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	 Поздрављајући	присутне,	Мијодраг	
Читаковић,	 директор	 ПД	 “Дринско-
Лимске	 ХЕ”	 је	 истакао	 велике	 ефекте	
који	су	постигнути	ревитализацијом,	јер	
је	инсталисана	снага	агрегата	увећана	за	
13	мегавата	и	када	се	догодине	заврши	
ревитализација	четвртог	агрегата,	снага	
ХЕ	 ”Бајина	 Башта”,	 уместо	 досадашњих	
368	МW,	износиће	420	мегавата,	односно	
снага	је	повећана	за	52	МW,	а	производња	
електричне	енергије	биће	увећана	за	40	
милиона	киловат-сати	у	 зависности	од	
хидрологије.	Радни	век	електране	ће	се	
продужити	 за	 30-40	 година,	 а	 значајно	
ће	 се	 смањити	 трошкови	 одржавања.
Читаковић	 је	 подстио	 да	 је,	 крајем	
2010.	 године,	 завршена	 комплетна	
ревитализација	 ХЕ	 ”Електроморава	
–Чачак	 и	 да	 су	 ефекти	 изванредни.	
По	 завршетку	 ревитализације	 у	
ХЕ”Бајина	 Башта”,	 у	 августу	 следће	
године,започећемо	 ревитализацију	 ХЕ	
”Зворник”,	 која	 успешно	ради	пуних	57	
година,	a	интензивно	се	врше	припреме	
и	за	ревитализацију	“Лимских	ХЕ”.
	 Директор	 Читаковић	 је	 истакао	
изванредну	 сарадњу	 са	 извођачима	
радова,	 Министарством	 енергетике	 и	
Владом	Србије	и	ЕПС-а.
	 Привредно	 друштво	 “Дринско-
Лимске	 ХЕ”	 успешно	 испуњава	 све	
задатке	и	планове	и	у	најтежим	условима.	
И	 ове	 године	 и	 поред	 катастрофално	
лоше	 хидрологије,	 произведено	 је	 око	
10	посто	више	од	планираних	количина	
електричне	 енергије.	 Поносан	 сам	 и	

захвалан	свима	који	су	томе	допринели.
	 Јиргeн	 Велшоф,	 директор	 канце-
ларије	KfW	развојне	банке	у	Београду		је	
изразио	велико	задовољство	што	трећи	
пут	 учествује	 	 на	 свечаном	 пуштању	
ревитализованих	агрегата	у	ХЕ	 ”Бајина	
Башта”,	доћи	ће	и	догодине	на	завршетак	
овог	важног	пројекта,	а	онда	се	видимо	у	
Зворнику.	Наиме,	 ова	 немачка	 банка	 је	
одобрила	кредит	 за	ревитализацију	ХЕ	
”Зворник”	у	износу	од	70	милиона	евра.	
Затим	је	истакао	одличну	сарадњу	ЕПС-а	
са	 немачким	 добављачима	 и	 Андриц	
Хидро.
	 Зорана	 Михајловић,	 министарка	
енергетике	и	заштите	животне	средине	
рекла	је	–	задовољство	је	присуствовати	
тренутку	 када	 се	 заврши	 једна	 фаза	 и	
започне	 друга.	 Садашњи	 приоритет	
владе	 је	 био	 да	 обезбеди	 енергенте	 и	
то	 смо	 урадили,	 спремни	 смо	 за	 грејну	
сезону,	 а	 о	 градњи	 ћемо	 на	 пролеће.	
Честитам	вам	на	добро	обављеном	послу	
и	радујем	се	новим	пројектима.
	 Премијер	 Ивица	 Дачић	 је	 говор	
почео	шалом	у	свом	стилу,	ја	сам	рођен	
1966.	 вршњак	 сам	 ове	 електране	 и	
мени	 треба	 рехабилитација,	 а	 онда	
сасвим	озбиљно	похвалио	је	домаћине	и	
градитеље	на	успешно	урађеном	послу.	
Велики	 значај	 ове	 ревитализације	 је	
повећање	снаге	за	52	мегавата,	обзиром	
на	чињеницу	да	у	Србији	пуних	27	година	
није	изграђена	ни	једна	електрана,	то	је	
као	да	смо	једну	мању	направили.	Ово	је	
инвестиција	за	будућност.

ДРИНА ТРЕБА ДА НАС СПАЈА
  Ивица Дачић, премијер Владе Србије свечано пустио у рад ревитализовани агрегат Х-3

Пуштен у рад трећи агрегат

	 Међутим,	 Србија	 мора	 да	 гради	
нове	електране	и	ми	ћемо	их	изградити.	
Дрина	 је	 велики	 потенцијал,	 она	 не	
треба	да	нас	раздваја,	Дрина	треба	да	нас	
спаја.	
	 На	 заједничкој	 седници	 влада	
Србије	и	Републике	Српске,	договорили	
смо	 се	 о	 изради	 Нацрта	 Уговора	 о	
сарадњи	 у	 изградњи	 хидроелектрана	
на	 Дрини.	 А	 градићемо	 и	 на	 Дунаву,	
термоелектране,	 електране	 на	 ветар,	
као	и	соларне	елекктране.	 Једноставно,	
то	нам	је	неопходно,	енергетика	је	основ	
развоја	земље,	рекао	је	Дачић.	
Потом	 су	 гости	 отишли	 на	 команду	
ХЕ	 и	 Ивица	 Дачић,	 премијер,	 је	
притиском	 на	 тастер	 пустио	 у	 рад	
ревитализовани	трећи	агрегат,	а	Зорана	
Михајловић,министарка	 енергетике,	 је	
зауставила	четврти	агрегат,	означивши	
тако	 да	 је	 почела	 завршна	 фаза	
ревитализације	ХЕ	”Бајина	Башта”

М.Ђокић

После једномесечног пробног рада, који 
је протекао без проблема у ХЕ ”Бајина 
Башта, 09.октобра, свечано је пуштен 
у рад ревитализовани трећи агрегат. 
Свечаности су присуствовали Ивица 
Дачић, премијер Владе Србије, Зорана 
Михајловић министар енергетике 
и заштите животне средине, Аца 
Марковић предеседник Управног одбо-
ра ЕПС-а, Александар Обрадовић 
в.д. Генералног директора ЕПС-а, 
Јоханес Ајгнер амбасадор Аустрије, 
Михаел Хасенау представник немачке 
амбасаде, директор канцеларије KfW 
немачке развојне банке у Београду, 
представници извођачких фирми у 
овом великом пројекту, гости из мини-
старства енергетике, ЕПС-а, локалне 
самоуправе и бројни новинари.



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 10  /  НОВЕМБАР 2012 4

WWW.DLHE.RS

Партнерство за јачу енергетику

ИЗ ЕПС-а

ЕПС и RWE потписали Меморандум о разумевању и стратешкој сарадњи

Немачка	енергетска	компанија	RWE	и	„Електропривреда	
Србије“	 потписали	 су	 10.	 септембра	 у	 Берлину	
Меморандум	 о	 разумевању	 и	 стратешкој	 сарадњи.	 У	
име	ЕПС-а	овај	документ	потписао	је	вршилац	дужности	
генералног	 директора	 Александар	 Обрадовић,	 а	 у	 име	
RWE	 Петер	 Териум,	 први	 човек	 немачког	 енергетског	
концерна.	
Свечаном	 потписивању	 присуствовали	 су	 Александар	
Вучић,	 први	 потпредседник	 Владе	 Србије	 и	 министар	
одбране,	Филип	Реслер,	 немачки	 вицеканцелар,	 Зорана	
Михајловић,	министарка	енергетике,	развоја	и	 заштите	
животне	средине,	као	и	други	представници	обе	државе.	
Потписани	 меморандум	 потврда	 је	 обостране	 воље	 и	
спремности	за	проширењем	сарадње	на	бази	стратешког	
партнерства	 које	 ће	 омогућити	 стабилан,	 значајан	 и	
континуирани	 раст	 енергетског	 сектора	 у	 Србији	 и	
региону	југоисточне	Европе.	
ЕПС	 и	 RWE	 група	 су	 се	 усагласили	 да	 сарађују	 на	
унапређењу,	 обнови	 и	 оптимизацији	 постојећих	
хидроелектрана,	 планирању	 и	 пројективању	 нових	
хидроелектрана,	 као	 и	 на	 условима	 за	 градњу	 трећег	
блока	 у	 „Термоелектрани	 „Никола	 Тесла“	 у	 Обреновцу,	
снаге	 720	 мегавата.	 Стратешка	 сарадња	 у	 коришћењу	
хидропотоенцијала	 односи	 се	 на	 сливове	 река	
Дрина,	 Морава	 и	 Дунав,	 док	 послови	 у	 термо-сектору	
подразумевају	 и	 сарадњу	 за	 отварање	 копа	 рудника	
лигнита	„Радљево“	са	капацитетом	од	13	милиона	тона	
годишње.	

-	Ово	је	први	пут	да	иза	меморандума	са	RWE	не	стоји	само	
ЕПС,	већ	цела	Влада	Србије	–	рекао	је	Александар	Вучић,	
први	потпредседник	Владе	Србије	и	министар	одбране.	
–	На	овај	начин	завршили	смо	договор	о	томе	ко	ће	да	
гради	термоелектрану	„Никола	Тесла	Б3“.	Немачка	и	RWE	
наши	 су	 стратешки	 партнери	 и	 веома	 смо	 задовољни	
разговорима.	Немци	су	заинтересовани	за	сарадњу,	али	
занимају	 их	 бољи	 услови	 за	 инвеститоре.	 Од	 њих	 смо	
тражили	да	се	што	пре	крене	у	реализацију	меморандума,	
да	што	пре	завршимо	бирократске	процедуре.	Важно	је	да	
што	пре	кренемо	у	изградњу	ТЕНТ	Б3,	који	је	од	животног	
и	инфаструктурног	значаја	за	Србију.	
Вучић	 је	 нагласио	 да	 је	 ово	 веома	 важан	 договор	 и	 у	

 Александар Обрадовић, в. д. генералног директора ЕПС-а  и Петер Териум, први  
 човек RWE потписују Меморандум о разумевању и стратешкој сарадњи 

Заокрет ка „зеленој“ енергији

Пословна оријентација RWE је заокрет од 
нуклеарне ка обновљивој енергији, посебно 
изградња ветро-фарми не само на немачком, већ 
и на иностраном тржишту, са посебним акцентом 
на експанзију у централној, источној и југоисточној 
Европи. RWE електричном енергијом снабдева 
око 72 милиона потрошача широм Европе, а гасом 
око 10 милиона клијената. Једна је од пет водећих 
енергетских компанија у Европи и прва по 
производној снази у Немачкој, друга у Холандији 
и трећа у Енглеској.

Иза меморандума са RWE 
први пут не стоји само ЕПС, 
већ цела Влада Србије – 
рекао је Александар Вучић, 
њен први потпредседник 
и министар одбране. – 
Постигнут договор ко ће да 
гради ТЕНТ Б3
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економском	и	у	политичком	смислу,	а	битно	је	и	што	се	
све	то	ради	у	складу	са	договором	који	су	постигле	ове	
државе.	
Зорана	Михајловић	истакла	је	да	се	током	посете	Немачкој	
разговарало	о	проширењу	сарадње	у	енергетици.	Она	је	
нагласила	да	нема	говора	о	приватизацији	ЕПС-а,	већ	само	
о	промени	начина	управљања,	односно	корпоратизацији.	
На	 тај	 начин,	 према	 њеним	 речима,	 постигло	 би	 се	
повећање	ефикасности	пословања	ЕПС-а.	
Александар	 Обрадовић	 објаснио	 је	 да	 је	 ЕПС	 овим	
меморандумом	 са	 RWE	 добио	 снажног	 стратешког	
партнера.	
-	 Стратешким	 партнерством	 са	 немачким	 RWE	
добијамо	 прилику	 да,	 уз	 помоћ	 њиховог	 знања	 и	
искуства	 и	 коришћењем	 „know-how“	 развијемо	 наше	
хидропотенцијале,	али	и	даље	опције	за	градњу	ТЕНТ	Б3	
–	рекао	је	Обрадовић.
Меморандумом	је	договорено	да	сарадња	и	партнерство	
ЕПС-а	и	RWE	подразумевају	увођење	нових	технологија	
и	 трансфер	 односно	 знања	 и	 искуства.	 Предвиђена	 је	
максимизација	 постојећих	 производних	 енергетских	
капацитета	 кроз	 развој	 и	 унапређење	 потенцијала,	
продужење	 њиховог	 животног	 века	 и	 повећање	
производних	 капацитета	 кроз	 увођење	 одговарајућих	
техничких	 процедура	 и	 иноватних	 техничких	 решења.	
Овај	меморандум	подразумева	и	заједничке	активности	у	
пројектима	изградње	нових	капацитета,	као	и	заједничку	
експоатацију	 нових	 или	 реконструисаних	 капацитета	
за	 производњу	 електричне	 енергије	 кроз	 заједничке	
развојне	компаније	или	друге	видове	сарадње.
Петер	Териум	рекао	је	да	Србија	има	велике	потребе	за	
модерном	техонологијом	у	области	електрана.
	 	 -	 Истовремено	 у	 Србији	 постоје	 многи	 ресурси	 који	
могу	 да	 се	 искористе	 и	 у	 сегменту	 обновљивих	 извора	
и	 конвенционалој	 енергетици	 –	 објаснио	 је	 Териум.	
-	 	 Са	 нашим	 партнером	 ЕПС-ом	 желимо	 да	 што	 више	
искористимо	 ову	 стратешки	 добру	 полазну	 тачку.	 У	
свим	 сегментима	 енергетске	 технологије,	 RWЕ	 има	
неопходну	најновију	праксу	која	ће	помоћи	да	се	прошири	
производња	 енергије	 у	 овом	 региону	 на	 ефикасан	 и	
еколошки	начин.							
Др	 Ханс	 Бунтинг,	 генерални	 директор	 „RWE	 Innogy“,	

чланице	RWE	групе,	указао	је	да	је	фокус	ове	компаније	на	
максимизацији	постојећих	проточних	електрана	у	Србији.	
-	 Усвајањем	 циљаних	 мера	 модернизације	 и	 пракси	
управљања,	 бићемо	 у	 могућности	 да	 побољшамо	
ефикасност	 ових	 електрана.	 Поред	 тога	 планирамо	 да	
проширимо	 употребу	 хидроенергије.	 За	 разлику	 од	
ситуације	у	Немачкој,	постоји	знатан	простор	за	ширење	
коришћења	 потенцијала	 река	 у	 Србији	 –	 објаснио	 је	
Бунктинг.		
И	 „RWE	 Technology“,	 такође,	 чланица	 RWE	 групе,	
учествоваће	у	реализацији	пројеката	из	меморандума.	
-	 Са	 нашом	 јединственом	 праксом,	 стеченом	 широм	
Европе	 у	 области	 производње	 електричне	 енергије	
у	 електранама	 на	 лигнит,	 бићемо	 у	 могућности	 да	
пружимо	 подршку	 нашим	 стратешким	 партнерима	 у	
модернизацији	и	пројектима	изградње	нових	електрана	
–	 рекао	 је	 Михаел	 Фуби,	 директор	 „RWE	 Technology“.	 -		
Побољшање	ефикасности	електрана	и	смањење	емисија	
угљен-диоксида	биће	главни	темељ	наше	помоћи.
Овим	 меморандумом	 сарадња	 ЕПС-а	 и	 RWE	 биће	
настављена,	 а	 према	 наводима	 учесника	 требало	 би	 да	
буде	 све	интензивнија.	Иначе,	 у	новембру	2009.	 године	
ЕПС	 и	 RWE	 потписали	 су	Меморандум	 о	 разумевању,	 у	
јулу	2010.	године	Споразум	о	сарадњи,	а	у	августу	2011.	
године	 основано	 је	 заједничко	 предузеће	 „Моравске	
хидроелектране“.	То	предузеће	основано	је	како	би	било	
саграђено	пет	хидроелектрана	на	Великој	Морави,	снаге	
150	мегавата.	Годишња	производња	електричне	енергије	
требало	би	да	буде	око	650	милиона	киловат-часова.	

А.	Б.	М.	

Дуго чекани партнер за градњу ТЕНТ Б3

Велика Морава –
неискоришћени хидропотенцијал Србије 

И Дрина у фокусу

Осим заједничког пројекта са ЕПС-ом "Моравске 
хидроелектране", RWE је од раније заинтересован 
и за изградњу хидроелектрана на горњој Дрини, 
у сарадњи са ЕПС-ом и Електропривредом 
Републике Српске. Тај посао вредан је око 500 
милиона евра и подразумева искоришћење 
хидроенергетског система горња Дрина, који се 
састоји из ХЕ „Бук Бијела“ инсталисане снаге 
115 мегавата, ХЕ „Фоча“ 52, ХЕ „Сутјеска“ 35 и ХЕ 
„Паунци“ 36 мегавата.



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 10  /  НОВЕМБАР 2012 6

WWW.DLHE.RS

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
У КОНТИНУИТЕТУ

НАШ ИНТЕРВЈУ

Мијодраг Читаковић
директор ПД “Дринско-Лимске ХЕ ”

	 Стицајем	 околности,	 разговор	 са	 Мијодрагом	
Читаковићем,	 директором	 ПД	 ”Дринско-Лимске	 ХЕ	 ”,	
поводом	прославе	27.	новембра	–	Дана	ХЕ	”Бајина	Башта”	
и	обележавања	46	година	успешног	рада	ХЕ	и	30	година	
РХЕ,	 је	 обављен	 два	 месеца	 пре	 поменутог	 датума	 и	
догађаја	–	па	није	било	еуфорије,	ни	много	крупних	речи	
о	 великим	 успесима,	 који	 су	 неспорни.	 Не	 бива	 то	 код	
Читака.	Није	склон	еуфорији,	он	не	лебди	у	облацима,	са	
обе	ноге	је	на	земљи.	Све	у	своје	време,	када	се	ради-ради,	
када	се	слави-	слави.
	 Уместо	 хвалоспева	 о	 успешном	 раду	 и	 великим	
резултатима	 рада,	 директор	 Читаковић	 маниром	
дугогодишњег	 оперативца,	 износи	 чињенице.	 Обе	
наше	 електране	 су	 квалитетно	 изграђене,	 а	 ми	 смо	 их	
приљежно	 и	 савесно	 одржавали.	 Радило	 се	 и	 много	 и	
добро	–	дању,	ноћу,	викендом	у	свако	време	и	невреме.	
Према	томе,	 за	постигнуте	успехе	заслужни	су	сви	који	
су	 радили	 -	 пензионери	 и	 они	 којих	 више	 нема	 и	 они	
који	сада	раде.	Резултати	таквог	самопрегорног	рада	су	
видљиви	у	свакој	анализи	и	табели	у	ЕПС-у.	Увек	смо	били	
у	самом	врху	по	погонској	спремности,	а	дуги	низ	година	
заједно	 са	 ХЕ	 ”Зворник”,	 производили	 смо	 најјефтиније	
киловате	у	ЕПС-у.
	 Резлтати	 таквог	 рада	 су	 импозантни:	 за	 протеклих	
46	година	ХЕ	”Бајина	Башта”	је	произвела	68	милијарди	
киловат-сати	електричне	енергије,	а	РХЕ	за	30	година	рада,	
произвела	 је	 19,2	милијарде	 киловат	 сати-	што	 укупно	
износи	преко	87	милијарди	киловат-сати.	Помножено	са	
ценом	киловата	од	само	пет	евроценти		наша	производња	
вреди	 скоро	 4,5	 милијарди	 евра!	 И	 не	 само	 то.	 Безброј	
пута	 су	 наше	 електране	 спасиле	 електроенергетски	
систем	Србије	од	мрака,	 јер	када	обе	груну	–	то	је	1.000	
мегавата	и	то	је	сигурност.	РХЕ	је	планирана	као	резервна	
електрана	да	ускаче	у	шпицевима,	у	кризним	временима,	
али	она	ради	врло	често	и	дању	и	ноћу,	постала	је	малтене	
регулатор	система.	Ради	када	стисне	зима,	али	и	лети.	РХЕ	
ради	–	да	се	народ	хлади.	Зато	је	наша	реверзибилка,	за	
протеклих	30	година,	често	производила	дупло	више	од	
плана,	а	просечно	је	остваривала	производњу	за	43,3	посто	
већу	од	билансиране	Обе	електране	су	се	исплатиле	више	
пута.	Велики,	немерљив	допринос	наших	хидроелектрана	
у	 раду	 и	 развоју	 електропривредног	 система	 Србије	
и	 	 земље	у	целини.	А,	као	друштвено	одговорна	фирма	
доприносили	 смо	 и	 доприносимо	 развоју	 општине	
Бајина	Башта.	Помагали	смо	на	разне	начине	привреду,	
здравство,	спортске	и	друге	организације	у	општини.
	-	Шта	Вас	је	навело	на	одлуку	да	отпочнете	ревитализацију	
ХЕ?

	 -	 Ништа	 не	 вреди	 желети	 и	 чекати	 бољу	 будућност,	
о	 њој	 треба	 мислити	 увек,	 али	 и	 радити.	 Без	 обзира	
на	 чињеницу	 да	 смо	 ми	 наше	 објекте	 савесно	 и	 добро	
одржавали,	зуб	времена	 је	учинио	своје.	Имали	смо	две	
хаварије	 у	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”,	 то	 нам	 је	 била	 последња	
опомена.	 Нисмо	 чекали	 трећу	 хаварију,	 отпочели	 смо	
ревитализацију.	 Послови	 добро	 иду,	 успешно	 смо	
ревитализовали	 три	 агрегата,	 отпочели	 смо	 завршну	
фазу.	Догодине	у	ово	доба	(у	септембру)	ревитализација	
ХЕ	 ”Бајина	 Башта”	 биће	 завршена	 и	 отпочећемо	
ревитализацију	ХЕ	”Зворник”.	Неки	важни	послови	су	већ	
урађени,	прокопано	је	корито	Дрине	низводно	од	бране	
Уговор	 је	потписан,	добијен	 је	кредит	од	немачке	КфW	
банке.	Тендер	 је	расписан,	понуде	се	отварају	баш	оног	
дана	када	пуштамо	трећи	ревитализовани	агрегат	у	ХЕ	
”Бајина	Башта”.	Онда	следи	ревитализација	ХЕ	”Потпећ”,	
Бистрица	и	Кокин	Брод	и	на	крају	ХЕ	”Увац”,	која	је	нешто	
млађа.	Дакле,	ревитализација	у	континуитету,	тако	треба	
и	тако	се	мора,	наши	објекти	су	веома	стари.	ХЕ	”Зворник”	
ради	 пуних	 57	 година	 ХЕ	 ”Бистрица”	 52	 и	 тако	 даље.	
А,	 тако	 ближе	 –	 ХЕ	 ”Електроморава”-	Чачак	 је	школски	
пример	 шта	 значи	 ревитализација.	 Она	 је	 потпуно	
ревитализована	и	аутоматизована,	ради	као	швајцарски	
сат.	 Ефекти	 ревитализације	 су	 вишеструки,	 осим	 што	
ревитализацијом	 продужавамо	 радни	 век	 електране	
за	 30-40	 година	 –	 смањујемо	 трошкове	 одржавања,	
а	 повећавамо	 и	 снагу	 	 	 -	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”	 за	 15%,	
”Електроморави”	-	Чачак	за	25%,	а	у	Зворнику	за	30	посто.	
Ефекти	 ревитализације	 у	 нашим	 хидроелектранама	
резултираће	већом	инсталисаном	снагом	коју	има	једна	
средња	 електрана.То	 је	 итекако	 значајно,	 обзиром	 на	
чињеницу	 да	 за	 последњих	 27	 година	 у	 Србији	 није	
изграђена	 ни	 једна	 електрана.	 Осим	 тога,	 овде	 у	 ХЕ	

 Мијодраг Читаковић
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”Бајина	Башта”	проток	је	износио	650	кубика	у	секунди,	
после	ревитализације	ће	износити	750,	ускладићемо	се	са	
ХЕ	”Вишеград”	где	је	проток	кроз	турбине	800	кубика	у	
секунди.
-	 А,	каква	је	ситуација	са	реверзибилном	ХЕ?
-	 Ми	 смо	 2003.	 и	 2004.	 године	 извршили	 велики	
капитални	 ремонт	 РХЕ,	 после	 пуних	 20	 година	 рада,	 а	
правило	је	да	се	ти	генерални	ремонти	врше	после	8	до	
10	година	и	Јапанци	то	поштују	и	раде.	После	поменутог	
капиаталног	 ремонта,	 приметили	 смо	 да	 стари	 делови	
који	нису	 замењени,	морају	 се	 заменити	у	наредне	две	
три	године.	Осам,	девет	 година	нисмо	имали	проблема	
у	 раду	 РХЕ,	 али	 већ	 их	 имамо,	 најосетљивија	 тачка	 је	
турбински	 регулатор.	 Рехабилитовали	 смо	 разводно	
постројење	220	КВ,	 рехабилитовани	 су	 трансформатор,	
заменили	 смо	 прекидаче,	 струјне	 трансформаторе...	
Дакле,	 за	 две-три	 године	 морамо	 обавити	 капитални	
ремонт	РХЕ,	али	ћемо	имати	неких	кадровских	проблема.	
Наиме,	припрема	овако	великог	посла	траје	по	правилу	
две	године,	до	сада	смо	све	те	договоре	са	”Тошибом”,	која	
је	опрему	произвела	обављали	Раденко	Петровић	и	ја,	али	
ми	те	договоре	нећемо	успети	обавити,	пензија	ће	стићи	
пре.

    
	-						Када	су	већ	поменути	кадровски	проблеми	–	у	једном	
разговору,	мало	у	шали,	мало	у	збиљи	смо	закључили	да	
је	лакша	обнова	електране	него	кадрова,	је	ли	то	заиста	
тако?
-	 Нажалост,	јесте.	Они	из	ЕПС-а	који	се	баве	кадровском	
политиком	или	људским	ресурсима,	како	се	то	сада	зове	
немају	слуха	за	наше	проблеме,	за	њих	су	то	само	бројке	
и	 слова	 –	 колико	има	 запослених	и	 за	 колико	 треба	да	
смањимо	и	крај	приче.	То	није	добро,	техника	напредује,	
уграђује	се	нова	савремена	технологија,	потребни	су	нови	
стручњаци.	Нама	треба	омогућити	да	примимо	стручњаке	
који	ће	нам	бити	потребни	кроз	три	или	пет	година	како	
би	 могли	 успешно	 заменити	 стручњаке	 који	 одлазе	 у	
пензију.
-	 Колико	 година	 је	 потребно,	 рецимо	 једном	
дипломираном	 инжењеру	 да	 се	 стручно	 оспособи	 за	
деликатан	и	комплексан	рад	у	електрани?
-	 Потребно	је	најмање	пет	година	да	се	стручно	оспособи	
да	 самостално	 доноси	 крупне	 одлуке.	 Генерално	 пос-
матрано,	 кадрове	 за	 рад	 у	 електрани	 треба	 пажљиво	
одабирати,	може	да	се	љути	ко	год	хоће	и	колико	хоће,	
ја	 гледам	 интерес	 фирме,	 мени	 је	 савест	 чиста.	 Ето,	
ја	 сам	 примио	 Небојшу	 Петричевића	 на	 команду	 и	
Мелентијевића	у	 електро	 службу,	 обојица	 су	оправдали	
поверење,	супер	обављају	послове	који	су	им	поверени.
-	 Господине	директоре,	привредно	друштво	на	чијем	сте	
челу	има	девет	електрана	и	22	генератора,	да	ли	смо	неку	
електрану	заборавили	да	поменемо?
-	 Јесмо	заборавили	да	поменемо,	али	је	нисмо	заборавили	
у	плановима	рада.	Реч	је	о	мини	хидроелектрани	”Врело”.	
Она	је	ушла	у	пројекат	реконструкције	и	изградње	малих	
хидроелектрана	 који	 финансира	 Европска	 Унија	 са	 45	
милиона	евра.	Реконструисаћемо	је,	а	можда	и	повећати	
снагу.	Јесте	мала,	али	је	сваки	киловат	важан.
-	 На	крају	разговора	на	класично	новинарско	питање	–	
има	ли	шта	да	каже,а	да	га	нисам	питао,Читаковић	рече	
–	поносни	смо	на	прошлост,	градимо	будућност.
Овој	 реченици	не	 треба	 ништа	 додавати,	 баш	пасује	 уз	
славље,	а	имају	рашта	и	славити.	 	 											М.Ђокић Увек на лицу места: Мијодраг Читаковић на  

операцији вађења ротора агрегата Х4

 Мора се обавити капитални ремонт  РХЕ
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ПОЧЕЛА ЗАВРШНА ФАЗА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

 Приликом	 свечаног	 пуштања	 у	 рад	 ревитали-
зованог	 трећег	 агрегата	 09.10.2012.	 године,	 Зорана	
Михајловић,	министар	енергетике	и	заштите	животне	
средине,	је	притиском	на	тастер	зауставила	четврти	
аграгат	 означивши	 тако	 почетак	 четврте,	 завршне	
фазе	 ревитализације	 у	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”.	Међутим,	
радови	 су	 почели	 11.	 октобра,	 јер	 је	 10.	 октобра	
извршено	снимање	ИЕЦ	карактеристика	турбинског	
регулатора,	 које	 је	 обави	 Институт	 “Никола	 Тесла”.				
Поменутог	 11.	 октобра	 су	 спроведене	 све	 мере	
обезбеђења	 и	 агрегат	 је	 предат	 Андрицу,	 узвођачу	
радова	 –	 истиче	 Слободан	 Спасојевић,	 самостални	
инжењер	 за	 модернизацију	 и	 ревитализацију.	
Затим	 су	 започети	 уобичајени	 послови	 по	 тачно	
утврђеном	динамичком	плану,	кренула	је	демонтажа	
агрегата.	 Ротор	 је	 извађен	 19.октобра,	 ова	 сложена	
и	 комплексна	 операција	 је	 изведена	 без	 проблема,	
радила	 је	 то	 стручна,	 увежбана	 екипа	 из	 ХЕ”Бајина	
Башта”.	 Ротор	 је	 одложен	 на	 монтажни	 простор	
и	 започета	 је	 демонтажа	 полова,	 пакет	 лимова	 и	
паока	 са	 главчине,	 која	 ће	 бити	 послата	 у	 фабрику	
ВАЈЦ	 у	 Аустрију.	 У	 фабрици	 се	 праве	 нови	 паоци,	

 Са церемоније отварања радова четврте фазе ревитализације 
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ПОЧЕЛА ЗАВРШНА ФАЗА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

ТЕМА БРОЈА / Ревитализација

који	 се	 заварују	 и	 монтирају	 на	 главчину.	 Потом	
следи	 демонтажа	 турбинског	 поклопца	 и	 вратила	
(у	 комплету),	 онда	 се	 на	 монтажном	 простору	 овде	
у	ХЕ	одваја	турбински	поклопац	од	вратила	врше	се	
прегледи	 чишћење	 и	 транспорт	 вратила	 у	 фабрику	
“Андриц	Хидро”	у	Равенсбургу-	Немачка,	а	турбински	
поклопац	се	шаље	у	фабрику	у	Грацу	–	Аустрија.	Затим	
следи	 демонтажа	 лопатица	 спроводног	 апарата,	
потом	радног	кола	па	обрада	доњег	прстена	од	стране	
фирме	 “МЕТАЛЛОК”,	 због	 закривљености	 турбине	
потом	 иде	 пескарење	 и	 антикорозивна	 заштита	
спирале	 и	 сифона	 –	 каже	 Спасојевић.	 Сви	 побројани	
и	непобројани	радови	требало	би	да	буду	 завршени	
у	августу	следеће	године	–	када	се	планира	коначан	
завршетак	 радова	 на	 ревитализацији	 у	 ХЕ	 ”Бајина	
Башта”.	 	 	 	 				 						М.Ђокић

Пуштање у погон Х3 агрегата

Припрема алата пред деликатне операције



ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА     Бр. 10  /  НОВЕМБАР 2012 10

WWW.DLHE.RS

ДОБРО РАДЕ –
ЗВОРНИКУ СЕ НАДАЈУ 

	 Народна	пословица	каже	–	добро	ради	и	добру	се	
надај	 и	 баш	 тако	 се	 понашају	 мајстори	 “Гоше”,	 који	
као	подизвођач	раде	сво	време	ревитализације	у	ХЕ	
”Бајина	Башта”.	Екипа	броји	25	радника,	чета	мала	али	
одабрана.	Све	поверене	послове	обављају	квалитетно	
и	 на	 време,	 због	 њих	 никада	 није	 било	 кашњења.	
Напротив,	својим	самопрегорним	радом	у	две	смене	
кад	устреба	надокнађују	закашњења	настала	из	било	
каквих	 разлога.	 Живко	 Стијовић,	 шеф	 градилишта	
“Гоше”	 за	 своју	 екипу	 каже	 –	 да	 је	 то	 екипа	 злата	
вредна	и	чинио	је	све	могуће	да	 је	задржи	на	окупу,	
да	се	не	разиђе	по	другим	градилиштима.	Успео	је	али	
наглашава	велику	захвалност	директору	Читаковићу	
и	 осталим	 руководиоцима	 који	 су	 имали	 велико	
разумевање	 за	 њих,	 давали	 су	 им	 и	 друге	 послове	
-	 када	 послова	 на	 ревитализацији	 понестане.	 Тако,	

 "Гошa" демонтира турбину

ТЕМА БРОЈА / Ревитализација

урадили	 су	 три	 спојнице	 на	 турбинском	 цевоводу-	
на	 хоризонталном	 	 и	 косом	 делу.	 Такође	 ”Гоша”	 је	
у	 својој	 фабрици	 у	 Великој	 Плани	 направила	 нови	
кран	од	25	тона,	који	ће	бити	монтиран	у	машинску	
халу	 ХЕ	 изнад	 сва	 четири	 агрегата.	 Требао	 је	 бити	
довежен	и	монтиран,	то	је	одложено.	Биће	монтиран	
по	завршетку	ревита-лизације.
	 Да	изјавау	Живка	Стијовића	како	 је	његова	екипа	
злата	 вредна	 неко	 не	 схвати	 као	 самохвалисање	 –	
питао	 сам	 неке	 руководиоце	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”	 и	
замолио	их	да	њихов	рад	и	мајсторство	непристрасно	
оцене	и	сви	су	се	веома	похвално	о	њима	изјаснили,	
а	 Слободан	 Спасојевић	 самостални	 инжењкер	 за	
модернизацију	 и	 ревитализацију	 каже	 –	 стварно	 су	
добри	момци,	у	сваком	погледу.	Добро	раде,	Зворнику	
се	надају.										 	 	 	 								М.Ђокић Радно у погону ХЕ ”Бајина Башта”
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Није	познато	да	ли	је	покојни	Раденко	Николић,	бивши	
дугогодишњи	директор	ХЕ	“Бајина	Башта”	и	генерални	
директор	 	ЗЕП-а,	читао	и	да	ли	 је	веровао	у	Креманско	
пророчанство,	али	је	веровао	у	себе	и	одиграо	одлучујућу	
улогу	 у	 остваривању	 најневероватнијег	 пророчанства	
креманског	 пророка	 –	 да	 ће	 Дрина	 потећи	 на	 Тару.	 То	
чудо	над	чудима	се	стварно	догодило	26.	новембра	1982.	
године.	Две	моћне	 “Тошибине”	пумпе	од	по	315	МW	су	
из	 језера	 ХЕ	 “Бајина	 Башта”	 пумпале	 воду	 кроз	 тунел	
дужине	8	километара	и	пречника	6,3	метра	у	језеро	РХЕ	–	

горе	где	Тара	додирује	небо,	а	орлови	свијају	своја	гнезда.	
А	 када	 устреба	 електричне	 енергије,	 вода	 ће	 се	 кроз	
цевовод	сјурити	на	моћне	јапанске	турбине	и	у	киловате	
претворити.	 Мегавати	 из	 станишта	 орлова!	 Колосална	
идеја	 и	 колосално	 дело	 људске	 памети	 и	 руку,	 али	 до	
његове	 реализације	 проливено	 је	 много	 зноја,	 напора	
и	 труда.	 Бројни	 градитељи	 су	 дали	 све	 од	 себе	 неки	 и	
оно	 најдрагоценије	 –	 свој	 живот.	 Ово	 неће	 бити	 прича	

МЕГАВАТИ ИЗ СТАНИШТА ОРЛОВА

ТЕМА БРОЈА / Сећања на градњу РХЕ
СЕЋАЊА НА ГРАДЊУ РХЕ ”БАЈИНА БАШТА”

о	 техничким	 подацима	 РХЕ,	 читаоци	 су	 то	 више	 пута	
читали	и	слушали,	ово	јe	прича	о	људима	који	направише	
ово	светско	чудо	од	електране	са	највећим	падом	на	свету.	
Светска,	а	наша!	Хтео	сам	овај	текст	да	насловим	овако	–	
“ОНИ	СУ	ГРАДИЛИ	РХЕ”,	али	сам	одустао	од	намере,	 јер	
ни	један	текст	не	би	могао	да	оправда	такав	наслов,	не	
би	имало	 смисла.	 РХЕ	 је	 градило	139	предузећа	 око	35	
наших	великих	и	мањих	фирми,	али	из	целог	света	–	од	
Европе,	Америке,	Русије	и	Јапана,	чија	је	фирма	“Тошиба”	
произвела	 и	 испоручила	 мотор	 –	 генераторе.	 Многи	
заслужни	 градитељи	 су	 у	 пензији	 или	 су	 преминули.	
Тројица	кључних	људи	у	реализацији	овог	мега	пројекта	
–	Раденко	Николић,	Радован	Јемцов	и	Станимир	Мандић	
нису	 на	 жалост	 међу	 живима,	 они	 са	 небеских	 висина	
посматрају	своју	реверзибилку.	Нема	их	више,	али	сећања	
на	велико	дело	су	жива	и	живеће.
	 Неколико	месеци	после	пуштања	у	погон,	РХЕ	“Бајина	
Башта”,	дакле	пре	30	година,	у	хотелу	“Језеро”	разговарао	
сам	 за	 лист	 “ЗЕП”	 са	 Раденком	 Николићем,	 тадашњем	
директором	ХЕ	“Бајина	Башта”	и	сећам	се	сваке	речи	које	
је	 изговорио	 овај	 чудесни	 градитељ.	 Одмах	 на	 почетку	
разговора	рече	–пројекат	РХЕ	 је	пуне	три	године	био	у	
мојој	фиоци	стола	и	нико	за	њега	није	знао,	осим	мене	и	
једног	човека	из	владе	Србије!	И	када	смо	се	појавили	на	
Савезном	 Извршном	 Већу	 тадашње	 велике	 Југославије	
које	је	одлучивало	оградњи	–	са	захтевом	су	се	појавили		и	
Бистрица	и	Зворник	и	они	су	хтели	да	граде	реверзибилне	
ХЕ	па	“Ђердап-	2”,	а	било	је	захтева	за	градњу	електрана	
из	Хрватске	и	Словеније.	Међутим,	ми	смо	једини	имали	
пројекте	 и	 сву	 потребну	 документацију.	 И	 ми	 смо	
победили,	али	до	победа	на	градилишту	је	требало	много	
труда,	напора	и	пара.	Е,	а	знаш	ли	колико	је	РХЕ	каснила	
са	 градњом	 и	 колико	 је	 више	 финансијских	 средстава	
потрошено	 него	 што	 је	 планирано?	 -	 Рекох	 да	 знам	 и	
заћутах	 пред	 гомилом	 његових	 питања	 и	 одговора.	 А,	
знаш	ли	–зашто	?	-	Паре	су	у	питању,	то	је	питање	свих	

Раденко Николић и Вељко Влаховић: Добра 
сарадња са државним врхом Југославије
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питања	када	се	ради	и	гради.	Када	ја	кажем	да	техничар	
у	 тунелу	 треба	 да	 има	 дупло	 већу	 плату	 од	 техничара	
у	 канцеларији	 –	 ви	 машете	 неким	 правилницима	 и	
Самоуправним	споразумима,	ма	какви	правилници,	какво	
самоуправљање,	то	су	трице	и	кучине	ствар	 је	проста	–	
добро	плати	и	нема	проблема	има	да	се	ради	и	брже	и	
боље.	Па	ова	иста	екипа	“Хидротехнике”	са	којом	смо	овде	
имали	много	проблема	отишла	је	у	Алжир	да	прави	брану.	
Добили	су	посао	пре	Американаца	и	завршили	посао	шест	
месеци	пре	рока?!	Као	потврда	тезе	да	су	паре	најбоља	
ињекција	 за	 лечење	 градитељских	 болести	 потврђује	
и	 догађај,	 који	 је	 испричао	 Боћа,	 пословођа	 “Гошине”	
екипе	 на	 ревитализацији	 ХЕ,	 а	 радио	 је	 и	 на	 изградњи	
РХЕ.	Раденко	Николић	је	чинио	све,	па	и	више	од	тога	да	
градњу	 убрза.	Па	 једног	 дана	 зовне	 руководиоце	 Гоше,	
која	је	градила	цевовод	до	Таре	и	уграђивала	је	три	цеви	
дневно	те	их	упита	–	а,	ако	ја	вама	платим	више	можете	ли	
да	уградите	више	цеви?	–	Може,	нема	проблема,	рекоше,	а	
рекоше	и	цену.	Раденко	се	одмах	сагласио,	уграђивали	су	
пет,	па	седам	и	догураше	до	рекордног	учинка	–уградише	
и	свих	13	цеви!
	 Раденко	 Николић	 је	 целог	 живота	 градио,	 послу	
је	 био	 одан	 до	 фанатизма.	 Причајући	 о	 послу,	 често	
је	 падао	 у	 ватру	 која	 се	 не	 гаси.	 Па	 ми	 исприча	 и	 ову	
невероватну,	а	истиниту	причу.	–	Не	ваља	један	управник	
“Хидротехнике”	 (Хидротехника	 је	 била	 главни	 извођач	
грађевинских	 радова),	 не	 ваља	 други...	 не	 ваља	 седми,	
осми	ваља,	Симо	Наков	 се	 звао	тај	 управник	што	ваља.	
И	 посао	 крену,	 али	 поменути	 управник	 хоће	 да	 иде	 у	
Африку?!	 Е,	 ту	 Раденко	 побесни	 начисто,	 зовне	 оног	
помињаног	човека	из	Владе	и	каже	му	–	затвори	овога!-	
Како	 затвори,	 човече,	 ту	 је	 закон,	 самоуправљање...Ма	
какав	закон,	какво	самоуправљање,	посао	крено,	а	он	хоће	
у	Африку	по	доларе!	Такав	је,	ето	био	Раденко,	а	да	није	
био	такав	питање	је	када	би	се	и	како	окончао	овај	велики	
подухват	градње	РХЕ.
	 Пребирајући	 по	 именима	 људи	 који	 сада	 раде	 у	
ХЕ”Бајина	Башта”,	а	учествовали	су	у	градњи	РХЕ,	некако	
се	сетих	Благоја	Тошића,	пословође	машинске	радионице.	

Знам	да	је	дошао	у	ХЕ	1975.	године	и	морао	је	учествовати.	
И	јесте.	Благоје,	вазда	насмејан	прича	–	био	сам	у	екипи	
са	Полићем	и	Мањом,	радили	смо	у	тунелу	до	кртице	која	
је	бушила	утробу	Таре.	До	кртице	су	била	два	вагона,	па	
када	кртица	избуши	 сав	камен	и	 земља	 се	 смешта	у	 та	
два	вагона,	а	када	се	они	напуне	 	 -	 	машина	подигне	те	
вагоне	и	склони	их,	а	постави	два	празна.	Е,	ту	машину	
смо	 ми	 одржавали.	 Ја	 најмлађи	 носај	 алат	 и	 рмабачи.	
Било	 је	 много	 тешко,	 али	 и	 лепо	 на	 неки	 начин.	 Лепо	
смо	се	дружили,	радила	“Качара”,	одемо	и	напијемо	се	ко	
људи.	Радио	сам	до	краја,	био	сам	на	бродићу	и	посматрао	
како	 разбијена	 флаша	 шампањца	 означава	 остварење	
креманског	 пророчанства	 -	 Дрина	 је	 стварно	 дошла	 на	
Тару!
	 Пребирајући	по	именима	људи	који	су	учествовали	на	
градњи	РХЕ,	 поменух	Тривуна	Вучетића,	 дипломираног	
машинског	 инжењера,	 а	 Благоје	 рече	 –	 е,	 он	 је	 крваво	
закачио!
	Довољан	разлог	да	се	упутим	њему.

  Благоје Тошић

  У време изградње

ТЕМА БРОЈА / Сећања на градњу РХЕ
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Тривун	 Вучетић	 је	 завршио	 Машински	 факултет	 1978.	
Године	и	дошао	у	ХЕ	”Бајина	Башта”,	али	га	нису	примили	
иако	је	имао	препоруку	професора	Ива	Вушковића,	највећег	
живог	 хидрауличара	 у	 тадашњој	 великој	 Југославији.	
Тачније,	 одрадио	 је	приправнички	 стаж	од	
годину	дана	и	добио	отказ,	који	и	сада	чува.	
Радио	 је	пар	месеци	онако	у	неизвесности,	
а	1979.	године	су	га	примили.	Онај	Благојев	
израз	 “крваво	 закачио	 градњу	 	 РХЕ”	 значи	
–	 радио	 је	 на	 монтажи	 од	 спирале	 (то	 је	
најнижи	део	агрегата)	до	пуштања	у	погон.	
Додељен	је	у	групу	са	Радославом	Гордићем,	
од	 кога	 је	 много	 научио,	 а	 највише	 од	
Радована	Јемцова,	он	је	био	екстра	стручњак	
чије	 име	 Тришо	 изговара	 са	 поштовањем	
и	 дивљењем.	 Радио	 је	 на	 хидрауличним	
инсталацијама,	 сви	 су	 мислили	 да	 ради	
у	 “Хидромонтажи”,	 која	 је	 била	 извођач	
радова.	 А	 знали	 су	 га	 по	шлему,	 рударској	
лампи	 и	 поцепаној	 бунди,	 а	 то	 има	 своје	
објашњење.	 Доле	 код	 дренажних	 бунара	
била	је	вода,	све	је	поплављено,	не	знаш	да	ли	је	дубина	
пет	сантиметара	или	пет	метара.	Ишло	се	преко	греда	и	
када	нестане	струје,	а	бивало	је	то,	останеш	у	мраку	и	ето	
белаја.	Срећом,	када	плати	доручак,	а	касирка	нема	кусур	
–	давала	му	шибице	и	то	га	је	спасило	једном	када	је	остао	
у	мраку.	То	беше	једном,	али	код	Трише	нема	други	пут.	

ЧОВЕК СА РУДАРСКОМ
ЛАМПОМ

Задужио	је	шлем,	рударску	лампу	коју	је	качио	на	шлем	
и	нема	проблема.	А,	што	 је	бунда	била	поцепана	и	то	 је	
логично	и	нормално	било,	јер	куда	год	кренеш	–	закачиш	
за	арматуру,	које	је	било	свуда,	градња	је	то.	Плете	своју	

причу	Тришо	даље	–	пошто	је	био	млад	
као	гуштер	у	војсци,	направе	му	зврчку.	
Наговоре	 га	 да	 предложи	 архитекти	
Бркићу	 да	 се	 нешто	 офарба	 у	 жуто,	 а	
Бркић	је	жуту	боју	мрзео	из	дна	душе!	
Радило	 се	 крваво-	 каже	 Тришо,	 али	 је	
било	и	шале.	Радници	“Хидромонтаже”	
су	се	пресвлачили	у	бараци	и	сваки	пут	
им	неко	завеже	ногавице	од	панталона	
намртво,	 као	 и	 пертле	 на	 ципелама.	
Тако	су	увек	каснили	са	одласком	кућ.	
То	 је	 радио	 краниста,	 није	 му	 било	
тешко	 да	 сиђе	 са	 крана	 и	 направи	 ту	
заврзламу.	 Када	 су	 га	 открили-нису	
му	ништа	рекли,	 али	 су	његов	велики	
метални	 сандук	 у	 који	 је	 он	 стављао	
своје	 одело,	 заварили!	 А	 догађај	 који	

се	 збио	 пред	 пуштање	 РХЕ	 у	 погон,	 није	 нимало	 био	
смешан.	Требало	 је	 опрати	цевовод	водом.	Требао	 је	да	
пусти	мало	воде,	али	је	грунуо	талас,	мислили	смо	да	се	
Тара	руши.	Талас	их	је	побацао	као	играчке	до	рачве,	али	
је	колега	на	Тари	смирио	затварач,	који	му	се	био	отео	и	
смирили	смо	се	–	ако	смо,	уопште	имали	времена	и	да	се	

  РХЕ ”Бајина Башта”

ТЕМА БРОЈА / Сећања на градњу РХЕ

Тривун Вучетић са Рифатом,
пословођом "Хидромонтаже"
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уплашимо,	каже	Тришо.	После	
тога,	радио	је	са	Јапанцем,	који	
се	звао	Уенума	на	испитивању	
и	 подешавању	 хидраулике	 и	
регулације	 агрегата.	 По	 целу	
ноћ	 смо	 причали,	 а	 када	 не	
можемо	 да	 се	 споразумемо	 –	
цртали	смо	на	једном	великом	
дијаграму	 –	 каже	 Тришо.	 У	
поноћ	 Јапанац	 га	 отера	 да	
спава,	 он	 остане	 да	 дежура	
јер	 је	 тада	 Тришо	 правио	

кућу-	 па	 да	 се	 мало	 одмори.	 Када	 је	 РХЕ	 пуштена	 у	
погон,	 код	 испитивања	 у	 пумпном	 систему,	 радило	 се	
ноћу	 јер	 је	 дању	 ваљало	 отклањати	 кварови	 којих	 је	 у	
почетку	 рада	 било.	 Требало	 је	 отклањати	 кварове	 на	
великим	компресорима	од	80	бара	и	3	пута	130	киловата.	
Посебно	 је	 интересантна	 прича	 како	 је	 Тришо	 постао	
специјалиста	за	компресоре.	Неко	га	је	видео	у	друштву	са	
немачким	сервисером	за	компресоре	и	рекао	да	је	Тришо	
специјалиста	 за	компресоре	 јер	 се	дружи	 са	поменутим	
немачким	стручњаком,	а	он	је	само	Немца	одвео	до	собе	
у	којој	станује	Јапанац	Кавасаки!	И	ништа	више.	Остао	је	
Тришо	на	одржавању	РХЕ,	а	када	је	1990.	године	Гордић	
отишао	 у	 Београд	 –	 све	 је	 пало	 на	њега,	 био	 је	 главни	
инжењер	у	РХЕ.	Није	било	лако,	сви	кварови	су	били	први	
непознати.	Рецимо,	код	испитивања	хладњака	који	има	
4	пута	по	780	цевчица	 –	 Јапанци	 су	рекли	да	испитамо	
сваку	цевчицу,	 то	 је	огроман	посао,	 синула	нам	 је	идеја	
за	боље	решење,	експресно	брзо.	То	је	заинтересовало	и	
Јапанце	и	они	су	од	нас	нешто	научили	-	истиче	Тришо.	
Иначе,	Тришо	каже	да	је	за	време	градње	проблема	било	
горе	у	тунелу,	он	је	био	у	машинској	згради	ту	није	било	
ни	проблема	ни	кашњења,	радило	 се	рутински.	Било	 је	
страшно	стресно	због	буке	и	вибрација,	али	је	најстресније	
било	када	отклањамо	неки	квар	у	РХЕ,	а	диспечери	ЕПС-а	
притисну	са	питањима	–	када	ће	бити	готово,	били	смо	
под	страховитим	притиском,	 јер	 је	ова	електрана	веома	
важна	за	рад	електроенергетског	система	она	пегла	1200	
МW	-	од	минус	600	до	плус	600	мегавата.

	 Ту	 Тришо	 заврши	 причу	 о	 градњи	 РХЕ	 у	 којој	 је	
учествовао,	али	ту	не	би	и	крај	разговора.	Испричах	и	 ја	
њему	причу	како	ми	се	жалио	његов	отац	Вук	Вучетић	–	
школовао	сам	сина	да	буде	инжењер	и	господин,	а	он	се	
завлачи	по	ћошковима	електране,	егал	ради	са	браварима	
и	 дође	 кући	 сав	 прљав	 и	 поцепан	 !	 Међутим,	 није	 био	
у	 праву,	 вредело	 је.	 Учествовањем	 у	 монтажи	 моћних	
агрегата	 и	 сам	 је	 постао	 моћан	 стручњак,	 за	њега	 нема	
тајни	у	одржавању,	јер	зна	где	је	сваки	вентил,	шраф,	пуно	
их	је	лично	уашрафио.
	 А	 градња	 РХЕ	 је	 била	 и	 ковница	 кадрова,	 ту	 су	
стасали	многи	стручњаци	и	мајстори	свог	посла.	Раденко	
Николић	је	бацио	у	ватру	тада	младе	инжењере	–	Раденка	
Петровића,	Мијодрага	Читаковића	 ,Ивана	Миловића...	 то	
је,	итекако	уродило	плодом,	јер	они	који	су	ушествовали	
у	 изградњи	 су	 богомдани	 у	 одржавању.	 А	 да	 су	 добро	
одржавали	РХЕ	–	најбољи	доказ	је	чињеница	да	је	радила	
20	година	без	генералног	ремонта	који	Јапанци	обављају	
након	8	до	10	година	непрекидног	рада.
	 По	неписаном	правилу,	све	добре	приче	се	завршавају	
са	 конобарима,	 па	 ће	 и	 ова.	 Наиме,	 највише	 прича	 са	
изградње	РХЕ	знају	тројица	конобара	–	Мићо	Стаменић,	
Драган	Видовић	и	Бели,	који	су	тада	служили	градитеље	
у	хотелу	“Језеро”.	Мићо	зна	сијасет	прича,	издвојио	је	једну	
–	скупио	директор	Раденко	све	руко-водиоце	извођачких	
фирми,	грми	на	њих,	тресе	се	хотел,	само	тражите	паре,	а	
посао	слабо	иде	мајку	вам	српску!

 Радомир Тришић Бели и Драган Видовић

 Мићо Стаменић

ТЕМА БРОЈА / Сећања на градњу РХЕ

  Свечано пуштање у рад РХЕ "Бајина Башта"

 Акумулација у Заовинама
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Овогодишњи	 ремонтни	
радови	 у	 ПД	 ”Дринско-
Лимске	 ХЕ”	 одвијали	 су	
се	 у	 врло	 неповољним	
условима	 јер	 се	 радило	
на	 минус	 20	 и	 плус	 40	
степени,	 а	 средства	 за	
ремонте	 су	 два	 пута	
умањивана	 од	 стране	
ЕПС-а.	 Но,	 као	 и	 ранијих	
година	радни	људи	При-
вредног	 друштва	 су	

показали	 велику	 одговорност	 и	 стручност	 успешно	 су	
завршили	ремонте	и	негу	постројења		што	је	резултирало	
поузданом	 раду	 свих	 наших	 објеката	 –	 истиче	 Иван	
Миловић,	заменик	директора	Привредног	друштва.	

ХЕ "Бајина Башта"
	 У	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”	 класичан	 ремонт	 је	 обављен	
само	 на	 агрегату	 Х-1,	 радило	 се	 и	 на	 осталима,	 али	
се	 ти	 радови	 не	 могу	 сврстати	 у	 класичне	 ремонте.	
Агрегат	 Х-3	 је	 био	 у	 ревитализацији	 током	 скоро	 целе	
године	 после	 једномесечног	 пробног	 рада,	 пуштен	 је	 у	
погон	 09.10.2012.	 године,	 а	 започела	 је	 ревитализација	
последњег,	 четвртог	 агрегата.	 На	 агрегату	 Х-2,	 који	 је	
ревитализован	 пре	 годину	 дана,	 отклањани	 су	 уочени	
недостаци	приликом	једногодишњег	гаранцијског	рада.	
Замењени	 су	 сви	 сервомотори	 (20	 комада)	 новима,	 на	
којима	 су	 извршена	 одређена	 побољшања	 у	 односу	 на	
постојеће,	 прегледан	 је	 водећи	лежај	 и	извршена	мања	
реконструкција	улазних	ивица.	Затим,	урађена	су	извесна	
побољшања	 на	 контролном	 систему	 и	 замена	 уљних	
вентила	на	расхладном	систему	трансформатора	чиме	је	
побољшан	рад	расхладног	система.	Треба	навести	и	неке	
важније	радове	на	опреми	ХЕ	”Бајина	Башта”,	обављене	
током	ове	године	-	завршен	је	ремонт	компензаторских	
спојница	цевовода	агрегата	Х-3	и	Х-4	тако	да	су	све	четири	
спојнице	 ремонтоване	 у	 задње	 три	 године.	 Такође,	
извршена	 је	 реконструкција	 управљања	 дренажним	

пумпама	 у	 брани	 ХЕ,	 а	 урађена	 је	 нова	 инсталација	 и	
пуштен	у	рад	 систем	 за	 заштиту	од	пуцања	цевовода	у	
брани	ХЕ.	Урађена	је	адаптација,	испитивање	и	пуштање	
у	рад	интерфејса	за	потребе	синхроног	старта	агрегата	у	
РХЕ	на	нови	ревитализовани	агрегат	Х-3	у	ХЕ	и	завршена	
је	дислокација	електричних	заштита	далековода	број	210	
и	211,	тестирање	и	пуштање	у	рад	–	каже	Миловић.
	 Грађевински	 радови	 су	 извршени	 према	 плану	 и	
потреби	 ревитализације,	 инвестиционих	 улагања,	
екологије	 и	 текућег	 одржавања.	 Они	 се	 у	 принципу	
могу	 поделити	 у	 две	 групе	 –	 на	 радове	 који	 се	 изводе	
плански	 на	 годишњем	 нивоу:	 сеизмолошко	 осматрање	
објеката,	 геодетска	 мерења,	 анализа	 и	 оцена	 стања	
објеката,	телеметријска	осматрања,	те	активности	везане	
за	 водоводна	 постројења	 Тара	 и	 Перућац	 (одржавање,	
реконструкција,	 издавање	 техничких	 услова	 за	 нове	
прикључке...)	 и	 радови	 који	 се	 изводе	 по	 годишњем	
плану	 пословања,	 еколошке	 и	 радове	 за	 које	 се	 укаже	
потреба.	Навешћемо	неке:	 активности	на	 пројектовању	
одвођења	процуреле	воде	на	темељним	испустима	бране	
ХЕ,	 пројекат	 реконструкције	 водовода	 “Тара”,	 пројекат	
осигурања	десне	и	леве	обале	Дрине,	низводно	од	бране.	
Затим,	преглед	оцена	и	мишљење	о	разним	пројектима	
на	 нивоу	 Привредног	 друштва,	 највише	 се	 то	 односи	
на	 ХЕ”Зворник”,	 па	 грађевински	 радови	 на	 уградњи	
нових	темељних	носача	генератора	Х-3	у	ХЕ,	уљне	каде	
испод	 трансформатора	 у	 ХЕ,	 преглед	 улазних	 решетки	

СПРЕМНИ ЗА ЗИМУ

 Иван Миловић

 ХЕ "Увац"  
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затварача	у	ХЕ,	санација	кранске	стазе	 	крана	25	тона	у	
погону	 ХЕ,	 еколошки	 радови	 на	 чишћењу	 преграда	 на	
рекама	 Јабланица	 и	 Рзав,	 одржавање	 путева,	 зелених	
површина	и	хигијене,	радови	на	изради	утврде	на	десној	
обали	испод	бране	ХЕ	и	радови	на	осигурању	обале	јетера	
у	Перућцу	на	ушћу	Дервенте	и	израда	пута.

РХЕ "Бајина Башта"
	 Што	 се	 тиче	 Реверзибилне	 хидроелектране,	 која	 је	
ове	 године	 навршила	 30	 година	 успешног	 рада,	 она	
ради	у	врло	неповољним	погонским	условима	што	има	
за	 последицу	 –	 знатно	 брже	 хабање	 појединих	 делова	
и	 склопова.	Сама	чињеница	да	 је	ова	РХЕ	радила	пуних	
20	година	без	великог	генералног	ремонта,	а	Јапанци	га	
врше	сваких	8-10	година,	довољно	говори.	У	току	2012.	
године	 активирани	 су	 разговори	 са	 “Тошибом”,	 везани	
за	ревитализацију	наше	РХЕ	која	је	планирана	за		2015.	и	
2016.	годину	–	каже	Миловић.
	 Ремонт	агрегата	Р-1	обављен	је	у	времену	од	16.07.	до	
14.08.	а	рдугог	агрегата	од	05.08.	до	03.09.		ове	године,	а	
тоталан	застој	РХЕ,	због	ремонта	заједничке	опреме	био	
је	од	05.	до	14.августа.	У	принципу,	обављени	су	класични,	
типски	 ремонти,	 без	 неких	 већих	 захвата.	 Од	 важнијих	
послова,	 побројаћемо	 неке	 –	 спроведена	 је	 тендерска	
процедура	 и	 изабран	 пројектант	 за	 израду	 Идејног	
пројекта,	са	студијом	оправданости	за	набавку	и	уградњу	
статичког	 фреквентног	 претварача	 –	 “Енергопројект”-	
Београд.	 Пројектовање	 је	 у	 завршној	 фази	 и	 очекује	 се	
да	 до	 краја	 2012.	 године	 овај	 пројекат	 буде	 завршен.
Уградњом	статичког	фреквентног	прекидача	омогућиће	
се	директно	покретање	агрегата	РХЕ	у	пумпном	режиму,	
чиме	 ће	 се	 избећи	 веома	 неповољан	 рад	 агрегата	 ХЕ	
”Бајина	Башта”	у	процесу	синхронизације	агрегата	РХЕ	у	
пумпном	погону.
	 У	току	овогодишњих	ремоната	у	разводном	постројењу	
РХЕ	220	КВ	обављени	су	велики	и	врло	важни	послови	
–	 набављени	 су	 уграђени,	 испитани	 и	 пуштени	 у	 рад	
трополни	и	петополни	растављачи	220	КВ,	 завршена	 је	
ревитализација	 последњег	 тансформатора	 од	 160	 КВА,	
са	заменом	уљног	суда	и	препакивањем	ревитализованог	
активног	 дела	 трансформатора.	 Трансформатор	 је	
испитан	 и	 пуштен	 у	 погон.	 Тиме	 је	 заокружен	 процес	
замене	и	ревитализације	расклопне	опреме	у	разводном	
постројењу	 220	 КВ	 у	 РХЕ,	 започет	 задњи	 протеклих	
година-	каже	Миловић.
	 Велики	 посао	 је	 обављен	 на	 испитивању	 и	
класификацији	 судова	 под	 притиском	 у	 РХЕ,	 а	 на	
агрегату	 Р-1	 радило	 се	 на	 смањењу	 буке	 и	 вибрације	
агрегата,	 смањењем	 зазора	 у	 регулационом	механизму,	
на	решавању	овог	проблема	се	и	даље	ради.	Такође,	на	
агрегату	 Р-1	 извршено	 је	 рецентрирање	 ротирајућих	

маса,	због	повећања	вибрација	на	генераторском	водећем	
лежају,	изрок	је	проширење	бурета	генератора.

"Лимске ХЕ" 
	 У	 “Лимским	ХЕ”,	поред	редовних	ремонтних	радова	у	
овој	години	велике	активности	су	усмерене	на	припреми	
документације	за	ревитализацију	ХЕ	”Потпећ”	и	уградњу	
четвртог	агрегата	и	припрему	докуметације	за	планирану	
израдњу	РХЕ	”Бистрица”,	снаге	680	мегавата.	То	ће	бити	
круна	развоја	ЕПС-а	и	ПД	”Дринско-Лимске	ХЕ”,	а	имаће	
и	 велики	 значај	 за	 читав	 регион.	 За	 овај	 мегапројекат	
урађена	 је	 анализа	 Студије	 оправданости,	 извршена	 је	
ревизија	 постојећег	 Идејног	 пројекта.	 У	 току	 је	 израда	
тендерске	документације	за	еколошке	студије	и	Студије	
оправданости	са	Идејним	пројектом.
	 Ремонт	агрегата	 у	ХЕ	 ”Увац”обављен	 је	 у	 времену	од	
09.07.2012.	до	06.08.2012.	године,	а	од	важнијих	послова	
који	 су	 обављени	 треба	 поменути	 –	 замену	 прекидача	
блока	и	растављача	у	РП	110	КВ,	као	и	замену	манжетни	
на	лопатицама	спроводног	апарата.

	 Ремонт	 агрегата	 “А”	 у	 ХЕ	 ”Кокин	 Брод”	 обављен	 је		
од	 21.05.2012.	 до	 14.06.2012.	 године,	 а	 тотални	 засој	
је	 био	 од	 07.06.2012.	 до	 14.06.2012.	 године.	 Извршена	
је	 реконструкција	 дренажног	 система	 електране,	 са	
заменом	 обе	 дренажне	 пумпе	 новим,	 реконструкција	
цевног	 система	 дренаже	 и	 израда	 нове	 аутоматике	 за	
упуштање	пумпи.	Урађен	је	сервис	тиристорских	побуда	
на	 оба	 генератора	 од	 стране	Института	 “Никола	Тесла”	
и	 замењени	 су	 струјни	мерни	 трансформатори	 у	 једној	
фази	на	два	далеководна	поља.
	 Ремонт	ХЕ	 ”Бистрица”	 је	обављен	у	исто	време	као	у	
Кокином	Броду,	а	од	важнијих	послова	треба	издвојити		
уграђивање	 новог	 турбинског	 лежаја	 на	 агрегату	 “А”	
и	 замену	 горњег	 водећег	 лежаја	 на	 агрегату	 “Б”,	 као	 и	
санацију	турбинског	лежаја.	А	саниране	су	и	пукотине	на	
предтурбинском	претварачу	и	сифону	код	истог	агрегата.
	 Ни	 у	 ХЕ	 ”Потпећ”	 није	 било	 већих	 захвата,	 обављен	
је	класичан	ремонт	у	планираном	року	и	обиму	–	каже	
Миловић.

ХЕ ”Зворник” 
	 Што	 се	 тиче	 ХЕ	 ”Зворник”	 најстарије	 електране	
дринског	слива,	ремонти	сва	четири	агрегата	су	обављени	

  Машинска сала у ХЕ "Бајина Башта"
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агрегата	су	завршени		24.	септембра.	Наравно,	опрема	је	у	
добром	стању	и	све	исправно	ради.	Ипак	увек	има	неког	
посла.	У	августу	је	у	ХЕ”Овчар	Бања”	уграђен	поправљени	
побудни	трансформатор,	а	у	јулу	су	извршена	гаранцијска	
испитивања	 на	 оба	 агрегата	 -	 истиче	 Љубинко	
Филиповић,	директор.	Пре	испитивања	”Север”	је	урадио	
неке	 експерименталне	 захвате	 на	 вентилаторском	
систему	 генератора	 у	 циљу	 смањења	 вентилаторских	
губитака.	 Прелиминарни	 резултати	 ове	 интервенције	
су	 дали	позитивне	 ефекте	и	 након	 коначних	 резултата	
приступиће	 се	 реконструкцији.	 Треба	 још	 истаћи	 да	
је	 извршен	 капитални	 ремонт	 хидрауличног	 погона	
темељног	затварача	на	брани	Међувршје.

	 Када	 се	 све	 поменуто	 и	 непоменуто	 сабере	 -	 у	
ПД”Дринско	 Лимске	 ХЕ”	 завршено	 је	 велико	 спремање	
објеката,	ако	се	и	небо	смилује	и	напуни	наше	акумулације	
можемо	рећи	да	смо	спремни	за	наступајућу	зиму	–	каже	
Иван	Миловић.
	 На	 крају	 треба	 рећи	 да	 су	 сви	 ремонти	 у	 овом	
Привредном	друштву	 обављени	 сопственим	 снагама	 уз	
помоћ	локалних	предузећа.	 	 										М.Ђокић

у	 времену	 од	 25.06.2012.	 до	 08.10.2012.	 у	 стандардном	
обиму.	Поред	стандардних	послова	урађено	је	и	следеће:	
сервис	 будилице	 агрегата	 А-2	 и	 А-3,	 сушење	 чврсте	
изолације	блок	трансформатора	агрегата	А-2,	замена	дела	
цевног	 регистра	 хладњака	 уља	носећег	 лежаја	 агрегата	
А-2	 и	 испитивање	 изолационих	 система	 генератора	 и	
блок	трансформатора	агрегата	А2	и	А4.	Од	осталих	важних	
послова,	треба	истаћи	следеће	–	санирање	(ињектирањем)	
повећаног	 процуривања	 у	 брани,	 чишћење	 пловећег	
наноса	у	акумулацији,	скупљање	балирање	ПЕТ	амбалаже,	
одржавање	 у	 технички	 исправном	 стању	 Рибље	 стазе,	
санирање	 утврде	 на	 десној	 обали	 Дрине,	 низводно	 од	
бране.	У	току	су	завршни	радови	на	изради	новог	бунара	
и	резервоара	за	водоснабдевање	Малог	Зворника,	у	циљу	
обезбеђења	 нормалног	 водоснабдевања	 	 М.	 Зворника,	
након	прокопавања	речног	корита.	Завршени	су	радови	
на	 санацији	 косине	 и	 изради	 потпорног	 зида	 на	 десној	
обали	Дрине,	низводно	од	бране.
	 Завршен	 је	 тендер	 за	 ревитализацију	 ХЕ”Зворник”,	
објављен	 је	 15.06.2012.	 године,	 рок	 за	 достављања	

понуда	 је	 био	 09.10.2012	 и	 до	 тог	 рока	 стигле	 су	 4	
понуде.	 Поменутог	 датума	 су	 отворене	 тендерски	
поступак	се	наставља	до	избора	најповољнијег	понуђача	
–	 истиче	 Миловић.	 Подсећања	 ради,	 за	 ревитализацију	
ХЕ”Зворник”одобрен	 је	и	 активиран	кредит	од	немачке	
развојне	 КфW	 банке	 у	 износу	 од	 70	 милиона	 евра.	
Уколико	буде	потребно	-	остала	средства	ће	обезбедити	
ЕПС.	Завршено	је	прокопавање	корита,	низводно	од	бране	
у	вредности	од	око	800.000	евра.	Овај	посао	је	предуслов	
за	ревитализацију	агрегата	у	циљу	повећања	нето	пада,	
а	 тиме	 и	 повећање	 инсталисане	 снаге	 нових	 агрегата.	
А	 уговорена	 је	 и	 израда	 низводногАНЕКСА	 на	 десној	
обали	и	ПЛАТОА	на	левој	обали,	вредност	посла	износи	
око	1.900.000	евра.	Такође	и	ови	послови	су	предуслов	за	
предстојећу	ревитализацију.
	 Израђена	 је	 Студија	 о	 процени	 утицаја	 на	 животну	
средину	пројекта	ревитализације	ХЕ”Зворник”	и	одржана	
јавна	расправа	поистој	–	каже	Миловић.
 
ХЕ ”Електроморава” 
	 Крајем	 2010.	 године	 завршена	 је	 комплетна	
ревитализација	и	модернизација	 	у	ХЕ”Електроморава”-	
Чачак.	Ова	хидроелектрана	не	да	је	подмлађена	–него	је	
нова	све	функционише	беспрекорно	-	па	нема	ни	потребе	
за	неким	већим	послом.	Класични	рутински	ремонти	свих	

 ХЕ "Бистрица"

 Машинска радионица ХЕ "Зворник"

 Вађење ротора агрегата Х4

 ХЕ "Овчар Бања"
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ПРОИЗВОДЊА

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Срби	 су	 небески	 народ,	
али	 им	 небо,	 ове	 године	
није	 било	 наклоњено.	
Задесила	 нас	 је	 сбирска	
зима	 и	 афричко	 лето.	 По	
званичној	 статистици	 из	
Хидрометеоролошког	
завода	 Србије	 –	 ово	 је	
најтоплије	 и	 	 најсушније	
лето	за	125	година	колико	
се	врше	мерења.	Питање	је	
да	 ли	 уопште	 има	 смисла	
разговарати	о	производњи		

електричне	 енерије	 у	 хидроелектранама	 у	 оваквим	
условима	 са	 катастрофалном	 хидрологијом	 где	 је	
доток	Дрине	био	и	40	кубика	у	секунди,	а	не	тако	давно	
беше	 свих	 4.000	 кубика	 дакле	 сто	 пута	 већи.	 Нема	
сумње	да	 је	 статистика	Хидрометеоролошког	завода	
тачна,	али	распоред	падавина	није	био	свуда	исти	–	па	
Радисав	Матић,	помоћник	директора	за	производњу	и	
одржавање	истиче	да	су	биле	три	године	са	лошијом	
хидрологијом	од	почетка	рада	ХЕ	”Бајина	Башта”	-			то	
су	1983,1990.	и	2002.	година.	Ову	катастрофално	лошу	
хидрологију,	узроковану	незапамћеном	сушом,	знатно	
је	ублашила	сибирска	зима	са	огромним	количинама	
снега.	 Дебљина	 снежног	 покривача	 у	 дринском	
сливу	на	 14.000	квадратних	километара	 је	 износила	
просечно	три	метра	и	имали	смо	невероватну	срећу	да	
се	тај	силан	снег	отапао	постепено,по	најповољнијем	
могућем	сценарију.	Ми	нисмо	имали	већи	доток	од	800	
кубика	у	секунди	није	нам	недостајао	агрегат	који	је	
у	ревитализацији,	јер	смо	имали	безначајан	прелив	–
каже	Матић.	Она	народна	пословица	да	свако	зло	има	
своје	добро	се	баш	потврдила.
	 Међутим,	 илузорно	 је	 размишљати	 о	 испуњењу	
плана	 производње	 у	 овој	 години	 у	 оваквим	
хидролошким	 условима	 када	 су	 у	 питању	 проточне	
хидоелектране,	 оне	 сигурно	 је	 већ	 сада	 у	 септембру	
неће	испунити	план.	
	 За	првих	девет	месеци	ове	године	ХЕ	”Бајина	Башта”	
је	 произвела	 1.038.373.966	 киловат-сати	 електричне	
енергије,	 остварење	плана	производње	у	поменутом	
периоду,	износи	88,75	посто,	али	је	зато	реверзибилка	
припомогла	 са	 изузетном	 производњом	 од	 468,3	
милиона	киловат-сати,	остваривши	план	са	свих	230,7	
посто!	 Укупно,	 ХЕ	 и	 РХЕ	 су	 произвеле	 1.506.705.991	
киловат-сати,	остваривши	план	производње	за	девет	
месеци	са	109,74	посто.
	 Истовремено,	план	пумпања	воде	у	акумулацију	РХЕ	
на	Тари	је	пребачен	за	74,2	посто.	
	 ХЕ	 ”Зворник”	 је	 за	 девет	месеци	произвела	337,56	
милиона	 киловат-сати	 остварење	 плана	 износи	 97	
посто.	Што	 се	 тиче	 ”Лимских	 ХЕ”,	 ситуација	 је	 боља	
јер	су	три	од	четири	хидроелектране	–	акумулационе.	
ХЕ	 ”Увац”	 је	 произвела	 38.398.8000	 киловат	 сати	
електричне	 енергије,	 остварила	 је	 96	 посто	 од	
плана	 производње	 за	 ову	 годину.	 ХЕ	 ”Бистрица”	 је	

произвела	244.139.280	киловат-сати	план	овогодишње	
производње	је	остварен	са	121%,	а	ХЕ	”Кокин	Брод”је	
произвела	37.368.144,	остваривши	план	са	107	посто.	
ХЕ	 ”Потпећ”	 једина	 проточна	 Хидроелектрана	 из	
састава	 “Лимских	 ХЕ	 ”	 је	 произвела	 140	 милиона	
киловат-сати,	остварење	годишњег	плана	производње	
износи	82,74	посто.Укупно,	за	девет	месеци,	”Лимске	ХЕ	
”	 су	 произвеле	 459.730.979	 киловат-сати	 електричне	
енергије,	остваривши	план	са	103,08	посто.
	 А,	 збирна	 производња	 привредног	 друштва	
”Дринско-Лимске	 ХЕ”,	 за	 девет	 	 	 месеци	 ове	 године	
износи	2.352.229.059	киловат	–	сати,	план	производње	
је	остварен	са	106,29	посто.
	 ХЕ	 ”Електроморава”-	 Чачак	 је	 за	 протеклих	 девет	
месеци	 произвела	 48,23	 милиона	 киловат-сати,	
односно	остварила	је	план	са	104,85	посто.
	 Увидом	 у	 наведене	 податке	 о	 производњи,	 за	
протеклих	 девет	 месеци,	 може	 се	 закључити	 да	
проточне	 хидроелектране	 из	 састава	 привредног	
друштва	неће	испунити	овогодишњи	план	производње,	
али	 акумулационе	 ће	 испунити,	 а	 ХЕ	 ”Бистрица	 и	 ХЕ	
”Кокин	 Брод”	 су	 план	 производње	 за	 2012.	 годину	
испунили	већ	у	септембру	и	раде	за	следећу	годину.
	 Наравно,	 овако	 добра	 производња	 акумулационих	
хидроелектрана	 има	 за	 последицу	 пражњење	
акумулација.	 Језеро	ХЕ	”Увац”	 је	попуњено	са	66%,	на	
Кокином	Броду	са	63%,	а	чеона	акумулација		ХЕ	”Пива”	
је	попуњена	са	само	40	посто.
	 Међутим,	 сачувана	 је	 акумулација	 РХЕ	 ”Бајина	
Башта”,	језеро	на	Тари	је	попуњено	са	80	посто	-	што	је	
веома	важно	пред	предстојећи	зимски	период	-	истиче	
Матић	и	додаје	–	да	смо	бирали	најповољнији	моменат	
за	 ревитализацију	 ХЕ	 ”Бајина	 Башта”,	 са	 аспекта	
хидрологије	 не	 повољнији	 изабрали	 од	 ових	 сушних	
2011.	и	2012.	године.

																																																																																		М.Ђокић

Радисав Матић

СВАКО ЗЛО ИМА
СВОЈЕ ДОБРО
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	 У	првих	шест	месеци	ове	године,	ПД	”Дринско-
Лимске	ХЕ”	је	остварило	укупан	приход	у	износу	
од	 3.118.572.000	 динара	 и	 укупне	 расходе	 у	
износу	од	3.203.313.000	динара,	бруто	губитак		
износи	84.741.000	динара.	Овоме	се	мора	додати	
одложени	порески	расход	у	износу	од	20.917.000	
–	 тако	да	финансијски	резултат,	 односно	нето	
губитак	 износи	 105.658.000	 динара	 	 -	 истиче	
Драгана	Мандић	шеф	рачуноводства.
	 Но,	 пословни	 приходи	 износе	 3.048.203.000	
динара	 и	 већи	 су	 од	 пословних	 расхода	 за	
412.496.000	динара,	тако	да	се	може	рећи	да	је	
привредно	друштво	по	основу	пословних	односа	
остварило	 добитак,	 а	 минус	 у	 финансијском	
резултату	су	створиле	курсне	разлике.
	 Остварени	 приход	 од	 произведене	 елек-
тричне	 енергије	 је	 готово	 у	 длаку	 исти	 као	 у	
истом	периоду	прошле	године	–	што	није	случај	
са	оствареним	расходима.	Пођимо	редом.	Као	и	
увек,	највећа	ставка	у	расходима	је	амортизација,	
која	 је	 за	 ових	 првих	 шест	 месеци,”однела”	
1.096.852.000	 динара,	 односно	 већа	 је	 за	 24	
посто	 него	 у	 истом	 периоду	 прошле	 године.	
Обавезе	према	држави	су	такође	велике	однеле	
су	332	милиона	и	за	6	посто	су	веће	него	прошле	
године	у	истом	периоду.	Трошкови	запослених	
износили	су	440.377.000	динара	за	16%	су	већи	
него	прошле	године	у	истом	периоду,	а	највећи	
део	чине	зараде	које	износе	354.817.000	динара.	
Одржавање	је	коштало	137.177.000	и	за	33	посто	
је	скупље	него	у	истом	периоду	прошле	године.	
И	да	не	набрајамо	даље.	Без	обзира	на	увећане	
трошкове	 пословања,	 незапамћену	 сушу	 и	
смањену	 производњу	 електричне	 енергије,	
пословало	се	добро,	домаћински,	али	на	расходе	
финансирања	се	није	могло	утицати.	Они	су	већи	
од	прихода	финансирања	за	494.955.000	динара.	
Резултат	из	финансијских	односа	је	негативан	и	
ово	је	условило	да	укупан	финансијски	резултат	
буде	 негативан	 –	 каже	 Драгана	 Мандић.	 А	 ти	
енормно	 високи	 расходи	 финансирања	 су	
настали	услед	негативних	курсних	разлика	које	
за	 овај	 обрачунски	 период	 износе	 512.192.000	
динара,	 а	 у	 истом	 периоду	 прошле	 године	
износиле	су	само	9,6	милиона	динара?!
	 Поред	 негативних	 курсних	 разлика,	 на	
негативни	 финансијски	 резултат	 је	 утицала	
и	 увећана	 амортизација	 (процена	 вредност	
ОС		под	01.01.2011.	је	допринела	овако	високој	
амортизацији),	 као	 и	 ниске	 цене	 електричне	
енергије.			 	 	 														М.Ђокић

ПОСЛОВАЊЕ ПД”ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ ”
ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ

У минусу због курсних  разлика

СВАКО ЗЛО ИМА
СВОЈЕ ДОБРО

ПРИЗНАЊЕ „ДРИНСКО-ЛИМСКИМ ХЕ“ 

За успешну производњу
 Поводом	 Дана	 електропривреде	 Србије,	 6.	 октобра,	 Управни	
одбор	 „Електропривреде	 Србије“	 	 одржао	 је	 тог	 дана	 свечану	
седницу	 и	 доделио	 Повеље	 са	 плакетом	 „Ђорђе	 Станојевић“	 за	
2012.	годину.	Домаћини	Дана	ЕПС-а,	на	дан	када	је	пре	119	година	
почела	 да	 ради	 прва	 јавна	 електрана	 у	 Србији,	 били	 су	 др	 Аца	
Марковић,	председник	УО	ЕПС-а	и	мр	Александар	Обрадовић,	в.д.	
генералног	директора	ЕПС-а.
	 Овогодишња	 признања	 „Ђорђе	 Станојевић“	 уручена	 су	
Миленку	 Николићу,	 магистру	 електротехнике,	 за	 допринос	
у	 развоју	 „Електропривреде	 Србије“	 давањем	 	 изузетних	
научних,	 истраживачких	 и	 конструкторских	 решења	 у	 области	
аутоматског	управљања,	управљачких	система	и	теорије	система,	
Крсти	 Вуковићу,	 дипломираном	 машинском	 инжењеру,	 за	
изузетан	 допринос	 у	 развоју	 ЕПС-а	 остваривањем	 значајних	
резултата	у	изградњи,	експлоатацији	и	одржавању	производних	
термоенергетских	 капацитета	 ЕПС-а,	 Машинском	 факултету	
Универзитета	 у	 Београду	 јер	 је	 образовао	 плејаде	 стручњака	
машинске	 струке,	 и	 оспособио	 их	 да	 решавају	 комплексна	
питања	 специфичне	 високостручне	 делатности	 као	 што	 је	
електропривреда	и	Привредном друштву „Дринско – Лимске 
хидроелектране“	 из	 Бајине	 Баште	 за	 успешну	 производњу	
електричне	 енергије	 која	 доприноси	 укупној	 стабилности	 и	
поузданости	рада	електроенергетског	система		Србије.
Повеље	и	плакете	овогодишњим	добитницима	уручили	су	др	Аца	
Марковић,	председник	УО	ЕПС-а	и	мр	Александар	Обрадовић,	в.д.	
генералног	директора	ЕПС-а.		 	 																												Ј.	Пeтковић

Драгана Мандић,
руководилац службе 
за рачуноводствене 
послове ПД "ДЛХЕ"

  Заслужили признања
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Пригодном	 прославом	 свечано	 је	
обележен	 28.	 септембар,	 Дан	 ХЕ	
„Зворник“.	 Поред	 пословодства	 ПД	
„Дринско-Лимске	 ХЕ“,	 свечаности	
су	 присуствовали	 сарадници,	 по-	
словни	 партнери,	 радници	 и	 пен-
зионери.	 На	 овој	 манифестацији	
уручене	 су	 и	 четири	 јубиларне	
награде	 радницима.	 Тим	 поводом,	
Мијодраг	 Читаковић,	 директор	 ПД	
„Дринско-Лимске	 ХЕ“	 истакао	 је	
да	 ово	 ПД	 испуњава	 све	 обавезе	 у	
„Електропривреди	Србије“	и	да	је	у	
врху	и	по	погонској	спремности	и	по	
економичности.	
-	 Трудићемо	 се	 да	 будемо	 још	
бољи	и	да	у	овом	тешком	времену	
одржимо	 максималну	 погонску	
спремност,	 као	 и	 да	 ефикасно	
извршимо	 ревитализацију	 и	 да	
добијемо	 нове	 електране	 -	 рекао	
је	 Читаковић,	 који	 је	 успешним	
оценио	 завршетак	 треће	 фазе	
ревитализације	у	ХЕ	„Бајина	Башта“	

и	најавио	званично	отварање	радова	
на	последњем,	четвртом	агрегату,	 а	
које	је	планирано	за	9.	октобар.
Први	 агрегат	 ХЕ	 „Зворник“	 пуштен	
је	у	рад	26.	септембра	1955.	године.	
У	 то	 време	 овај	 хидроенергетски	
објекат	 на	 Дрини	 био	 је	 гигант,	
имајући	у	виду	тадашњу	развијеност	
ЕЕС.	 Али,	 и	 после	 56	 година	 рада	
то	 је	 остао	 поуздан	 и	 ефикасан	
производни	 објекат,	 захваљујући	
добром	 одржавању	 и	 ангажовању	
запослених.
-	 Постигли	 смо	 висок	 степен	 из-
вршења	планова	одржавања	и	ремо-
нтних	 радова	 -	 истакао	 је	 Милорад	
Драгић,	 директор	 ХЕ	 „Зворник“.	
-	 Електрана	 је	 радила	 сигурно	
и	 поуздано	 и	 увек	 је	 спремна	 да	
искористи	 долазећу	 воду.	 Имали	
смо	 само	 седам	 “испада”	 агрегата	
са	 мреже	 (значи	 мање	 од	 два	 по	
агрегату),	 са	 укупним	 трајањем	
застоја	 од	 5,5	 часова.	 Нажалост,	
већ	другу	 годину	природа	нам	није	
наклоњена.	 Сведоци	 смо	 суше	 -	 и	
пољопривредне	 и	 енергетске.	 За	
девет	месеци	ове	године,	ипак,	про-
изведено	 је	 97	 одсто	 електричне	
енергије	 од	 планираних	 количина.	
Укупна	производња	за	протеклих	57	
година	рада	је	близу	25,5	милијарди	
kWh	чисте	енергије.	
У	 ХЕ	 „Зворник“	 већ	 је	 урађен	 и	 део	
послова	који	су	предуслов	за	почетак	
рехабилитације.	 Тендер	 за	 избор	
фирме	 –	 главног	 извођача	 радова	

на	ревитализацији	је		у	процедури	и	
ускоро	се	очекује	евалуација	понуда.	
До	краја	године	треба	да	буде	познат	
потенцијални	испоручилац	опреме	и	
извођач	радова.
Припрема	 се	 техничка	 и	 тендерска	
документација	 и	 за	 ревитализацију	
других	 целина,	 као	 што	 су	 опрема	
сопствене	 потрошње,	 хидро-меха-
ничка	 опрема	 и	 друго.	 Санирана	
су,	 такође,	 оштећења	 на	 десној	
обали	 низводно	 од	 бране,	 настала	
услед	 велике	 воде	 2010.	 године.	
Урађен	 је	 и	 приступни	 пут	 за	
сифонски	блок	десне	обале,	на	коме	
је	 већ	 започета	 изградња	 анекса,	
односно	 грађевинског	 објекта	 нео-
пходног	 за	 почетак	 замене	 главне	
опреме	 агрегата.	 А,	 изграђен	 је,	
исто	 тако,	 бунар	 и	 резервоар	 за	
водоснабдевање	 Малог	 Зворника,	
што	 представља	 обавезу	 ХЕ	 „Зво-
рник“	по	основу	прокопавања	корита	
Дрине	низводно	од	бране.	
Радни	 век	 	 ХЕ	 „Зворник“,	 после	
модернизације,	 биће	 продужен	 за	
најмање	 30	 година,	 а	 електрана	 ће	
производити	 70	 милиона	 киловат-
сати	 више.	 Снага	 агрегата	 у	 ХЕ	
„Зворник“,	који	поуздано	раде	већ	56	
година,	биће	повећана	са	96	на	120,4	
мегавата,	односно	за	око	25	одсто,	а	
годишња	 производња	 електричне	
енергије	 са	 477	 милиона	 на	 551	
милион	киловат-сати,	односно	за	15	
одсто	више.		 	 Ј.	Петковић

До плана за девет месеци!
У ХЕ „Зворник“ обележено 57 година пословања 
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Циљ	 овог	 стандарда	 је	 да	 у	 сваком	 тренутку	 информације	
буду	доступне	онима	којима	су	неопходне	по	захтеву	њиховог	
посла,	уговорима	или	законским	обавезама,	да	су	заштићене	
од	 неовлашћеног	 приступа,	 да	 су	 квалитетне,	 тачне	 и	
свеобухватне.	 –	 Добијањем	 тог	 сертификата	 комплетиран	
пакет	од	четири	стандарда

Пословодство	 ПД	 „Дринско-Лимске	 ХЕ“	 и	 Одбор	 за	 ИМС	
донели	 су	 крајем	 2010.	 године	 одлуке	 за	 успостављање	
система	 управљања	 безбедношћу	 информација.	 У	 радни	
тим	 ушли	 су	 првенствено	 информатичари,	 запослени	
који	 воде	 ИМС	 и	 правник	 (Љубодраг	 Јосиповић,	 Микајило	
Злојутро,	 Жељко	 Ивановић,	 Александар	 Поповић,	 Жељко	
Леонтијевић,	Ивана	Цвијић,	Кристијан	Ђурић,	 Јелена	Зарић,	
Небојша	 Вранић,	 Миљана	 Томић	 и	 Саша	 Лазић).	 Да	 би	 се	
квалитетно	урадио	овај	посао,	који	ће	се	примењивати	трајно,	
ангажована	 је	 консултантска	 фирма	 „Com-4T“	 из	 Београда.	
То	се	показало	као	одлична	одлука,	не	само	због	квалитета	
њихових	консултантских	услуга	у	вези	са	системом,	већ	и	због	
њиховог	вишегодишњег	искуства	у	области	ИК	технологија.	
То	 је	 био	 кључни	 моменат	 јер	 се,	 ради	 лакше	 припреме	
инфраструктуре,	имплементације,	обуке	радника	и	контроле	
поштовања	„Система	управљања	безбедношћу	информација“	
(СУБИ),	 истовремено	 реконструисао	 ИКТ	 систем-кичма	
СУБИ-ја	 у	 овом	ПД.	 А	 тако	 здружен	 радни	 тим,	 уз	 активно	
учешће	 Раденка	 Читаковића,	Миле	Пауновић	 и	 Станиславе	
Цветковић	 у	 име	 консултанта,	 урадио	 је	 и	 веома	 значајан	
посао.
-	Од	када	су	изграђене	хидроелектране	у	саставу	ПД	„Дринско-
Лимске	ХЕ“	постојала	је	потреба	за	заштитом	поверљивости,	
доступности	 и	 интегритета	 информација	 –	 каже	Љубодраг	
Јосиповић,	 руководилац	 Службе	 за	 информационе	
технологије	 ПД	 „ДЛХЕ“	 и	 руководилац	 Радног	 тима	 за	
безбедност	 информација.	 Дакле,	 деценијама	 уназад	 такве	
потребе	постоје	и	оне	се	на	различите	начине	задовољавају.	
То	 није	 нешто	 посебно	 везано	 за	 нас,	 већ	 је	 примерено	
сваком	 организованом	 привредном	 и	 ванпривредном	
субјекту.	Са	увођењем	савремених	технологија	у	свакодневни	
рад,	 количина	 информација	 која	 се	 производи,	 лакоћа	
њихове	 дистрибуције,	 као	 и	 сама	 потреба	 за	 њиховим	
коришћењем	 знатно	 се	 увећавају.	 Потребно	 је,	 стога,	 том	
послу	 приступити	 на	 организованији	 и	 систематичнији	
начин,	који	се	остварује	кроз	изградњу	система	за	управљање	
безбедношћу	 информација.	 А	 да	 ли	 ће	 он	 бити	 проверен,	
у	 смислу	 усклађености	 са	 тим	 међународним	 стандардом,	
зависи	 од	 одлуке	пословодства.	 У	ПД	 „Дринско-Лимске	ХЕ“	
таква	одлука	је	донета	јер	је	у	поступку	изградње	СУБИ-ја	у	
старту	знатно	боље	опредељење	за	већ	дефинисане	захтеве,	
контроле	 и	 правила,	 које	 поставља	 тај	 стандард.	 Контроле	

Јединствени обим
информационих 
ресурса

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
У ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ успостављен систем 
управљања безбедношћу информацијама

захтеване	 стандардом	 не	 ограничавају	 да	 се	 поставе	 и	
примене	и	додатни	захтеви.
Како	 истиче	 Јосиповић,	 циљ	 овог	 стандарда	 је	 да	 у	
сваком	 тренутку	 обезбеди	 да	 су	 информације	 доступне	
онима	којима	су	неопходне	по	захтеву	њиховог	посла,	по	
уговорним	 или	 законским	 обавезама,	 да	 су	 заштићене	
од	 неовлашћеног	 приступа	 и	 да	 су	 квалитетне,	 тачне	
и	 свеобухватне,	 тј.	 да	 је	 обезбеђен	 њихов	 интегритет.	
ПД	 „Дринско-Лимске	 ХЕ“	 добијањем	 овог	 сертификата	
комплетирало	 је	 пакет	 од	 четири	 стандарда	 (ISO	 9001,	
ISO	14001,	OHSAS	18001,	 ISO/IEC	27001:	2005),	који	чини	
квалитетан	 ИМС	 	 (интегрисани	 менаџмент	 систем).	 Јер	
документа	ова	четири	стандарда	прожимају	 се	и	заједно	
чине	 да	 систем	 управљања	 ПД	 „дише	 пуним	 плућима“.	
Наравно,	то	не	би	било	могуће	без	посвећености	том	циљу	
пословодства	и	свих	запослених	у	ПД,	па	већ	достигнута	
висока	конкурентност	на	тржишту	електричне	енергије	и	
поверење	купаца	и	добављача	тиме	се	подиже	на	још	виши	
ниво.
-	Овим	 стандардом	битно	 је	 и	 да	 је	 обухваћено	 свих	пет	
пословних	процеса	и	припадајући	информациони	ресурси	
у	 сва	 четири	 огранка	 –	 наглашава	 Јосиповић.	 -	 Обим	
информационих	ресурса	је	одлуком	директора	дефинисан	
већ	на	почетку	посла,	а	то	су	пословни	процеси	друштва,	
пaпирне	и	електронске	информације,	сoфтвeрски	рeсурси,	
хaрдвeрски	 ресурси,	 индустријска	 информатика	 -	 SCADA	
системи,	 ИT	 сeрвиси	 кojи	 сe	 кoристe	 у	 прoцeсимa,	 имиџ	
и	 рeпутaциjа,	 људски	 рeсурси,	 односи	 са	 екстерним	
странама...	 По	 наводима	 сертификационих	 проверивача,	
овакав	обим	информационих	ресурса	јединствен	је	у	овом	
делу	Европе.
Што	 се	 тиче	 праћења	 система	 управљања	 безбедношћу	
информација,	 све	 време	 вршиће	 се	 интерне	 провере,	
преиспитивања,	 усаглашавања	и	унапређења.	Радни	тим	
се	 састаје	 сваког	 месеца,	 анализира	 слабости,	 догађаје	 и	
инциденте,	предлаже	измене	докумената	и	начин	њиховог	
спровођења	 у	 пракси	 и	 свим	 тим	 унапређује	 систем.	 А	
ризик	по	безбедност	информација,	како	наводи	Јосиповић,	
увек	постоји,	само	се	сада	њиме	управља.	Значи,	сведен	је	
на	прихватљив	ниво,	али	се	стално	преиспитује	и	третира,	
како	 због	 повећања	 броја	 информационих	 ресурса,	 тако	
и	 због	 сталног	 усавршавања	 потенцијалних	 напада.	
Битно	 је,	 такође,	 и	 то	 да	 сертификат	 има	 важност	 три	
године,	уз	обавезне	редовне	надзорне	провере	од	стране	
сертификационог	тела	сваке	године,	док	је	у	трећој	години	
предвиђена	 ресертификација,	 када	 се	 врши	 поновна	
комплетна	 провера	 усклађености	 СУБИ-ја	 са	 поменутим	
стандардом.
Јасмина	Петковић
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	 Поред	 редовних	 активности	 зацр-
таним	у	Плану	активности	за	ову	годину	
Синдикат	ПД	”Дринско-Лимске	ХЕ”	 је	са	
господином	 Мијодрагом	 Читаковићем,	
директором	 Привредног	 друштва,	
потписао	 измену	 Одлуке	 о	 мерили-
ма	 за	 решавање	 стамбених	 по-треба	
запослених	и	 стиче	Милан	Стефановић,	
председник	 Синдиката.	 И	 појашњава	 –	
наше	Привредно	друштво	је	2002.	године,	

ИЗБОРИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ   

СИНДИКАТ

		 Почетак	развоја	Института	за	водопривреду	“Јарослав	Черни”	
датира	из	1947.	године,	када	је	основана	научно-истраживачка	
организација	 под	 називом	 “Хи-драуличка	 лабораторија”,	 на	
основу	 одлуке	 Министарства	 за	 електро-привреду	 ФНРЈ.	
Касније	се	ова	лабораторија	спаја	са	Групом	за	хидро-енергетику	
у	 саставу	 Института	 за	 електропривреду	 Министарства	 за	
електропривреду,	групом	за	бетон	и	Групом	за	хидротехничке	
тунеле	под	притиском	и	тако	настаје	Хидроенергетски	завод.	
До	 нове	 промене	 долази	 1953.	 године	 када	 се	 фузионишу	
Хидроенергетски	 завод	и	Хидротехнички	институт	САНУ	при	
чему	 настаје	 “Хидротехнички	Институт	 инж.	 Јарослав	 Черни”.	
Коначно,1959.	 године	 овај	 Инсти-тут	 се	 спаја	 са	 Институтом	
за	 водопривреду	 НРС	 и	 настаје	 Институт	 за	 водопривреду	
“Јарослав	Черни”
	 Од	 самог	 оснивања	 1947.	 године	 велики	 углед	 је	 стекла	
Хидрауличка	лабораторија,	која	је	саграђена	у	близини	Авале	–	
где	се	данас	налази	цели	Институт	“Јарослав	Черни”
	 Институт	 за	 водопривреду	 “Јаро-слав	 Черни	 АД”	 је	 водећа	
научно-истраживачка	 организација	 у	 Србији	 у	 области	 вода.	
Поред	научно-истраживачких	активности,	делатност	Института	
обухвата	 планирање	 и	 пројектовање	 водних,	 енергетских	 и	
инфраструктурних	објеката	и	система,	надзор	над	извођењем	
хидротехничких	 објеката,	 консултантске	 услуге	 везане	 за	
управљање	 водним	 ресурсима	 и	 изграђеним	 објектима	 и	
системима,	израду	стратешких	докумената	и	експертиза,	као	и	
помоћ		приликом	припреме	законске	регулативе,	стандарда	и	
методологије.
	 Рекосмо,	 Институт	 за	 водопривреду	 “Јарослав	 Черни”	
је	 основан	 давне	 1947.	 године,	 име	 је	 добио	 по	 свом	 првом	
директору.	Треба	рећи	да	реноме	овог	Института	превазилази	
локалне	 оквире,	 његов	 значај	 и	 углед	 је	 признат	 не	 само	 у	
региону,	већ	у	Европи	и	свету.
	 Институт	располаже	научним	и	стручним	кадром,	опремом	и	

искуством	тако	да	уз	примену	најновијих	знања	и	технологије	
може	 успешно	 да	 решава	 најсложеније	 задатке	 из	 области	
вода	 и	 заштите	 животне	 средине.	 Институт	 има	 преко	 240	
запослених,	 од	 којих	 преко	 половине	 чине	 сарадници	 са	
високом	 стручном	 спремом,	 а	 значајан	 број	 стручњака	 има	
научна	и	истраживачка	знања.
	 Развој	 Института	 је	 подразумевао	 перманентно	 увођење	
савремених	 метода	 истраживања	 и	 пројектовања	 уз	
коришћење	нових	технологија	и	софистициране	мерне	опреме.
	 Висок	реноме	Института	потврђују	бројне	и	врло	значајне	
референце,	 изграђени	 хидротехнички	 објекти	 у	 Србији	 на	
простору	 бивше	 Југославије,	 али	 и	 у	 свету,	 као	 и	 студије,	
планови	 и	 пројекти	 и	 водопривредне	 основе.	 У	 претходном	
периоду,	Институт	је	учествовао	у	пројектовању	и	реализацији	
најзначајнијих	 водопривредних	 система	 и	 објеката	 у	 нашој	
земљи.	 Треба	 истаћи	 истраживања	 и	 студије	 за	 потребе	
пројектовања	 великих	 система	 –	 Хидроенергетског	 и	
пловидбеног	система	“Ђердап-1”	и	“Ђердап-	2”,	Хидросистема	
Дунав-Тиса-Дунав,	 као	 и	 бројних	 хидроенергетских	 објеката.	
Поред	 тога,	 треба	 поменути	 студије	 и	 пројекте	 лука	 и	
пристаништа	на	Дунаву	и	Сави	и	Јадранском	мору.
		 Неспорно	 је	 да	 Институт	 има	 значајно	 међународно	
искуство	у	пројектима,	који	су	реализовани	у	Африци,	Средњем	
и	 Далеком	 истоку,	 средњој	 и	 јужној	 Америци	 и	 у	 Европи.	 У	
периоду	од	2001.	до	2010.	године	Институт	“Јарослав	Черни”	
је	 учествовао	 у	 свим	 значајним	 активностима	 у	 области	
вода	у	Србији.	Између	осталог,	урадио	је	Студију	унапређења	
поузданости	 прогнозе	 и	 упозорења	 о	 наиласку	 великих	
вода,	 главни	 Пројекат	 бране	 и	 акумулације	 ХЕ	 ”Првонек”	 и	
Хидроинформациони	 систем	 Дрина.	 Иначе	 овај	 Институт	
сарађује	са	хидроелектранама	из	саства	ПД	”Дринско-Лимске	
ХЕ	”	пуних	60	година	–	од	почетка	градње	ХЕ	”Зворник”,	сарађује	
и	данас	на	обострано	задовољство.

М.Ђокић																						

ИНСТИТУТ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ”- ФИРМА ЗА УГЛЕД

 Милан Стефановић 

сходно	Уредби	Владе	Републике	Србије	о	
решавању	стамбених	потреба	изабраних,	
постављених	 и	 запо-слених	 лица	 код	
корисника	сре-дстава	у	државној	својини	
било	 у	 обавези	 да	 направи	 Одлуку	 о	
мерилима		за	члан	14	и	члан	17	те	Уредбе	
о	 значају	 радног	 места	 и	 о	 резултату	
рада	 и	 квалитету	 обављеног	 посла,	
комисија	 која	 је	 именована	 од	 стране	
Пословодства	 је	 поменуте	 2002.	 године	
дала	 предлог	 директору	 Привредног	
друштва.	На	основу	тог	предлога,	Одлука	
и	 усвојена,	 али	 таква	 одлука	 није	 била	
правична,	Синдикат	се	њоме	никада	није	
сложио.	Дуго	година	смо	тражили	да	се	
поменута	 Одлука	 измени	 и	 прилагоди	
Одлуци	Управног	одбора	ЕПС-а	и	најзад	
је	 то	 урађено	 25.07.2012.	 године	 и	

директор	Читаковић	је	потписао	измену	
те	Одлуке.
	 Пошто	 у	 сва	 четири	 огранка	 нашег	
Привредног	 друштва	 у	 стамбеним	
фондовима	 има	 преко	 10	 милиона	
динара,	створили	смо	услове	да	стамбена	
комисија	 ПД-а	 распише	 Оглас,	 направи	
ранг	 листе	 и	 подели	 стамбене	 кредите	
заинтересованим	радницима	који	имају	
приоритет.
		 Оно	што	 је	изузетно	важно	 је	да	нам	
важећи	 Колективни	 Уговор	 истиче	 12.	
фебруара	 2013.	 године	 и	 неопходна	 је	
темељна	 припрема	 нашег	 Синдиката	
за	 преговоре	 око	 потписивања	 новог	
Колективног	Уговора.
	 Ових	 октобарских	 дана	 треба	 да	 се	
усвоји	 Програм	 пословања	 ЕПС-а	 за	
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ДРУЖЕЊЕ ИСПРЕД РЕЗУЛТАТА

С И Н Д И К А Т
С П О Р Т С К Е   И Г Р Е

	 Осми	 спортски	 сусрети	 радника	 ПД	 за	
производњу	 хидроелектричне	 енергије,	
ове	године,	одржани	су	у	Пироту	од	28.	до	
30.	јуна,	домаћин	је	био	Огранак	ХЕ	”Пирот”	
у	 име	 ХЕ	 ”Ђердап”.	 И	 то	 веома	 добар	
домаћин.	 Нису	 Пироћанци	 штедели	 ни	
труда,ни	средстава	да	угосте	такмичаре,ни	
трага	 од	 оне	 чувене	 штедљивости	 Пиро-
ћанаца	из	бројних	вицева.	Такмичиле	су	се	
четири	екипе:	ХЕ	”Ђердап	–	1	–	ХЕ	”Пирот”,	

2012.	 годину	 (боље	 икад	 –	 него	 никад!),	
као	 и	 ребаланс	 Програма	 пословања,	 a	
на	 иницијативу	 Синдиката	 ЕПС-а,	 који	
се	 односи	 на	 превазилажење	 проблема	
накнаде	за	рад	по	сменама.	Овакав	програм	
би	 представљао	 предуслов	 за	 израду	
предлога	Плана	пословања	за	2013.	годину.
		 Што	 се	 тиче	 новог	 Предлога	 Закона	 о	
утврђивању	 максималне	 зараде	 у	 јавном	
сектору	 још	 увек	 није	 познато	 да	 ли	 се	
то	 односи	 и	 на	 раднике	 ЕПС-а	 –	 каже	
Стефановић.	Рекох	му	да	се	односи,	али	он	
оде	са	својом	недоумицом.
	 Сходно	томе,	Синдикат	ЕПС-а	се	спрема	
за	 могућност	 најаве	 штрајка	 и	 уласке	 у	
штрајкачке	 активности	 у	 циљу	 заштите	
зарада	запослених	у	ЕПС-у.
	 	 Као	 и	 ранијх	 година,	 ангажовали	 смо	
се	 око	 слања	 наших	 радника	 у	 бање,	
екскурзије	 у	 Будву,	 учествовали	 смо	 на	
радничким	 спортским	 Играма	 хидраша	 у	

Пироту	 и	 Играма	 ЕПС-а	 у	 Новом	 Саду,	
организовали	 смо	 заједнички	 излет	 за	
раднике	Привредног	друштва	у	Чачку	и	
друге	уобичајене	активности.
	 Главни	 одбор	 Синдиката	 ЕПС-а,	 на	
седници	одржаној	18.09.2012.	године,	 је	
донео	Одлуку	да	се	распишу	јединствени	
синдикални	избори	у	свим	синдикалним	
организацијама,	 почев	 од	 18.09.2012.	
године,	с	тим	да	се	морају	завршити	до	
18.01.2013.	године.
	 Ми	 ћемо	 синдикалне	 изборе	 у	 свим	
огранцима	 завршити	 највероватније	
до	 краја	 године	 према	 постојећим	
правилима	 –	 каже	 Стефановић.																															
М.Ђокић

ХЕ	 ”Ђердап	 –	 2-	 “Власинске	 ХЕ	 ”,”ХЕ	
“Зворник	 –	 “Лимске	 ХЕ	 ”,и	 ХЕ	 ”Бајина	
Башта	–	ХЕ	”Електроморава.Такмичили	
су	 се	 у	фудбалу	 (радници	 и	 ветерани),	
стоном	 тенису	 (радници,раднице),	
стрељаштву	 (радници,	 раднице),	 шаху	
(радници),	риболову	(радници),	пикаду	
(раднице),	 бацању	 плочица	 (раднице),	
надвлачењу	 конопца	 (радници)	 и	
баскету	(радници).

	 Као	 и	 прошле	 године,	 победник	 у	
генералном	пласману	је	екипа	”Ђердап	–	
1	–ХЕ	”Пирот”,	за	длаку	испред	екипе	ХЕ	
”Бајина	Башта”-	ХЕ	”Електроморава”,	али	
поражених	 нема.	 На	 овим	 радничким	
сретањима	 дружење	 је	 увек	 испред	
резултата,	стичу	се	нова	пријатељства	и	
продубљују	стара,	размењују	се	искуства	
радника	који	се	баве	истим	послом.
	 На	 свечаној	 вечери,	 после	 доделе	
медаља	 и	 признања,Застава	 Игара	
је	 предата	 представнику	 ХЕ	 ”Бајина	
Башта”	 -	 	 домаћину	 спортских	 сусрета	
хидраша	2013.	године.
	 Наравно,	 ови	 спортски	 сусрети	 су	 и	
квалификације	 за	 37	 спортске	 сусрете	
радника	 Електропривреде	 Србије,	 који	
су	 одржани	 од	 20-23.	 септембра	 ове	
године	у	Новом	Саду	у	организацији	ПД	
за	 дистрибуцију	 електричне	 енергије	
”Електровојводина”.
	 Као	 што	 се	 и	 очекивало,	 победили	
су	 угљари,	 испред	 дистрибуције,	
термоенергије,	 5.	 координације	 и	
хидроенергије.	 Дакле,	 хидраши	 су	
заузели	 ”	изванредно”	пето	место,	 а	да	
се	и	нису	толико	трудили	били	би	исто	
пласирани,	јер	је	учествовало	пет	екипа.	
Но,	 то	 заиста	 није	 важно	 остале	 екипе	
имају	много	већи	број	запослених,	дугу	
спортску	традицију,	на	овим	сусретима	
влада	 олипијски	 дух,	 а	 олимпијско	
правило	гласи	–	важно	је	учествовати.	
	 	 	 	 М.Ђокић

 Прошли квалификације за ЕПС-ове игре
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АКТУЕЛНОСТИ

ЈУБИЛАРЦИ

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Комисија	Фонда	солидарности	одржала	је	седницу		
19.10.2012.
Донешене	су	следеће	одлуке:

1.	 У	члану	10,	став	1	Правилника	Фонда	солидарности	
повећава	се	износ	давања	за	смрт	члана	породице		тако	
што	ће	се	убудуће	исплаћивати	у	износу	од	25.000	
динара	(уместо	досадашњих	20.000).	

2.	 У	члану	10,	став	3	Правилника	Фонда	солидарности	
повећава	се	износ	давања	за	смрт	члана	Фонда	
солидарности,		тако	што	ће	се	убудуће	исплаћивати	у	
износу	од	30.000	динара	(уместо	досадашњих	20.000).	

3.	 У	члану	10,	став	7	Правилника	Фонда	солидарности	
повећава	се	износ	давања	за	рођење	детета	тако	да	
ће	се	убудуће	исплаћивати	у	износу	од	25.000	динара	
(уместо	досадашњих	20.000).

4.	 У	члану	10	додаје	се	став	8	којим	се	дефинише	
давање	за	боловање	преко	30	дана	у	износу	од	20.000	
динара.

5.	 У	члану	11	став	1	која	се	односи	на	позајмице	
повечава	се	износ	давања	на	36.000	динара	(уместо	
досадашњих	30.000).	

Тренутно	на	рачуну	Фонда	солидарности	налази	се	
1.901.024	динара.

Председник	комисије	Фонда	солидарности
      
               Љубодраг Јездић 
              

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

10 Петровић Ненад
Шкрњић Марко

20

Митровић Небојша
Рајаковић Миломир
Тадић Михаило
Ордагић Александар
Кунчак Мирослав

30 нема

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА БРОЈА РАДНИКА У ПЕРИОДУ ОД НОВЕМБРА 2011. ДО НОВЕМБРА 2012. ГОДИНЕ

Делови П.Д. Запослени на 
неодрeђено време

Запослени на 
одрeђено време

Запослени којима 
мирује радни однос УКУПНО

ХЕ "БАЈИНА БАШТА" 195 2 0 197

ХЕ "НОВА ВАРОШ" 159 0 0 159

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА" 59 0 0 59

ХЕ "ЗВОРНИК" 71 0 0 71

ХЕ "НОВА ВАРОШ"

10 нема

20
Ковачевић Никола 
Варагић Миленко 
Ракетић Мирољуб 

30

Мартиновић Драган 
Поповић Драган 
Росић Реља   
Селаковић Новица 
Љујић Љубиша 
Мандић Милинко 
Селаковић Божана

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"

10 Бобан Пејица

20 нема

30 Радован Ћосић

ХЕ "ЗВОРНИК"

10 Ђајић Александар
Тадић Зоран

20 нема

30 Виторовић Србољуб 
Мићић Милан
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ПРЕВЕНЦИЈА - ИЗБОР МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ ПРЕМА ДИЈАГНОЗИ

ЗДРАВЉЕ

Воде	богате	натријумом	помажу	против	гастритиса,	али	се	не	
препоручују	особама	са	хипертензијом.
		 Флаширане,	минералне	воде	све	су	популарније	у	свету	и	
код	нас,	о	чему	сведочи		и	њихова	потрошња,	која	из	године	
у	годину	бележи	раст.	На	тржишту	се	могу	наћи	различите		
воде	 обогаћене	 натријумом,	 магнезијумом,	 калијумом,	
калцијумом,	јодом,	селеном…
	 Ипак,	потребно	је	познавати	њихов	састав,	односно	врсту	и	
количину	појединачних	минерала	који	се	налазе	у	одређеној	
врсти	 воде.	 Јер	 неке	 воде	 зависно	 од	 састава	 помажу	 у	
превенцији	 и	 лечењу	 једних,	 али	могу	 да	 одмогну	 у	 борби	
против	неких	других	болести.
	 Натријум	је	најважнији	минерал	у	води	и	основни	састојак	
нашег	организма,	потврђује	доцент	др.	Катарина	Пауновић	из	
Института	за	хигијену	и	медицинску	екологију	Медицинског	
факултета	 у	 Београду.	 Натријум	 се	 налази	 у	 плазми	 и	 у	
простору	 између	 свих	 ћелија	 .	 Од	 количине	 натријума	 у	
организму	зависе	многи	процеси	и	то	одржавање	равнотеже	
воде	 и	 електролита,	 регулација	 телесне	 температуре,	
регулација	осећаја	жеђи	као	и	правилан	рад	срца,	бубрега	и	
мозга.	Натријум	се	налази	у	свим	водама	у	природи,	али	и	у	
намирницама	у	којима	је	заступљен	у	много	већој	количини.	
Натријум	се	налази	у	виду	соли	(натријум-	хлорид)	те	се	воде	
са	 високим	 садржајем	 натријума	 називају	 слане	 воде.	 Ове	
воде	се	користе	као	помоћ	у	лечењу	неких	видова	гастритиса	
или	 код	 особа	 са	 ниским	 вредностима	 крвног	 притиска.	
Међутим,воде	богате	натријумом	не	препоручују	се	особама	
са	 повишеним	 крвним	 притиском,	 срчаним	 и	 бубрежним	
обољењима	и	особама	које	имају	лошу	циркулацију.
	 Калијум,	 пак	 учествује	 у	 раду	 свих	 скелетних	 мишића,	

СРЦУ ПРИЈА
МАГНЕЗИЈУМ

мишића	који	учествују	у	дисању,	глатких	мишића	у	органима	
за	 варење,	 а	 нарочито	 у	 раду	 срчаног	 мишића.	 Зато	 се	
додавање	калијума	кроз	храну	или	воду	препоручује	особама	
код	 којих	 постоји	 велики	ризик	 од	његовог	 губитка.	 Такве	
ситуације	се	јављају	код	болести	органа	за	варење,	праћених	
дуготрајном	дијарејом	или	повраћањем,	као	и	код	спортиста	
или	 особа	 изложених	 великом	 физичком	 напору.	 Унос	
калијума	 се	 посебно	 препоручује	 особама	 које	 дуго	 бораве	
или	раде	у	условима	високе	спољашње	температуре	јер	се	он	
тада	губи	знојењем.	
-	 Калцијум	 је	 минерал	 неопходан	 за	 правилан	 развој	
костију	и	зуба	као	и	за	рад	нервног	система	и	мишића,	пре	
свега	срчаног	мишића,	скелетних	мишића,	мишића	у	крвним	
судовима,	 органима	 за	 варење.	 Иако	 су	 млеко	 и	 млечни	
производи	 најзначајнији	 извор	 калцијума,вода	 за	 пиће	
такође	може	бити	добар	извор,	 јер	се	он	из	воде	релативно	
добро	преузима.	Пијење	воде	богате	калцијумом	препоручује	
се	деци,	трудницама,	старима	и	женама	у	менопаузи	у	циљу	
изградње	и	очувања	костију	и	мишића.	Поред	тога,	ова	вода	
може	помоћи	особама	са	неким	видовима	срчаних	аритмија,	
особама	 са	 ниским	 крвним	 притиском,	 као	 и	 особама	 са	
неуромускуларним	обољењима.
-	 Што	се	тиче	магнезијума,	његов	метаболизам	и	функција	
везани	 су	 за	 количину	 калцијума,	 па	 се	 препоручује	 да	 се	
калцијум	и	магнезијум	узимају	у	односу	2:1	јер	се	само	тако	
оба	 минерала	 добро	 искоришћавају	 у	 нашем	 организму.	 У	
супротном,	 један	 минерал	 омета	 преузимање	 (апсорпцију)	
оног	другог,	чиме	се	не	постиже	добар	ефекат	конзумирања	
одређене	врсте	воде	или	хране.	
-	 Магнезијум	 се	 препоручује	 за	 спречавање	 болести	 срца	
и	 крвних	 судова,	 пре	 свега	 повишеног	 крвног	 притиска	 и	
превенцију	 срчаних	 аритмија,	 регулацију	 шећера	 у	 крви,	
превенцију	и	лечење	грчева,	раздражљивости	и	вртоглавице.	
Треба	имати	на	уму	да	прекомеран	унос	магнезијума	може	
изазвати	дијареју,	али	се	ова	појава	најчешће	дешава	када	се	
узимају	суплементи	или	неки	лекови,	а	ређе	при	конзумирању	
магнезијума	преко	воде	или	хране.

СЕЛЕН И ЈОД
 Селен	 спречава	 настанак	 кардиоваскуларних	 болести 
и	 неких	 неуролошких	 поремећаја.	 Воде	 богате	 овим	мине-
ралом	 треба	 да	 пију	 особе	 које	 су	 изложене	 напорном	
интелектуалном	 раду,	 али	 и	 стресу,	 па	 се	 препоручује	 за	
побољшање	 концентрације,	 памћења,	 затим	 код	 старијих	
особа	који	су	под	великим	ризиком	од	деменције.
Вода	 обогаћена	 јодом	 препоручује	 се	 особама,	 које	 имају	
проблема	 са	штитастом	жлездом,	 али	 и	 деци	 и	младима	 у	
крајевима	 где	 је	 земљиште	 сиромашно	 јодом	 или	 се	 со	 не	
јодира.

ГРОЖЂЕ ЗАДРЖАВА МЛАДОСТ
	 Грожђе	 је	 веома	 богато	 витаминима	 и	 то	 пре	 свега	
витамином	Ц,	 Б1и	Б6,	 као	и	 бројним	минералима	 од	 којих	
највише	има	калијума	и	мангана.	Садржи	око	20	одсто	шећера	
па	 је	 и	 енергетски	 вредна	намирница.	Осим	што	 освежава,	
добро	је	за	циркулацију	и	чишћење	крви,	регулисање	варења	
и	 уклањање	 масних	 наслага	 из	 тела.	 Успешно	 умањује	
реуматичне	болове,	као	и	последице	алергија.	Како	садржи	

флавоноиде	од	којих	су	најважнији	кверцитин	и	резвератрол,	
превентивно	 делује	 на	 кардиоваскуларне	 болести,	 али	 и	
успорава	 старење,	 односно	 спречава	 појаву	 деменције	 и	
дегенеративних	очних	болести.	Ипак,	особе	које	су	оболеле	
од	дијабетеса	могу	да	га	једу	ограничено	(два	пута	недељно)	
како	не	би	нарушили	ниво	шећера	у	крви.

ДА ЦРЕВА ДОБРО РАДЕ
	 Шљива	 садржи	 велику	 количину	 несварљивих	 биљних	
влакана	 	 као	 и	 сорбитол	 (природни	шећер),	 који	 помаже	
цревима	 да	 правилно	 раде.	 Из	 тог	 разлога	 сматра	 се	
веома	делотворном	против	затвора.	Од	витамина	–	има	
највише	витамина	Ц	и	Е,	а	од	минерала	богата	је	калијумом,	
фосфором,	 гвожђем,	 али	 и	 бакром.	 Препоручљиво	 је	
појести	 5	 до	 6	 шљива	 –	 три	 до	 четири	 пута	 недељно,	 док	
се	 дијабетичарима	 саветује	 знатно	 мање	 у	 зависности	 од	
тренутног	нивоа	шећера	у	крви.	 	 Приредио:М.Ђ
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ЗАБАВНА  СТРАНА

ЛОКАЦИЈА

  Ако неки посао у ХЕ ”Бајина Башта” иде килаво 
– не треба се чудити. Ова електрана је изграђена на 
локацији која се зове – КИЛАВИЦА!

Л О Г И К А
 Ранијих година, за Дан предузећа, пензионери ХЕ 
”Бајина Башта” добијали су неку лову у кешу, па кафу 
и неке алате у кесу, па прошле године, ништа?! 
 Следећи ту логику, очекује се да пензионери на 
следећу прославу донесу поклоне својој бившој 
фирми.Вала, било би поштено!
             

С Н А Г А
 Један радник ХЕ ”Бајина Башта”, љубитељ 
капљице, овако филозофира – цео живот  нас лажу, 
саветују нас да пијемо млеко, јер оно даје снагу, 
а није тачно. Ето , ако попијеш пет чаша млека и 
пробаш да помериш зид – нећеш успети.
 А, ако попијеш пет чаша ракије – зид ће сам 
почети да се помера!
                          

 С Л И К А
       Решио Хасо да постане сликар, насликао прву 
слику и донео у галерију. Галериста га упита – како се 
зове слика?
- Мујо у Зеници.
- Ко је ова гола жена?
- Фата, Мујина жена.
- А, овај голи човек?
- Суљо.
- А, где је Мујо?
- Па у Зеници!

О Р Г А Н
 Пита професор  на факултету младу студенткињу – 
који човечији орган може да се увећа шест пута?
 Девојка поцрвене и промуца – знам, али ...
 Колегинице, тај орган је зеница ока, а то што сте Ви 
помислили ће Вас разочарати много пута у животу!

Д И Л Е М А
 Секретарица директора Золошког врта 
обавештава га да је угинуо мајмун и пита – хоћемо ли 
да набавимо другог мајмуна или да чекамо вас?!

-  УЧИЛИ СМО У ШКОЛИ ДА ЈЕ НАША ЗЕМЉА   
 БОГАТА СИРОВИНАМА; АЛИ НАМ НЕ РЕКОШЕ ДА  
 СЕ ОНЕ НАЛАЗЕ У ФОТЕЉАМА!

-   НЕКАДА ЈЕ БИЛО - СЈАШИ КУРТА ДА УЗЈАШЕ  
 МУРТА. ДАНАС НАПРАВЕ КОАЛИЦИЈУ И ЈАШУ  
 ОБОЈИЦА!

-   ХРАНА ЈЕ МНОГО ПОСКУПЕЛА, АЛИ СЕ  ТО НАС 
      НЕ ТИЧЕ, СИТИ СМО СВЕГА! - КАДА НАМА   
 ДОГОРИ ДО НОКАТА – МИ СРЕЖЕМО НОКТЕ!

  -  ПАРЕ СЕ ПЕРУ НА СВЕ СТРАНЕ – ПРЕТИ   
 НЕСТАШИЦА ВОДЕ!

 -  КОД НЕКИХ ЈЕ ПОЗИТИВАН ЈЕДИНО РЕЗУС   
 ФАКТОР!
 
 -  НИЈЕ ДОБРО БИТИ ПРВИ – ОНДА СУ ТИ СВИ ЗА  
 ПЕТАМА!

 -  НИСКЕ УДАРЦЕ ЈЕ НАЈЛАКШЕ ЗАДАВАТИ СА  
 ВИСОКИХ ПОЛОЖАЈА!

 -  НИЈЕ ДОБРО БИТИ МНОГО ВИСОКО – АКО   
 ВИСИШ!

 -  КОД НАС СЕ МНОГО КРАДЕ И ТО ЈЕ ДОБРО,   
 ЗНАЧИ, ИМА ЈОШ!

 -  ПРЕТИ НАМ ДЕМОГРАФСКА     
 КАТАСТРОФА,ШТРАЈКУЈЕМО И У КРЕВЕТУ!

-  ПРИТЕРАНИ СМО УЗА ЗИД, НАЗАД НЕ МОЖЕМО.  
 ЗНАЧИ, МИ МОРАМО НАПРЕД!

-  ПРАЗНИМ ОБЕЋАЊИМА ЈЕ НАПУНИО ЏЕПОВЕ!

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

 - НАЈНОВИЈА МОДА: НОСИ СЕ СВЕ У БОЖЈУ МАТЕР!

 - ФАЛИ МИ ДАСКА, АЛИ ОДСКОЧНА!

 - НЕМА ЛАБАВО – СТЕЖЕМО КАИШ!
 
- ДОК СЕ СРБИ ДЕЛЕ – ШИПТАРИ СЕ МНОЖЕ!

       М.Ђокић

ТУ ОКО НАС АФОРИЗМИ
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	 Покрет	 горана	 Србије	 у	 сарадњи	 са		
Електропривредом	 Србије	 и	 уз	 помоћ	 четири	
привредна	 друштва:	 ''ТЕ	 Костолац'',	 ''Дринско-
Лимске	 ХЕ'',	 ''	 Колубара'',	 и	 ТЕНТ	 ''Обреновац''	
организовао	је		пети	горански	ЕКО	камп	''Тара	2012''	
од	18.	до	25.	авуста		2012.године.	У	раду	кампа	узело	
је	 учешће	 40	 представника	 Привредних	 друштава	
(по	 пет	 ученика)	 и	Покрета	 горана,	 награђених	из	
предмета	 биологија	 са:	 општинских,	 окружних	 и	
Републичког	такмичења	и	горанских	радионица.
	 Учесници	су	били	смештени	у	 хотелу	 ''Језеро''	 у	
Перућцу.	Програм	кампа	реализован	је	на	подручју	
Националног	 парка	 ''Тара'',	 уз	 пуно	 ангажовање	
ментора	 представника	 Покрета	 горана	 и	 Наци-
оналног	парка	 ''Тара'',	 а	радом	кампа	руководио	 је	
Мирослав	 Михајиловић,	 секретар	 Покрета	 горана	
Србије.
	 За	 време	 трајања	 кампа	 учесници	 су	 имали	
прилику	да	се	упознају	са	врстама	дрвећа	(лишћари	
и	 четинари)	 и	 лековитог	 биља	 	 које	 успева	 на	
подручју	 Националног	 парка	 ''Тара'',	 расадничком	
производњом	 у	 два	 расадника	 (хортикултурни	 и	
лековитог	 биља),	 акцијама	 и	 активностима	 које	
се	 организовано	 воде	 у	 Покрету	 горана	 Србије,	

ЕКО КАМП "ТАРА 2012"

значајем	и	улогом	шума	,	производњом	електричне	
енергије	у	хидроелектрани	Б.Башта	и	са	културно-
историјским	 и	 туристичким	 знаменитостима	 и	
понудом	овог	краја.
	 Поред	плевљења	култура	у	расаднику	лековитог	
биља	 Националног	 парка	 ''Тара''	 на	 Калуђерским	
барама	 и	 уређења	 дела	 окућнице	 хотела	 ''Језеро''	
учесници	 кампа	 посетили	 су	 и	 Бајину	 Башту,	
манастир	 Рачу,	 	 Дрвенград	 Емира	 Кустурице,	
Шарганску	осмицу	(вожња	чувеним	ћиром),	ергелу	
(уз	 јахање),	 Митровац	 на	 Тари	 са	 тепих	 ливадом,	
Заовине,	Центар	дечијих	одмаралишта,	дечије	село	
и	 др.	 Свима	 је	 посебно	 пријала	 вожња	 	 по	 језеру	
предпоследњег	 дана,	 уз	 прављење	 договора	 како	
поново	 доћи	 на	 Тару	 у	 камп.	 Увече	 су	 одржана	
такмичења	по	Програму	рада	кампа.	На	крају	рада	
кампа,	учесници	су		одали	признање	организаторима		
Покрету	 горана	 Србије	 и	 Привредним	 друштвима	
ЈП	 ЕПС-а	 ,	 Националном	 парку	 ''Тара''	 на	 успешној	
организацији	овог	петог	ЕКО	кампа	са	жељом	да	се	
и	даље	настави	са	његовим	организовањем.

Ј.	Петковић

  Учесници овогодишњег Еко-кампа



РЕГАТАШИ ДРИНУ   
ПРЕПЛАВИШЕ

	 Овогодишња,	 деветнаеста	 по	
реду	 Дринска	 регата	 одржана	 је	
21.	 јула	 и	 потукла	 је	 све	 рекорде.	
У	 хиљаду	 свакојаких	 пловила	
спустило	 се	 овом	 прелепом	 реком	
преко	 15.000	људи,	 који	 су	 дошли	
из	 свих	 крајева	 Србије,	 али	 и	 из	
иностранства.	 Дрину	 регаташи	
преплавише,	 ориле	 су	 се	 трубе	
до	 неба,	 песма	 игра	 и	 весеље	 дуж	
свих	20	километара	од	Перућца	до	
Рогачице.	Димио	се	роштиљ,	иће	и	
пиће	и	адреналин	који	само	Дрина	
може	 да	 дигне	 свакоме	 ко	 у	њене	
таласе	заплови.

	 Пре	ове,	најстарије	и	најбројније	
регате,	 одржана	 је	 студентска	
регата,	 а	 Дрином	 од	 Перућца	 до	
ушћа	 на	 Рачи	 спустили	 су	 се	 и	
инвалиди.	Призори	за	причу.	Но,	ни	
то	не	беше	доста,	регаташки	дани	
се	 протегоше	 и	 у	 август.	 Око	 300	
полицајаца	 из	 свих	 крајева	 Србије	
уживало	 је	 у	 рафтингу	 на	 истој	
стази.	 Има	 изгледа	 да	 и	 бајкери	
дођу	и	уживају	у	пловидби	Дрином.
	 Ако	 се	 узме	 у	 обзир	 да	 су	
регате	 организовали	 сви	 градови	
дуж	 Дрине	 –	 Братунац,	 Зворник,	
Љубовија...онда	 је	 сасвим	 јасно	 да	
је	 Дрина	 постала	 и	 остала	 главна	
туристичка	дестинација	на	рекама	
Србије.					 	 				М.Ђокић

Премијер Ивица Дачић је и ове 
године нашао времена да, поред 
државних обавеза, дође на Дринску 
регату.

 „Мене привлаче овакве мани-
фестације, видите и сами колико 
има људи, ово је један феномен јер 
Дрина колико год да је река која је 
вековима раздвајала људе с једне 
и друге стране, Дрина је и река која 
окупља оволико велики број људи 
на различитим регатама по целом 
свом току.

 С друге стране, мислим да би 
за мене било људски да долазим 
на манифестације сада где сам и 
раније увек долазио. Ја сам човек из 
народа и без обзира што ћу постати 
премијер не желим да се отуђим 
од народа тако што ћу престати 
да долазим на манифестације на 
којима сам и раније учествовао", 
рекао је Дачић и додао да мисли 
да би сви политичари требало да 
провере себе долазећи на овакве 
манифестације међу народ.

Ј.Петковић

Фото: Ј. Петковић


