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Квадратура круга
Годинама већ, на страницама листа „kWh” гостују
еминентни стручњаци, доктори наука, експерти,
аналитичари, и износе своја мишљења о приватизацији ЕПС-а, реструктурирању, развоју, и политици
цена електричне енергије. То је у реду, пожељно, и потребно, али радници ЕПС-а то добро знају. Њихово
цењено мишљење би требало публиковати у свим новинама, и на свим медијима да би српски народ био
правилно и потпуно информисан о проблемима најбољег српског предузећа. Такође, у поменутом листу
смо могли прочитати изјаве најодговорнијих људи из
ЕПС-а и Владе Србије да ће се, у наредних пет година
у развој ЕПС-а, односно градњу нових електрана уложити девет милијарди евра. Паре ће се обезбедити
од стратешких партнера и кредита, а ЕПС мора да
обезбеди 3,8 милијарди евра из сопствених средстава.
То звучи лепо и охрабрује, али је немогуће, јер министри, већ на следећој страници листа децидирано
изјављују да струја неће поскупети!? Одакле онда да
обезбеди паре када, при овако ниској цени струје, ЕПС
не може да обезбеди просту репродукцију, а од стране
власника је приморан да послује са губитком. Дакле квадратура круга.
Такође, у ко зна којој по реду реорганизацији, предвиђа се „ЕПС на три носећа стуба”, а бар један је климав. Они, који дуже и боље памте, знају да је у давна
и дивна времена ЕПС био организован на три чврста
стуба - производња електричне енергије, производња
угља, и пренос електричне енергије. Србија је имала јаку
привреду и индустрију, струје је било довољно, и за извоз. Била је то најбоља фирма на Балкану, иако смо

БРОЈ 04 НОВЕМБАР 2009

имали преко 60 хиљада запослених, пословали смо са
великом добити, правили смо електране, правили смо
куће, сви смо имали станове, а плате су нам биле три
пута веће од републичког просека! Лепо се тога присетити, а тужно поредити са садашњим стањем.
Но, није то једина квадратура круга, има их више.
ММФ ће дати паре Србији - ако спроведе реформе, а
Србија ће спровести реформе - ако ММФ буде дао паре!
Па, Србија ће ући у Европску унију - ако одведе Ратка
Младића у Хаг, а нико не зна где је. Па, Србија ће ући у
ЕУ 2020, а тада ће се ЕУ распасти. Вала, нека ће.
Док ми млатимо празну сламу - у свету се од сламе производи струја. Додуше, пуно се прича и пише о
нашим великим потенцијалима у производњи обновљиве енергије - биомасe, ветровима, малим хидро
електранама. Много се прича, а не ради ништа. Али,
зато се стално организују сабори трубача, фрулаша, Егзит, Гуча, Дринска регата, роштиљијада, пршутијада, сланинијада, купусијада, а у држави јад до
јада. Чудна земља. На светском првенству у пливању
освојили смо више медаља него што имамо базена!
Није ни чудо, научили смо да пливамо у дуговима, којесу нам оставили дедови и очеви, а и ова данашња господа су нас пуно задужила, и још ће. Постижемо фантастичне резултате у кошарци, одбојци, и осталим
спортовима, чак и у фудбалу. Није ни чудо - Срби никада нису знали куда иду, како онда противнички играчи да их чувају?!
А, Срби су, са опроштењем, поносан народ, само без параде молим!
М.Ђокић
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ИЗ ЕПС-а

ЕПС ПОТПИСАО ТРИ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ - СА ГРАДОМ УЖИЦЕМ, ОПШТИНОМ ЧАЈЕТИНА

Струjа из комуналног отпада
Поред енергане-електране биће изграђене и трафо-станице, далеководи и мини-хидроелектрана.
- На Златибору ће се градити научноистраживачки центар ЕПС-а

С

вечано потписивање три меморандума о сарадњи ЈП Електропривреда Србије, града Ужица,
општине Чајетина и Парка природе Мокра Гора, које је обављено 15.
и 16. септембра, представља, како је
том приликом рекао Јован Марковић, градоначелник Ужица, нову визију развоја овог краја и нов начин
обезбеђења енергије за град Ужице.
Меморандумима је, наиме, предвиђена изградња енергане-електране, која
би производила електричну енергију
спаљивањем комуналног отпада у Дубоком код Ужица, као и градња трафостаница, далековода и једне мини-хидроелектране. На Златибору би се сем
тога градио и научноистраживачки
центара ЕПС-а. Реч је о улагању, које
прелази суму од 15 милиона евра у наредне две године.
- Дужни смо да визију претворимо
у реалност, односно да од комунал-

ног отпада добијамо чисту енергију.
Енергана-електрана у Дубоком је нешто што ће бити ново не само у Ужицу
и Србији, већ и у региону – рекао је
приликом потписивања меморандума Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике у Влади Србије. - То
није класично спаљивање отпада, већ
се пиролитичким разлагањем високе
молекулске органске супстанце добија
синтетички гас, који се исказује као
најбољи енергент. Тај гас не загађује
животну средину и као такав високо
се котира у добијању чисте енергије.
Потписивањем овог меморандума започињемо један нови пројекат, иза
кога ћемо стати и дајем вам гаранцију
да ћемо га на време завршити.
Нова димензија сарадње
Ова енергана-електрана требало би
да има три модула и у почетној фази да
има снагу од три мегавата. Та фаза би

требало да буде завршена до 2. августа
2010. године, а у каснијој фази би имала и девет мегавата.
Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-а, овом приликом рекао
је да је свима позната друштвено одговорна улога ЕПС-а, која је садржана у
основној мисији компаније, а то је по
уздано и сигурно снабдевање свих ку
паца електричном енергијом у Србији.
Међутим, та улога потписивањем ова
три меморандума добија нову димензију, а то је сарадња националне компаније са локалном заједницом, преко
реализације атрактивних пројеката,
пре свега на унапређењу дистрибутивне инфраструктуре.
- То се односи и на изградњу постројења за коришћење такозване обновљиве енергије и уверен сам да ће се
лако наћи коинвеститори. Убеђен сам
да ће студија оправданости и идејни
пројекти потврдити ова уверења. Та-

Емир Кустурица: Племенита идеја на овом простору добила је пажњу државе
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И ПАРКОМ ПРИРОДЕ МОКРА ГОРА
Кустурица: Захвалност
држави

Петар Шкундрић: Енергана-електрана у Дубоком ће бити нешто ново

Драгомир Марковић: Сарадња националне компаније са локалном заједницом
кође верујем да ће анализа оправданости изградње наставног и научноистраживачког центра Електропривреде Србије на Златибору показати
пуни смисао, посебно у сарадњи с Министарством рударства и енергетике
и Министарством науке, које ове програме покреће - рекао је Марковић.
Слободан Михајловић, директор
Електросрбије Краљево, рекао је да
ће се новом трафо-станицом Ужице
110/35 киловолти, осигурати квалитетно напајање овог града електричном енергијом и да ће њена изградња
бити окончана до краја 2010. године.
Такође, како је навео Михајловић, и
енергана-електрана на комунални отпад, са додатна три мегавата, утицаће
на побољшање електроенергетске ситуације у Ужицу. Њеним радом добиће се јевтина енергија, а корист ће
бити вишеструка.
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- Идеја о изградњи научноистраживачког центра Електропривреде Србије на Златибору свакако је добра, са
задовољством говорим о томе и желим
да честитам представницима општине
Чајетина што су подржали ову иницијативу - рекао је приликом потписивања меморандума са општином Чајетина др Аца Марковић, председник
Управног одбора ЕПС-а. - Изградња
оваквих центара је заиста неопходна
јер се у времену у коме сада живимо
све више смањује граница удвостручавања знања, тако да нико више не завршава факултет и стиче стручност за
цео живот. Сви морају стално да уче и
да усавршавају своја знања. Делатност
овог центра ће да буде снажна полуга за рад електропривреде и других
система и допринеће томе да се наши
људи оспособе за вођење одређених
делова електропривреде.

Приликом потписивања меморан
дума са Парком природе Мокра Гора,
Драгомир Марковић је рекао да су
прва два пројекта 35-киловолтни далековод Кремна - Мокра Гора и ТС
35/10 киловолти, рутински, док се
трећи пројекат - изградња мале ХЕ Кршање-Бели Рзав - односи на обновљиве изворе енергије. Занимљиво је да је
Институт „Јарослав Черни” прихватио да пројектну документацију ради
бесплатно.
У својству директора Парка природе Мокра Гора овај меморандум је
потписао Емир Кустурица, који је поред осталог рекао:
„Ова племенита идеја на овом простору добила је пажњу државе, која нам
је дала новац да завршимо инфраструктуру. Ове године имаћемо нових
17 километара и водовода и канализације, а сада решавамо и питање снабдевања електричном енергијом. Један
овакав
концепт веома би се тешко одржао
на Западу ако иза њега не стоји корпоративни капитализам, односно тамо
не постоји могућност да једна добра
намера и добра идеја добију толику
пажњу државе, колико је ми добијамо.
Зато сам више него захвалан пријатељима који су нам омогућили да је
спроведемо у живот. Животна средина
као образац понашања у Мокрој Гори
сада добија своју државну димензију
као никада раније. Јер, ако овде буде
и хидроелектрана која ће мање-више
да покрива капацитете које имамо,
ми ћемо моћи паметно да управљамо
овим подручјем, односно да не пуштамо прогресу да се спонтано развија и
да нас омета. Ја овај дан доживљавам и
као једну посебну пажњу, коју држава
ставља у свој фокус и даје нам наду да
та добра намера није само нека пуста
идеја на папиру, него велика идеја која
може да се примени на простору Мокре Горе”, рекао је Кустурица.
Потписивању ових меморандума присуствовали су, уз високе представнике Електропривреде Србије, и
представници града Ужица и општине
Чајетина као и друге јавне личности.

Д. Обрадовић
(Пренето из „kWh” бр. 429 )
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наш интервју

Мијодраг Читаковић, директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”

Рад и ред

К

о иоле познаје Мијодрага Читаковића, новопостављеног директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ” неће га питати како се снашао
на новом послу, питање просто нема
смисла, обзиром на чињеницу да је
дуги низ година био други човек у
фирми, а први оперативац. Ипак, замолио сам га да повуче паралелу између посла, који је обављао, и садашњег - директорског.
- Па, имам већа овлашћења, али и
одговорност, а обим посла ми се није
смањио - него је увећан, јер доласком на
ову функцију нисам изашао ни из једног посла, који сам започео радећи дојучерашњи посао, а овде, свакога дана
имам да потписујем читаву гомилу
папира.
- Да ли сте затекли проблеме, који
су нерешиви ?
Ма, има проблема, али су решиви,
податак да имамо осам економиста, и
осам електроинжењера говори сам засебе.
- Је ли проблем што је, прошле године, примљено 20 радника преко
плана?

- Јесте, али није мој проблем, нисам
их ја примио, мој задатак је да их запослим, и ја ћу то сигурно, урадити,
сваки радник треба своју плату да заради.
Морао сам, просто, да се нашалим,
упитах директора - има ли неко радно
место за мене, али да се не ради ништа?
Насмејао се, и одговорио, као из топа нема, сва таква су попуњена, али почели су и они да раде. Међутим, пре неку
годину, поставио сам му исто питање,
није се смејао, пуче Читак ко Свети
Илија - нераднике ми не помињи, за
радника бих све дао, али нераднике не
могу да смислим!
А, када се оно одређиваше коефицијенти за плате, рекао ми је и ово сваки радник, који стручно, савесно, и
поштено обавља свој посао биће адекватно награђен, то му ја гарантујем.
Филозофија Мијодрага Читаковића
може да стане у две речи - рад и ред,
и он то успева да постигне у колективу, али не тренирајући строгоћу - већ
личним примером.
У предвечерје прославе Дана ХЕ
„Бајина Башта” ово питање се, просто, намеће: На што сте ви, и радници
поносни за протекле 43 године рада
електране?

Мијодраг Читаковић
На много шта, на погонску спремност пре свега, која је била стопостотна, па не би ова електрана издржала 43 године да постројења нису била
ваљано одржавана, заслуга је то свих
стручњака, радника, и пензионера,
који су ту одрадили свој радни век. А,
у време бомбардовања наше земље од
стране НАТО Алијансе, струја је стизала само из хидроелектрана Дринског слива, не треба то никада заборавити. И још нешто, али врло важно
- стално размишљамо о будућности,
техничким унапређењима на свим сегментима, усавршавамо се, и тежимо примени свих научних достигнућа.
Техника напредује корацима од седам
миља, мора се пратити, ко заостане,

... и би светлост!

<6

ДРИНСКО ЛИМСКЕ

будућност му неће бити ружичаста.
Ми смо д онацијама решили бројне
техничке проблеме у електрани, али
смо имали готове пројекте, јер смо
размишљали унапред, иако нисмо имали паре да то реализујемо.
Има ли довољно пара за ремонте,
дугујете ли извођачима радова ?
Има, не дугујемо никоме.
Доласком на ову дужност, Читаковић каже да сада више пажње посвећује деловима предузећа. Ову тврдњу потврђује стална звоњава телефона, не смета то њему, може он
мултилатерално да комуницира, а јављају се директори огранака ПД и реферишу о догађањима и проблемима,
то је свакодневна пракса у времену до
осам сати.
Је ли било пуно посла, и проблема
ове године ?
Било је и посла и проблема, али смо
све планирано ваљано урадили, и све
проблеме успешно решили. Сви ремонти су завршени у октобру, и ова
ремонтна сезона је показала да старост објеката узима свој данак, имали смо неколико непредвиђених радова - турбински лежај у ХЕ „Бистрица”, проблеми са улазним затварачем
у ХЕ „Потпећ”, статичка побуда у ХЕ

„Кокин Брод”, у Зворнику прекидачи
у постројењу, овде у ХЕ „Бајина Башта” опрема улазног затварача, побудни систем, прекидачи 220KV... Да не
говоримо о проблемима са ревитализацијом сопствене потрошње, и о великом мега послу око ревитализације
првог генератора у ХЕ. Но, вреди се помучити, када завршимо ревитализацију имаћемо, практично, нову електрану, век ће бити продужен за 30, 40
година, требаће много мање рада на
одржавању. Ето, после капиталног ремонта у РХЕ „Бајина Башта”, немамо
проблема, ни потребе за већим пословима, реверзибилка ради као сат.
- Какви су планови за неке будуће
ревитализације осталих електрана,
све су старе ?
У ХЕ „Зворник” је урађен Идејни
пројекат и Студија оправданости,
ова наша најстарија хидроелектрана
ће бити сигурно ревитализована ЕПС
и Министарство финансија су потписали Меморандум о разумевању са немачком KfW банком, која је вољна да
овај важан посао кредитира са 70 милиона евра. Такође раде се Студије оправданости за „Лимске ХЕ”, а РХЕ „Бистрица”, инсталисане снаге од 700МW
би требало да се гради, предвиђена је
планом развоја.

Када већ помињемо огранке, директор Читаковић је увео једну врло
корисну новину у функционисању
привредног друштва, а тиче се протока информација, и знања. Рецимо,
деси се квар у Зворнику - одмах долазе
стручњаци, и мајстори из Бајине Баште и Чачка, упознају се са проблемом,
јер се и њима исто може десити, када
су ту - онда и помогну колегама.
Има ли истине да ће одржавање
бити измештено из електрана ?
- Рано је за то, о томе не размишљамо.
Има ли вишка запослених у ПД
„Дринско-Лимске ХЕ”?
Има вишка, али има и мањка. Нама
су потребни млади, стручни кадрови,
који познају нове технологије најновије
генерације. После ревитализације све ће
бити компјутерски вођено, зато треба
укључити нове стручне кадрове да учествују у изградњи, да би после могли то
контролисати и проблеме решавати.
У току је прављење таквих стручних
тимова, а прави се и оптимизација искоришћености најстручнијих тимова.
Надаље, последњих година је веома изражен проблем попуне руковаоца, стари су, одлазе у пензију, искористили смо
све унутрашње резерве попуне на командама из електро радионице, нема друге морају се примити млади људи, и обучити за овај посао. То је једино решење, и
упутио сам захтев генералном директору ЕПС-а за пријем 11 радника за рад на
команди у целом Привредном друштву.
На крају, рекох директору Читаковићу - има ли шта да каже, а да га нисам питао?

Тимски рад - Мијодраг Читаковић, Иван Миловић и Милисав Милосављевић
(Фото: М.Дрча)
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- Наравно да имам. До сада смо произвели електричне енергије у вредности од преко четири милијарде евра,
ко год мерио, и како год мерио - ми смо
најпродуктивније, и најрационалније
друштво у ЕПС-у, али и шире. Признања, која смо добили то недвосмислено потврђују.
Било, и остаће.

М.Ђокић
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Будућност је
почела
После 42,5 године успешног рада, 02. јуна ове
године, заустављен је генератор Х-1, и започели
су радови на ревитализацији ХЕ „Бајина
Башта”

З

апочет је посао века за ову хидроелектрану, будућност је почела. Свечаном обележавању почетка радова присуствовали су Петар Шкундрић, министар
енергетике у Влади Србије, Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-а, Волфрам Мас, и др Клеменс Која, амбасадори Немачке и Аустрије, који су веома важни у реализацији овог мега пројекта. Пројекат ревитализације ХЕ
„Бајина Башта”, вредан 65,5 милиона евра је, наиме, омогућен захваљујући повољном кредиту немачке KfW банке
у износу од 30 милиона евра, остатак ће обезбедити ЕПС,
док је посао на међународном тендеру поверен аустријској
фирми „ANDRITZ Hуdro Gmbh”. Кредит немачке банке дат
нам је са каматом од само 0,75% на рок од 12 година, али са
четворогодишњим грејс периодом. То значи - како је израчунао тадашњи директор ПД „Дринско-Лимских ХЕ” Василије Павићевић, ревитализација ХЕ „Бајина Башта” уз
неки други кредит, добијен под комерцијалним условима,
коштала би 12 милиона евра више!
Другим речима, тих 12 милиона евра представља, практично, поклон немачке владе ЕПС-у, истакао је Павићевић.
Немачки амбасадор Волфрам Мас је, међутим, подсетио да
је овај кредит одобрио 2003. године тадашњи канцелар Герхард Шредер, и да је немачка влада, од демократских промена 2000. године до данас, за Србију издвојила 700 милиона евра, чиме се, уз САД, сврстала у ред највећих донатора.
Преносећи оцену немачких стручњака по којој ће ревитализација ХЕ „Бајина Башта” омогућити смањење емисије
угљен-диоксида за чак милион и по тона годишње, немачки
амбасадор је, потом, најавио да ће немачка влада са 70 милиона евра подржати још један, сличан пројекат, а то је ревитализација ХЕ „Зворник”.

Демонтажа поклопца генератора

Спуштање ротора на колица

Дизање поклопца

Др Клеменс Која, амбасадор Аустрије, Волфрам Мас,
амбасадор Немачке, Петар Шкундрић и Драгомир
Марковић на свечаности
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Драгомир Марковић, генерални директор ЕПС-а, је истакао да је, након серије обнова наших термоелектрана,
ревитализација ХЕ „Бајина Башта”, практично, означила
почетак великих послова на подмлађивању ЕПС-ових хидроелектрана у којима ће, у наредних неколико година, од
посебног значаја бити ревитализација наше највеће хидроелектране „Ђердап”.
Петар Шкундрић, српски министар рударства и енергетике, нагласио је да ова додатна 54 мегавата, која ће се добити ревитализацијом ХЕ „Бајина Башта” заједно са 162 мегавата за колико ће, после ревитализације, бити јача ХЕ „Ђердап” значи исто као да смо саградили једну нову електрану
толике снаге. Поред тога, министар Шкундрић је истакао да
ће на пословима ове ревитализације, као и на предстојећим
пословима изградње нових електрана у Србији, за које су
расписани тендери, бити запослени и многи домаћи произвођачи, биће то наш најбољи одговор на светску економску
кризу. У наредних седам година у градњу нових електрана и
ревитализацију старих, Србија ће уложити девет милијарди евра - рекао је Шкундрић.
И тако - што би рекао чича Радашин - прође овај свечани
почетак радова, на реду су стручњаци и мајстори, који овај
велики посао треба да обаве. Направљени су прецизни планови, и утврђена динамика радова, и посао на ревитализацији првог генератора је кренуо. Наравно, најпре је требало извадити ротор, који је, са алатом, тежак 350 тона. Овај
сложен, и комплексан посао је успешно, без икаквих проблема, обавила уходана екипа стручњака ХЕ „Бајина Башта” са краном, којим се електронски управља. Овде грешке
нису дозвољене, ротор је огроман, а зазор између статора и
ротора врло мали, овде су милиметри велики. Ротор је извађен и смештен у монтажни простор. Онда, редом. Најпре
је демонтиран статор, и то до краја, скинуте су, чак, и темељне плоче, јер је нови генератор, због веће снаге, тежи.
На месту где је био генератор остала је рупа, или како
мајстори кажу - буре генератора.
После четири и по месеца од почетка радова, навратио
сам у канцеларију Сретена Павловића, помоћника директора за ревитализацију, и шефа пројекта ревитализације
ХЕ „Бајина Башта”.
Затекао сам га загњуреног у неки пројекат, а пројеката
су препуни ормани и столови. Пре било какве приче о радовима на ревитализацији, Сретен започе неку другу причу - треба ово све прочитати, разјаснити, одлучити, на захтеве одговорити, а нигде ни једне српске речи, све је на
енглеском језику, морали смо ми са шездест и неку годину да научимо енглески да би могли да радимо овај велики, сложен и комплексан посао. Онда, настави Сретен своје
уводно излагање о великом труду, и великом послу на свим
сегментима, о тешком и мукотрпном послу стручњака, и
мајстора, и да ја то морам да видим, лично се уверим, и тек
онда можемо да причамо.Много ми је лакше да му верујем
на реч него да идем да гледам, није рационално супростављати се Сретену, шта сам могао друго него шлем на главу,
и пут под ноге кроз катакомбе електране. Срећом, дао ми
је доброг водича - Љубу Лечића, дипломираног електроинжењера, који је примљен да се нађе на услузи извођачу радова током ове четири године колико ће трајати ревитализација. Млад момак, радознао, и амбициозан, имао је срећу
да се кали на овако великом послу. Сретен му је рекао да
ме спроведе кроз сваки сегмент ХЕ, све до спирале, те да
ме нахрани подацима. Љубо послушан, па, док идемо кроз
утробу електране, прича ми и што ме занима, и што ме не
занима.

БРОЈ 04 НОВЕМБАР 2009

Демонтажа старог радног кола

Припрема вратила за транспорт у Немачку

Спроводне лопатице и радно коло

Исушивање спирале, брушење остатка варова
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Ево приче.
Посао је подељен по секцијама, свака секција има свог супервизора, а главни шеф градилишта је Хелмут Палатин, он
је главни руководилац реализације на градилишту, он координира свим пословима. До њега - седам супервизора, а један
је, замислите, Србин. А, српски речено, до сада је урађено комплетна демонтажа статора, започета је монтажа нове темељне плоче па све остало је ново. Тренутно пакују лимове
магнетног језгра, и онда редно - штапови намотаја, кућиште,
четвртке статора... Такође, врши се демонтажа ротора, ту има
проблема, који изискују послове, који нису предвиђени Уговором, потребно је додатно време, а ту су и додатни трошкови. Уговор предвиђа рехабилитацију полова, и нови побудни
намотај, а не предвиђа додатне радове који се морају урадити, јер извођач радова, ако се не отклоне уочени недостаци,
не гарантује ништа. А, додатни радови су - нови паоци ротора, рехабилитација главчине ротора, динамо лимови ротора
остају стари, али ће се испитати. Стара турбина иде у историју. Стиже комплетно радно коло ново, у односу на старо је
дуже, и зато ће бити већа снага. У току испитивања уочено је
да је машина закривљена 6 милиметара у вертикали од 5 метара. Недостатак је отклонила немачка фирма „METALOK”,
која се бави обрађивањем на лицу места са специјалном машином - стругом, коју су поставили у буре генератора. Турбински цевовод, односно спирала и сифон испескарени су, и
метални делови офарбани. Потпорне лопатице су избрушене, јер су старе биле таквог облика,који изазива вибрације,
које могу бити сметња. Такође, спроводне лопатице су испескарене, и послате на обраду у Немачку. Стигли су и серво
мотори, кућишта, и систем полуга за регулацију - све ново. И
вратило је у Немачкој на обради и испитивању. У току су радови на монтажи расхладне воде. Сабирне шине остају исте,
биће рехабилитоване и појачане због веће снаге. А, због веће
снаге генератора - већи је и трансформатор, инсталисана снага му је 112MVA, стигао је, монтира се. И ко би све те радове
побројао, а нема много ни смисла, јер када то будете читали
- биће бајата информација.
Треба рећи да се, упоредо са овим радовима, врши комплетна ревитализација сопствене потрошње, буквално се
сва опрема мења, посао вредан 2 милиона евра. Касни се
са послом, али не због радника већ због кашњења испоруке
опреме, надају се да ће до краја децембра бити завршен овај
важан посао.
А, када посао на ревитализацији првог генератора буде
завршен - локалну команду ће тешко ко препознати - изузев ормана заштите генератора, све ће бити демонтирано, и
замењено новим најсавременијим уређајима за управљање,
мастер станицама, међусобно повезаним, оне су мозак операције, комуницирају са нижим, и вишим нивоима, по програмираној хијерархији.
Коначно, вратих се у канцеларију Сретена Павловића да
још мало комуницирамо.
Објасни ми да је сав посао организован по „FIDIC”-у међународној организацији за консалтинг, све је прецизирано до у ситнице, а званични језик је енглески-документација и комуникација и све остало. А, по „FIDIC”-у установљена је и институција независног инжењера, чија је
реч последња у неким сегментима реализације пројекта. Ту
улогу, према договору са узвођачем посла, обавља наш човек - Васић Раденко.
На крају, Сретен Павловић рече да ће због отклањања
недостатака на кућишту и турбини, и проблема са демонтажом ротора, рок завршетка посла на ревитализацији генератора Х-1 бити померен до 1.06. 2010. године, а додатни
радови су изазвали и додатни трошак.

М.Ђ.
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Ново радно коло

Спуштање четвртки статора

Мерења и корекције клинова

Монтажа новог блок-трансформатора
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ЗАВРШЕНА ревитализација

ХЕ „Овчар Бања” - као нова

У

Србији је, половином септембра, ове
године, пуштена у рад нова хидроелектрана снаге 8,5 мегавата!
Наравно да је шала, али има и
збиље. После тачно 54 године рада, у
августу прошле године, заустављен је
генератор А-2 у ХЕ „Овчар Бања”, и
почели су радови на ревитализацији
једне од наших најстаријих хидроелектрана. По спроведеној тендерској процедури 2006. године, посао на испоруци, и уградњи генератора и припадајуће опреме је обавио АТБ „Север”.
Турбина је испоручена из техничког
одељења француске фирме „Андино”,
који се налази у Словенији, а значајан
део турбинске опреме, под њеним
надзором, урађен је у нашој фабрици
„ФОД” из Бора. Монтажу турбинске
опреме извршила је „Гоша монтажа”,
а испоручилац опреме, монтажу и испитивање побуде генератора обавио је
Институт „Никола Тесла”. Институт
„Михаило Пупин” је испоручио и монтирао опрему за управљање, надзор и
заштиту, док је опрему на разводном
постројењу и део опреме за сопствену
потрошњу испоручио и монтирао АБЦ
„Минел”, али је део послова обавио чачански „Електроват” - истиче Љубинко Филиповић, директор „Електромораве”. Он посебно подвлачи чињеницу
да су велики део посла на ревитализацији ХЕ „Овчар Бања” обавиле српске
фирме, стекле су драгоцено искуство,
које ће им користити у будућности на
сличним пословима. Баш због тог стеченог искуства, послови на ревитализацији ХЕ „Међувршје” ће ићи и брже

Нова машинска хала
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и лакше, јер се ради о потпуно истим
агрегатима. Елем, сви радови на генератору А-2 су завршени су почетком
ове године, и након отклањања уочених недостатака, пуштен је у пробни
рад 16.03.2009. године, а седам дана
касније почела је демонтажа опреме
агрегата А-1.
И, да не дужимо, после успешно обављеног посла ХЕ „Овчар Бања” је поново
рођена половином септембра, али боља,
и јача.
Питам Љубинка Филиповића, директора - како ради? Збуни се Фића начисто,
шта како ради, па нова електрана, човече!
И, стварно, јесте нова, ново је разводно
постројење, сопствена потрошња, трансформатори, каблови, систем управљања и
заштите, од старе турбине је остала само
спирала, а од генератора само кућиште, и
неки ситни делови.
Дакле, ХЕ „Овчар Бања” је као нова,
а одмах након њеног пуштања у рад, започети су радови на ревитализацији ХЕ
„Међувршје”. И ту је прво заустављен агрегат А-2, завршена је замена сопствене
потрошње, у току је замена опреме на
разводном постројењу, и радови на демонтажи опреме генератора.
Директор Филиповић очекује да се радови на ревитализацији заврше до почетка идуће године, онда следи ревитализација агрегата А-1, и комплетна ревитализација ХЕ „Електромораве” ће бити
завршена у првој половини 2010. године.
Осим што ће јој радни век бити продужен
за 30, или опет 50 година, снага ће бити
увећана са садашњих 13 МW на 17 МW,
мало ли је?!

Турбинско вратило

Монтажа генератора

М.Ђокић

Излазни далековод

<
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РЕМОНТНИ И ДРУГИ ВЕЋИ РАДОВИ У 2009. ГОДИНИ

Спремни за зиму

О

вогодишњи ремонтни радови у
свим електранам ПД „ДринскоЛимске ХЕ” завршени су, углавном, у планираним роковима, послови, и по обиму и квалитету, су урађени на задовољавајући начин - истиче
Иван Миловић, заменик директора
Привредног друштва.
Били су то, углавном ремонти класичног типа, али је било и већих послова у неким електранама. Но, пођимо редом.
У ХЕ „Електроморава”, из познатих разлога, обављен је само ремонт
агрегата А-1 у ХЕ „Међувршје”, јер је
ХЕ „Овчар Бања” ревитализована, и
после пробног рада пуштена у погон, а
започета је ревитализација ХЕ „Међувршје” на агрегату А-2 - каже Љубинко Филиповић, директор „Електромораве” - Чачак.
Ремонти у ХЕ „Зворник” почели
су истог дана као и у ХЕ „Бајина Башта”, 1. јуна, што је сасвим природно
и логично. Требало је да се заврше до
7. октобра, али није било тако, из оправданих разлога. Наиме, током овогодишњих ремоната, извршена је комплетна замена опреме 110KV у пољу
агрегата А-3, а рок испоруке за прекидаче „Сименс” је неколико месеци. Довијали су се на разне начине, а поменути прекидач су позајмили у Мађарској
- истиче Милорад Драгић, директор
ХЕ „Зворник”.
Такође, прекидач у постројењу
110KV, у далеководном пољу ДВ-а
110KV број 106-Б позајмили су од Колубаре. Но, све ремонтне радове, ипак,
завршили су 16. октобра. Изузимајући
агрегат А-3 код кога је замењена комплетна опрема у постројењу 110KV,
која је стара преко 50 година, остали
ремонти су били класичног типа, обављени су сопственим снагама, уз помоћ неких локалних фирми.
Од грађевинских послова треба истаћи минирање остатка загата низводно од хидроелектране. А, урађен је
идејни пројекат прокопавања корита
реке Дрине низводно од ХЕ и прибављена еколошка дозвола за предметни
посао.
- Урађен је Идејни пројекат и Студија оправданости Реконструкције са
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доградњом у циљу продужења радног
века ХЕ „Зворник”. Дугачак је списак
послова, што стандардних, што нестандардних, које су обавили електричари, и машинци. Издвојићемо само
неке.
- Поред стандардних радова, замењени су струјни мерни трансформатори 110KV у пољу генератора А-1,
као и замена опреме у погону прекидача 110KV за сигнализацију нерегуларних стања прекидача, ремонт РТ-2
110/35KV, и припадајућег 110KV поља
уз санирање процуривања уља 110KV
прекидача. Затим, радови на темељним испустима број 2 и 3 где је извршен ремонт затварача (замена осовина
точкова са прокронским осовинама,
замена гума за дихтовање, постављена
сајла на затварач, ради праћења кретања затварача при манипулацијама)
као и замена клипњача за манипулацију затварачима. Урађена је ЈН за модернизацију порталног крана, и мостне дизалице.
Такође, поред стандардних послова,
на агрегату А-3 извршено је чишћење
решетки за захват расхладне воде из
спирале, и ремонт реза спроводног
апарата.
Обављени су и послови на реконструкцији крана 2x110 тона, и мостне
дизалице 10 тона у монтажној сали, и
многи други послови, ко ће то све побројати. Углавном, сви ремонтни радови су завршени 16. октобра, и ваљано
су урађени.
Ремонтни у ХЕ „Бајина Башта” почели су ремонтом агрегата Р1 у РХЕ
„Бајина Башта” 27.07.2009. године а
завршени су синхронизацијом агрегата Х3 у ХЕ „Бајина Башта” на ЕЕ мрежу 14.10.2009. године.
Извршен је ремонт електромашинске опреме на два агрегата Р1 и Р2 у
РХЕ и три агрегата, Х2 Х3 и Х4 у ХЕ
„Бајина Башта”. Трајање ремоната у
овој години је 85 дана, а било је година
кад су трајали и више од 120 дана.
Паралелно са ремонтним радовима
на ових 5 агрегата одвијали су се радови на рехабилитацији шестог Х1 агрегата у ХЕ „Бајина Башта” који су почели 2.06.2009. године и трајаће до јуна
2010. године.

Иван Миловић, заменик директора
ПД „Дринско-Лимске ХЕ”
На агрегатима су обављени класични ремонти са устаљеним бројем дана
за тај тип ремонта по једном агрегату.
Ремонт агрегата у овој години је
одвијан у другачијим условима у односу на раније године; померен почетак ремонта РХЕ, преклапање ремонтних радова у РХЕ и ХЕ у једном периоду, усклађивање ремонтних радова са
радовима на рехабилитацији агрегата
Х1, мањи број ремонтних дана у односу на претходне године, делимично
скраћење ремонтних радова на појединим агрегатима за потребе ЕЕС.
Све напред наведено није утицало
да се планирани радови не ураде квалитетно, тако да агрегати могу сигурно и безбедно да раде до ремоната у
идућој години.
Израђен је нови трансформаторски
суд у Минелу за један трансформатор
160MVA у РХЕ, препакована језгра и
друга опрема са постојећег трансформатора Т1/1 агрегата Р1, извршена потребна испитивања и трансформатор
пуштен у погон. На овај начин је завршен циклус репарације сва четири
трансформатора у РХЕ (један комплет
нов, три репарирана са новим котловима).
Уградња и замена нових мерних
трансформатора, струјних и напонских, за агрегате Р1 и Р2 у разводном
постројењу 220 kV РХЕ.
У септембру и августу уграђене нове
нумеричке заштите на мотор/генераторима Р1 и Р2 у РХЕ, ABB Шведска.
У ХЕ „Бајина Башта”, најобимнији
и најодговорнији радови су урађени у
оквиру пројекта Ревитализације сопствене потрошње. Ови радови су подељени у пет целина: Главни развод
и подразводи 0,4kV са управљањем,
замена трансформатора сопствене
потрошње новим сувим, замена по-
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стројења 10 и 35kV, замена Аку батерије 610Ah, исправљача и једносмерног
развода 220V jss и инвертора и инверторског развода 230V, 50Hz са управљањем, замена дизел електричног агрегата новим снаге 1041 kVA/833kW.
Радови се изводе од почетка 2009. године са циљним роком завршетка до
почетка децембра 2009. године. Велики део радова је завршен, неки делови
опреме су у фази испитивања, остали
радови се приводе крају па се може
очекивати да ће плански рок завршетка буде остварен.
На помоћној опреми урађен је капитални ремонт пумпи за спољашњу и
унутрашњу дренажу РХЕ и капитални
ремонт пумпи чисте воде са уградњом
нових електровентила и неповратних
клапни на ФП „Тара”.
Због почетка рехабилитације агрегата у ХЕ велики радови су урађени на
припреми и обезбеђењу круга и затво-

ремонтом остале опреме и лакирањем
статора и ротора - „Север”.
• испитивање изолационог система
генератора и оглед загревања статора Институт „Н. Тесла”.
• снимање вибрационог стања генератора - „Виброакустике”.
• уградња грејача (8х1000W) у генераторско буре.
• репарација кавитационих оштеће
ња на синхроном испусту и радном
колу турбине.
• замена турбинског, доњег водећег
и горњег водећег лежаја - било доста
проблема
• сервис тиристорских побуда на
оба генератора од стране Института
„Н. Тесла”.
• уградња опреме за аутоматизацију
(старт-стоп аутомат) на оба агрегата МФ Београд.
У ХЕ „Кокин Брод” на оба агрегата
„А” и „Б” обављени су ремонтни радо-

Акумулација Радоиња

рених објеката за одлагање демонтиране опреме у току Рехабилитације и
нове опреме која је почела да пристиже половином године. Опремљена су
три хангара за прихват нове опреме са
више од 1.200m2 и ограђен и уређен отворени простор површине 13.500m2. У
оквиру ових радова израђен је и магацин за одлагање опасних материјала.
Ремонтни радови на опреми осам
хидроагрегата „Лимских ХЕ” укупне
снаге P=214МW почели су 11.05.2009.
године ремонтом агрегата „А” у ХЕ
„Кокин Брод” и агрегата „А” у ХЕ „Бистрица”, а завршени су ремонтом агрегата „А” почетком новембра у ХЕ
„Потпећ”.
На агрегату „А” ХЕ „Бистрица” обављени су стандардни ремонтни а на
агрегату „Б”, поред стандардних радова урађено је и следеће:
• капитални ремонт генератора са
преклињавањем статорског намотаја
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ви стандардног обима и ремонт заједничке опреме у току тоталног застоја
28.05.2009. године када су ремонтовани сабирнички растављачи и извршена замена напонског мерног трансформатора на сабирницама.
Редован годишњи ремонт електро
и машинске опреме у ХЕ „Потпећ” је
почео 03.08.2009. године ремонтом опреме агрегата А2 уместо по плану да
се стартује са агрегатом А1. Због хаварије и пада табластог затварача улазне грађевине агрегата „Б” и потребе за
хитном санацијом, промењен је редослед уласка агрегата у ремонт и почело
са ремонтом агрегата А2.
Ремонтни радови на овом агрегату
су трајали дуже од плана због великог
обима радова на отклањању хаварије.
Пошто се затварач потпуно откачио од сервомотора, тј. клипњаче СМ,
морало се ићи на снижавање коте
акумулације, до коте ревизионог платоа 426,50m, и ангажовање ронилачке

екипе да обави инспекцијско роњење.
Утврђено је да се затварач откачио на
месту спајања дуплих мотки са главном вучном мотком која је закачена за
клип сервомотора.
Затварач је извучен на ревизиони
плато где су извршени радови на санацији хаварисаних делова.
Замењене су све дихтујуће гуме на
затварачу, отклоњене су пластичне
деформације ребара, монтиране нове
вучне мотке и болцнови, извршено
подмазивање карактеристичних места на затварачу, замењене су и вучне
мотке на затварачу Улазне грађевине агрегата „А”. Док су трајали радови
на затварачу, кота језера се посебним
режимом рада агрегата, од стране Диспечерске службе одржавала на референтној вредности око 426,00m.
Ремонт агрегата „Б” и санација затварача трајао је од 03.08. до 10.09.2009.
године. У овом периоду урађени су
стандардни ремонтни радови на осталој опреми.
И на остала два агрегата „А” и „Ц”
поред стандардних радова урађено је
и следеће:
- уградња нове тиристорске побуде
генератора са дигиталним регулаторима напона на сва три генератора, подешавање и пуштање у рад
- замена струјних мерних трансформатора 110kV на „Ц” агрегату
- урађен је редован годишњи ремонт ДВ поља бр. 134/3 и 134/4
- уградња новог пнеуматског вентила расхладне воде генератора, по лиценци фирме HYDAC са системом самочишћења филтера.
Ремонт агрегата у ХЕ „Увац” обављен је 09.06 - 29.06.2009. године. Ремонтни радови су били у стандардном
обиму. Извршен је сервис тиристорске
побуде - ЕТИ „Н. Тесла”.
Дакле, генерално посматрано - овогодишњи ремонти су урађени на време, и квалитетно, тако да ПД „Дринско-Лимске ХЕ” спремно чека зиму каже Миловић
У прилог наведеном закључку иде и
чињеница да су и акумулације на сасвим задовољавајућем нивоу. Попуњеност језера на Увцу износи 90%, а на
Кокином Броду 85 посто, а у акумулационом језеру РХЕ „Бајина Башта”
на Тари има воде за производњу од
150 милиона киловат сати електричне
енергије.

М.Ђ.

<
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А К ТУ Е Л Н О С Т И

ПРОИЗВОДЊА ЗА 9 МЕСЕЦИ

Боље него прошле године

П

осле две изузетно сушне године,
небо се мало смиловало, ове године је хидрологија нешто боља,
а то је главни услов за већу производњу електричне енергије. Наравно,
ваљано одржавање и висока спремност се подразумева. Дуго топло лето,
па још и михољско лето је умањило
оптимизам за натпросечне резултате у
производњи, али није лоша ситуација,
а ако новембар, и децембар буду кишни - има изгледа да неке електране из
састава ПД „Дринско-Лимске ХЕ” план
производње за ову годину и премаше.
То се, већ, може рећи за РХЕ „Бајина
Башта”, која у трећој декади октобра
месечни план производње остварује
са 324 посто, а годишњи план са свих
157 посто !
Но, пођимо редом. ХЕ „Зворник” је,
за протеклих девет месеци произвела
368 милиона киловат-сати електричне

енергије, остваривши план за поменути период са 108 посто.
„Електроморава” Чачак је у великом
послу ревитализације обе електране, о
некој производњи не треба трошити
речи, али је у оквирима плана.
Што се тиче „Лимских ХЕ” - ХЕ
„Увац” је, до 23. октобра, произвела 39.23 милиона киловат сати, а годишњи план износи 58 милиона, ХЕ
„Кокин Брод” је произвела 33 милиона, а планирана годишња производња износи 44 милиона киловат
сати електричне енергије. ХЕ „Бистрица” је у поменутом периоду, остварила производњу од 195,4 милиона, а годишњи план производње износи 282
милиона киловат сати. И, на крају, ХЕ
„Потпећ”, једина проточна ХЕ, и код
које ремонт најдуже траје, произвела
је 150 милиона, а годишњим планом
производње предвиђено је 217 милиона киловат сати електричне енергије.

Укупно, планом производње за ову
годину, предвиђена је производња од
601 милион киловат сати, а до 23. октобра је произведено укупно 417,7 милиона киловат сати. Дакле, тешко до
испуњења плана, можда ће нека и испунити план, али све неће моћи, скоро је сигурно. Зависи то од временских
прилика, и неприлика.
На крају, ХЕ „Бајина Башта” је, до
15.октобра, произвела 1.242.899.000
киловат сати, остваривши план са 104
посто. Ваља рећи да је ове године, годишњи план производње мањи, јер генератор Х-1 је, због ревитализације,
ван погона од 1. јуна. За реверзибилку
смо рекли - она је већ премашила план
производње за 58 посто, а план пумпања је премашен за 30 посто.
Генерално посматрано, производни резултати ове године су бољи од
прошлогодишњих, који су били за 15
посто мањи од планираних.

М.Ђокић

Финансијски резултат ПД „Дринско-Лимске“ ХЕ

У првих девет месеци 2009.
- остварена добит

И

ако је у израда финансијских
извештаја за првих девет месеци ове године у завршној фази,
са поносом можемо истаћи следећи
податак - Привредно друштво „Дринско-Лимске ХЕ” остварило је добит у
овом периоду у износу од 74.285 динара. Подсетимо, у истом периоду
предходне године остварен је губитак
од 245.491 динара.
И не само то, повећан је и физички обим производње за 304.940 МWh.
Прецизније, у 2008. години забележена је производња од 1.675.994 МWh,
а у првих девет месеци текуће године
1.980.934 МWh.
У посматраном деветомесечном
периоду остварен је приход од електричне енергије у износу од 3.311.714
динара и већи је за 18% од прошлогодишњег у истом периоду, а за 1% већи
је о планираног. Приход од финанси-
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рања, односно камата износи 89.210
динара. Остали пословни приходи (од
водовода и обрачунатих донација) су
36.644 динара, док су остали приходи
20.399 динара.
Када је реч о расходима, њихов укупан износ је 3.128.774 динара што је
за 6% мање од плана, а за 3% више од
прошлогодишњих у истом периоду,
при чему су, материјално најзначајнији,
трошкови амортизације 1.433.901 динара. Затим следе трошкови пумпања
у износу од 529.403 динара и трошкови запослених 472.605 динара. Обавезе према држави износиле су 337.719
динара и односе се на доприносе за
воде, заштиту животне средине, таксе
на фирму и слично, док су трошкови
одржавања (ремонти, инвестиције и
текуће одржавање) за првих девет месеци ове године 202.350 динара.

Остали расходи износе 172.472 динара и готово цео тај износ настао је
од умањења вредности агрегата који се
ревитализује. Према подацима Службе за рачуноводствене послове ПД
„Дринско-Лимске ХЕ”, за текући период планирани губитак износи 370.720
динара.
Значајна средства (сопствена и кредит KfW банке) уложена у инвестиције - Рехабилитација ХЕ „Бајина Башта”
и ХЕ „Овчар Бања”- у деветомесечном
периоду износе 1.671.361 динара.
Како истиче Милун Ђукановић, руководилац Службе, иако је ЈП ЕПС у
тежој финансијској ситуацији, наше
Привредно друштво по питању ликвидности измирује обавезе према држави, као и према екстерним добављачима у законским и уговореним роковима.

Ј. Петковић

ДРИНСКО ЛИМСКЕ

НАЛАЗ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА

Финансијски извештаји за 2008.
- истинити и објективни
Финансијски
извештаји ПД
„Дринско-Лимске
ХЕ” за 2008. годину
- истинити и
објективни, стоји,
између осталог, у
налазу овлашћеног
ревизора „Deloitte”
Према речима Милуна
Ђукановића, руководиоца Службе за рачуноводство „Дринско-Лимских
ХЕ”, у септембру ове године отклоњен је недостатак
који се односио на усаглашавање износа основног
капитала у евиденцијама
Друштва и уписаног капитала у Агенцији за привредне регистре.

Милун Ђукановић
Обзиром да су сада износи међусобно усаглашени, овај проблем неће бити
присутан у финансијским
извештајима за 2009. годину.

Ј.П.
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ЈУ Б И Л Е Ј И

ДАТУМИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ И ПРОСЛАВЉАЈУ

Зворник чека ревитализацију

Р

адници и пензионери ХЕ „Зворник” су, 26. септембра, скромно
обележили 54 године успешног
рада. Ако је прослава била скромна, резултати дугогодишњег рада су далеко од
скромности, изванредни су, за углед и
поштовање. Тај велики историјски датум
26. септембар 1955. године, када је председник Тито пустио у рад ХЕ „Зворник” је
од историјуског значаја за развој српске
електропривреде, и никако и никада га не
би требало препустити забораву.
Био је то највећи, најтежи, и најважнији градитељски подухват у Првом петогодишњем плану развоја и обнове ратом
порушене земље. Услов свих услова за пионирски почетак развоја индустрије, јер
је тадашња ФНР Југославија са 71 KWh
по становнику била међу последњима у
Европи у производњи електричне енергије, а без ње било какав развој је незамислив и немогућ. А, до тада, незамисливо
је било да неко може преградити, и зауздати моћну плаховиту Дрину.
Срећом, вредни градитељи нису мислили тако. Решењем Владе ФНР Југославије, од 8. августа 1947. године, ХЕ „Зворник” - првенац на Дрини, основана је као
предузеће од општедржавног значаја под
називом „Хидроелектране на Дрини”.
Градитељи су стигли из свих крајева Југославије, наоружани огромном вољом,
и ентузијазмом. У свему другом се оскудевало. Крамп, лопата, колица, и понеки
трофејни камион. Улагали су натчовечанске напоре, тешко је било. Градили су
наш првенац на Дрини пуних 10 година.
Колико је био важан говори и податак
да се председник Тито често интересовао за овај велики посао. Но, тек када је
пустио са Голог отока чудесног градитеља
Панту Јаковљевића посао је кренуо. Неуморни градитељи су пет пута преграђивали силну, помахниталу Дрину, али је
она рушила. Шести пут су успели. Дрина
је преграђена, изграђена је брана дужине 260 метара, висока 42, корисног пада
21,6 метара. Укупна запремина језера је
89 хектометара кубних, површина језера
износи 13 квадратних километара. У две
машинске хале монтирана су 4 генератора укупне снаге 96МW. ХЕ „Зворник” је
пуштена у рад 26. септембра 1955. године,
али, нажалост, 39 градитеља није дочекало тај свечани историјски датум, погинули су у неравноправној борби са помахниталом, и моћном реком. Неки градитељи су ту остали, остали су отишли на
градњу ХЕ „Бистрица” на челу са Пантом,
који је и „Ђердап” градио. Неки су, опет
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градили ХЕ „Бајина Башта”, и ту остали. ХЕ „Зворник” је била велика ковница
кадрова, ту су се калили и стасали многи
наши неимари. Покојни велики градитељ
Раденко Николић, рецимо.

54 године - ХЕ „Зворник”
А, рецимо и ово - за протекле 54 године, ХЕ „Зворник” је произвела укупно 24
милијарде киловат-сати електричне енергије, а највећу производњу су имали када
се навршило 50 година рада! Да човек не
поверује! Електрана као вино - што старија, она боља! Некада је ту радило 134
радника, сада их је 72, смањивали су број
радника, повећавали производњу. Током
свих тих година, погонска спремност је
била на високом нивоу, а цена произведеног киловат-сата све мања. ХЕ „Зворник”
се пре 24 године потпуно исплатила, све
остало је велики ћар.
У ХЕ „Зворник”, 26. и 27 .октобра 2009,
одржан је састанак представника ПД
„Дринско-Лимске ХЕ”, ЕПС-а, немачке KfW
банке, и „Енергопројекта” у вези предстојеће
ревитализације ХЕ „Зворник” за коју је заинтересована поменута банка, која је спремна
да одобри кредит од 70 милиона евра. Циљ
састанка је био да се стекне увид у стање
ове, 54 године старе хидроелектране. Након
тога, разговори су настављени у Београду,
уз учешће Министарства финансија Владе
Србије, и крајем октобра, између ЕПС-а, Министарства финансија, и немачке KfW банке
потписан је Меморандум о разумевању о
додели и коришћењу кредита за ревитализацију и модернизацију ХЕ „Зворник” у
износу од 70 милиона евра. Следи припрема
техничке документације и уобичајена
тендерска процедура.
Но, време је за ревитализацију првенца на Дрини, одавно је било време, ништа
није вечно, изузев њихових радних резултата, јер не би ова електрана толико трајала да је нису добро одржавали. Урађен је
Идејни пројекат, и Студија оправданости
ревитализације, радиће се то са сигурношћу врло скоро. Биће ХЕ „Зворник” опет
нова, и јача.

УЗ 15.ОКТОБАР - ДАН „ЛИМСКИХ ХЕ”

Електране ницале као
печурке после кише

Када је завршена градња ХЕ „Зворник” део градитеља је остао ту да ради,
а већина је, предвођена Пантом Јаковљевићем, дошла у Лимску долину да гради
нове хидроелектране, земља је вапила за
новим киловатима. Најпре је изграђена
ХЕ „Бистрица”, која је пуштена у погон
15. октобра 1960. године, и тај дан радници „Лимских ХЕ” славе као свој Дан
предузећа. А, заиста је то историјски дан
у развоју Електропривреде Србије, јер
је тог дана - када се завртео први генератор у ХЕ „Бистрица” - у Разводно постројење 220KV у Бајиној Башти послат
први напон 220KV у Србији далеководом
број 203, који је прослеђен у Београд далеководом број 204. Дакле, то је зачетак
220KV мреже. За протеклих 49 година успешног рада, ХЕ „Бистрица” је произвела
15 милијарди и 950 милиона киловат сати
електричне енергије.
Неуморни градитељи су наставили да
граде у лимској долини, ницале су електране као печурке после кише. Године
1962. пуштена је у погон ХЕ „Кокин Брод”,
која је, до сада произвела 2 милијарде и
450 милиона киловат сати, а након пет
година пуштена је у погон ХЕ „Потпећ”,
једина проточна ХЕ, која је, до сада произвела 8 милијарди и 50 милиона киловат сати електричне енергије. Ни ту не
беше крај градње вредних неимара, предвођених легендарним директором Тиком
Љујићем. Изградили су ХЕ „Увац”, која је
пуштена у погон 1979. године, и до сада
је произвела милијарду и 750 милона киловат сати. Укупно до сада „Лимске ХЕ”
су произвеле 28 милијарди и 185 милиона електричне енергије, и дале су велики допринос развоју електропривреде, и
земље у целини. Та електрична енергија,
произведена у „Лимским ХЕ” је вазда драгоцена, јер су три акумулационе ХЕ стартовале онда када је најпотребније - у вечерњим шпицевима.
„Лимске ХЕ” се простиру на територији четири општине - Сјеница, Прибој,
Пријепоље и Нова Варош, и веома су заслужне за развој тих општина. Имало се
тада, могло се. Ту се по први пут командовало на даљину од 30 километара - из
Бистрице у ХЕ „Кокин Брод”.
По много чему су били први - по погонској спремности, испуњењу годишњег
плана производње, по много чему још.
Једино су били последњи по трошкови-
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49 година - ХЕ „Бистрица”
ма. Ту су вазда шкртарили, увек скромни били. Увек су имали око 220 радника,
и више, а данас их је запослено око 160, а
имају 113 пензионера. Састали су се овим
великим поводом Дана предузећа, које су
заједнички градили, да попричају о временима прошлим, и садашњим. Имали су
шта причати, и рашта славити.
УЗ 27. НОВЕМБАР - ДАН
Хидроелектрана „БАЈИНА БАШТА”

Датум за незаборав

Некако, сви велики догађаји у блиставој историји ХЕ „Бајина Башта” збили су
се тог историјског датума - 27. новембра.
Давне 1966. године, тог датума за незаборав, у омалено идилично месташце Перућац слила се велика маса света. Дошли
су камионима из свих крајева тадашње
СФР Југославије да својим присуством
увеличају велики догађај - пуштање у рад
тада највеће хидроелектране у земљи.
Вредни неимари, предвођени Бором
„Кинтом”, по други пут, преградили су
моћну, плаховиту Дрину, изградили брану високу 90 метара, дугачку 450 мета-

ра, створено је прелепо језеро у дужини
52 километра, пружило се све до Вишеграда - до Андрићеве НА ДРИНИ ЋУПРИЈЕ. Како и приличи - овај гигант на
Дрини пустио је у рад председник Тито и би светлост. Тих 368 мегавата колико је
земља добила је био први, прави подстицај индустријском и привредном развоју,
јер смо, по производњи електричне енергије по становнику били претпоследњи у
Европи.
А, пуштањем у рад ХЕ „Бајина Башта”
практично значи и почетак стабилности
електроенергетског система, јер до тада
сваки испад далековода 220KV Бајина Башта - Титоград је значило и распад система.
Од пуштања у погон, ХЕ „Бајина Башта” је произвела укупно 63 милијарде и
743,5 милиона киловат сати електричне
енергије, сва четири генератора су покренута укупно 11.800 пута, и вртели су се
915.000 сати. Ваља рећи да је то једина
електрана која је изграђена пре планираног рока, и да је потрошено пет милијарди тадашњих динара мање него што је
планирано, како то нестварно звучи! Но,
то је могао само Бора „Кинта”.
Имала је ХЕ „Бајина Башта” велику
срећу да за директора добије једног Раденка Николића, који је рад у електрани
доводио до перфекције, али и више од
тога. Овај велики градитељ, и визионар
започео је право градитељско чудо над
чудима - РХЕ „Бајина Башта”. Остварило се Креманско пророчанство - моћна
Дрина је потекла узбрдо на Тару да би се
одозго суновратила на турбине моћних
мотор-генератора „Тошибе”, и у киловате претворила. Десило се то, опет, 27.новембра 1982. године, и опет - би светлост.
Од тада до данас покренута је 11800 пута,

безброј пута је спасила систем од распада, а произвела је 17 милијарди, и 114 милиона киловат сати електричне енергије.
Укупно, ХЕ и РХЕ „Бајина Башта” произвеле су 80 милијарди и 858 милиона киловат-сати електричне енергије. Ако се
рачуна најнижа цена киловат-сата у окружењу од само пет евро центи - укупна производња вреди преко 4 милијарде
евра! Машала, нема шта.

43 године - ХЕ „Бајина Башта”
А, пре 3-4 године, опет тог историјског
27. новембра, завршен је генерални, капитални ремонт РХЕ уз помоћ донације
јапанске владе.
Коначно, после 42,5 година рада, почело је подмлађивање ХЕ „Бајина Башта”, то
је мегапосао ревитализације вредан 65,5
милиона евра, и када се заврши 2012. године имаћемо и нову и јачу електрану.
Разлог је то више да радници и пензионери прославе Дан предузећа, њихова је
заслуга што је електрана успешно радила
43 године, јер су је добро одржавали, погонска спремност је увек била на високом
нивоу.

М. Ђокић

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗА НЕПРЕКИДАН РАД ОД 10, 20 И 30 ГОДИНА У КОЛЕКТИВУ

Јубиларци Дринско-Лимских 2009
ХЕ „Бајина Башта”

„Лимске ХЕ”

ХЕ „Зворник”

1. Савић Дарко
2. Богдановић Томка
3. Вранић Небојша
4. Јарић Јован
5. Лазић Стојан
6. Спасојевић Слободан
7. Марковић Владимир
8. Димитријевић Вера
9. Цвијовић Драган
10. Јеличић Јованка
11. Лазић Чедо
12. Деспотовић Дејан
20 1. Аћимовић Станимир
2. Веизовић Рајко
3. Петровић Зоран
4.Ђурђић Радомир
30 1. Миловић Иван

10 1. Миросавић Боривоје
2. Рекетић Дејан
20 1. Цмиљанић Обрад
2. Ђоковић Рајко
3. Чоловић Рајко
4. Мандић Драган
30 1. Димитријевић Радован
2. Екмешчић Весна
3. Филиповић Родољуб
4. Вранић Милорад
5. Курћубић Неранџа
6. Мартиновић Душан
7. Матијевић Драган
8. Обућина Зоран

10 1. Ђукановић Драган
2. Станковић Живорад
3. Томић Милан
4. Крстић Милан
20 30 1. Несторовић Радован
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БРОЈ 04 НОВЕМБАР 2009

ХЕ „Електроморава”
10 1. Јованић Раде
20 1. Живановић Драган
2. Пантелић Драган
30 1. Томашевић Војин
2. Јовичић Мирослав

Преглед кретања броја радника
у периоду новембар 2008 - новембар 2009
Напустили
Умрли
Пензионисани
Примљени нови
Укупан број радника
почетком нов. 2009

ХЕ
ББашта

6
1
3
14

236

Лимске
ХЕ
ХЕ Ел
ХЕ
Зворник Морава

2
1
161

1

72

60

УКУПНО

6
4
4
14

529

<
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Политике квалитета, заштите животне
средине, здравља и безбедности на раду
ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
Привредно друштво „Дринско-Лимске хидроелектране”
д.о.о. испуњава све захтеве система менаџмента квалитетом
у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2000.
Систем менаџмента квалитетом је саставни део пословне
политике и све активности на његовом успостављању, одржавању и континуалном побољшању су усклађене са релевантном законском регулативом.
Пословним процесима управљамо отворено и искрено
коришћењем знања наших запослених, и метода и алата
квалитета са циљем да одговоримо потребама наше организације и наших купаца. Тежимо да остваримо потпуно задовољство купаца.
Менаџмент промовише и охрабрује све запослене и испоручиоце да узму активно учешће у активностима побољшања процеса. Спроводимо перманентно образовање
и обуку у циљу побољшања компетентности и подизања
свести о значају квалитета.
Топ менаџмент успоставља политику квалитета и циљеве
квалитета и континуално их преиспитује у жељи да осигура да се захтеви купаца разумеју и испуњавају. Запослени се
упознају са политиком квалитета како би је разумели и дали
допринос остварењу нашег циља - потпуног задовољства
купаца. Запослени су привржени остварењу циљева квалитета који воде ка континуалном побољшању и достизању
изврсности.
Политика квалитета је истакнута на улазима и на видним
местима у нашој организацији. Политика је саопштена преко медија и свим заинтересованим странама.
Политика квалитета је обавезујућа за запослене.
У Бајиној Башти,			
20.08.2009. године		

Директор
Мијодраг Читаковић

Систем управљања заштитом животне средине је усклађен
са захтевима стандарда ISO 14001:2004. Успоставили смо систем који гарантује да:
• сви наши пословни процеси буду руковођени принципима одрживости и дугорочне бриге за животну средину;
• сви наши пословни процеси буду реализовани на начин
који обезбеђује оптимално коришћење природних ресурса
и превенцију загађења;
• наша стратегија заштите животне средине постане индустријски стандард и обезбеди континуално и дугорочно
побољшање. Стратегија ће бити усаглашена са важећим законским захтевима и другим захтевима;
• кроз мониторинг и мерење наших перформанси у напред наведеним областима и кроз имплементацију документованих општих и посебних циљева, ми смо у стању да
демонстрирамо континуално побољшање наше перформансе по питању заштите животне средине;
• имамо особље које је обучено и одговорно за остваривање нивоа перформанси везаних за животну средину којима смо привржени.
Највише руководство даје пуну подршку остваривању
политике заштите животне средине. Политика ће бити ревидирана по потреби иза сваког годишњег преиспитивања
система управљања заштитом животне средине од стране
руководства.
Спроводимо образовање и обуку у циљу унапређења
знања и способности свих запослених у погледу везе њихових активности и животне средине, а самим тим и пословања нашег Привредног друштва. Комуницирамо о олитици са свим запосленима и свим заинтересованим странама.
Политика заштите животне средине је истакнута на улазима у наше Привредно друштво и на видним местима. Политика је обавезујућа за све запослене.
У Бајиној Башти,			
Директор
20.08.2009. године		
Мијодраг Читаковић

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Привредно друштво „Дринско-Лимске хидроелектране”
д.о.о. Бајина Башта је привржено остваривању политике
заштите животне средине. Креирали смо политику заштите животне средине, која важи на свим нашим локацијама,
као изјаву наше привржености очувању и континуалном
побољшању квалитета животне средине. Овом политиком
смо утврдили правце активности везане за заштиту животне средине.
Заштита животне средине је део наше пословне политике. Перформансе заштите животне средине, на које смо
поносни и које унапређују наше пословне перформансе, у
функцији су одрживог развоја нашег Привредног друштва
и локалне заједнице. Заштита животне средине је кључна
вредност наше организације и ми осигуравамо да овакав
приступ буде распрострањен у целој организацији.
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ПОЛИТИКА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Политиком здравља и безбедности на раду утврдили смо
правце активности везане за успостављање система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду. Привредно друштво
„Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. је привржено остваривању политике здравља и безбедности на раду. Креирали смо ову
политику, која важи на свим нашим локацијама, као изјаву
наше привржености заштити и континуалном унапређењу
здравља и безбедности на раду.
Заштита и унапређење здравља и безбедности наших запослених су део наше пословне политике и кључне вредности нашег Привредног друштва.
Највише руководство даје пуну подршку остваривању
политике здравља и безбедности на раду. Политика ће бити
ревидирана по потреби иза сваког годишњег преиспити-
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вања система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду
од стране руководства. Промовисање мера за остваривање
здравља и безбедности на раду је задатак руководства на
свим нивоима.
Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду је
усклађен са захтевима OHSAS 18001:2007. Успоставили смо
систем који гарантује:
• да сви наши пословни процеси буду реализовани на
начин који осигурава здравље и безбедност запослених и
свих других (укључујући посетиоце, испоручиоце и ширу
заједницу) на које наши процеси могу да утичу;
• усаглашеност са важећим законским захтевима и другим захтевима;
• да пратимо нове трендове управљања ризиком, кроз
изучавања стручне литературе, учешће на семинарима и
стручним скуповима из области здравља и безбедности
на раду, информисања преко интернета, како бисмо знање
стечено овим путем имплементирали у систем менаџмента
здрављем и безбедношћу на раду;
• да смо увели приступ планског управљања ризиком
по здравље и безбедност на раду који захтева планирање
и предвиђање могућности појаве ризика, а затим усвајање
оних активности којима се на најбољи начин контролише
могући ризик;

• да смо успоставили процедуре, одржавамо инфраструктуру, опрему и системе рада, рукујемо, складиштимо и обављамо транспорт предмета и сировина на начин који је безбедан и без ризика по било коју особу;
• да континуално и дугорочно побољшавамо систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду;
• да имамо особље које је обучено и одговорно за обављање процеса на безбедан начин у складу са прописаним
процедурама које воде ка превенцији и елиминацији професионалних обољења и повреда на раду. Запослени морају
да користе личну заштитну опрему, примењују контролне
мере и о томе извештавају. Излази са радних места су безбедни по било коју особу.
Комуницирамо о политици здравља и безбедности на
раду са свим запосленима и свим заинтересованим странама.
Политика здравља и безбедности на раду је истакнута на
улазима у наше Привредно друштво и на видним местима.
Политика је обавезујућа за све запослене.
У Бајиној Башти,			
Директор
20.08.2009. године		
Мијодраг Читаковић

Циљеви квалитета, заштите животне
средине, здравља и безбедности на раду
ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА
Привредно друштво „Дринско-Лимске хидроелектране“
д.о.о. има циљ да постигне потпуно задовољство купаца дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:
• повећање расположивости капацитета за производњу
(и пумпање) електричне енергије мерено релевантним параметрима (планирано/остварено време трајање ремонта и
неге) за 0.33% годишње у односу на претходну годину;
• Кроз активности редовног одржавања бољим планирањем, припремом и реализацијом проширење временског
интервала између застоја агрегата, прегледа и мерења за
1.5% сваке године у односу на претходну;
• идентификовање узрока најчешћих кварова на опреми
/постројењу/ који доводе до испада/застоја агрегата и кроз
ефикасније одржавање њиховово отклањање - смањивање
за 10% у односу на претходну годину;
• елиминисање непотребних трошкова и расипања у процесима које води до смањења укупних трошкова за 2.0%
сваке године у односу на претходну;
• повећање задовољства запослених (унапред дефинисаног на основу меродавних показатеља-индикатора) на основу поређења задовољстава у две узастопне године, при чему
је стартна година 2009. година,
• реализацијом модернизације и ревитализације производних агрегата ради повећања расположивости производних капацитета и степена искоришћења.
• побољшање перформанси процеса применом информационе подршке пословним процесима.
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• У оквиру захтева за ангажовање производних капацитета, оптимизација производње агрегата/електрана кроз
одговарајући број ангажованих агрегата, рад агрегата са
већим степеном искоришћења и рад са већим хаидрауличким падом.
Ради остваривања Циљева квалитета интензивно спроводимо активности на одржавању и континуалном побољшању система управљања квалитетом. Та иницијатива и
нове које ће уследити допринеће да испунимо и превазиђемо захтеве наших корисника пружањем услуге брзо и без
грешке при свакој интеракцији.
У Бајиној Башти,			
Директор
20.08.2009. године		
Мијодраг Читаковић

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ради испуњења успостављене политике заштите животне средине и циљева нашег Привредног друштва, дефинисали смо опште и посебне циљеве заштите животне средине:
Општи циљ: успоставити систем редовне контроле квалитета и заштите воде.
Посебан циљ: редовно спроводити контролу квалитета
воде у водотоку и акумулацијама и предузимати мере на основу резултата контроле у току године.
Посебан циљ: редовно спроводити контролу исправности водоводне мреже и предузимати мере на основу кон-
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троле у циљу одржавања исправности водоводне мреже, у
току 2009. године.
Општи циљ: повећати ефикасност употребе и одржања
ресурса: и горива.
Посебан циљ: смањити потрошњу горива за 5% (бензин и
дизел) током 2009. године.
Општи циљ: смањити стварање чврстог отпада.
Посебан циљ: смањити стварање чврстог отпада за 10% у
2009. години. (не узимајући у обзир чврст отпад који ће настати током процеса ревитализације и модернизације).
Општи циљ: повећати ефикасност управљања чврстим
отпадом (адекватно одлагање и складиштење, поновно интерно коришћење, поновно екстерно коришћење, рециклирање).
Посебан циљ: обезбедити да сав чврст отпад буде третиран у складу са прописима до краја 2009. године.
Посебан циљ: покренути иницијативу и испитати могућности за рециклирање.
Општи циљ: повећати ефикасност управљања опасним
отпадом.
Посебан циљ: обезбедити да сав опасан отпад буде третиран у складу са прописима до краја 2009. године.
Општи циљ: смањити употребу хазардних материјала.
Посебан циљ: идентификовати све хазардне материјале
коришћене у предузећу.
Посебан циљ: идентификовати 5 топ хазардних материјала у употреби и покренути активности на њиховој замени
еколошки здравијим материјалима до краја 2009. године.
Посебан циљ: смањити употребу хазардних материјала
за 5% у 2009. години.
Општи циљ: побољшати усаглашавање са прописима
заштите животне средине.
Посебан циљ: развити и имплементирати лако претраживање прописа и направити базу података (успоставити
електронско праћење и дистрибуцију прописа заштите животне средине свима којима су потребни).
Посебан циљ: развити систем за документовање и
праћење прегледа прописа на свим локацијама.
Посебан циљ: извршити пуни аудит заштите животне
средине у свим целинама Привредног друштва „ДринскоЛимске хидроелектране“ д.о.о. Бајина Башта и развити распоред повиновања за изузетке.
Општи циљ: смањити број инцидената и удеса у животној средини.
Посебан циљ: дефинисати и имплементирати процедуре
за поступање у случајевима ванредних ситуација.
Посебан циљ: поставити резервоаре за прихватање трафо уља у случају акцидентних ситуација.
Општи циљ: учинити одговорност према заштити животне средине делом нашег свакодневног рада.
Посебан циљ: обезбедити упознавање запослених са концептом и принципима одрживог развоја.
Посебан циљ: развити и имплементирати програм образовања за заштиту животне средине.
Посебан циљ: обезбедити учешће запослених на семинарима посвећеним питањима заштите животне средине и
одрживог развоја.
Посебан циљ: учинити елементе заштите животне средине приоритетом у свим пројектима.
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Посебан циљ: охрабривати запослене на активно учешће
у развоју интегрисаног система менаџмента, својим предлозима за побољшање перформанси заштите животне средине.
Општи циљ: повећати инвестиције у заштиту животне
средине модернизацијом и увођењем нових технологија.
Посебан циљ: развити системе за праћење и мерење квалитета заштите животне средине.
Посебан циљ: заштитити и одржавати зелене површине
око објеката ХЕ и РХЕ.
Посебан циљ: санирати и заштити обале, изворишта, водено огледало, каменолом, позајмишта.
У Бајиној Башти,			
20.08.2009. године		

Директор
Мијодраг Читаковић

ЦИЉЕВИ ЗА ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
Ради испуњења успостављене политике здравља и безбедности на раду и циљева нашег Привредног друштва, дефинисали смо циљеве за здравље и безбедност на раду:
• Подићи свест свих запослених о хазардима и ризицима
на послу кроз образовање и обуку;
• Дефинисати и имплементирати процедуре и радна
упутства која се односе на безбедан рад и на коришћење
заштитне опреме;
• Успоставити и одржавати програм редовне контроле и
замене заштитне опреме. Заменити сву дотрајалу заштитну
опрему, опрему којој је истекао рок коришћења и обезбедити сву неопходну заштитну опрему током 2009. године;
• Смањити боловања која су резултат повреда на раду за
20% током 2009. године;
• Елиминисати случајеве код којих запослени остају трајни инвалиди услед повреда на раду;
• Елиминисати смртне случајеве на радном месту;
• Елиминисати узроке настајања кратких спојева и њихову пожарно експлозивну опасност;
• Развити софтверски систем за праћење и анализу критичних параметара (лома и отказа) код уређаја и опреме
који могу проузроковати повреде на раду;
• У свим објектима спровести систем заштите од пожара,
сходно њиховој намени;
• Укључити све запослене у изношење предлога за побољшање система здравља и безбедности на раду;
• Оспособити све запослене за поступање у ванредним ситуацијама, кроз континуално спровођење вежби за
поступање у ванредним ситуацијама;
• Редовно спроводити периодичну проверу знања и компетентности запослених који раде на пословима и задацима
који имају потенцијал да доведу до повреда на раду;
• Побољшати радне услове (осветљење микроклима и
др.) у свим радним просторијама.
• Континуална замена опреме и уређаја који имају штетне утицаје по здравље запослених са одговарајућим.
У Бајиној Башти,			
Директор
20.08.2009. године		
Мијодраг Читаковић

ДРИНСКО ЛИМСКЕ

М Е НА Џ М Е НТ

ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ У РУКОВОДСТВУ

Ново пословодство
ПД „Дринско-Лимске ХЕ”

И

врапци су знали ко треба да буде
директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”,
а нико жив није знао ко ће бити постављен на ту дужност. Многочлана коалиција у Влади Србије се брзо договорила
око поделе министарских ресора, али јој
је требало годину дана да се договори око
поделе колача, који се зове руководство
јавних предузећа. Коначно, постављен
је нови генерални директор ЕПС-а, који
је, после спроведеног конкурса, на предлог комисије, на функцију директора ПД
„Дринско-Лимске ХЕ” поставио Мијодрага Читаковић, дипломираног електроинжењера. Струка је, овог пута, стварно,
била испред политике. Читаковић је примио дужност 10. јула, и поставио ново пословодство привредног друштва. Ево њихових имена, и кратких биографија:

ника директора за техничке послове и
развој - на нивоу ЈП „Дринске ХЕ”. Од јануара 2007. године је заменик директора
ПД „Дринско-Лимске ХЕ”.

МИЈОДРАГ ЧИТАКОВИЋ
директор

СРЕТЕН ПАВЛОВИЋ, помоћник
директора за ревитализацију

Рођен у 1949.
године у Својдругу.
Основну школу завршио у Рогачици,
Електротехничку у
Ужицу, а Електротехнички факултет
у Београду 1974.
године. Исте године запослио се у ХЕ „Бајина Башта”, радио
као инжењер у погону, па шеф Службе за
електроодржавање, технички директор, а
до постављења на дужност директора ПД,
обављао дужност помоћника директора за
производњу и одржавање.

ИВАН МИЛОВИЋ
заменик директора
Рођен 1952. године у Трнави, ос
овну школу и гимназију завршио у
Ужицу, а Машински факултет у Београду, 1977. године. Запослио се
у ХЕ „Бајина Башта” 1979. године, радио
као инжењер у погону, па на техничкој
припреми, и одржавању, па руководилац Службе машинског одржавања, а од
01.06.2001.год. обављао дужност помоћ-
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РАДИСАВ МАТИЋ, помoћник директора
за производњу и одржавање
Рођен 1959. године у Оклецу, основну школу завршио у Рогачици,
електротехничку у
Лазаревцу, а Електротехнички факултет у Подгорици. Од 1984. ради у ХЕ „Бајина Башта” као
инжењер у Служби производње, шеф електро службе, па шеф Службе производње.

ИВКО ШАПОЊИЋ
директор „Лимских ХЕ”

Рођен 1967. године у Новој Вароши, ту је завршио основну, и
техничку школу.
Машински факултет завршио у Подгорици, и запослио
се у „Лимским ХЕ” 1994. године. Радио као
инжењер у одржавању у ХЕ „Бистрица”, и
ХЕ „Потпећ”, а од 2005. године налази се на
дужности директора „Лимских ХЕ”.

МИЛОРАД ДРАГИЋ
директор ХЕ „Зворник”

Рођен 1947. године у Сијерчу, основну школу завршио у Рогачици,
техничку у Ужицу, а Електротехнички факултет у
Љубљани 1976. године. Радио кратко у ФАП-у, а у ХЕ „Бајина Башта” се запослио 1976. године. Радио у Служби електроодржавања.

Рођен у Снагову, општина Зворник. Основну школу завршио у Малом Зворнику, а
електротехничку
„Никола Тесла” у
Београду. Електротехнички факултет завршио у Београду 1973. године. Радио у „Електроподрињу” Лозница од 1973-1981. године.
Дошао у ХЕ „Зворник” 1981. године, био
руководилац Електро службе, па руководилац Техничког сектора. Директор је од
2001. године.

МИКАЈИЛО ЗЛОЈУТРО, помоћник
директора за корпоративну подршку

ЉУБИНКО ФИЛИПОВИЋ
директр ХЕ „Електроморава”

Рођен 1970.го
дине у Бајиној Башти где је завршио основну и
техничку школу.
Машински факултет завршио у Београду 1998.године.
Обавио приправнички стаж у ХЕ „Бајина Башта”, од 2000-2004. године обављао
дужност председника Извршног одбора СО Бајина Башта. У ХЕ „Бајина Башта” дошао 2004, и радио као инжењер у
машинском одржавању. Од 2007. године
обавља дужност помоћника директора за
корпоративну подршку.

Рођен 1947. године у Чачку, ту је
завршио основну
и техничку школу,
а Машински факултет завршио у
Љубљани. Радио
у Слободи и Церу
у Чачку, у Церу био 10 година пројектант
индустријских пећи. Од 1984. године запослен у „Електроморави”, радио на месту
водећег инжењера одржавања, руководиоца службе одржавања, руководиоца
Техничке службе, а од 2001.године је директор ХЕ „Електроморава”.

М.Ђокић

<

21

Р Е П О РТА Ж Е

добровољно дала крв 51 пут

Хуманост на делу
Марица Крстић, технички цртач у Служби грађевинског
одржавања ХЕ „Бајина Башта“ рекордерка међу женама по броју
учешћа у акцијама доборовољног давања крви

Д

а постане вишеструки доброровљни давалац крви, пресудио је догађај из 1981. године.
Нашла се и Марица међу онима који
су одлучили да дају крв за колегу Милорада Шоботовића, који је у то време припреман за операцију у Ужичкој
болници. И тако, у 27. години живота
она постаје, како каже, сасвим случајно, добровољни давалац течности која
живот значи.
А, од тада, па у наредних 29 година, крв је дала још 50 пута! Због хуманог опредељења да крв дарује редовно,
Црвени крст Бајине Баште уручио јој
је ове године посебну награду - „Златни привезак”. Ово признање јој је додељено на свечаности поводом Светског дана добровољног давалаштва
крви.
У разговору за лист „ДринскоЛимске”, Марица каже да је задовољна
када може да помогне онима који су у
невољи, јер је њен мотив увек хуманост и љубав према човеку.
- Учествујем у свакој акцији, а пошто знам унапред када ће бити одржана,

обично неколико дана пре тога не користим своју терапију, не пијем лекове. Иако прописи налажу да жене могу
дати крв на свака четири месеца, дешава се да ме зову и на кућни број ако
је некоме хитно потребна Б позитивна
крвна група.
Иако углавном даје крв на акцијама које се организују у Бајиној Башти, једном је то учинила и у Београду,
1987. године када је била прикључена
на специјални апарат - сепаратор крвне плазме, да би помогла здравствено
угорженој девојчици. То јој се посебно урезало у памћење, јер је била у питању млада пацијенткиња и њена борба за живот.
- Када дајем крв не мислим да награде и признања, већ дајем само зато
што хоћу некоме да помогнем, одлучно каже каже ова племенита жена.
Моја деца, кћерка Бојана и син Ненад
кренули су истим овим путем, иако их
никад нисам на то наговарала. Сами су
тако одлучили. Када су били баш мали
стално су ме питали зашто дајем крв,
међутим сада, када су одрасли, обоје

Помогла је многима...
Марица Крстић на радном месту
добровољно дају крв кад год су у могућности, каже Марица с поносом.
Упркос томе што је њена крв вероватно многима спасла живот или помогла нечије лечење, Марица никада
о себи није много причала, нити је истицала своју хуманост. Када је добила
„Златни привезак”и привукла медијску пажњу, тек тада су многи сазнали за
племенитост наше колегинице.
Али и после тога, она је остала иста
- ненаметљива и скромна.
Док смо разговарале за наш лист,
зазвонио је телефон. Син Ненад, студент завршне године ДИФ-а, јавио
јој је радосну вест - Бојана је управо
постала дипломирани економиста.
Честитала сам јој и пожелела да још
дуго буде срећна као што је у том тренутку, и пре свега здрава.

Текст и фото Ј.Петковић

Дринско-Лимске Хидроелектране на МеЂународном Сајму „Енергетика 2009“

Инвестиције за будућност

П

од слоганом „Енергија природе” од 14. до 16. октобра у Београду је одржан 5. Међународни сајам енергетике „Енергетика 2009”
и 6. Међународни сајам заштите животне средине „Екофер”.
На овим сајмовима, преко две стотине излагача из Србије и петнаестак
европских земаља, понудило је своје
производе и услуге.
ЈП ЕПС је на Сајму представљен са
најзначајнијим резултатима у области
заштите животне средине и реализованим инвестицијама у областима
производње угља и електричне енергије.
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На штанду ЕПСа, током два дана
представљена су Привредна друштва
ТЕ „Никола Тесла”, ХЕ „Ђердап”,
„Дринско-Лимске ХЕ”, ТЕ-КО „Костолац” и РБ „Колубара”.
О најзначајнијим инвестицијама у
ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, говорио је
Мијодраг Читаковић, директор Привредног друштва. Том приликом истакао је најважније чињенице и ефекте
ревитализације РХЕ „Бајина Башта”,
као и циљеве и ток пројекта рехабилитације ХЕ „Бајина Башта” и сопствене
потрошње ове електране. У својој презентацији Читаковић се осврнуо и на
еколошки аспект, односно унапређење

и очување квалитета животне средине.
О недавно завршеној ревитализа
цији ХЕ „Овчар Бања” говорио је Љубинко Филиповић, директор ХЕ „Електроморава” Чачак.
Презентација најзначајнијих инвестиција у ПД „Дринско-Лимске ХЕ”,
привукла је велики број посетилаца,
гостију и пословних партнера, а Удружење економских пропагандиста Србије - УЕПС, доделио је ЈП ЕПС награду Grand prix за најбољи промотивни
наступ на овогодишњем Сајму енергетике.

Ј. Петковић

ДРИНСКО ЛИМСКЕ

Јапанска делегација у септембру посетила РХЕ „Бајина Башта“

Поуздан рад Реверзибилне

У

оквиру посете делегације јапанске амбасаде Бајиној Башти,
након разговора са руководством ПД „Дринско-Лимске ХЕ”,
гости су у пратњи домаћина обишли погоне Реверзибилне
ХЕ у Перућцу, која је капитално ремонтована пре шест година,
захваљујући донацији јапанске Владе.
Jапански амбасадор Тошио Цунозаки изразио је велико задовољство што је имао прилику да посети ову хидроцентралу и увери се да добро ради. Он је такође истакао да је задовољан досадашњом сарадњом Јапана и Србије која ће се наставити и убудуће.
Директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, Мијодраг Читаковић, истакао је да РХЕ ради веома поуздано и од када је капитално ремонтована, током 2003. и 2004. године нема никаквих проблема
по питању опреме и производње електричне енергије.
Подсећамо, у РХЕ је уграђена опрема јапанске компаније Тошиба, коју је донирала Влада Јапана, и када је пуштена у рад 1982.
године, била је јединствена у свету. Иако је електрана радила
без капиталног ремонта читаву 21 годину, и јапански и српски
стручњаци били су задовољни одржавањем и укупним стањем
опреме. После великог ремонта, који је урађен пре шест година,
РХЕ у Перућцу добила је високо поуздане агрегате.

Текст и фото Ј. Петковић

Делегација Хрватске електропривреде (ХЕП) у јуну посетила ХЕ „Бајина БаШта”

ХЕП заинтересован за сарадњу

П

риликом узвратне посете Србији и ЕПС-у, челници
Хрватске електропривреде у јуну ове године, обишли
су, између осталог, ХЕ и РХЕ „Бајина Башта”.
На састанку двеју делегација, тадашњи директор „Дринско-Лимских ХЕ”, Василије Павићевић, са најближим сарадницима представио је Привредно друштво, организациону структуру, капацитете, информисао хрватске колеге
о актуелном пројекту ревитализације и модернизације ХЕ
„Бајина Башта” и упознао их са даљим током активности.

Након тога одговарао је на бројна питања о појединостима ревитализације ХЕ „Бајина Башта” - једне од најзначајнијих инвестиција у земљи. Госте је највише занимала сарадња са иностраним партнерима, припремне фазе пројекта ревитализације, као и њен ток.
Разговарало се и о досадашњим искуствима са иностраним инвеститорима, као и могућностима будуће сарадње.
Састанку је присуствовао и генерални директор ЕПС-а
Драгомир Марковић са сарадницима.

Текст и фото Ј. Петковић

Гости из ХЕП-а са домаћинима у Перућцу
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С И Н Д И К АТ

РАДИ СЕ НА ТОМЕ ДА СЕ ПОБОЉША ПОЛОЖАЈ РАДНИКА

Припреме за нови
колективни уговор

Н

ије баш погодна клима за рад
Синдиката, јер како се борити
за веће зараде - ако су замрзнуте, за топли оброк и регрес - ако су
укинути? Но, и у овако неповољним
условима Синдикат ради на томе да
се положај радника побољша - истиче
Милан Стефановић, председник Синдиката ПД „Дринско-Лимске ХЕ”. У
току су припреме за потписивање Посебног Колективног уговора за раднике ЕПС-а. Синдикат ЈП ЕПС-а је формирао комисије, и преговарачки тим,
који ће са пословодством ЕПС-а, и надлежним министарствима договорити
текст Посебног Колективног Уговора
у коме ће се издефинисати заједничке теме за сва привредна друштва као
што су - јединствена вредност радног
часа у 2010. години за сва привредна
друштва, прековремени и интервентни рад, дефинисање топлог оброка и
регреса за 2010. годину, те маса за плате запослених - каже Стефановић. С
обзиром да су код неких ПД већ истекли, или истичу Колективни уговори
код послодавца, привредна друштва су
већ отпочела преговоре са послодавцен око потписивања нових КУ. Пошто смо ми потписали међу последњима - нас тај посао чека крајем 2010. године, јер нам важност садашњег КУ
истиче у децембру 2010. године.

Надаље, истиче Стефановић, вишак
запослених је посебно важна тема, и
како најављују већ дуже време, у пословодству и разним министарствима раде на томе да се број запослених
радника смањи. Бранимо се, и одбранићемо се природним одливом радника у пензију, стар смо колектив, и
у 2010. години, у нашем Привредном
друштву 26 радника стиче услове за
одлазак у пензију. Ако буде требалоСиндикат ће доказати да много више
коштају извођачке фирме на радовима
у нашем ПД него да смо запослили још
нових радника?! А, такође, број прековремених сати, које наши радници направе у току године, довољан је доказ
да о вишку запослених нема ни говора
- каже председник Синдиката Стефановић.
Са новопостављеним директором
нашег Привредног друштва - господином Мијодрагом Читаковићем имамо потпуно коректну сарадњу, која
је заснована на потпуно реалним захтевима Синдиката, који представља
раднике. То је веома добро, јер уз прави, поштен однос између послодавца
и Синдиката увек може боље, и наш
синдикат ће континуирано радити у
том правцу. Са генералним директором ЕПС-а сам разговарао о смањењу
енормно високих коефицијената ру-

Милан Стефановић
ководећих радника у нашем привредном друштву у односу на друге раднике, јер тај однос је неоправдано висок
- што није случај ни у једном привредном друштву у ЕПС-у ?!
Такође, имамо проблема и око награђивања радника из масе зарада, али
се надам да ћемо те проблеме решити каже Стефановић. Тражили смо од директора Читаковића да измени одлуку
о стамбеним критеријумима, одлука
треба да буде примерена и правична.
Одржали смо радничко спортске
Игре произвођача хидроенергије у
Будви од 24 - 27. септембра, ове године, али изгледа спортских Игара ЕПСа неће ни бити.
Поред наведених, Синдикат је имао,
и има редовне активности, које се односе на набавку разне робе за наше
раднике - каже, на крају, Милан Стефановић.

М.Ђокић

Доказаћемо да више коштају извођачке фирме на радовима него да запослимо нове раднике
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ДРИНСКО ЛИМСКЕ

С П О РТ

РАДНИЧКЕ сПОРТСКЕ ИГРЕ

Одржани 5. спортски сусрети
хидраша

У

Будви, на спортским теренима хотела „Парк”, од 24 27. септембра, одржани су 5. спортски сусрети хидраша. Учествовале су ХЕ „Ђердап”, и „Дринско-Лимске
ХЕ”, подељене у четири екипе. На Сусретима је учествовало 270 такмичара, који су се такмичили у девет спортских
дисциплина - малом фудбалу, стоном тенису, баскету, шаху,
стрељаштву, надвлачењу конопца, пикаду, бацању плочица
и риболову. Свеукупни победник је екипа ХЕ „Ђердап-1”,
друго место заузела је екипа ХЕ „Бајина Башта” - ХЕ „Елек- ХЕ „Бајина Башта” - ХЕ „Електроморава” - прво место
троморава”, трећа је „Лимске ХЕ - ХЕ „Зворник”, а четврто место припало је екипи ХЕ „Ђердап-2”. Ђердап је, опет,
за длаку измакао Бајинобаштанима, али је екипа ХЕ „Бајина Башта” - ХЕ „Електроморава” освојила прво место у
важнијим спортовима - малом фудбалу, баскету и стоном
тенису.
Но, резултати су најмање важни, ова радничка дружења
су ВИШЕ ОД ИГРЕ, ту се сретну колеге које се баве истим
послом, упознају, друже, измењају искуства.
Само, по општем мишљењу, требало би да то дружење
траје бар један дан дуже.
Иначе, формални домаћин овогодишњих спортских игара је била ХЕ „Електроморава” - Чачак, а фактички домаћин
је био Туристички центар Будва, и то добар домаћин, јер је
организација била на завидном нивоу.
Екипа стонотенисерки
На завршетку Сусрета, Љубинко Филиповић, директор
„Електромораве” - Чачак је заставу предао представнику ХЕ „Ђердап-2”, која ће бити домаћин наредних, шестих
спортских Сусрета хидраша у Неготину.

М.Ђ.

Пикадо - прво место

Надвлачење конопца
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забавна страна

Ту, око нас...
ПРОСЛАВА

ОЧЕКИВАЊА

Ове године, 27. новембар - Дан ХЕ „Бајина Башта” пада
у петак.
Радници и пензионери искрено надају да неће бити посно !
ВЕРНИК
Један новокомпоновани верник, у време великог поста,
прича свима како једе само на води.
- Како на води?
- Лепо, одем на сплав, и једем роштиљ!
ДОРУЧАК
Сретну се две бекрије, и један ће:
- Где си буразеру, шта радиш, јеси ли доручковао?
- Нисам, НИ КАПИ!

Када је, коначно, постављен нови директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”, у ХЕ „Бајина Башта” нико није хтео да иде
на годишњи одмор?! Не, није јапански синдром, не воле они
толико фирму - него су хтели да ућаре, добију неко боље руководеће место. Неки су, чак, долазили, и сами себе предлагали, они себе најбоље познају. На њихову жалост - добро
их познаје и директор, од унапређења не би ништа, џаба су
кречили!
НОВИ ЗАКОН О ПЕНЗИЈАМА
Припрема се нови Закон о пензијама, а главна новина ће
бити услов за одлазак у пензију, а једини критеријум биће
старост. Старосна граница ће бити 65, или 67, а помиње се
и старосна граница од 70 година!?
Обзиром да је животни век мушкарца у Србији 68 година
- Решења о пензионисању могу слати директно на гробља!

М.Ђокић

АФОРИЗМИ
<< СРБИЈА ЈЕ ОБЕЋАНА ЗЕМЉА, АЛИ СЕ НЕ ЗНА КОМЕ?!

<< ИМАМ УТИСАК ДА ЈЕДИНО ТО И ИМАМ !

<< КОД НАС ЈЕ СВЕ О.К. (ОПЕТ КИЛАВО)!

<< У БРАКУ ЈЕ КАО У ФУДБАЛУ - БОД НА СТРАНИ
ВРЕДИ ДВОСТРУКО!

<< СРЕЋАН ТИ ПУТ - БЕЗ ПОВРАТКА!

<< ЧИЗМА ГЛАВУ ЧУВА,А ЈЕЗИК ЈЕ КВАРИ !

<< НЕЋУ ДА МУ ИДЕМ НА САХРАНУ, ЈЕР САМ
СИГУРАН ДА НИ ОН НЕЋЕ МЕНИ ДОЋИ!

<< КОМПАСИ ВИШЕ НЕ ВАЖЕ, ИМА САМО ЈЕДНА
СТРАНА СВЕТА - ЗАПАД!

<< ИЗГУБИО САМ ЖИВЦЕ, МОЛИМ ПОШТЕНОГ
НАЛАЗАЧА - ДА ИХ ЗАДРЖИ!

<< НЕМА ВИШЕ ДРУГОВА - ЈЕДНИ НЕСТАЛИ У
БОРБИ ЗА СЛОБОДУ, А ДРУГИ У БОРБИ ЗА
ВЛАСТ!

<< РАДИТИ, РАДИТИ, И САМО РАДИТИ. ДОБРО,
АЛИ КОГА?
<< КАД, ТАД И АТЕИСТА ВИДИ СВОГА БОГА!
<< СЕЉАЦИ СУ СКИНУЛИ ЛЕТИНУ, ОНДА ЈЕ
ДРЖАВА СКИНУЛА СЕЉАКЕ!
<< ПРОМАШИО ЈЕ ТЕМУ, АЛИ ЈЕ ПОГОДИО ЦИЉ!
<< ЧОВЕК СЕ УЧИ НА ГРЕШКАМА, АЛИ СЕ
ПАМЕТАН УЧИ НА ТУЂИМ !
<< МОДА СЕ СТАЛНО МЕЊА, АЛИ РАДНО ОДЕЛО
НИЈЕ НИКАДА У МОДИ!
<< СВИ ПЕРУ РУКЕ ОД СВЕГА, ПРЕТИ НЕСТАШИЦА
ВОДЕ!
<< ГЛЕДАНО КРОЗ ДЕМОКРАТСКУ ПРИЗМУ - СА
ЗАПАДА СМО ДОБИЛИ - ЧИЗМУ!
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<< ОСТАО ЈЕ САМ, ДАКЛЕ У ЛОШЕМ ЈЕ ДРУШТВУ!
<< АКО ЛАЈЕШ НА ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ - ПАСЈИ
ЖИВОТ ТИ НЕ ГИНЕ!
<< БИО ЈЕ САЈАМ КЊИГА. НАЈЧИТАНИЈА КЊИГА ЈЕ,
И ДАЉЕ, ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК!
<< ИМА ОДРЕШЕНЕ РУКЕ, А КО ВЕЗАНА ЈЕ ВРЕЋА!
<< МОЋИ, ХТЕТИ, УМЕТИ. - ЋУТАТИ.
<< НАЈНОВИЈА МОДА - НОСИ СЕ СВЕ У БОЖЈУ
МАТЕР!
<< СТАРИМА СЕ ДИЖЕ, А МЛАДИМА СПУШТА!
<< СВЕТЛА БУДУЋНОСТ ЈЕ - ЗА НАМА!

М.Ђокић

ДРИНСКО ЛИМСКЕ

ЛЕТО НА ДРИНИ

Дринска регата оборила
све рекорде

Р

ека Дрина је, одувек, била празник за очи и мелем за душу.
Схватили су то, коначно, и туристички посленици, и почели са организацијом манифестација на води, у скоро свим
градовима на обали Дрине организузју се регате. Дринска регата
у Бајиној Башти је најбоља и најпосећенија и има најдужу традицију.
Овогодишња Дринска регата, шеснаеста по реду, оборила
је све рекорде. На платоу испод бране хидроелектране „Бајина
Башта”, 20.000 заљубљеника у ову прелепу реку укрцало се на
2.000 разних пловила и уз сирене, трубе, музику и песму отиснуло низ речне брзаке. Програм регате је био разноврстан и богат.
На језеру ХЕ одржане су Игре без граница, такмичење у препливавању језера, а петорица такмичара извели су по два спектакуларна скока са моста. Регаташи су имали такмичарски и ревијални део, спуштали су се 25 километара низ плаховиту Дрину до Рогачице, пуних пет сати уживали су у чарима ове чаробне
реке. Дринска регата у Бајиној Башти одржана је од 16-19. јула,
а регаташи су пристигли из целе земље, али и из иностранства бивших република СФРЈ, Швајцарске, Америке...
Привукла је велики број посетилаца, поред 20.000 на пловилима - исти толики број људи на обалама и крајњем одредишту регаташа. Када се саберу посетиоци осталих пратећих
манифестација, за време трајања регате у Бајину Башту се слило мноштво света, жељног забаве и разоноде. Сви угоститељски
објекти су били пуни, а хотел „Језеро”, захваљујући магичној
привлачности Дрине, богатој понуди и љубазности хотелског
особља, је пун скоро целе године.
Наравно, број туриста у Перућцу и Бајиној Башти зависи од
чистоће језера ХЕ, а оно је ове године, било чисто током целе туристичке сезоне.

М.Ђ.

Пре
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Утисци
са регате

Милорад Драгић

Већ трећи пут долазим на регату, прве године сам успео да
уђем на сплав на Рачи, прошле уопште нисам успео, него сам
је пратио обалом. Овога пута сам на сплаву Хидроелектране
Бајина Башта, од старта из Перућца.
Река је оно што све људе углавном привлачи на регату. Не
знам која је најмасовнија од три које се одржавају на Дрини,
али наша река је сигурно најлепша управо на деоници од Перућца до Раче. Ту је она најчистија и најприроднија.

Ивко Шапоњић

Трећа је година како долазим на регату, утисци су фантастични, и увек ћу долазити овде. Свиђа ми се природа, Дрина,
људи. Код нас постоји слична манифестација, али са моторним чамцима. Траје два дана на Увачком и Златарском језеру,
али са мањим бројем учесника.

Љубинко Филиповић

Мислим да је овогодишња регата још боља од предходне,
која је иначе била одлична. Видим да има више учесника, али и
публике на обали. Најлепше је дружење, добри су нам домаћини и све је одлично организовано.

Иван Миловић

Сваке године долазим, ово је милина видети. Мислим да сам
једини капетан у Србији, а непливач! Да то знају - сви би побегли. Иначе немам никакав страх од воде и све је протекло у
најбољем реду.

Душан Тришић

Регату највише волим због дружења са колегама и колегиницама. Идем само на нашу Дринску, најбољу на свету.

Радисав Матић

Све ми се свиђа, лепо је време, вода, друштво, не може бити
боље. Сваке године идем на регату. Све има своје дражи, и чамац и сплав, али ове године сам на сплаву Хидроелектране.
Мало смо ван гужве, као предводници, тако да нисмо у самом
центру дешавања, али прелепо је.

Гордана Поповић

Први пут сам на регати, све је изузетно лепо и природа, и
река, и друштво, све је добро организовано. То је довољан разлог да дођем и следеће године.

Бране Јанковић

Не долазим баш редовно на сваку регату, али жао ми је кад
пропустим прилику. Највише ми се допада свеукупно понашање учесника, опуштеност, уживање, песма, дружење.

Александар Ђокић

Супер ми је, добра је атмосфера на сплаву, људи су расположени, време нам је лепо. Има доста младих људи на регати.
Не долазим сваке године, али ћу се потрудити да то тако не
буде.

Мијодраг Читаковић

Регата је, као и предходних година, организована добро.
Старт је веома важан, а он је солидно почео. Што се тиче Хидроелектране, велики послови се раде, тако да је ово један дан
који омогућава да се људи опусте, друже, виде лепоту Дрине,
јер је ово нешто што не може да се доживи на ни једној другој
реци. Можда је то нескромно рећи, али Дрина је драгуљ међу
рекама. Ја сам више пута био на регати, и увек ми је много
пријатно. Ту су и колеге из наших огранака, тако да се кроз
шалу, смех и опуштање напуне батерије за обављање послова
који су пред нама, на прави начин. Интересантно је да смо ове
године успели да са мало речи дочарамо нашем извођачу радова „Andritz hydro” да направе сплав и крену низ Дрину, што је
за људе из Аустрије и Немачке посебан доживљај. Из разговора са њима видео сам да су одушевљени, а изразили су жељу да
све то понове и идуће године.

Ј.Петковић

