лепа, а лепота је пролазна! <

Притерани смо уза зид, дакле можемо само напред! <

Чучни Србине, велика је нужда! <

Нема лабаво, стежемо каиш! <

Србија није Краљевина, али неки живе баш краљев- <
ски!

Ми смо, опет, несврстани. Нико нас неће. <

Сви смо ми Ивица и Марица. Путоказ су нам - мр- <
вице.

Грађевинарство нам у кризи, а толики слободни зи- <
дари!

У српском Парламенту има пуно доктора, а држава  <
болесна!

Некада се могло преживети ако има џебане, а данас -  <
ако има џабане !

Умиљато јагње двије мајке сиса. Ипак, када порасте  <
- постане ован!

Пијанац је као биљка, расте ако се залива! <

Лакше је мешати пиће - него малтер! <

Во риче - када је жедан, а човек - када је пијан! <

Празној врећи је тешко стајати усправно! <

Ако би се наши политичари бавили производњом -  <
производили би свилен гајтан!

Неки мисле да ће се дволичнима радни стаж рачуна- <
ти - дупло !

Код нас само слепци гледају своја посла! <

Наравно да је атеиста, убили су бога у њему ! <

Ситуација је стабилна - држе ме за гушу! <

Директори су стално на путу - без њих се може! <

У Белој кући - црно нам се пише! <

Компаси више не важе, има само једна страна све- <
та - Запад!

Не кријем, фали ми даска - али одскочна! <

Запослени се деле на раднике и нераднике. Незапосле- <
ни се не деле - они се множе!                            М.Ђокић

А  Ф  О  Р  И  З  М  И
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ПРЕД  ПОчЕтАк РАДОВА НА ОБНОВи ХиДРОЕлЕктРАНЕ „БАЈиНА БАштА”

Свако јутро, нешто пре седам сати, 
Мићо Стаменић, управник хоте-
ла „Језеро”, сврати до киоска, и 

купи све новине које су изашле. Само не-
упућени се запита када ће то Мићо све да 
прочита, нема он времена да прочита ни 
једне, он то носи гостима хотела. А, само 
они, који немају појма о раду у туризму, 
и угоститељству, ће рећи да је то ситни-
ца. Не, није, а Мићо Стаменић не да има 
појма, он свој посао маестрално обавља. 
А, некако је судбински везан за хотел „Је-
зеро”.

Хотел је грађен за смештај градитеља 
РХЕ „Бајина Башта”, отворен је 1976. го-
дине, и тада се Мићо и запослио у ХЕ 
„Бајина Башта”. Служио је Мићо гради-
теље, био сведок многих бурних, судбо-
носних састанака за време градње овог 
мега објекта, чуда над чудима, могао би о 
томе књигу да напише. Онда, велики по-
сао би завршен, градитељи одоше. Хотел 
је мало радио, а више био затворен. Букну 
и тај проклети рат у Босни, у хотелу су бо-
равили војници, полицајци, и избеглице 
ратова у којима нисмо учествовали. Хо-
тел је готово уништен. Реновиран је два 

пута - 2002, и 2007 године. Такође, потпу-
но су реновиране виле, и опремљене но-
вим намештајем. 

Иначе, хотел има 60 соба са 120 лежаја, 
и десет бунгалова - 5 четворокреветних, 
и пет двокреветних апартмана. Сада су 
у функцији 42 собе, остале чекају боље 
дане да се и оне реновирају. А, у хотелу 
има ресторан, кафана, сала за разоноду 
(билијар и стони тенис), продавница и 
тераса. Мићо Стаменић се искрено нада 
да ће доћи до трећег реновирања, а треба 
реновирати 18 соба, терасу, и видиковац. 

Узда се Мићо у Синдикат ЕПС-а, и Владу 
Србије, јер „Епстурс”, који сада газдује 
хотелом, нема финансиских могућности, 
а реновирање је, заиста, неопходно.

У прилог наведеној тврдњи је податак 
да је годишња попуњеност капацитета 
око 85%, а у летњим месецима они немају 
проблема да привуку госте, имају про-
блем где да их сместе, толика је навала на 
ову оазу мира и уживања.

Структура гостију је шаролика - долазе 
ђачке екскурзије, ту се обавља рекреатив-
на настава, школа у природи, долазе спор-
тисти на припреме, пар пута је одржана 

сликарска колонија, уметници су наш-
ли прибежиште, и инспирацију за своја 
уметничка дела. А, долазе људи и приват-
но - њих неколико узму вилу, и остану де-
сетак дана. Наравно, долазе и радници на 
рекреативни одмор, били су из Колубаре, 
и Електромрежа Србије, е то Мићу по-
себно радује, прораде емоције, и срце му 
заигра, јер се са тим људима деценијама 
дружио, радио и такмичио. Зато се Мићо 
искрено нада да се хотел неће приватизо-
вати, а ни други објекти „Епстурса”, који 
би требали, и морали бити одмаралишта 
радника ЕПС-а, имају то и други - Пошта, 
ЈАТ, Железница...

А, Мићо Стаменић, са својом еки-
пом, се труди да гостима, буквално, 
испуни сваку жељу, сваки дан им је 
садржајан, другачији - рафтинг, во-
жња бродом, обилазак Националног 
парка Тара, Мокра Гора - па ко шта 
воли. Природа је овде била дарежљи-
ва, хотел је испод саме Таре, а изнад 
језера, који се протегао све до Више-
града. У хотелу је запослено 25 људи, 
Мићо каже да је поносан што је на 
челу тих људи, који све чине да удо-
воље гостима. А, да су гости задовољ-
ни доказ је да се стално враћају у овај 
овоземаљски рај у Перућцу.

У јуну, следеће године, хотел опет 
чека градитеље, јер предстоји ревита-
лизација ХЕ „Бајина Башта”. Мићо се 
нада, скоро је сигуран, да ће доћи је-
дан број људи, који су градили ревер-
зибилку, оживеће успомене на про-
шлост док буду градили будућност.

Хотел „Језеро”
опет чека градитеље

Мићо 
Стаменић

Хотел Језеро са плажом

Старт Дринске регате
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