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Ова година није добро почела. У сред циче зиме Руси 
су заврнули гас. Руси, или Украјинци - свеједно, али ни-
коме није било свеједно. Смрзавала се Европа, и ми у 
њој. Предузећа, која су нешто мало радуцкала - ста-
ла су, радници отпуштани са посла Као и много пута 
раније, електропривреда је спасила напаћени народ, 
који се масовно грејао на струју. За један дан прода-
то је 100.000 грејалица, и уљних радијатора, нико не 
пита шта кошта. Онда су нам пустили гас, одахну-
ли смо закратко, јер нам је стигла та светска криза. 
У ствари, нама она није ни дошла, никада није ни од-
лазила.

Прво што су Срби урадили - крстили су је, а потом 
се они крстили после изјава неких министара. Дали 
су јој име СЕКА (Светска Економска Криза), и доче-
кали је братски. Први је реаговао један од министа-
ра, рекавши да ће Србија једина профитирати на тој 
светској кризи, сви ће из тог белог света похрлити да 
инвестирају у Србију. Наравно, није било тако. Кри-
за стисла - да то нема смисла. Један други министар 
је поручио да купујемо само домаће, а није рекао да 
за боље и нисмо, то је рекао један афористичар. Но, 
стварно, криза је велика, и тешка, али се има утисак 
да је власт једва дочекала кризу, јер се иза ње заклања-
ла, за све што су обећали, а обећали су много, а нису 
сва обећања испунили, крива је била светска економ-
ска криза. Рецимо, обећали су отварање нових 250.000 
радних места, цифру нису слагали, тачно толико ће 
бити отпуштено радника! Народ се уплашио, влада 
се забринула, све очи су биле упрте у ММФ. Онда се 
појавила рупетина у буџету од 100 милијарди дина-

ра, коју нико из владе, и Скупштине није видео само 
два месеца раније када је буџет усвајан?!?

Одакле уштедети толики новац? Гувернер, који 
има велику плату одмах је ударио по сиротињи, зала-
гавши се за смањење пензија, али не попусти младић 
Крбобабић, и одлучише да опорезују све плате изнад 
12.000 динара - што је изазвало бурну реакцију ојађе-
ног народа. Онда се сетише народне пословице, која 
каже да прво треба почистити у свом дворишту, и 
тако и урадише. Смањили су трошак гломазне адми-
нистрације, и број запослених, и нађе се тих сто ми-
лијарди. Има се, може се, а могло се још. Премијер , 
по природи миран, умирио је уплашени и узнемирени 
народ изјавом да у Србији нико неће бити гладан. И 
неће, сити смо свега.

А, влада ради ко драгстор, непрекидно. У силном 
трагању за решење проблема, било је ваљаних пред-
лога да се преполови број министара, и посланика. 
Није се томе прибегло, нађена су друга решења, пла-
те су смањене, укинуте су дневнице јадним послани-
цима, али неће гладовати захваљујући јефтиноћи у 
скупштинском ресторану. Тако ће народ бити сит, а 
министри на броју.

Један амерички научник, који је погодио све што је 
до сада предвидео, предвиђа да ће се Европска унија 
распасти 2020. године. Дакле, тачно онда када је из-
весно да ће Србија ући у ЕУ. Није се морао мучити у 
тим предвиђањима, то већина Срба зна. А, све прође 
па ће проћи и та светска економска криза. Само, када 
она прође - нама ће остати наша.

К р и з а
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Ж ељно ишчекивано Идејно 
решење коришћења хидро-
енергетског потенцијала 

горње Дрине и Сутјеске на територији 
Републике Српске, као и Студија оп-
равданости, коначно су 11. фебруара 
2009. године, предочене електропри-
вредним посленицима ЕПС-а и ЕРС-а 
(Електропривреде Републике Српске). 
Том чину, који практично означава 
почетак сарадње две електропривре-
де на коришћењу преосталог дрин-
ског хидропотенцијала, присуствова-
ли су и министри енергетике Србије 
и Републике Српске, проф. др Петар 
Шкундрић и Слободан Пухалац, као 
и генерални директори ЕПС-а др Вла-
димир Ђорђевић и ЕРС-а Бранислава 
Милекић. 

- Сада нам предстоји - рекао је по-
сле представљања наведених докуме-
ната министар Пухалац - да у кратком 
временском року на најбољи начин 
завршимо све послове на реализацији 
ове инвестиције, коју чекамо, ево, 
већ четврт века! Можете рачунати да 
ћемо

ми озбиљно анализирати закључе-
ни протокол и максимално убрзати 
све послове у вези с оснивањем зајед-
ничког предузећа. 

- Јасно се сада показало да нема 
бољег хидропотенцијала од Дрине, а 
све остало зависиће у првом реду од 
политичког договора, који треба да 

уследе на нивоу двеју влада и електро-
привреда. Потребно је да обе стране 
имају свој максимални интерес, који 
је

још раније испољен и сада постоји 
услов за брзу реализацију договора. 
Ово је добро представљен увод и те-
мељ, а велико је интересовање и по-
тенцијалних стратешких партнера за 
улазак у ове послове - рекао је Петар 
Шкундрић. Он је касније (26. фебру-
ара) на једном скупу у Лозници изја-
вио да постоји договор Србије и Ре-
публике Српске да се укупни неиско-
ришћени хидропотенцијали на Дрини 
дели пола-пола, напоменувши да је, 
према једној ранијој студији, на току 
Дрине могуће инсталирати око хиља-
ду нових мегавата.

Ускоро оснивање заједничког  
предузећа

Драгомир Марковић, директор Ди-
рекције ЕПС-а за стратегију и инвес-
тиције, рекао је потом да следи и низ 
правних потеза везаних за оснивање 
заједничког предузећа; избор органа 
управљања, директора заменика ди-
ректора, председника Управног одбо-
ра, као и друго. 

Све то би требало да буде при-
премљено пре потписивања уговора 
о оснивању предузећа. Потом следе 
регистрација, отварање рачуна, упи-

сивање у судски регистар, план по-
словања... Уговор о оснивању зајед-
ничког предузећа „ХЕ Горња Дрина“, 
у облику друштва с ограниченом од-
говорношћу, усагласили су и парафи-
рали представници оснивача ЈП ЕПС, 
Мешовити холдинг ЕРС и „Хидрое-
лектране на Дрини - Вишеград“.

Предочавајући присутнима Идеј-
но решење коришћења хидроенергет-
ског потенцијала Дрине и Сутјеске, 
Радмило Глишић, представник “Енер-
гопројект- Хидроградње”, напоменуо 
је да је овим пројектом обухваћен 
простор од Устиколине до Шћепан 
Поља (границе са Црном Гором) и да 
је дефинисано коришћење располо-
живог хидроенергетског потенцијала 
са четири хидроелектране: Бук Бијела, 
Фоча и Паунци на Дрини и Сутјеска 
на истоименом водотоку. ХЕ Сутјеска 
није овом приликом посебно пред-
стављана. Пројекат предвиђа да би 
ХЕ „Бук Бијела“ требало да има сна-
гу око 115 мегавата и годишњу произ-
водњу око 370 милиона киловатсати. 
Њена изградња стајала би 163 мили-
она евра. Ова електрана градила би се 
заједно са ХЕ „Фоча“ снаге 52 мегава-
та. Она би годишње требало да произ-
води око 184 милиона киловат-часо-
ва, а коштала би 109,9 милиона евра. 
ХЕ „Паунци“ располагала би снагом 
од 36,64 мегавата, годишње би произ-
водила око154 милиона киловат-ча-
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Заједнички до нових мегавата
У Београду 11. фебруара представљено Идејно решење коришћења хидроенергетског потенцијала горње 
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сова, а стајала би 100,2 милиона евра. 
Очекује се да би и једна прибранска 
електрана могла да има 35 мегавата и 
производи око 90 милиона киловат-
часова годишње, а коштала би око 62 
милиона евра. Укупно би се, дакле, го-
дишње производило око 800 милиона 
киловат-часова.

Укупно улагање 435 милиона евра

Први киловат-сати могли би, како 
је речено, да се очекују 2015. године, а 
вредност укупне инвестиције била би 
на нивоу од око 435 милиона евра. Има 
и већ реализованих послова (истраж-
ни радови, одређени инфраструктур-
ни објекти...) и то за ХЕ „Бук Бијела“ 
(4,5 одсто од планиране инвестиције) 
и ХЕ „Фоча“ (3,1 одсто). Само опрема 
за ХЕ „Бук Бијела“, како је процењено, 
требало би да стаје 76 милиона евра, 
за ХЕ „Фоча“ 46 и за ХЕ „Паунце“ 47 
милиона евра. Према приказаном 
идејном решењу период поврата ин-
вестиција за ХЕ „Бук Бијела“ је девет 
година, Фочу 14 и Паунце 19 година. 
Сопствена средства улагала би се на 
нивоу од 25 одсто, банкарски креди-
ти би у просеку учествовали са око 45 
одсто и кредити испоручилаца опре-
ме са тридесетак одсто. Предвиђена је 
и дивиденда од 12 одсто.

Сваки од ових објеката може да се 
заврши за четири и по године, а којим 
редоследом то намећу економско фи-
нансијски показатељи. Хидроелектра-
не „Бук Бијела“ и „Фоча“ ће се градити 
„Каскаде“ на Дрини заједно. ХЕ „Су-
тјеска“ би са вршним радом могла да 

се наметне као следећа, док најлошије 
елементе за сада има ХЕ „Паунци“.

Овом приликом Олга Здравковић 
из „Енергопројекта“ је напоменула 
да су готово све европске земље ис-
користиле своје хидропотенцијале и 
да економски параметри указују да је 
оправдана изградња свих ових хидро-
електрана и то су свакако атрактивни 
објекти за концесионаре, а постоје и 
повољни услови њиховог финанси-
рања. 

Разуме се, постоји ту и сијасет дру-
гих података, али се свакако намеће 
оно најболније питање: шта се све 
изгубило одустајањем Црне Горе од 
овог пројекта, због наводног угрожа-
вања кањона Таре. На овом скупу то 
питање је поставио проф. др Никола 
Рајаковић, државни секретар за енер-
гетику у Влади Србије, а Радмило Гли-
шић нагласио да је због тог, многим 
стручњацима потпуно неразумљивог 
потеза, брана на Дрини морала да се 
снизи за чак 64 метра, а снага ХЕ „Бук 
Бијела“ да се смањи са око 450 на не-
пуних 115 мегавата?!

Др Дејан Дивац, директор Завода 
за бране и хидроенергетику, рудни-
ке и саобраћајнице Института за во-
допривреду „Јарослав Черни“, додао је 
да би годишња производња „велике“ 
ХЕ „Бук Бијела“ износила око 1,15 ми-
лијарди киловат-часова, а „ниске“ око 
370 милиона. Изградња „велике“ ХЕ, 
била би знатно повољнија, па је вели-
ка штета што је Црна Гора изашла из 
овог пројекта, нагласио је Дивац.

Д. Обрадовић
Број 422  kWh март 2009.
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„Каскаде” на Дрини

„ИТАЛИЈА И СРБИЈА
ППОТПИСАЛЕ ПРОТОКОЛ О
ССАРАДЊИ У ЕНЕРГЕТИЦИ
ССрпски министар рударства и енергетике 
ППетар Шкундрић и италијански министар за
еекономски развој Клаудио Скајола (Claudio 
SScajola), потписали су 9. марта 2009. године 
уу Београду Протокол о сарадњи у енерге-
ттици.

ИИталијански министар је рекао да Србију и
ццелу регију треба да занима већа произ-
вводња електричне енергије, као и ширење 
еексплоатације угља наглашавајући да ита-
ллијанска компанија „Едисон” има конкретне 
ппројекте за то.

ООн је најавио и сарадњу на водотоку реке
ДДрине на којем може да се направи и једно 
ххидроенергетско постројење од велике 
ккористи. На основи овог протокола, како је 
ррекао Скајола, моћи ће да се оствари ново
еелектроенергетско повезивање Црне Горе 
ии Италије.

ННедавно су поједини црногорски медији 
пписали о озбиљним замеркама Италије 
ВВлади Црне Горе на одустајању од градње
ннајвероватније најисплативије хидроелек-
ттране у Европи ХЕ „Бук Бијела“, у Сарадњи
сса Републиком Српском и Србијом, чиме 
јје њена снага сада сведена са 450 на 115 
ммегавата.

УУ интервјуу Политици Скајола је рекао да
ИИталија намерава да обнови сарадњу у пре-
нносу електричне енергије са Црном Гором, а 
сспоразум са Републиком Српском би треба-
лло да омогући да фирме из Србије и Италије 
шшто пре заједнички наступе у изградњи 
ххихихх дрдроцентррала на водотоку у Дррине.
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Подмлађивање
ХЕ „Бајина Башта”

П ротекло је, од тада 8,5 година, 
пуно воде је протекло Дрином, 
никако узалуд. Када је дошао - 

затекао је блокиран жиро рачун и ве-
лике дугове према извођачима радо-
ва старе више од годину дана. Такво 
је време било - санкције, изолација, 
бомбардовање оставиле су дубоког 
трага на пословање у великој еконо-
мској кризи. За протекли период, 
ситуација се променила, урађено је 
пуно посла, ово привредно друштво 
врло успешно послује, пуно се ради, 
а не дугује никоме. После прошлого-
дишњих мајских избора, сасвим је јас-
но да ће доћи нови директори на чело 
јавних предузећа, јер су друге партије 
освојиле власт, таква је политичка 
пра кса, то је наша реалност. Међутим, 
коалициони партнери у власти ника-
ко да се договоре о подели тог избор-
ног колача - па се Васо пакује пуних 

годину дана - дуже се пакује него што 
су неки били у фотељи !

Павићевић гледа на то, а и све оста-
ло, врло реално, каже - доста је било, 
ни Џорџ Буш није могао више влада-
ти од осам година. После овако дугог 
мандата, имало би се шта надугачко и 
нашироко причати о урађеном, вре-
ме је, и ред је да се сумирају резулта-
ти рада, али Василије неће о прошло-
сти ни реч да изусти. Каже - било, и 
прошло.

Међутим, о будућности хоће да 
при ча, а будућност овог привредног 
друштва је почела прошле године са 
радовима на ревитализацији објека-
та ХЕ „Електроморава” - Чачак. Радо-
ви се обављају по плану, а тема овог 
разговора је ревитализација ХЕ „Баји-
на Башта”, која почиње 01. јуна ове го-
дине.

Посао на подмлађивању „бајино-
баштанске лепотице”, која успешно 
ради пуне 43 године, је добила фирма 
„ANDRIZ HYDRO” из Аустрије. Уго-
вор је потписан 21. новембра 2007. го-
дине, вредност овог великог и важног 
посла износи 65,5 милиона евра. Доби-
ли су повољан кредит од немачке KfW 
банке у износу од 30 милиона евра, са 
каматом од 0,75%, грејс периодом од 
четири године, и роком отплате од 12 
година - каже Павићевић. О обиму ра-
дова на овом мега пројекту Павићевић 
каже - све остаје у истим габаритима, 
нема штемовања, нема грађевинских 
радова. Мења се радно коло турбине, 
пречник исти, али је већа висина рад-
ног кола, материјал је од хром-никл 
челика, лопатице ће бити тање, до-
биће се већи проток воде, тиме и већа 
снага генератора. Када је, већ, спо-
менут генератор - у ревитализацију 
иде прво први генератор Х-1. Такође, 
мења се комплетан систем турбинске 
регулације. Кућишта лежајева остају, 

мењају се сегменти. Дакле, прибегло 
се рационализацији, мења се само не-
опходно да би мање коштало. Такође, 
остаје турбинско вратило и лопатице 
спроводног апарата. На генератору 
мења се комплетан статор - кућиште, 
магнетно коло, намотај, хладњаци...

Остаје стари ротор, али се мењају 
намотаји свих полова, а мења се и сва 
опрема на изводима, и у звездишту 
генератора. Уградиће се нов блок 
трансформатор 15,65/242 KV, а мења 
се комплетна опрема у разводном по-
стројењу 220KV. Уместо постојећег 
трансформатора од 100 MVA, угра-
диће се трансформатор од 112 MVA, 
јер ће снага генератора после ревита-
лизације бити већа.

И, на крају, мења се комплетно уп-
рављање у хидроелектрани.

Треба напоменути да ће, иако је по-
сао добила страна фирма, добар део 
посла одрадити, и добро зарадити 
наше домаће фирме - истиче дирек-
тор Павићевић. АБС „Минел” испо-
ручује опрему за разводно постројење 
220 КВ, и блок трансформатор, а Ин-
ститут „Михаило Пупин” ће извести 
радове и испоручити опрему за уп-
рављање. Наиме, монтажне радове 
ће извести домаће фирме - машинске 
радове ће обавити „Гоша-Монтажа” 
из Смедеревске Паланке, а радове на 
генератору (намотаји полова ротора) 
ће радити АТБ „Север” из Суботице. 
Биће ту посла и за наше локалне фир-
ме. Вредност послова, које ће обавити 
наше домаће фирме износи 18 мили-
она евра, податак је то вредан пажње.

Иначе, што се тиче динамике радова 
на ревитализацији - прва би требала 

Василије Павићевић је постављен за вршиоца дужности 
директора ЈП „Дринско- Лимске ХЕ” у октобру 2000-те године, 
а седам месеци касније Управни одбор ЕПС-а га је поставио за 
директора
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ЈУ РАЗГОВОР СА ВАСИЛИЈЕМ ПАВИЋЕВИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ ПД „ДРИНСКОЛИМСКЕ ХЕ”

Василије Павићевић
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бити завршена за 10 месеци, планира-
но је да се пусти у пробни рад крајем 
фебруара 2010. године, а радови на ге-
нератору Х-2 почеће 1. априла 2010. 
године, и тако редом. 

Последњи агрегат Х-4 требало би 
да буде пуштен у рад у јануару 2013. 
године - каже Павићевић. Логично, 
најтеже ће бити ревитализовати први 
генератор, после ће све бити лакше, 
посао на свим генераторима је иден-
тичан, монтери ће стећи искуство, 
које ће им користити код радова на 
осталим агрегатима.

После ревитализације, ХЕ „Бајина 
Башта” ће бити као нова, рад ће бити 
поузданији, радни век ће бити проду-
жен за 30 - 40 година, мање ће бити 
потребно улагати у одржавање, а сна-
га ће бити увећана са садашњих 368 
МW на 422 мегавата. Дакле, снага  ХЕ 
ће бити увећана за 50 мегавата.

У току су радови на ревитализацији 
сопствене потрошње, буквално се све 
мења, радови ће бити завршени за пар 
месеци, то је неопходно због ревита-
лизације ХЕ

ПЕТИ АГРЕГАТ

Што се тиче уградње петог агрега-
та, то је изванредан пројекат, уложе-
на средства би се брзо вратила, али је 
то немогуће урадити док се не заврши 
ревитализација - због крана, и оста-
лих разлога - истиче Павићевић.

Међутим, ако буде пара и памети, 
треба ревитализовати ХЕ „Зворник”, 
најстарију хидроелектрану у дрин-
ском сливу, из више разлога. Прво, 
она ради 54 године, ефекти ревитали-
зације ове ХЕ ће бити још већи, јер ће 
се снага повећати за 30 посто!

Ако се овоме дода и чињеница да 
ће се ревитализацијом ХЕ „Бајина Ба-
шта” повећати инсталисани проток 

воде, који ће бити већи од инсталиса-
ног протока у ХЕ „Зворник”. То, прак-
тично, значи да када ХЕ „Бајина Баш-
та” ради пуном снагом - ХЕ „Зворник” 
мора да прелива.

После ХЕ „Зворник”, на ред за ре-
витализацију би требала доћи ХЕ 
„Потпећ”, једина проточна ХЕ из 
састава „Лимских ХЕ”, па редом и 
остале три. Оно, јесте ХЕ „Бистри-
ца” старија од ХЕ „Потпећ”, али ту је 
нешто рађено, на једном генератору 
је уграђен нов намотај, ургентнији су 
радови у Потпећи - каже Павићевић.

Ту би требао бити крај приче о реви-
тализацији објеката у ПД „Дринско-
Лимске ХЕ”, али не и крај разговора. 
Дугогодишње новинарско искуство 
ме научило да од саговорника најви-
ше сазнам тек онда када затворим но-

винарску бележницу. Тада кажу и оно 
што нису хтели или смели да кажу. 
Упалило је и овога пута. У необавез-
ном ћаскању сазнадох три податка, 
који врло транспарентно илуструју 
рад Василија Павићевића, директора 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ” за протек-
лих 8,5 година. Прво, од свих дирек-
тора јавних предузеће у ЕПС-у, који су 
постављени те 2000-те, и 2001. године, 
он је једини на тој функцији, сви ос-
тали су смењивани, премештани, оти-
шли којекуде. За време обављања ди-
ректорске функције, у ревитализацију 
РХЕ, „Електромораве”, и ХЕ „Бајина-
Башта” уложено је преко 100 милиона 
долара!

А, половином марта, у Регионалној 
привредној комори у Ужицу, Васи-
лију Павићевићу је уручена ПОВЕЉА 
„Капетан Миша Анастасијевић”, коју 
је „МЕДИЈА ИНВЕНТ” из Новог Са-
да доделила Привредном друштву 
„Дринско-Лимске хидроелектране”, 
прогласивши га за „најбоље предузеће 
у јавном сектору Србије 2008. године”!  
То исто признање доделила је „Дрин-
ско-Лимским ХЕ” и Привредна комо-
ра Србије.

После овога, стварно свака речени-
ца је сувишна. Ипак, Васо рече једну. 
Стари српски обичај - унапреде те, 
дају ти признање, а онда те смене.

М.Ђокић

Повеља за „најбоље предузеће у јавном сектору Србије 2008. године”

1. јуна почиње ревитализација ХЕ „Бајина Башта” 
- Мијодраг Читаковић, Сретен Павловић и Милисав Милосављевић
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Један агрегат завршен
други демонтиран

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА” ЧАЧАК
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Р евитализација у ХЕ „Електро-
морава” - Чачак се одвија без 
икаквих проблеме, све тече по 

плану - истиче Љубинко Филиповић, 
директор „Електромораве”, огранка 
у саставу ПД „Дринско-Лимске ХЕ”. - 
Монтажни радови на ревитализацији 
агрегата А-2 у ХЕ „Овчар Бања” су за-
вршени половином јануара ове годи-
не. Током фебруара, вршена су мерења, 
испитивања, и подешавање заштита. 
Сва динамичка мерења рађена су за 
стационарне и прелазне режиме. Ис-
питивања и мерења обавио је струч-
ни тим састављен од стручњака из ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ”. Снимање ди-
намичких вибрација лежајева извр-
шила је установа „NORT CONTROL” 
из Суботице.

На основу свих ових података, извр-
шено је додатно балансирање ротора 
генератора, и отклањање свих осталих 

недостатака уочених и евидентираних 
током прегледа - каже Филиповић.

Након отклањања свих недостатака, 
агрегат је 16.03.2009. године званично 
пуштен у пробни рад, који, према Уго-
вору, траје месец дана. У току су испи-
тивања и мерења за доказивање угово-
рених параметара турбине и генера-
тора А-2 агрегата. На основу тренутне 
хидрологије, и договора са извођачи-
ма радова, дана 23.03.2009. године по-
чели су радови на расклапању А-1 аг-
регата у ХЕ „Овчар Бања”. За уградњу 
лептирастог предтурбинског затвара-
ча неопходно је пражњење доводног 
тунела, односно тотални застој хидро-
електране. Планом је било предвиђе-
но да се поменути радови ураде за 15 
дана, али максималним ангажовањем 
све је урађено за само осам дана. Тре-
нутно је завршена комплетна демон-

тажа турбинске и генераторске опре-
ме, и почели су монтажни радови.

Опрема за турбину је је потпуно 
завршена, извршен је њен технички 
пријем, један део опреме се већ нала-
зи у електрани, а други се очекује да, 
у другој половини априла, стигне из 
Словеније. Такође, и опрема за гене-
ратор је, углавном, завршена, већ су 
почели радови на формирању статор-
ских пакета.

Ако, евентуално, не буде неких не-
предвиђених проблема, и буде текло 
све по плану, радови на овом агрега-

Љубинко Филиповић, директор
ХЕ „Електроморава” 

ХЕ „Овчар Бања” 
 подмлађен А -2
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ту треба да буду завршени за три и по 
месеца.

Након завршених радова у ХЕ „Ов-
чар Бања”, према уговореној динами-
ци, започећемо радове у ХЕ „Међув-
ршје”, и то на агрегату А-2.

Комплетни радови на ревитализа-
цији у ХЕ „Електроморава” биће завр-
шени у првој половини 2010. године - 
каже директор Филиповић.

- Највеће новине, у овој ревитали-
зацији, представљају повећање рад-
ног кола турбине, примена савреме-
них пројектних решења, и коришћење 
нове технологије и материјала, и зах-
ваљујући томе, снага ове две хидрое-
лектране ће се повећати за 20 посто, 
са 13 на 17 мегавата - истиче Филипо-
вић. Битно је, такоће, што се уграђује 
потпуно нова опрема, почев од раз-
водног постројења, трансформатора, 
каблова, система управљања и заш-
тите, сигурносних напајања, и што-
шта друго. Како истиче Филиповић - 
радове на генератору, као и испоруку 
опреме изводи АТБ „Север” - Суботи-
ца, са подизвођачима. Сва опрема ге-
нератора је нова, изузев кућишта, које 
је у доста добром стању, па његова 
замена није била неопходна. Форми-
рање статора, због габарита, урађено 
је на лицу места, као и монтажа поло-

ва ротора. У погонима „Севера”, као и 
код познатих домаћих, и иностраних 
фирми, произведени су делови гене-
ратора. Испоручилац опреме за тур-

бину је инострана мешовита фирма 
„ANDINO”, са седиштем у Француској, 
с тим што је добар део ове опреме, по 
њиховој документацији, урађен у пре-
дузећу ФОД - Бор. А, на основу наруџ-
бина „ANDINA” витални делови тур-
бине израђени су у фирмама специја-
лизованим  за ове послове у Италији, 
Шпанији, Немачкој, Аустрији, Слове-
нији, Кореји, али и у Србији. Турби-
на је, такође, потпуно нова, задржани 

су само доводни цевовод, и спирала. 
Вредност комплетне инвестиције ре-
витализација ХЕ „Овчар Бања”, и ХЕ 
„Међувршје” износи око 13 милиона 
евра, а средства је обезбедио ЕПС.

Поред АТБ „Севера” и ANDINA, 
главних извођача радова, и испору-
чилаца опреме, на ревитализацији 
ХЕ „Овчар Бања” и ХЕ „Међувршје” 
(Уговор о томе је потписан 2006. годи-
не), систем за управљање и заштиту 
испоручује Институт „Михаило Пу-
пин”, а трансформаторе, разводно по-
стројење и опрему за сопствену пот-
рошњу испоручио је АБС „Минел”. 
У реализацију пројекта укључен је и 
Институт „Никола Тесла”, који испо-
ручује опрему за побуду генератора, 
као и сигурносно напајање. Осим њих, 
значајне радове изводе и ФОД - Бор, 
„Електроват” - Чачак, „Гоша – Монта-
жа” - Смедеревска Паланка, „Геосон-
да” - Београд, „Енергомонтажа” - Бео-
град, и још неке домаће фирме. Дакле, 
изузев ANDINA, све остале послове 
обављају домаћа српска предузећа - 
што је веома важно, јер ће, поред за-
раде, стећи драгоцено искуство, које 
је неопходно код оваквих послова, 
ваљаће им код будућих инвестицио-
них радова у ЕПС-у.

ХХХХЕХЕ „Електроморава” је 04. марта ове 
ггодине обележила 55 година успешног рада. 
ЉЉЉубинко Филиповић, директор је топло
ппоздравио раднике, пензионере, и госте,
аали се није освртао на прошлост. Окренут је 
ббудућности, а она је почела са овом реви-
ттализацијом. Ипак, треба рећи да је, од 31. 
аавгуста 1954. године - када је покренут први 
ггенератор у ХЕ „Овчар Бања”, „Електромо-
ррава”, иако мале снаге, произвела до сада 
ннешто преко 2,5 милијарде киловат-сати
еелектричне енергије, и у та прошла времена 
јјје била веома значајна електрана у слабаш-
нононнн м систему у Електрроприр врредде Сррбијеј .

ХЕ „Овчар Бања”, 
обрада облоге за радно коло на А -1
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Лимске ХЕ
стартовале прве
Т радиционално, годинама, „Лимс-

ке ХЕ” су отварале ремонтну се-
зону већ у трећој декади мар-

та. И ове године, стартовале су прве, 
али месец дана касније од уобичајеног 
термина, вероватно су такве потребе 
електроенергетског система.

Прве у ремонт улазе ХЕ „Бистрица” 
и ХЕ „Кокин Брод” - 11. маја, ремон-
ти ће бити класичног типа, без већих 

захвата, и трајаће 29 дана. Најваж-
нији посао у ХЕ „Бистрица” ће бити 
аутоматизација кућног агрегата за 
сопствену потрошњу, а то ће бити 
реализовано на основу споразума, 
потписаног са Иновационим центром 
Машинског факултета у Београду, 
Електротехничким факултетом у Бе-
ограду, Институтом „Никола Тесла”, 
и са Министарством за науку и раз-
вој. „Лимске ХЕ” обезбеђују опрему, 
а остали учесници споразума изра-
ду пројекта и извођење радова. Иако 
то није агрегат велике снаге, важно је 
што ће се модернизовати, јер до сада 
није био ни ремонтован. На ХЕ „Ко-
кин Брод” и ХЕ „Увац” највећи посао 
биће модернизација ТСУ, и то заврше-
тком система управљања, који се ради 
у сарадњи са Институтом „Михаило 
Пупин”. Поред надзора, имплемен-
тираће се и друге управљачке функ-
ције. Иначе, ремонтни радови у ХЕ 
„Увац” почињу деветог јуна, и трајаће 
22 дана.

Највише посла ове године биће у 
ХЕ „Потпећ”, јединој проточној ХЕ 
из састава „Лимских ХЕ”. Предвиђе-
на је замена турбинских регулато-
ра, уградња нових побуда, рекон-
струкција разводног постројења, ре-
конструкција улазних грађевина ХЕ 
„Потпећ”, и реконструкција темељног 
испуста - каже Мијодраг Читаковић, 
помоћник директора за производњу 
и одржавање. Ремонт ХЕ „Потпећ” по-
чиње 3. августа, и трајаће до 11. новем-
бра, ремонт прва два агрегата трајаће 
29, а трећег 43 дана.

Такође, у току је решавање горућег, 
хроничног проблема засипања решет-
ки пластичним и другим отпадом, јер 
то, осим што загађује животну среди-
ну, угрожава и производњу.

Акценат у 2009. години биће, међу-
тим, на припремама за ревитализа-
цију застарелих агрегата. „Лимске ХЕ” 
ће догодине обележити педесетого-
дишњицу рада, а ХЕ „Бистрица” и ХЕ 
„Кокин Брод” ући ће у шесту деценију 
рада - каже Ивко Шапоњић, дирек-
тор „Лимских ХЕ”. - Њихова темељ-

ПОЧЕЛИ РЕМОНТНИ РАДОВИ
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Ивко Шапоњић, 
директор „Лимских ХЕ”

Мијодраг Читаковић, технички 
директор и Душан Тришић, 
руководилац електро одржавања

  Команда ХЕ „Бистрица”

  Команда ХЕ „Потпећ”

 Локална команда
 ХЕ „Бајина Башта”

 Централна команда
 ХЕ „Бајина Башта”

  Команда ХЕ „Кокин Брод”

  Команда ХЕ „Увац”
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на обнова је неопходна, у току је рад 
на Студији ревитализацијe „Лимских 
ХЕ”, са могућностима повећања сна-
ге, и изградње додатних агрегата. Сту-
дију раде стручњаци „Енергопроје-
кта”. У јануару је обављена ревизија 
предвиђених радова за ХЕ „Потпећ” 
што је омогућило наставак даљих 
поступака у вези са модернизацијом 
електране. У току године  урадиће се 
оваква ревизија и за остале три елек-
тране, дакле и за најмлађу ХЕ „Увац”, 
која је пуштена у погон 1979. године, 
јер је и у њој потребан неки вид реви-
тализације. Значајно је поменути да је 
Стратегијом развоја електропривреде 
до 2015. године предвиђена изградња 
РХЕ „Бистрица” снаге 700 мегавата, 
за коју је при крају израда пројектног 
задатка за анализу оправданости так-
ве инвестиције. Упоредo са тим, при-
према се и потребна документација да 
би се, када се за њену изградњу стекну 
финансиски и други услови, кренуло 
у реализацију овог врло исплативог 
пројекта.

Ремонтни радови у најстаријој ХЕ 
„Зворник” почеће истог дана када и у 
ХЕ „Бајина Башта” - што је необично. 
Првог јуна почиње ремонт генератора 
А-4, па редом, последњи ремонт је на 
агрегату Х-1, који ће бити завршен 7. 
октобра.

Планирана је комплетна замена оп-
реме 110 KV на агрегату А-3 и замена 
100 KV опреме у једном далеководном 

пољу. Било је и крајње време, јер је по-
стројење 110 KV у Зворнику најста-
рије у Србији - истиче Милорад Дра-
гић, директор ХЕ „Зворник”. Такође, 
планирано је минирање остатка зага-
та испод бране, јер смета, смањује пад, 
добиће нижу коту доње воде, а тиме и 
већу производњу.

Значајан посао је и реконструкција 
великог крана 2х110 тона, то је главна 
дизалица, која иде по брани, служи за 
монтажу и демонтажу, биће неопход-
на и за ревитализацију. Иначе, ремон-
ти агрегата биће класични, без већих 
захвата.

Што се тиче ремоната у највећој 
електрани - ХЕ „Бајина Башта” - ово-
годишњи ремонти су, донекле, у дру-
гом плану - што је сасвим логично, јер 
1. јуна почиње ревитализација првог 
од четири агрегата. Најпре ће у ремонт 
агрегат Р-1 у РХЕ 29.јуна, потрајаће 
30 дана, потом други агрегат Р-2 19. 
јула,трајаће 25 дана. Од 19-ог до 28. 
јула предвиђен је тотални застој, ради 
ремонтовања заједничке опреме.

Стандардни ремонт другог генера-
тора у ХЕ почеће 19.  јула, трећег од 
13. августа до петог септембра, и по-
следњи четврти генератор од 6. сеп-
тембра до првог октобра. Дужина 
трајања ремонтних радова говори све, 
ове године, због поменуте ревитали-
зације, неће бити обимнијих радова. 
Од већих послова ваља издвојити ре-
визију  трансформатора 160 MVA у 
Разводном постројењу РХЕ, и замену 
суда трансформатора - каже Читако-
вић. Затим, извршиће се замена струј-
них и напонских трансформатора, јер 
су постојећи непоуздани, а замениће 
се и петополни, и трополни раставља-
чи у разводном постројењу. Планира-
но је пројектовање, израда и замена 
судова под притиском, реконструк-
ција сопствене потрошње - сабирни-
це 35 КВ, прекидачи, и растављачи 35 
KV, и 0,4 KV.

Међутим, до првог јуна када по-
чиње ревитализација ХЕ „Бајина Баш-
та” очекује их велики и важан посао - 
ревитализација сопствене потрошње, 
која подразумева замену пираленских 
трансформатора са сувим трансфор-
маторимa, реконструкцију опреме 
ниског напона, и замену комплетне 
опреме ниског напона - реконструк-
ција ћелија 35 KV, и 10 KV, комплетан 
једносмерни развод, и сигурносно на-
пајање. Биће замењени сви каблови - 

енергетски, командни, сигнални, и ће-
лије 15,65 KV. Урадиће се комплетно 
управљање сопственом потрошњом, 
и заштита, а све ово је предуслов за 
ревитализацију агрегата ХЕ „Бајина-
Башта” - истиче Читаковић. Посао је 
у току, ради се пуном паром. Наравно, 
за овај посао за ревитализацију сопс-
твене потрошње морао се расписати 
тендер, вредност посла је око мили-
он и по евра, испоручилац испоручује 
опрему, радници ХЕ монтирају, уз по-
моћ локалних предузећа.

На крају треба истаћи да је Читако-
вић, са тендерском комисијом, веш-
том тактиком умањио првобитну по-
нуду за целих 150.000 евра, а за те паре 
могу се купити три стана! Податак за 
сваку похвалу._

Милорад Драгић, 
директор „ХЕ Зворник”  Команда ХЕ „Међувршје”

  Команда ХЕ „Овчар Бања”

  Команда локална ХЕ „Зворник”

  Команда ХЕ „Зворник”
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И трећа година сушна
узастопно

У прошлој години, од поменутих 
фактора, недостајао је један, али 
и најважнији - хидрологија. Била 

је то година са изузетно лошом хи-
дрологијом, трећи пут узастопно, па 
је било теоретски немогуће испуни-
ти план производње у проточним хи-
дроелектранама, каже Радисав Ма-
тић, руководилац службе производње 
у ХЕ „Бајина Башта”. Укупни протицај 
на профилу ХЕ „Бајина Башта”, у 2008. 
години, био је 8.617.842.720 кубика - 
што је за 2.646.816.280 кубика мање од 
просечне укупне количине протекле 
воде за педесетогодишњи хидролош-
ки низ од 1926 до 1976. године, а који 
износи 11.264.659.000 кубних метара.

Средњи годишњи доток Дрине, у про-
шлој години,био је 276,09 кубика у секун-
ди што у односу на средњи годишњи за 
поменути хидролошки низ од 357,20 ку-
бика у секунди износи 77,29 посто!

Од укупног средњег годишњег про-
сека273,27 кубика у секунди, за про-

изводњу електричне енергије иско-
ришћено је 262,71 м3/с, док је 10,56 
м3/с пропуштено кроз евакуационе 
органе.

Средњи годишњи проток кроз пум-
пе РХЕ је био 14,54 кубика у секунди, а 
средњи годишњи проток кроз турби-
не РХЕ је био 12,53 м3/с.

Најмањи просечни месечни доток 
Дрине био је у августу, износио је само 
86,19 кубика у секунди, а највећи у де-
цембру, просечно 696,16 кубика у се-
куни.

Наравно, оваква катастрофална хи-
дрологија  је условила умањену произ-
водњу у  проточним хидроелектрана-
ма. ХЕ „Бајина Башта” је, прошле го-
дине, произвела укупно 1.292.529.000 
киловат-сати електричне енергије, ис-
пунивши годишњи план производње 
са 85,54 посто. У сличном проценту је 
испунила годишњи план производње 
и ХЕ „Зворник”, јер је радила у потпу-
но истим условима. У последњим да-

нима године „Лимске ХЕ” су успеле 
да испуне годишњи план производње, 
чак су план пребациле за 3,5%, зах-
ваљујући производњи ХЕ „Бистрица”, 
и ХЕ „Кокин Брод”, које су годишњи 
план пребациле за 35 посто. Али, то 
су акумулационе хидроелектране, и 
зато је то било могуће. Међутим, моћ-
ни агрегати РХЕ су произвели 544,7 
милиона киловат-сати што у односу 
на план од  315 милиона износи 173 
посто, то је знатно ублажило умањење 
производње у проточним хидроелек-
транама.

План пумпања воде у акумулационо 
језеро РХЕ је остварен са 158,45 пос-
то.

Највећа месечна прозводња ХЕ „Ба-
ји на Башта” је остварена у децембру, 
износила је 233,6 милиона киловат-
сати, а РХЕ у септембру, када је произ-
ведено 107,87 милиона киловат-сати 
електричне енергије.

Најмања производња у ХЕ остваре-
на је у августу, произведено је само 33 
милиона киловат-сати, а у РХЕ у мају, 
када је произведено 18 милиона.

Највише пумпања је било у јулу 
када је испумпано 112,6 МWh, а нај-
мање у септембру, испумпано је само 
28 MWh.

У марту, новембру, и децембру је 
дошло до прелива на ХЕ „Бајина Ба-
шта”, укупно је преливено 51,65 МWh. 
Техничког прелива (потискивања) ни-
је било.

Ако јехидрологија била катастро-
фално лоша, погонска спремност по-
стројења је била више него добра. 
Конкретно, погонска спремност ка-
пацитета ХЕ „Бајина Башта“ је оства-

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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Акумулација РХЕ на Тари

Три фактора утичу на производњу електричне енергије у 
хидроелектранама -хидрологија, погонска спремност агрегата, 
и потребе електроенергетског система

Радисав Матић, руководилац службе 
производње у ХЕ „Бајина Башта”
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рена са 101,85 - што неупућене може 
да зачуди, а упућени ће разумети да су 
агрегати заустављани ради неге и ре-
монта, краће него што је било плани-
рано.

Такође, погонска спремност постро-
јења РХЕ остварена је са 102,96%, из 
истих разлога. 

Што се тиче рада пумпног по-
стројења „Ђурићи“ - пумпе су у 2008. 
години радиле укупно 7.146 сати, и 
покренуте су 660 пута. За пумпање је 
утрошено 5,383 МWh, а добијена ене-
ргија на паду РХЕ износи 18,84 МWh, 
уз просечан степен конверзије од 3,5.

Филтерско постројење је у 2008. го-
дини, радило укупно 1069,5 сати, а 
пумпе су покренуте 2.139 пута. Укуп-
но је испумпано 385.020 кубика воде, 

и за то је утрошено 261.590 киловат-
сати електричне енергије. Потрошња 
енергије по једном кубику воде изно-
си 0,679 kWh.

Мини електрана „Врело“ је у 2008.
години произвела 83.200 кwх за 2.316 
сати рада.

На крају, треба рећи - упркос до-
бром одржавању и изванредној по-
гонској спремности, производњу је 
диктирало небо, јесте да су Срби не-
бески народ, али кишу нису могли да 
призову.

Но, почетак ове године улива наду и 
оптимизам, бар када је у питању про-
изводња електричне енергије. Обилне 
кише, и снег су знатно повећале дото-
ке у дринском сливу па је производња 
у свим електранама знатно изнад пла-

на. А, има и прелива. Где има - ту се и 
прелива.

ХЕ „Бајина Башта“ је, за прва три 
месеца, произвела 185,53 милиона 
ки ловат-сати електричне енергије, 
остваривши план са 127,22%, а РХЕ је 
произвела 125 милиона, остваривши 
план са 118,8 посто. План пумпања 
воде у акумулационо језеро на Тари је 
пребачен за 36%, у акумулацији РХЕ 
има воде за производњу од 162 мили-
она киловат-сати електричне енергије. 
Попуњеност језера износи 83,5 посто.

Доток Дрине је досегао 900 кубика 
у секунди, логично је да се прелива. 
А прелива је било од 23-30 јануара, и 
тада је био исти доток.

И најстарија ХЕ на Дрини – ХЕ 
„Зворник”, за прва три месеца ове го-
дине, је постигла импозантне произ-
водне резултате, укупно је произвела 
173,4 милиона киловат-сати електри-
чне енергије, остваривши тромесечни 
план са 12295 посто. Преливено је 5,8 
милиона.

Кише, и топљење снега су повећале 
доток Лима и до 250 кубика у секун-
ди - па су и „Лимске ХЕ” изванред-
но стартовале. За три месеца произ-
веле су 169,9 милиона киловат- сати 
електричне енергије, односно 28,3 од 
укупно планираних годишњих коли-
чина. Што се акумулација тиче - по-
пуњеност језера на Увцу износи 72%, 
а на Кокином Броду 88 посто, док су 
језера ХЕ „Бистрица”, и проточне ХЕ 
„Потпећ“ скоро пуна. Ако се овак-
ва хидрологија настави - има наде да 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ” ову годи-
ну заврши са натпросечном произ-
водњом._

Златарско језеро

Вода реке Дрине креће на пут ка следећој хидроелектрани
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Није могло боље

П ривредно Друштво „Дринско-Лимске Хидроелек-
тране” је у прошлој 2008 години пословало у изу-
зетно тешким условима. Велика суша, једна од пет 

највећих у историји рада ХЕ „Бајина Башта” умањила је 
производњу за 10-15% у највећој хидроелектрани овог 
друштва, изостало је повећање цена електричне енергије, 
а због онемоћалог динара у односу на евро, трошкови по-
словања су расли.

На дан 31. децембар 2008. године, имовина ПД „Дрин-
ско-Лимске ХЕ” износила је 43.254.521.000 динара. Највећа 
вредност је, наравно, некретнина, постројења и опрема - 
41.694.100.000 динара.

Обртна имовина је износила 6.550.407.000 динара. Дакле, 
укупна актива је износила 49.804.928.000 динара. Остварен 
је укупан приход у износу од 4.246.072.000 динара, приход 
од продаје електричне енергије износи 4.206.029.000, а ос-
тали пословни приходи донели су 40.043.000 динара. Трош-
кови материјала износили су 824.140.000 динара, трошко-
ви зарада, накнада зарада, и остали лични расходи износи-
ли су 601.107.000, трошкови амортизације и резервисања 
- 2.023.787.000, и остали пословни расходи - 856.420.000 
динара. Остварен је укупан расход у иносу од 4.305.454.000 
динара, и нето губитак у пословању друштва у 2008. годи-
ни износи 656.003.000 динара. 

Највећа ставка у структури расхода, наравно, је аморти-
зација од безмало 2 милијарде динара, јер су некретнине, 
постројења и опрема, која служи за обављање енергетских 
делатности, на дан 01. јануара 2007. године, исказана по 
ревалоризованој вредности утврђеној од стране независ-
ног проценитеља. У трошковима материјала, пак, највећу 
ставку чини набавка електричне енергије. За пумпање 

воде у акумулацију реверзибилне ХЕ за коју је плаћено 
694.701.000 динара.

Материјал за одржавање и резервни делови коштали су 
69.279.000 динара, бруто зараде запослених износиле су 
482.404.000, а доприноси на зараде на терет послодавца из-
носили су 91.421.000 динара.

Дневнице и накнада трошкова запосленима на службе-
ном путу износиле су 9.400.000 динара, што је за скоро 50% 
више него претходне године, разлог су активности на при-
преми за ревитализацију ХЕ „Бајина Башта”.

У категорији „Остали пословни расходи” највећи рас-
ходи су водни допринос, еко такса, коришћење обала у 
пословне сврхе и порез на имовину, који износе 187.905 
хиљада динара, а трошкови услуга одржавања ван ЕПС-а 
- 342.290.000 динара.

Негативне курсне разлике однеле су 543.912.000 динара, 
и тако редом…

У прошлој години, уплаћени су и аванси извођачима ра-
дова на ревитализацији хидроелектрана у Чачку.

Када се све сабере и одузме - ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, 
и поред тога што су најрационалније привредно друштво 
у ЕПС-у, остварило је пословни губитак који је износио 
59.382 хиљаде динара, а укупан нето губитак је 656.003 
хиљаде динара. Нето губитак настао је највећим делом из 
финансијских расхода, односно курсних разлика у износу 
од 571.792 хиљаде динара и камата на кредите на кредите у 
износу од 81.392 хиљаде динара. 

Наравно, томе је допринела и  катастрофално лоша хи-
дрологија, ниске цене струје и увећана амортизација, а на 
то се није могло утицати._

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
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Поглед са Каблара
...и Морава је - к р и в а!
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ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

К
 Р
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 АМере штедње
Влада Србије је донела пакет мера економске 
стабилизације Србије, у њему су садржане и мере, које 
се морају спровести у свим јавним предузећима. Поред 
тога, директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ” је донео Одлуке 
и о посебним мерама штедње у оквиру пословања овог 
привредног друштва.

На основу члана 32 Одлуке о оснивању Привредног друштва „Дрин-
ско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта, а у  циљу реализације Закључка 
Владе Републике Србије 05 бр. 121-1198/2009, директор Привредног 
друштва доноси

О Д Л У К У 
о начину коришћења средстава репрезентације и бизнис картица 

у Привредном друштву „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта
1. Овом Одлуком уређују се услови и начин коришћења средстава за 

репрезентацију Привредног друштва ‘’ Дринско – Лимске ХЕ ‘’ д.о.о. 
Бајина Башта, у циљу смањења трошкова репрезентације и свођења 
истих на најнеопходније трошкове, уважавајући околности везане за 
смањење јавне потрошње. 

2. Издацима за репрезентацију, у смислу ове Одлуке сматрају се:
- Конзумирање кафе, чајева, сокова и других напитака у просторија-

ма Привредног друштва, приликом пријема странака у обављању ре-
довних послова Привредног друштва, 

- конзумирање јела и пића у угоститељским објектима других прав-
них или физичких лица, 

- конзумирање јела и пића и други трошкови у вези са обележавањем 
важнијих догађаја везаних за пословање Приведног друштва, 

- куповина и употреба пригодних поклона, сувенира ради уручи-
вања пословним партнерима у одговарајућим приликама. 

3.  Имајући у виду околности и разлоге из тачке 1 ове Одлуке, утврђују 
се радна места на којима запослени који обављају ове послове, имају 
право на репрезентацију у смислу тачке 2 ове Одлуке и то:  

- Директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта, 
- Заменик директора Привредног друштва,
- Помоћници директора Привредног друштва
- Директори Огранака  
- Саветници
- Технички директори Огранака.
4. Остали запослени могу користити средства репрезентације, само 

по писменом одобрењу (посебан образац), директора Привредног 
друштва, заменика директора Привредог друштва, помоћника дирек-
тора Привредног друштва и директора Огранака. 

5. Директор Привредног друштва ће посебном одлуком утврдити 
износ трошкова репрезентације на годишњем нивоу, за Привредно 
друштво, по Огранцима и за запослене из тачке 3 ове Одлуке. 

6. Обележавање дана предузећа по огранцима и важнијих догађаја у 
вези пословања Привредног друштва може ићи до износа чије трошко-
ве и програме одобрава директор Привредног друштва посебном од-
луком.  

7. Право на коришћење Бизнис картице, има директор Привредног 
друштва.  

8. Годишњим програмом пословања утврђује се укупан износ трош-
кова репрезентације за Привредно друштво. 

9. Праћење утрошка планираних средстава за репрезентацију врши 
се месечно на основу анализе трошкова за ову намену, на основу из-
вештаја које достављају директору Привредног друштва корисници 
срдстава репрезентације из тачке 3 ове Одлуке.

10. Одлуку доставити свим извршиоцима из тачке 3 ове Одлуке ради 
упознавања са правима и обавезама које проистичу у примени ове Од-
луке у погледу намене и начина коришћења средстава за репрезента-
цију.

11. Одлуку објавити на огласним таблама Привредног друштва. 
12. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања а при-

мењиваће се од 01.04.2009. године. 
Д и р е к т о р

Василије Павићевић, ел.инж.

На основу члана 32 Одлуке о оснивању Привредног друштва „Дрин-
ско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта, а у  циљу реализације Закључка 
Владе Републике Србије 05 бр. 121-1198/2009, директор Привредног 
друштва доноси

О Д Л У К У 
о начину коришћења службеног возила у Привредном друштву 

„Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта
1. Овом одлуком утврђују се услови и начин коришћења службених 

возила за потребе обављања послова и задатака из делатности При-
вредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта. 

2. Начин, услови и учесталост коришћења службених аутомобила за 
службене потребе, у великој мери одређен је чињеницом да се седиште 
Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕЋ д.о.о. Бајина Башта и се-
дишта Огранака, налазе на релативно великој удаљености од Београда, 
(где је седиште ЈП ЕПС-а као оснивача Привредног друштва) од других 
пословних центара као и да постоји велика удаљеност Огранака међу-
собно, и Огранака и седишта Привредног друштва које је у Бајиној Ба-
шти. 

3. Право на употребу аутомобила имају запослени који обављају по-
слове руковођења и организацијом процеса рада и овлашћени су да 
представљају и заступају ПД „Дринско-Лимске ХЕЋ д.о.о. Бајина Ба-
шта и разрешењу одређених питања у вези са пословањем Привредног 
дрштва и то: 

- Директор Привредног друштва ‘’ Дринско – Лимске ХЕ ‘’ 
- Заменик директора   
- Помоћник директора за производњу и одржвање
- Помоћник директора за модернизацију и ревитализацију
- Директори Огранака 
- Технички директори Огранака
4. Остали запослени у Привредном друштву „Дринско-Лимске ХЕ” 

д.о.о. Бајина Башта користиће службено возило у сврху обављања те-
кућих послова и за службени пут, по писменом одобрењу (постојећи 
образац) директора Приведног друштва, заменика директора При-
вредног друштва, помоћника директора за производњу и одржавање 
и директора Огранака. 

5. Коришћење службеног возила - аутомобила за службене потребе 
планира се, по правилу, претходни дан пре почетка вожње и то у окви-
ру расположивих аутомобила. 

6. Налог за коришћење аутомобила - путни налог, издаје пословођа 
возног парка ПД или одговорни извршилац у Огранцима, возачу, од-
носно запосленом из тачке 3 ове Одлуке, који лично управља аутомо-
билом. 

Путни налог се издаје за сваку вожњу, а изузетно са роком важења 
7 дана од дана издавања, за вожњу на територији седишта Привредног 
друштва и Огранака. 

Путни налог потписује пословођа возног парка, односно одговор-
ни извршилац у Огранцима, као лице одговорно за контролу техничке 
исправности аутомобила – возила у Привредном друштву или Огран-
цима. 

7. У циљу што рационалнијег коришћења возила, при планирању 
службеног пута, настојати да једно службено возило, за исту дестина-
цију, користи већи број лица за обављање слубжених задатака.   

8. Аутомобили се после обављеног посла и обавезно после завршетка 
радног времена паркирају у гаражама у пословним објектима Привред-
ног друштва, односно Огранака, осим аутомобила, којима лично упра-
вљају лица из тачке 3 ове Одлуке.

Изузетно, у случају завршетка вожње после 20,00 часова, односно за-
почињања вожње пре 6,00 часова ујутро, аутомобил се паркира на без-
бедно место, испред стана возача, односно запослених који лично уп-
рављају возилом, стим да су дужни да се старају о обезбеђењу возила. 

9. Коришћење возила за службени пут у иностранство, може одобри-
ти искључиво директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”. 

10. Запослени који управљају службеним возилом, у обавези су да 
одржавају возило и да возилом управљају тако да се оно користи најра-
ционалније. 

11. Одлуку доставити свим извршиоцима из тачке 3 ове Одлуке ради 
упознавања са правима и обавезама које проистичу у примени ове Од-
луке у погледу намене и начина коришћења службених возила – ауто-
мобила.

12. Одлуку објавити на огласним таблама Привредног друштва. 
13. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања а при-

мењиваће се од 01.04.2009. године. 
Д и р е к т о р

Василије Павићевић, ел.инж.
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Д авне,1977. године, из ужичке 
електродистрибуције „24.сеп-
тембар” издвојила се „Елек-

троизградња” из Бајине Баште, у којој 
је било двадесетак запослених, и који 
су наставили са електромонтажном 
делатношћу. Годину дана касније, за-
почели су изградњу фабрике бетон-
ских стубова, јер је потражња била 
велика, а производња бетонских сту-
бова у тадашњој великој држави не-
довољна. Фабрика је пуштена у рад 
1979. године, и за 30 година успеш-
ног рада, произвела је преко 400.000 
бетонских стубова. Поред произ-
водње бетонских стубова, произво-
де и трафостанице10/0,4KV, и 35KV, 
граде нисконапонске надземне и под-
земне мреже и далеководе 10, и 20KV, 
а баве се и свим осталим електромон-
тажним пословима. У некадашњој ве-
ликој СФРЈ имали су велике послове 
широм земље, ницала су њихова гра-
дилишта као печурке после кише. По-
ред српског, освојили су и хрватско, 
и босанско тржиште. До 2003. године 
били су у саставу ЕПС-а, у такозваном 
трећем кругу, и на почетку реструкту-
рирања ЕПС-а, издвојени су међу пр-
вима, и постали власништво државе 
Србије.

За разлику од других, нису страхо-
вали за своју будућност, нису јади-
ковали, они су и раније пословали 

у тржишним условима, никада нису 
били везани за киловат-сат, колико 
произведу, и продају - толико и зара-
де. А, радило се добро, и зарађивало 
- истиче Зоран Гвозденовић, директор 
„Електроизградње”. Били су присут-
ни на бројним градилиштима у Бео-
граду, Краљеву, Крагујевцу, Ужицу, 
Шапцу, Ваљеву и многим другим гра-
довима диљем Србије. Резултати тог, 
и тако успешног рада су изванредни. 
У јубиларној тридесетој години рада, 
произведено је 31.256 стубова, 5738 
ногара за дрвене стубове, и преко 130 
трафостаница 10/0,4KV, и 2 трафоста-
нице 35/10KV. „Електроизградња - 
Бајина Башта” је постала лидер међу 
добављачима, а највећи купци били 
су „Електросрбија” – Краљево и Елек-
тродистрибуција Београд.

Заиста, радило се добро. Рецимо, 
2006-ту годину су завршили са дупло 
већим прометом него претходне го-
дине, и не само то. Док су друге фирме 
отпуштале раднике, они су запослили 
нових 120 радника на одређено време. 
По завршном рачуну, те 2006-те го-
дине, по први пут од оснивања, ушли 
су у ред великих предузећа - по броју 
радника, а запослених је било 314, по 
оствареном промету, и капиталу - ис-

тиче, са поносом, директор Гвоздено-
вић.

Но, времена су се изменила, дошло 
је време неизбежне приватизације. 
„Електроизградња - Бајина Башта” 
је продата на аукцији за 880 мили-
она динара Конзорцијуму физичких 
лица 2007. године. Почињу пробле-
ми. По опробаном српском рецепту, 
нови власник не поштује уговорне 
обавезе, покушава да исисава обртна 
средства, прети пропадање успешног 
предузећа. Запослени, њих 263 уста-
ли су у одбрану муком стеченог, и од-
бранили су своје предузеће. Уговор о 
приватизацији је поништен 20. марта 
2008. године, јер купац није испунио 
услове купопродајног Уговора. У ак-
циски фонд је пренето 70% акција, а 
30% акција је у власништву малих ак-
ционара. Агенција за приватизацију је 
расписала, овог пута, тендер за про-
дају - минимална цена је 3,5 милиона 
евра, уз обавезу да инвестира 80 ми-
лиона динара, с тим да је потенцијал-
ни купац обавезан да откупи и све ак-
ције малих акционара, а најнижа цена 
акције је 12,1 евра. У првом року, 20. 
марта ове године, нико се није јавио 
да откупи документацију - каже Гвоз-
деновић.

Но, чекајући приватизацију, радни-
ци „Електроизградње” вредно раде, 
и стално унапређују послове, перма-
нентно раде на развојним програми-
ма. Пошто су предузеће са највећим 
искуством у електромонтажним ра-
довима, и радовима на бетонским 
стубовима - уочили су да је потреб-
но извршити додатну заштиту монте-
ра, при пењању на стуб. Искористи-
ли су искуства алпиниста, који кори-

„Електроизградња” 
- фирма за углед

Директор „Електроизградње”  
Зоран Гвозденовић

Први стубови призведени пре 30 година
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сте сличне алке за везивање. Да би те 
алатке могли да користе, стубови ће, 
убудуће, у себи имати специјалне ча-
уре, изграђене од специјалног висо-
коквалитетног, нерђајућег материјала. 
Овај патент је заштићен, и одобрен од 
техничке комисије. Други патент се 
односи на лакше качење снопа за ча-
уре стезаљке код самоносивог снопа, 
чиме се смањују трошкови, јер неће 

бити потребе за помоћним конзола-
ма.

Но, стигла је криза, посла је све 
мање. Ето, рецимо, „Електросрбија” - 
Краљево је била највећи купац њихо-
вих производа и услуга, а данас, прак-
тично, ништа не раде, немају никак-
вих инвестиција. Срећом, београдска 
електродистрибуција стално ради, и 
гради, за вредне монтере „Електроиз-

градње” у Београду посла има, дугого-
дишњи су партнери, на обострано за-
довољство.

Прошлу 2008. годину су завршили 
са оствареном добити, зараде су изнад 
републичког просека - каже директор 
Гвозденовић. Нема сумње, „Електро-
изградња -Бајина Башта” је фирма за 
углед, потврдила је то и Привредна 
комора Златиборског округа, која је 
овом успешном предузећу 2006. годи-
не доделила Плакету. Признање је до-
шло у праве руке.

Пословна сарадња „Електроизгра-
дње” и ХЕ „Бајина Башта” има тра-
дицију дугу 25 година, састоји се од 
услуга на одржавању постројења хи-
дроелектрана, та сарадња ће се и про-
ширити током ревитализације. Око 
20 радника, углавном електричара, 
уз нешто мало бравара, раде дуги низ 
година у ХЕ, доказали су се, и стекли 
поверење. Управо раде на ревитализа-
цији сопствене потрошње у ХЕ „Баји-
на Башта”. Такође, „Електроизградња” 
је уговорила посао са „Ватехом” као 
подизвођач на ревитализацији, ра-
диће демонтажу, и монтажу каблова, 
и регала. Уговор је повољан, а посао су 
добили у конкуренцији четири фирме 
(био и „Север”).

То довољно говори о каквој је фир-
ми реч._Радници „Електроизградње” на ремонту ХЕ „Бајина Башта”
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Прима пензију преко 40 година
- Репортажа о Вељку 
Пуртићу, најстаријем 
бајинобаштанском 
електричару -

П ролећне сунце измамило на-
род напоље. Оживеле улице, 
паркови, игралишта. Најви-

ше има најмлађих, и најстаријих. На 
клупи у главној улици седе пензионе-
ри, са сетом се сећају прошлости, грде 
садашњост, будућност и немају. Са 
клупе устаде човек без једне руке, са 
широким осмехом на лицу. Погледам 
- Вељко Пуртић, бивши радник баји-
нобаштанске електродистрибуције, 
најстарији бајинобаштански елек-
тричар. Можда има живих старијих 
радника ЕПС-а од Вељка, али да неко 
прима пензију пуних 40 година као он 
- не верујем. 

Довољан је то разлог за причу о Вељ-
ку, он причу отпоче и без питања, ту на 
улици. Каже - ових дана славим два јуби-

леја - осамдесет и друга ми је година, и 
пуних 40 година како сам отишао у пен-
зију. Онда ми смрси, и замрси бројке, те 
отишао у пензију са 42 године, војни ин-
валиди ишли у пензију са 45 година, а он 
имао 46 година стажа!?! Неће да може, те 
се договорисмо да причу наставимо код 
њега кући. После неколико дана, седос-
мо у дворишту његове куће, поред Дри-
не, и док његова супруга Вера кува кафу, 
нападох га - шта си ми замрсио са оним 
годинама, како је могуће са 42 година жи-
вота имати 46 година стажа? - Ма, ја се 
шалио, са осмехом ће. А, никада ниси си-
гуран код њега, када се шали, и када при-
ча озбиљно. Договорисмо се да озбиљно 
прича, а шалићемо се други пут. Тако, и 
би, крену прича испочетка.

Вељко Пуртић је рођен на Цветни 
понедељак, 1928.године, он се поме-
ра, а и Вељко се помера према деве-
десетој. Детињство тегобно, несрећ-
но. Осетио, и запамтио све страхоте 
другог светског рата. Гледао крваву 
Дрину, крваво се борио да преживи. 
Родитељи болесни, он сасвим млад, 
са 12 година био слуга код газде Мила 

Чучка. Јесте, био му је теча, али то не 
мења ствар. Радио мали Вељко месец 
дана за 100 кила пшенице да прехрани 
породицу. Велики јад, и немаштина. 
Није било ни хлеба, ни соли. Парти-
зани тражили, а ни народ није имао. 
Тамо, преко Дрине, биле усташе, они 
су имали соли из Тузле. Дрина се на 
Лукову тада ледила, прелазили Дрину, 
набављали со. Што ниси ишао пре-
ко моста - упитах наивно? Немци су, 
1941.године срушили мост, бомба раз-
нела цео распон конструкције између 
два стуба - вели Вељко.

Онда, отишао Вељко добровољно у 
партизане, а тек закорачио у седам-
наесту. Био на положају у Горњој До-
брињи изнад Пожеге. Најпре био ку-
рир, а потом помоћник митраљесца. 
На самом крају рата, рањен био, кон-
тузован, отпуштен као привремено 
неспособан. Вратио се у Бајину Баш-
ту, тражио посао. Покојни Ђођа Јо-
вановић је био секретар Комитета, ту 
се о свему ослучивало, послао га код 
Будимира Јелисавчића у канцеларију 
у Јокића кући, он је био шеф тргови-
не. Будимир му рече да су му јавили, и 
запосли га у трговину, али Вељко ни-
када не постаде трговац. Елем, про-
лазећи поред Монопола угледа неког 
Гају како копа рупу за бандеру, ту је 
била једина трафостаница у Бајиној 
Башти. Стално су Вељка привлачиле 
бандере и жице, приђе он, и упта - Је 
ли Гајо, оћеш да се заменимо - ти буди 
трговац, а ја да будем електричар ?

- Пристаде Гајо оберучке, тако и би. 
Тако је, ето, Вељко постао електричар. 
Тада је извршена национализација 
обе хидроелектране у Перућцу, јед-
на од 35КW где је сада рибњак, која је 
напајала Рајаковића Империју, а дру-
га од 65КW напајала је Бајину Баш-
ту. Потрошачи су плански добијали 
струју, а приоритет им је био водо-
вод, посебан далековод су изградили 
за његово напајање. Када су електране 
национализоване, припале су општи-
ни, а шеф тог ЕПС-а општинског био 
Ђоле Давидовић. Била су само чет-
ворица електричара. Главни електри-
чар је био неки Обрадин Веселино-
вић, није могао на ноге, само им давао 
упутства, па био његов син Момчило, 
Вељко, па 1947-е дошао Рашко Ивано-

Вељко Пуртић (у средини)
са групом електричара
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Мањак електричара

вић, али је отишао у школу. Обрадин 
оде у пензију, Моцо у војску, остао је 
само Вељко, био је једини електричар. 
Занат је изучио од Обрадина, па поло-
жио за КВ, и ВКВ електричара. Пошто 
је био пионир електричарских радова 
у граду, све је радио. Радио у електра-
ни, градио мреже, био је и први кино-
апаратер у биоскопу. После су дошли 
ученици Витор, Бојдо...

Онда, почетак организације ЕПС-а, 
спајање са Ужичанима. Вељко започ-
ео градњу далековода на Тару, Тара 
је имала струју преко далековода из 

Кремана. Онда дође Миле Топало, ди-
ректор електричног из Ужица, и рече 
- Немој то да радиш, ми правимо да-
лековод из Ужица, и трафостаницу у 
Трсти, спајамо се, и ти ћеш Вељко бити 
директор погона у Бајиној Башти. Не 
пристаде Вељко да буде директор, ни-
како није хтео, чудио се Миле, али не 
попусти Вељко, предложио је Рашка, 
тако је и било. Радио је све и свашта 
у предузећу, али није хтео да буде ди-
ректор. Изгубио је руку од динамита 
1954.године, ни то му није сметало. 
Био је пословођа, преко њега су ишли 
сви технички послови, набавка, и све 
остало. Онда га је један саборац упи-
тао што џаба ради када може да иде у 
пензију, луд си човече, пензија је већа 
од плате.

Послушао га Вељко, али га одбише, 
јер је био на руководећем положају. У 
другом покушају је успео, и од 1969. 
године је пензионер. Не питах га ко-
лика му је пензија, лепо народ каже 
да није важно колика је пензија - већ 
колико дуго се прима, а Вељко прима 
пуних 40 година. Док је радио, мно-
га признања заслужио, пуна је кутија 
Плакета, Захвалница, медаља. Издваја 
једну - медаља за храброст, а са гор-

чином констатује да се Бајина Башта 
није претргла, готово сва признања су 
из Ужица, или Београда.

Бајинобаштанска електродистри-
буција зове све пензионере пред Нову 
годину, на претпразнички ручак, и 
чашицу разговора, пошаљу по Вељка 
кола, увек оде, поприча са људима, са 
којима је радио, и градио. И када год 
изађе у чаршију - оде у своје преду-
зеће, попије са Средојевићем, и оста-
лима, који се ту затекну, кафу, попри-
чају.

Не жали се Вељко ни на пензију, ни 
на здравље. Једино га ноге нешто бо-
луцкају, он каже да је то од пада са 
бандере, неких давних година. Мож-
да је, а можда и није. Требало би да се 
више креће, лепо је прошетати ту по-
ред Дрине, неће Вељко, на то не може 
да га натера ни супруга, а натерала га 
да остави пиће. А, када год се поведе 
разговор о његовом здрављу - каже да 
је добро, а како и не би било када су 
му унук, и унука лекари, и воде рачуна 
о њему када су ту, и када нису ту, стал-
но зивкају, и саветују.

На крају, пожелех му да прима пен-
зију још дуго._

Вељко Пуртић

К ада човек дође у електрорадионицу ХЕ „Бајина Башта” 
прво шта помисли је - да је залутао! Да није ту Божидара 
Мандића, „доктора” Мијана и још понеког мајстора, и да 

није испред постројења ХЕ - помислио би да је залутао у „Елек-
троизградњу”.

„Доктор” Мијан, специјалиста за електричарске и остале ра-
дове, каже - сине, поклопили су нас, нас пет - њих 20, посао су 
научили, једног дана ће нам рећи - ви нам више не требате! А, 
стварно, нисам никада успео да набројим више од 5 електричара 
ХЕ „Бајина Башта”. Пре једно 15-20 година број радника у елек-
тро и машинској радионици је био једнак - око тридесет. Сада је 
у електрорадионици дупло мање, а машинаца је дупло више!

Има, наравно, разлога за овакву кадровску ситуацију. Поса-
да електро команде  је била стара, одлазили су у пензију, а при-
родно је да се нови руковаоци регрутују из електрорадионице, 
најбрже се обуче за тај посао. Не треба бити ни стручан, ни мно-
го паметан па закључити да је омањило електричара, јасно је то 
и лаику. Но, из само њему знаних разлога, Боле Мандић, посло-
вођа електрорадионице не жели о томе да прича.

Слична је ситуација и у „Лимским ХЕ”, и то је премало елек-
тричара за одржавање четири електране, увек их је много мање 
него чувара! Ивко Шапоњић, директор Линских ХЕ, каже - очи-

то, иде се ка решењу да се одржавање „измести” из електране. 
Тако, некако, размишљају и у ХЕ „Бајина Башта”.

Разговарао сам неколико пута са Василијем Павићевићем, 
директором ПД „Дринско-Лимских ХЕ” и Мијодрагом Читако-
вићем, помоћником директора за производњу и одржавање, али 
нисам баш убедљиве одговоре добио. Директор Павићевић, са 
осмехом, лаконски, каже за тај мањак електричара у електрора-
дионици - они су пилот програм. А, у ствари, иде се ка томе да 
електрани буде стално запослено само неколико електричара за 
текуће одржавање, и ситне поправке, све друго би радили из-
вођачи из других фирми. Читаковић има и објашњење плус - све 
мање ће бити потребно електричара, граде се нове технологије 
и електроопрема, ту су потребни инжењери. Ипак, нисам видео 
ни једног инжењера, који отвара кабловске главе, па чак ни да 
мења осигураче.

А, када је Читак почео да прича да је, путујући по свету, због 
предстојеће ревитализације, видео у Словенији, Аустрији и дру-
где хидроелектране са неколико пута мање запослених.

А, када, рече да је у Јапану, у једној реверзибилној хидроелек-
трани величине ове наше видео на капији катанац, нема ни јед-
ног запосленог, једва су нашли некога да им скува кафу - прес-
тао сам да га више питам о овом проблему.
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Милан Стефановић и 
трећи пут председник

ИЗАБРАНО НОВО СИНДИКАЛНО РУКОВОДСТВО ПД  „ДРИНСКОЛИМСКЕ ХЕ”

Милан Стефановић

Или је Милан Стефановић 
стварно добар председник 
Синдиката, или је због нечега 
другог популаран - трећег 
нема, јер је по трећи пут 
узастопно изабран за 
председника Синдиката ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ”. Добро, 
први мандат је био само 
једну годину, била је смена 
тадашњег руководства, али 
трипут је трипут!

Е лем, после завршених синдикал-
них избора по деловима при-
вредног друштва, где су изабра-

ни чланови Извршних одбора синди-
ката огранака, у јануару 2009. године, 
Синдикат ПД „Дринско-Лимске ХЕ” 
доо Бајина Башта је формирао своје 
органе на нивоу Синдиката привред-
ног друштва. За чланове Координаци-
оног одбора Синдиката ПД „Дринско-
Лимске ХЕ” доо Бајина Башта изабра-
ни су:

  1.- Стефановић Милан
  2.- Стаменић Мићо
  3.- Јездић Миодраг
  4.- Ђокић Александар
  5.- Бујаковић Љубинко
  6.- Ђенић Гвозден
  7.- Василић Даринка
  8.- Ђукановић Драган
  9.- Милошевић Славко
 10.- Аћимовић Милан
 11.- Пауновић Душан

За председника Синдиката ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ” изабран је Ми-
лан Стефановић, а за потпредседника 
Ђенић Гвозден. За члана Главног од-
бора Синдиката ЕПС-а, испред Син-
диката ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, иза-
бран је Бујаковић Љубинко.

О плану рада, програму и актив-
ностима синдиката у наредном пери-
оду, Милан Стефановић, председник, 
каже - И поред потписаног Споразума 
са три министарства  владе Србије о 
повећању масе зарада од 4%, за новем-
бар и децембар 2008. године, Влада 
није испоштовала договор и тих 4 пос-
то нам није исплаћено, не зна се када 
ће, и да ли ће уопште бити исплаћено. 

Синдикат ЕПС-а је најавио генерални 
штрајк, али ни њега неће бити, стигла 
светска криза, иза које се заклања ак-
туелна власт за све своје грешке, и 
пропусте. Влада је, додуше, обећала да 
ће тај новац исплатити када се стекну 
услови, јер сада пара нема. А, не може 
их ни бити када су менаџери, и посло-
водство, њих укупно 21, из масе зара-
да, за своје плате добијали једну се-
дмину укупне масе, са горчином кон-
статује Стефановић. Невероватно је, у 
овој држави, да се Влада, и министар-
ства, и поред потписаног Споразума, 
тако неодговорно понашају.

У јануару 2009. године, формиран 
је Фонд за доделу стамбених зајмо-
ва, до тада издвојена средства износе 
3.815.520 динара. У току 2008. године 
у бању је ишло 50 радника, план је да 
се толико радника пошаље и ове го-
дине - каже Стефановић. За 8. март 

Са једног од састанака 
Координационог одбора 
из претходног сазива
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КАКО РАСПОДЕЛИТИ СТАНОВЕ

- Дан жена припаднице лепшег пола 
нашег привредног друштва су ишле у 
Врњачку Бању, а добиле су и поклон 
честитку у вредности од 5.000 динара. 
Такође, организована је стручна екс-
курзија у Будву, ишло је укупно 104 
радника из привредног друштва.

Поред редовних синдикалних ак-
тивности, планиран је излет, а ове го-
дине ПД „Дринско-Лимске ХЕ” су на 
реду да организују спортске игре хи-
драша у Чачку. За та, веома важна, 
радничка сретања, потребне су паре, 
о парама се разговара са директором, 
чека се нови директор, а њега нема, 
па нема. Неизвесно је, такође да ли 
ће бити одржане Радничко Спортске 
Игре ЕПС-а из истих разлога финан-
сиске природе.

Заједно са Независним Синдика-
том, Синдикат ЕПС-а је учествовао 
на протестима пред владом Србије, 
29. априла, због незавидног положаја 
радника.

Такође, протествовали смо код ди-
ректора ПД „Дринско-Лимске ХЕ” 
због начина расподеле станова, јер 
постојећи Правилник о бодовању ап-
солутно фаворизује високу стручну 
спрему, радник са 30 година радног 
стажа не може никако добити стан 
пре радника са високом стручном 
спремом, који ради само пет дана ?!?

У току су и судски спорови за неис-
плаћени регрес и топли оброк за 2006. 
годину, и судски процес око несталих 
пара из стамбеног фонда нашег јавног 
предузећа из 1997. године, а ради се о 
суми од милион тадашњих марака - 
истиче Стефановић.

Иначе, синдикат домаћински пос-
лује. Надзорни одбор синдикалне ор-
ганизације ХЕ „Бајина Башта”, на се-
дници, одржаној 25.марта, ове годи-
не, усвојио је финансиски извештај о 
раду у 2008. години. Укупан приход је 
износио 3.277.000 динара, приход од 
Фонда солидарности био је 1.335.000 
динара. Укупан расход износио је 
1.923.000 динара, а расход Фонда со-
лидарности - 395.000 динара. Оства-
рена је укупна добит у износу од 
1.531.000 динара. Надзорни одбор је, 
такође, констатовао да је синдикал-
на организација пословала у складу 
са Правилима синдиката, све исплате 
су извршене на бази законских одлу-
ка надлежног органа, и у складу са за-
конским прописима._

Стамбена 
рашомонијада
У давна, и дивна самоуправна вре-

мена, по Бајиној Башти је кружи-
ла следећа прича - када радници 

електране запрљају стан, они не зову 
молере да га окрече, већ узму други 
стан! Прича је, наравно, малициоз-
на и карикатурална, али нерешених 
стамбених проблема није било. Ко год 
је тражио стан - добио га је, а било је и 
вишка, делили се станови и лекарима, 
и просветним радницима. Но, прошла 
су та времена, има пуних двадесетак 
година како нико у ХЕ „Бајина Башта” 
није добио стан. Недавно се, међутим, 
појавила могућност за доделу неко-
лико станова у ПД „Дринско-Лимске 
ХЕ”, појавили се станови, а појавили 
се и проблеми, и то повелики. О чему 
се ради?

У поменутом берићетном прошлом 
времену, купљено је неколико стано-
ва у Београду, ту су становала деца за-
послених у хидроелектранама за вре-
ме студија. Но, временом се мењају 
закони, правила, организација ЕПС-а, 
па и власници. А, власник тих стано-
ва је сада Дирекција за имовину Репу-
блике Србије, она прописује и Пра-
вилнике и критеријуме, које произи-
лазе из Уредбе владе.

Са Дирекцијом за имовину, и Ми-
нистарством је постигнут споразум 
да, под одређеним условима, те ста-
нове користе, и даље, радници „Дрин-
ско-Лимских ХЕ”. Тачније да их купе 
по тржишној цени. Та „операција” 
изгледа овако - радник врати стан у 
Бајиној Башти, добије стан у Београ-
ду, разлику у цени исплати Дирекци-
ји за имовину, а цену утврђује Упра-
ва прихода у Бајиној Башти, односно 
за стан у Београду београдска Управа 
прихода. 

Та трансакција је у ХЕ „Бајина Баш-
та” успешно изведена. Двојица радни-
ка су вратили станове, уз плаћање раз-
лике у цени, откупили су, један стан од 
55 квадрата, и једну гарсоњеру. Њихо-
ви бивши станови су у поступку доде-

ле, комисија је извршила бодовање за 
десет заинтересованих радника. 

ХЕ „Електроморава” Чачак има три 
гарсоњере, и један стан од 65 квадра-
та на примамљивој локацији, и тешко 
ће поменуту операцију извести, јер 
је цена стамбеног квадрата три пута 
већа у Београду него у Чачку.

Такође, ХЕ „Зворник” има четири, 
или пет стамбених јединица, и нису 
завршили посао. Додуше, и јесу и 
нису, јер о томе одлучује Суд. Васи-
лије Павићевић, директор ПД „Дрин-
ско-Лимске ХЕ” је формирао коми-
сију за спровођење поступка доделе 
поменутих станова. Међутим, коми-
сија је отишла корак даље, поделила је 
станове. Онда је директор Павићевић 
суспендовао Одлуке о расподели ста-
нова, а суспендовао је и Комисију, и 
одредио други састав комисије. Онда 
су Зворничани и Чачани пресавили 
табак, и тужили фирму. Изгубили су 
спор, одбијена им је и жалба, шта ће 
даље бити - показаће време. У међу-
времену трају спорења између дирек-
тора привредног друштва и синдика-
та тог истог друштва око критеријума 
за доделу станова и бодовању. Милан 
Стефановић, председник синдика-
та, каже - недопустиво је да радник 
са високом стручном спремом са пет 
дана стажа има више бодова за стан 
него бравар са 35 година стажа, а уп-
раво се то десило код бодовања заин-
тересованих за стан. А, директор Па-
вићевић, опет, каже на ту синдикалну 
примедбу - вредиш онолико колико 
си плаћен, ако имаш високу стручну 
спрему имаћеш већу плату, аналогно 
томе и веће резултате рада, и тако 
даље, и тако ближе, а најближе - ни-
сам ја те критеријуме измислио, њих 
је прописала Дирекција за имовину, 
која је власник станова, а на основу 
Уредбе владе Републике Србије. Било 
како било, тешко је рећи како ће се 
ова стамбена рашомонијада заврши-
ти, коначну реч ће имати суд.

Ових проблема са расподелу стано-
ва нема једино у „Лимским ХЕ”, јер - 
немају станова._
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Ту, око нас...
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Какви су нам посланици - они ће изменити и Омов
закон!

Сви би хтели јаку Србију, али без ангажовања снаге!

Није све у Србији црно - бела је куга!

Потрошачи сматрају да нашу наизменичну струју 
треба наизменично и да плаћају!

Срећом, ЕПС још није добио стратешког партнера 
– па смо сви на броју!

Ето, и директори постадоше сменски радници,
смењују их!

У политичара - црн образ, а бела погача!

Када се рукујеш са материјалистом - обавезно 
преброј да ли су сви прсти на броју!

Жене имају предност - да би их погледали отпозади!

Никада нисмо знали одакле ветар дува, зато и 
немамо ветрењаче!

Ако си дотакао дно - не копај даље!

Благо нама, не морамо више да остављамо за црне 
дане - дошли су нам!

Ако ћемо поштено - поштених нема!

Нерадници су у неравноправном положају - они не 
момомомогугугугууууу ддд дддддаааа штштштштрарарарарррр јкјкјкјјјј ујујујујујујују!у!у!уууу

Неки траже исплату минулог рада и за застарела 
схватања!

Када нама постане јасно - буде касно! 

У Скупштини Србије има пуно доктора, а држава 
болесна!

Ми смо, одувек, имали клизно радно време. Мало,
мало - па неко клисне са посла!

Живим као пас - па ми ова пасја врућина и не смета!!

Сит гладном не верује - док не почне да држи дијету!!

Фирма је климава - раде само клима уређаји!

И вук сит, и овце на броју. То је могуће само ако вук 
поједе чобанина!

Кад-тад и директори се мењају. Само су полтрони 
вечни!

У лажи су кратке ноге, у истине - босе!

Празним обећањима је напунио џепове!

Док је он тражио трећег за преферанс - она нашла
другог!

ОЧИСТИМО СРБИЈУ - ОД ПОЛИТИЧАРА!

ММ.М.М.ЂоЂоЂоЂоЂЂЂ кикикикикићћћћћћћћ

УЛАГАЊЕ

Улази Гојко Кадијевић, са својих 140 кила, у аутобус, а један 
електричар гласно размишља - ваљда ће му бити довољна два 
седишта?!

Чује то боцкање Гојко, увек је он спреман на шалу и на свој 
рачун, па каже - ма, колико сам ја схватио ово време - данас је 
најбоље улагати у себе !

ПОЗАЈМИЦА
Тражи секретарица од свог директора 100 евра на зајам, и 

каже - вратићу Вам када будете могли! 

ГОРИ НЕГО ТУРЦИ
Чита један радник ХЕ „Бајина Башта” синдикално писмо ди-

ректору привредног друштва у коме пише да је недопустиво да 
менаџери и пословодство ставе у своје џепове једну седмину 

укупне масе за плате, и гласно рече - ови наши менаџери су гори 
од Турака, Турци су узимали десетину, а ови седмину!

БАЊА
Љубинко Филиповић, директор ХЕ „Електроморава” Чачак, 

скоро сваког дана, каже некоме у телефонску слушалицу - био 
сам у бањи, или идем у бању. Наравно, следе питања о којој је 
бањи реч, и од чега лечи?

А, Фића иде у Овчар Бању посла ради...

ПИСМО
Нови генерални директор ЕПС-а је, одмах на старту, увео неке 

новине. Написао је и послао писмо у коверту сваком раднику. 
Песимисти су прочитали писмо, и уплашили се. Оптимисти 
нису ни читали писмо, али су се грдно разочарали. - Тражили су 
у коверти неки динар - нема ништа!

М.Ђокић
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Променимо свест
- очистимо Србију
МИНИСТАР ОЛИВЕР ДУЛИЋ 
ПОСЕТИО ПЕРУЋАЧКО ЈЕЗЕРО

У склопу посете Националном парку „Тара”, Оливер Ду-
лић, министар за животну средину и просторно пла-
нирање, посетио је језеро ХЕ „БајинаБашта” у Перућцу. 

Имао је шта и видети. Сав отпад из Лимске долине, Више-
града, и Црне Горе слио се на ово лепо језеро. На милијарде 
пластичних комада и кеса је плутало код бране језера.

Одушевљен природном лепотом Дрине, и њених језера, 
и фрапиран људском небригом, министар Дулић је рекао: 
-Ово је најбољи пример да смо са правом покренули ак-
цију „Очистимо Србију”, да би то и постигли морамо мења-
ти свест људи, јер због људског немара ово прелепо језеро 
изгледа овако. То ће растерати туристе који овде долазе, и 
они ће одлазити другде. 

Обећао је помоћ Републике у чишћењу перућачког језе-
ра, а велике наде полаже у предстојећу дринску конферен-
цију, која ће крајем маја окупити министре за екологију из 
Србије, БиХ и Црне Горе. 

Бобан Томић, директор Националног парка „Тара” је ре-
као да се планира постављање пресе за рециклажу плас-
тичног отпада, и дробилицу за дрво на обали језера Пе-
рућац. Председник општине Бајина Башта Милоје Савић 
је истакао да се, сваке године из Перућачког језера извади 
5.000 тона разног отпада, и за ове намене се из општинског 
буџета издвоји око 20.000 евра.

Случајно, или не, половином априла, баш када је ми-
нистар Дулић био у посети, почело је чишћење језера пред 
наступајућу туристичку сезону. Језеро ће, у то нема сумње, 
бити чисто, што се не би могло рећи за људску савест.

Оваква слика неће привући туристе

Министар Оливер Дулић је засадио оморику

Чишћење језера ће бити решено



Акумулација - ХЕ „Увац”


