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Ивица Дачић, премијер Владе Србије
свечано пустио у рад агрегат Х-4,
чиме је завршена комплетна
ревитализација у ХЕ ˝Бајина Башта˝

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ИСКОРАК
У ХЕ “Бајина Башта”, 08.10.2013. године
Премијер Владе Републике Србије, Ивица
Дачић, свечано је пустио у рад четврти
агрегат, чиме је завршена комплетна
ревитализација ХЕ “Бајина Башта”. Свечаности су присуствовали – професор др.
Петар Шкундрић, саветник Председника Владе за енергетику, Дејан Поповић,
државни секретар Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине,
његова екселенција амбасадор Савезне Републике Немачке Хајнц Вилхелм, Дитмар
Хабачер, трговински аташе амабасаде
Аустрије, Јирген Велшоф, директор
канцеларије немачке развојне KfW банке у Београду, др Аца Марковић, председник Управног одбора ЕПС-а, Александар
Обрадовић, в.д. Генералног директора
ЕПС-а, те уважени гости из Министарства
енергетике, ЕПС-а, представници главног
извођача радова Андриц хидро, представници домаћих извођача, локалне самоуправе и бројни новинари.
У надахнутом говору, Мијодраг
Читаковић, директор ПД “Дринско-Лимске
ХЕ, захвалио је гостима што су се одазвали позиву да заједно, свечано обележе
успешан завршетак четворогодишње ревитализације ХЕ “Бајина Башта”.
-ПД “Дринско-Лимске ХЕ” у свом саставу
има 9 хидроелектрана са 22 генератора на
простору чији је полупречник 100 километара. Производња електричне енергије
износи близу 4 милијарде киловат-сати
годишње и то представља трећину укупне
производње хидро-електричне енергије,
односно 10,4% укупне производње електричне енергије Електропривреде Србије.
После 43 године непрекидног успешног
рада, у ХЕ “Бајина Башта”, 2009. године,
започет је пројекат ревитализације. У ову
важну и велику инвестицију уложено је
77 милиона евра – 30 милиона евра је

кредит немачке KfW банке, а 47 милиона
евра су средства Електропривреде Србије.
Пројекат је континуирано реализован у
четири фазе и у оквиру сваке фазе ревитализован је по један хидроагрегат.
Данас свечано завршавамо ревитализацију ХЕ "Бајина Башта", која је
трајала четири године и пуштамо у рад
обновљени агрегат Х-4. Улагање у овај
пројекат је више него оправдано, а ефекти
ревитализације су веома значајни.
Снага ревитализованих агрегата већа
је него што смо предвидели, уместо планираних 103, постигнута је снага од 105,6
мегавата по агрегату. Већ од данас, када је
иза нас завршен велики посао, имамо 52
мегавата више него пре ревитализације.
Производња најчистије енергије биће
повећана за 40 милиона киловат-сати
годишње, у зависности од хидрологије, а
сваки мегават је веома важан у временима
која долазе и биће све значајнији. Ефекти
ревитализације су већ потврђени кроз повећану производњу. Са поносом истичем
да смо са три ревитализована агрегата, у
периоду од 01. јануара до 30. септембра,
ове године, уз добру хидрологију, произвели више него са четири агрегата пре
ревитализације, а то је једна од највећих
производњи у посматраном периоду.
За све ово што данас имамо заслужно је
више генерација – једна, која је ову електрану саградила, друга која је 40 година беспрекорно одржавала агрегате и
генерација која је припремила и извршила
ревитализацију електране и на тај начин
је довела у сам светски врх по квалитету
уграђене опреме, аутоматизацији рада и
управљања.
Завршетком ревитализације постигли
смо најважније циљеве, а то су: повећање
снаге и производње, смањење трошкова
одржавања и продужење радног века ХЕ
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“Бајина Башта” за 30 до 40 година. А, у току
ревитализације, стасали су нови, млади
стручњаци, који су спремни за будуће инвестиционе подухвате и модернизацију
других хидроелектрана у нашем Привредном друштву.
На пословима ревитализације максимално смо сарађивали са страним испоручиоцима и домаћим фирмама, а то
су: аустријска фирма Андриц хидро и
домаће компаније - Гоша монтажа, АТБ
Север Суботица, Институти “Михаило
Пупин” и “Никола Тесла”, АБС Минел,
Енергопројект, Елнос, Електроизградња ,
Јавно комунално предузеће Бајина Башта,
ГП ”Марковић”, Темељ.

Истакао бих да је Привредно друштво
“Дринско-Лимске ХЕ”, у претходним годинама, професионалним и несебичним
ангажовањем свих запослених и извођача,
у планираним роковима завршавало све
послове. Остварили смо изузетну сарадњу
са пословодством Електропривреде Србије,
Министарством енергетике и Владом Републике Србије. Евидентно је било ангажовање сваког појединца на овом великом
пројекту и сви су допринели да се он заврши у планираном року.
Привредно друштво “Дринско-Лимске
ХЕ”, у протеклим годинама, истакло
се по ефикасности, продуктивности и
рационализацији трошкова у свим сегментима. Признања која смо добијали само су
нас уверила да, поштујући светску праксу
у производњи чисте хидроелектричне
енергије, можемо да станемо раме уз раме
са сличним хидроелектранама у окружењу.
Много тога је урађено у претходних неколико година. Овом приликом, истакао
бих значајне активности које су завршене,
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Са церемоније завршетка ревитализације ХЕ "Бајина Башта"
оне које су у току и које ће бити у наредном
периоду у ПД” Дринско-Лимске ХЕ”:
1 Крајем 2010. године завршена је комплетна ревитализација ХЕ “Електроморава”
Чачак, где је повећана снага за 25% и
производња за 10 GWh на годишњем нивоу, а њени агрегати раде сада поуздано и
сигурно.
2 У ХЕ “Међувршје” у току су монтажни
радови на малом кућном агрегату снаге
600 киловата, чија ће просечна годишња
производња електричне енергије бити 1,7
милиона киловат-сати.
3 Уговор о зајму за ревитализацију ХЕ
“Зворник” са немачком КfW банком, вредан 70 милиона евра, потписан је 29. октобра 2010. године, а крајем 2013. потписан
је Уговор са изабраним извођачем радова
- фирмом Воит хидро из Аустрије. После
завршене ревитализације, ХЕ ”Зворник”
ће производити 70 милиона киловат-сати
више, а радни век ће бити продужен за
30 година. Снага ХЕ” Зворник” биће већа
за 30%, на постојећих 96 мегавата добиће
се 29,6 МW, а то је више него да је уграђен
пети агрегат.
4 Када је реч о “Лимским ХЕ”- урађени су
идејни пројекти и студије оправданости
за потребе пројекта ревитализације у хидроелектранама “Бистрица”, ”Кокин Брод”

и “Потпећ”. Значајан државни пројекат је
изградња РХЕ “Бистрица”, снаге 680 МW,
која ће коштати 600 милиона евра и биће
од великог значаја за регион.
Сумирајући наведено, морам да нагласим
да ће, после ревитализације свих агрегата у ПД “Дринско-Лимске ХЕ” њихова
снага бити већа за преко 100 мегавата, а производња за преко 150 милиона
киловат-сати годишње.
После директора Читаковића, свечаном
скупу се обратио Александар Обрадовић,
в.д. Генералног директора ЕПС-а, рекавши
да ЕПС није више монополиста, а да би
покренуо осталу привреду – мора и сам
да се покрене. Сви немачки и аустријски
представници говорили су готово исто,
истакли су велики значај обављеног посла и велико задовољство сарадњом са ХЕ
“Бајина Башта”, ЕПС-ом и Министарством
енергетике. Посебно емотивно је говорио
представник извођача радова - Андриц
хидро. Захвалио се на успешној сарадњи
са ХЕ ”Бајина Башта”-посебно господину
Читаковићу, пројектантима, “Северу”, “Пупину”... А, рекао је да му је једно око радосно
због успешно обављеног посла, а друго би
да плаче, јер одлазе, и жао им је што нема и
петог агрегата – да остану још!

Потпуно нова локална команда ХЕ "Бајина Башта"
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На крају, говорио је Ивица Дачић,
Премијер Владе Србије, рекавши да је неколико година пратио ревитализацију а
и вршњак је ХЕ “Бајина Башта”. Дачић је
истакао велики значај ревитализације ХЕ
“Бајина Башта”, Влада је здушно подржала и ову и ревитализацију у “Ђердапу” и
Костолцу. Изразио је велико задовољство
добро обављеним послом, честитао је и
захвалио се извођачима и стручњацима у
Бајиној Башти, као и и владама Аустрије и
Немачке. Потом је рекао да је дошло време
да се праве електране, само инвестициони циклус у енергетици може бити мотор
развоја привреде Србије и ова Влада ће то
остварити.
- Коначно је дошло време да енергетика заузме место које јој припада, али
не само у причама и потписивањима
којекаквих меморандума. Време је за искорак, за реализацију пројеката. Електропревреда Србије је одавно у Европској
унији, наша шанса је изградња електрана за производњу обновљиве енергијехидроелектрана, ветропаркова... Потписали смо са Италијанима Споразуме и
Уговоре о градњи 10 електрана на Ибру,
спремни су да уложе 800 милиона евра и
да сваки зелени киловат плате 15,5 евроценти, то грађане Србије неће коштати
ништа, а наш буџет ће приходовати. Даље,
правиће се ветропаркови, а издали смо 150
дозвола за градњу малих хидроелектрана.
Изменићемо законодавство и створити
услове за градњу електрана на добробит
грађана Србије, а велике су шансе да постанемо лидер у енергетици у региону.
После свечаности, гости су присуствовали
успешно изведеној вежби здружених антитерористичких јединиц а МУП-а Републике Србије и Републике Српске.
М.Ђокић
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ВЕЛИКИ ПОСАО ЗА ВЕЛИКУ
КОРИСТ
Испитивање агрегата Х3 после једногодишњег
гаранцијског рада

Милисав Милосављевић, шеф
градилишта - Био је ово велики
и врло одговоран посао
Милисав Милосављевић, дипломирани машински инжењер, ради у ХЕ “Бајина Башта”
33 године, безброј пута је водио годишње
ремонте, познаје сваки агрегат као свој џеп.
У овом великом пројекту ревитализације је
био сајт менаџер, западњачки речено, а преведено на српски - шеф градилишта. Дакле,
оперативац и прави је саговорник за причу о
завршеној ревитализацији ХЕ “Бајина Башта”.
- ХЕ “Бајина Башта” са 4 агрегата, завршена је и пуштена у рад 27. новембра 1966.
године. Знајући све проблеме у раду, извршили смо припреме (то је лакше када се
планира). Са “Енергопројектом” смо спремили сву потребну документацију, са којом
смо се појавили код немачке развојне банке са захтевом за кредит. Пошто су били
задовољни са пројектом и осталом потребном документацијом, одобрили су нам кредит у износу од 30 милона евра, а осталих 47
милиона су средства ЕПС-а. Ушли смо у посао
са Ватецхом, касније Андриц хидро - Беч, они
имају фабрику генератора у Вајцу и фабрику
турбина у Равенсбургу у Немачкој. Уговор
са Ватецхом смо потписали 21. новембра, на
Аранђеловдан 2007. године – каже Милисав.
Морао је проћи период да се уради модел тест
и изради нова опрема.
Радови на градилишту почели су 2009. године на агрегату Х-1. Током ревитализације прве
машине, било је радова на “о’ рук“, јер нису
имали алате, касније је све текло ко’ по лоју,
сукцесивно се завршавала ревитализација
машине за годину и последњи , четврти генератор је завршен 12.08.2013, а потом, након
једномесчног пробног рада, пуштен у рад.
Сви радови у овом великом послу су квалитетно изведени, по плану и планираном

обиму, а у оквиру буџета. На градилишту је
свакодневно радило између 40 и 50 радника.
Поред Андриц хидро, главног извођача радова, стално су радили Гоша, Север, Институт
“Михаило Пупин” и домаће локалне фирме.
То је био велики и врло одговоран посао
- истиче Милисав. Није се баш стриктно ни
гледало шта је чија обавеза, испомагали смо
се. Ето, ми смо морали извадити све роторе и
вратити их након рехабилитације, јер имамо
искуство у томе, а извођачи немају. Такође,
наши стручњаци су вршили надзор над свим
пословима.
Једини непланирани застој смо имали због
проблема са улазним затварачима, надокнадили смо то даноноћним радом, а застој смо
искористили да извршимо ремонте решетки
и затварача.
Током ревитализације урађено је следеће:
турбина - спирала и сифон: испитивање
дебљих прсотина, поправке и антикорозивна
заштита.
Радно коло је потпуно ново уграђено, а турбински поклопац је рехабилитовани у фабрикама произвођача опреме, која је задржана,
као и вратила турбина. Затим, лежишта турбине су рехабилитована, а замењени су сви
сегменти са новом турбинском регулацијом у
којој је примењен нови систем са притиском
од 180 бара, а био је 40 бара, има за то разлога,
све има своје - каже Милисав. То захтева мању
количину уља, а самим тим је мања опасност
од загађења животне средине.
Расхладни систем је замењен комплетно
новим. Статор генератора је потпуно нов,
а на ротору је извршена рехабилитација са
заменом паока, рехабилитацијом главчине
и рехабилитацијом полова и комплетном
заменом намотаја. И сви су ротори пресложени, машински обрађени ради геометрије,
зазора између ротора и статора, то утиче
на губитке. На свим машинама замењени су
блок трансформатори, као и расклопна опрема на постројењу (прекидачи, растављачи,
струјни и напонски мерни трансформатори
и изолатори). Систем управљања је комплетно нов и сви каблови су замењени. Сопствена потрошња је потпуно нова, али то је
други пројекат, а то смо урадили раније да
би све радило поузданије. Локална и централна команда су рехабилитоване, односно нове, модернизоване. Завршетком ове
ревитализације радни век електране је

Раденко Васић, главни
инжењер за модернизацију и
ревитализацију ПД
продужен за најмање 30 година, смањиће
се трошкови одржавања, а снага агрегата
јеповећана за укупно 52 мегавата. Највећи
бенефит је смањење трошкова, а имаћемо
поуздан и сигуран рад. Преведено на српски ово је био велики посао за велику корист.
С обзиром да је ово био пројекат у коме су
учествовали странци, али и домаће фирме
- сарадња нас као наручиоца посла и свих
извођача и подизвођача је била на врло високом нивоу. Резултат тако добре сарадње је
транспарентан - све је квалитетно и по плану и Уговору урађено квалитетно и на време.
Једини проблем смо имали са закривљености
турбине, услед слегања, на сва четири генератора. Проблем смо ефектно и ефикасно
решили-немачка фирма »Металок« је на лицу
места обрадила турбински прстен и досед поклопца и тиме довела све четири машине у
идеалан вертикалан положај. То је био веома
важан посао и квалитетно је урађен. Уосталом, као и сви други послови - каже Милисав.
А, сви делови, новопроизведени, као и они
који су ишли на рехабилитацију су испитивани у фабрикама произвођача у присуству наших стручњака из ХЕ “Бајина Башта”.
Такође, испитивање и пријем нових делова
обављено је уз учешће наших стручњака.
Све су то објективне чињенице током
реализације овог великог пројекта, које, као
прави оперативац, таксативно поброја Милисав, а на крају рече нешто и о субјективном
фактору, а то су бројни радни људи и стручњаци, који овај мега пројекат приведоше
крају.
Радило се 10 сати свакога дана, свака субота
је била радна, а каткада и недеља. Када су
слагали ротор – три месеца је била редовна
ноћна смена. Зато се све добро и сложило у
овој четворогодишњој ревитализацији у ХЕ
“Бајина Башта”.		
М. Ђокић

Нова модернизована централна команда ХЕ "Бајина Башта"
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Излаз у „зеленој“ економији
Седми међународни форум „Eнeргeтикa
Србиje 2013 - будућнoст и пeрспeктивe"
Енергетски сектор чекају тешке одлуке, a jeднa
oд њих je кaкo сe усклaдити сa дирeктивoм o
вeликим лoжиштимa.
– Од 1. jaнуaрa 2014. гoдинe Србиja ћe имaти
буџeтски фoнд eнeргeтскe eфикaснoсти
Приoритeт рaзвoja Србиje je "зeлeнa eкoнoмиja", jeр ћe дaти
дoпринoс oтвaрaњу нoвих рaдних мeстa и увoђeњу чистих
тeхнoлoгиja – рекла је прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић, министaр
eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe, oтварајући
24. септембра, у Нoвoм Сaду, Сeдми мeђунaрoдни фoрум
o чистим eнeргeтским тeхнoлoгиjaмa „Eнeргeтикa Србиje
2013. - будућнoст и пeрспeктивe“.
Зорана Mихајловић пoдсeтилa је дa су зaкључци
прoшлoгoдишњeг Фoрумa укaзaли дa нисмo дoвoљнo
eнeргeтски eфикaсни, aли дa je у прeтхoдних гoдину дaнa
билo пoзитивних пoмaкa. Она је нагласила да су урaђeни сви
пoдзaкoнски aкти и свe oнo штo je зaкoнoдaвнo пoтрeбнo
дa би икo у Србиjи зaистa истински крeнуo дa улaжe у
oбнoвљивe извoрe eнeргиje.
– Mинистaрствo eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe
срeдинe нeпрeкиднo рaзгoвoрa сa пoтeнциjaлним
инвeститoримa и нa тaj нaчин пoкушaвaмо да унaпрeдимо
aмбиjeнт зa улaгaњa – рекла је Зорана Михајловић.
- Пoнoсим се тиме што je у aприлу дoнeт Зaкoн o
рaциoнaлнoj упoтрeби eнeргиje, oднoснo o eнeргeтскoj
eфикaснoсти, нa кojи сe чeкaлo пeт гoдинa. Припрeмљeн
je aкциoни плaн eнeргeтскe eфикaснoсти пo кojeм ћeмo
дo 2020. гoдинe пoвeћaти eнeргeтску eфикaснoст зa дeвeт
oдстo. Од 1. jaнуaрa 2014. гoдинe Србиja ћe имaти буџeтски
фoнд eнeргeтскe eфикaснoсти.
Зорана Михајловић истакла је да енергетски сектор
чекају тешке одлуке, a jeднa oд њих je кaкo сe усклaдити
сa дирeктивoм o вeликим лoжиштимa. Прeд Србиjoм je
oдлукa дa дo 2018. гoдинe прaктичнo из пoгoнa склoни
тeрмoкaпaцитeтe oд 1.092 мeгaвaтa.
– To ниje тaкo дoбрo зa нaшу зeмљу у ситуaциjи кaдa
Србиja у прeтхoднe 33 гoдинe ниje изгрaдилa ни jeдaн
jeдини инфрaструктурни кaпaцитeт у eнeргeтици – рекла je Зорана Mихajлoвић, дoдajући дa je сигурнo дa ћe
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Србиjи нoви кaпaцитeти бити потрeбни, aли дa их je
нeмoгућe изгрaдити зa двe-три гoдинe. Mинистaрствo je,
пo њeним рeчимa, рaсписaлo пoзив зa изгрaдњу мaлих и
срeдњих хидроeлeктранa и ускoрo ћe рaсписaти joш jeдaн
сa циљeм испуњeњa плaнa дa сe 27 oдстo eнeргиje дoбиje из
oбнoвљивих извoрa.
Прeмa њeним рeчимa, држaвa мoрa дoдaтнo дa ствoри
aмбиjeнт зa дoлaзaк инвeстициja, a jeднa oд тих мeрa je дa
сe брoj дoзвoлa зa мaлe eлeктрaнe сa сaдaшњих 93 смaњe
нa мaксимaлнo пeт дo сeдaм. Она је указала да обнoвљиви
извoри eнeргиje дajу Србиjи мoгућнoст дa пojaчa свojу
eнeргeтску бeзбeднoст и дa сe зaпoсли oдрeђeни брoj људи,
a сa другe стрaнe стaвљajу oбaвeзу држaви дa из свoг буџeтa
дo 2020. гoдинe издвojи oкo 600 милиoнa eврa зa цeнe зa
пoвлaшћeнe прoизвoђaчe.
– Инфраструктуру градимо кроз заједничка улагања
„Електровојводине“, општина и градова са нашег конзума,
почев од великих ТС у Инђији, Алибунару, Вршцу, Сремској
Митровици и оне која ће бити изграђена у Пећинцима – рекао је Срђан Кружевић, директор ПД „Електровојводина“, и
подсетио на енергетске објекте у Вршцу и Алибунару који
већ могу да прихвате струју из обновљивих извора енергије.
Прeдсeдaвajући oвoг Фoрумa Tихoмир Симић истaкao je
дa бригa зa eнeргeтску бeзбeднoст свaкe зeмљe и нaциje
прeдстaвљa пoчeтaк и крaj свих рaзмишљaњa o бoљeм
живoту грaђaнa, o мoдeрнoj и рaзвиjeнoj eкoнoмиjи и
oмoгућaвaњу зaпoшљaвaњa. 			
Р. Е.

Одговори на питања
Фoруму „Eнeргeтикa Србиje“, који су организуовали европски Институт – INEA и Факултет техничких наука у
Новом Саду, присуствoвao je вeлики брoj прeдстaвникa
пoлитичкe и стручнe jaвнoсти. Учeсникe су пoздрaвили и
шeф дeлeгaциje Eвропске уније у Србиjи Majкл Дeвeнпoрт,
aмбaсaдoри Maђaрскe, Бeлгиje, Финскe и Aустриje, тe
министaр eнeргиje, рудaрствa и индустриje Бoснe и
Хeрцeгoвинe Eрдaл Tрхуљ. У свojству дoмaћинa, учeсникe
je пoздрaвиo прeдсeдник Скупштинe AПВ Иштвaн Пaстoр
кojи je нaглaсиo дa oвaj мeђунaрoдни фoрум види кao
вaжaн кoрaк у трaжeњу oдгoвoрa нa стрaтeшкa eкoнoмскa
питaњa.
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Нема лепих жеља,
само реални планови
Јавна расправа о Нацрту стратегије енергетике у ПКС
Стратешко преиспитивање и позиционирање
националне енергетике треба да омогући да се
из актуелне кризе изађе са мањим трошковима
не само по енергетику, већ и по привреду земље
Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја енергетике
Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године
одржана је 27. септембра у Привредној комори Србије
у Београду. Нацрт је представио професор Рударскогеолошког факултета Дејан Ивезић, који је на челу
стручног тима задуженог за израду овог документа.
- Енергетика је покретач и кључни фактор економских промена и представља основу привредног развоја
земље – рекао је Ивезић. - Необновљиви енергетски ресурси у Србији нису у довољној мери истражени, изузев
угља, а подаци о њима нису коначни. Геолошке резерве
примарних извора енергије (угаљ, нафта, природни гас,
уљни шкриљци) још представљају, значајну основу за
развој производње и њихово коришћење у наредном
периоду. Обновљиви извори енергије, изузев великих
хидроелектрана, су у развојној фази.
Ивезић је указао да би стратешко преиспитивање и
позиционирање националне енергетике требало да
омогући да се из актуелне кризе изађе са мањим трошковима не само по енергетику, већ и по привреду земље.
- Стратегија треба да подржи одговорно, рационално и
одрживо коришћење енергије. Тиме би требало да допринесе сигурнијем снабдевању енергијом, порасту стопе запошљавања, конкурентности и заштити животне
средине, као и да омогући спровођење међународних
обавеза Србије у тој области – рекао је Ивезић.
Домаћин скупа Жељко Сертић, председник Привредне
коморе Србије, истакао је да квалитетно планирање у
енергетици значи стварање темеља за напредак целокупне привреде. Он је указао да је веома важно да се чује
мишљење стручне јавности како би могла да се дефинише стратегија која ће бити основ за примену смерница у
будућности.
- Ово је вероватно најзначајнији документ које припремамо у министарству, који није настао радом само једног
министарства или једне владе, већ документ државе у

енергетици – рекао је Дејан Поповић, државни секретар
Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине. - Основни темељи ове стратегије су енергетска безбедност, развој националног и међународног
тржишта и одрживи развој енергетике, базиран на
обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности. Инсистирали смо да стратегија буде реална, јер је
Србији доста стратегија лепих жеља.
Поповић је нагласио да се у наредном периоду очекује
велики развој у енергетици, а министарство енергетике
по први пут у свом називу има и реч развој, што говори
да Влада Србије у тој области очекује највећи напредак.
Помоћник министра енергетике Дејан Трифуновић
објаснио је да се енергетска стратегија базира на расположивим ресурсима, пројекцијом нивоа природног
прираштаја становништва, али и међународним обавезама Србије, које су веома стриктне.
- Јасно смо се определили за поштовање међународних
обавеза наше земље у енергетици – истакао је
Трифуновић. - Пред нама је период промена и без обзира колико су тешке, ради се о дуговечним процесима.
Морамо имати сигурно снабдевање и учинити све што
је у нашој моћи да унапредимо развој тржишта електричном енергијом. Енергетика није статична област,
ствари се дешавају врло динамично и све су већи захтеви на националном и међународном нивоу. Србија мора
наћи своју позицију да бисмо имали и одрживу енергетику и развили домаћу привреду и да би инвеститори
имали интерес да улажу. 		
И. Миловановић

Одобрава Влада Србије

За израду документа о развоју енергетике, ангажовани
су стручњаци који су дуже од годину дана посветили
формулисању основних смерница за развој српске енергетике, а до сада одржане четири јавне расправе. Аутори
стратегије су континуирано размењивали мишљења и са
представницима енергетских предузећа, што је допринело
да је овај нацрт Стратегије већ прошао својеврсну стручну
јавну расправу. Влада Србија би овај документ требало да
усвоји до краја ове године. После тога Предлог стратегије
иде на усвајање пред посланике у Народну скупштину.
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Mијодраг Читаковић, директор ПД “Дринско - Лимске ХЕ”
по агрегату, резултирало је то знатно већом производњом. Укупно, снага је повећана за 52 мегавата, а при просечној хидрологији
годишње ћемо производити 70 милиона киловат-сати електричне енергије. Наравно, нова опрема гарантује и сигуран и
поуздан рад агрегата и много мање трошкове одржавања у наредних 10 година и продужење радног века хидроелектране за
30 - 40 година. Када се све то сабере и понешто одузме, ова веома
важна инвестиција ће се врло брзо исплатити. Уз то треба рећи да
су, током ревитализације, стасали млади инжењери, стручно су се
оспособили за неке нове сличне подухвате, њихово знање ће добро доћи у неким новим ревитализацијама.

Мијодраг Читаковић
- Ово је једна од најуспешнијих година у блиставој
историји ХЕ "Бајина Башта"

БЕРИЋЕТНА ГОДИНА

Иако до краја ове године има још скоро три месеца и рано је
за подвлачење црте и оцене урађеног, Мијодраг Читаковић, са
нескривеним задовољством истиче да је ова година једна од
најуспешнијих у блиставој историји ХЕ "Бајина Башта”.

� Шта је то по чему је ова година посебна и боља од осталих ?
- По много чему, ако би све побројали - остаћемо дуго... Била
је заиста берићетна година, сва од успеха саткана. Пре свега,
производња електричне енергије у првој половини године била
је највећа у последњих десет година, а постигли смо то са три
агрегата, јер је четврти био у ревитализацији.

� Хоће ли их бити?
- Наравно. Нема одмора – док траје обнова. Ревитализација хидроелектрана из састава ПД “Дринско-Лимске ХЕ” ће се обављати
у континуитету, јер су објекти стари, јер тако треба.
Таман сам хтео да ”пецнем" Читака, јер је, у прошлом разговору
за лист, рекао да “ми нећемо још завршити ревитализацију ХЕ
”Бајина Башта”, а започећемо ревитализацију у ХЕ”Зворник”, а
пише се и прича да ревитализација у Зворнику почиње 2015. године, а директор Читаковић ме поклопи пре него што сам излетео.
-Крајем јула потписан је Уговор, вредан 63,7 милиона евра, са
извођачем радова за ревитализацију ХЕ “Зворник”. Треба истаћи
да је извођач ”Воитх хидро", који је добио посао, имао у претходном
периоду две инсталисане турбине. После ревитализације, снага
ХЕ “Зворник” биће већа за, чак, 30 посто у односу на постојећих 96
мегавата. Снага сваког од четири генератора ће бити већа за 7,4
МW, а завршетком ревитализације у ХЕ “Зворник” ће се повећати
снага за 29,6 мегавата, а то је више него да је уграђен пети агрегат. Сада је потребно обавити све припреме како би 2015. године
почели радови на локацији. Потребно је урадити физички модел
агрегата, односно да се направи турбина 10, или 12 пута мања и
на њој да се одреде и верификују карактеристике новог агрегата.
Потребно је испитати снагу, степен корисности, а потом направити прототип. Практично, са ревитализцијом “Зворника” смо почели пре годину дана. Прокопали смо корито и добили на паду, а
на основу тога повећана је и производња. Затим, изградили смо и
Анекс на десној обали бране, који ће да буде спреман за уградњу
опреме и управљање, односно, ту ће бити командна сала модернизоване ХЕ. Није то мали посао, нити безначајан, а и коштао је око 2
милиона евра. Дакле, не почиње ревитализација хидроелектране
са заустављањем старог генератора, има пуно посла пре тога и ми
то радимо са успехом. Ако ревитализацију првог агрегата започнемо 2015. године, цео посао ћемо завршити 2019. године.
� Која је следећа електрана у реду за подмлађивање?
- Следећа је ХЕ “Бистрица”, која је међу најстаријима у ПД
"Дринско-Лимске ХЕ", ради од 1960. године. Припреме за њену
ревитализацију су већ почеле.

� Када помињете ревитализацију, реците нешто о тој
важној инвестицији и њеним ефектима.
- То је свакако, најважнији посао у овој години, која ће остати упамћена по завршетку ревитализације ХЕ “Бајина Башта”,
а ефекти ревитализације су велики и значајни, неки већ сада
видљиви.

� Који, на пример?
- Повећана је снага и више него што смо очекивали на 105,6 МW
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Нови блок трансформатор
за агрегат X3 у ХЕ "Бајина Башта"
� Хоћемо ли, опет, причати о изградњи РХЕ"Бистрица"?
- Нећемо, осим напомене да је она ушла у план развоја Републике Србије и ЕПС-а, а премијер Дачић је рекао да ће влада, до
краја године, изабрати стратешког партнера за изградњу овог
важног објекта, а ми припремамо и иновирамо документацију.
Поред тога, у сарадњи са “Тошибом” и “Енергопројектом”, почели
смо припреме потребне документације за ревитализацију РХЕ
“Бајина Башта”, а када тај велики пројекат завршимо – продужиће
се век РХЕ за 30-40 година. До Нове године ће бити завршена
Студија оправданости. Прошло је 10 година од великог генералног ремонта, треба опет да га радимо, али нећемо, јер је боље и
рационалније урадити ревитализацију, ефекти су много већи,
рад поузданији а трошкови одржавања ће бити много мањи. Она
мора увек бити исправна, спремна и поуздана, од ње , пракса је то
показала, зависи стабилност електроенергетског система. Ове
године, у току ремонта, урађен је захват на регулационом прстену агрегата А-1, чиме су отклоњене вибрације, које су се током
рада појављивале. Посао је урађен на лицу места, иако је “Тошиба“
имала другачији став, тврдивши да је то много компликовано,
али су наши стручњаци то врло успешно обавили, треба им одати
признање, као и стручњацима из наше фирме “Колубара- Метал".
“Тошиба” је испоручила опрему, која је обрађивана у “КолубариМетал”, посао је добро урађен, наши стручњаци су се, по кој зна
који пут, добро показали.

� Прича се да је 47 радника ПД “Дринско-Лимске ХЕ” испу-

нило један услов за пензију, али им не пада на памет да иду у
пензију, чекају да им примите децу, да ли је тачно? Како одолевати таквим и толиким притисцима?
- Прича је тачна, али не чекају сви да им примим дете, неки
једноставно користе одредбе Устава и нико им не може ништа, а што се тиче уцена око одласка у пензију, уз услов да им се
дете прими и притисцима којима сам изложен –ствари су јасне критеријуми за пријем било ког радника, био дете нашег радника
или не, су више него јасни: прво- да постоји потреба, друго-да је радан и стручан и треће-да има и остале људске квалитете. Од тога
одустати нећу, интерес предузећа мора бити изнад свега, ако би
се редом примало да се неко “удоми” требало - не требало, једног
дана, неке године у будућности, у овој електрани не би имао ко ни
шраф да зашрафи. А, доказ да ја стварно водим рачуна кога примам је следећи пример - донео сам одлуку да примим једног одличног инжењера из “Гоше”, али је руководство поменуте фирме
муњевито реаговало. Рекли су- не дамо му да иде, ми ћемо да му
повећамо плату како би га задржали.
Овоме коментар није потребан, а и прича о пријему се излизала,
не иде то уз нову, подмлађену електрану.
М. Ђокић

� Има ли Привредно друштво уопште, каквих проблема,
финансијских на пример?
- Имамо ми проблема, али проблеме решавамо у ходу, од кукања
вајде нема. Рецимо, имамо проблема са јавним набавкама, јер неке
фирме типа “ташна-машна” учествују, пишу непотребне приговоре и жалбе на тендере, без икаквих разлога, продужава се време
реализације, касни се без потребе. Не разумем ово време и такве људе. Па, ми смо завршили градњу РХЕ, само је била комисија
ЕПС-а и ХЕ, која је пратила реализацију Уговора, никоме није падало на памет да се окористи ни за динар. А, што се тиче финансија,
било је у почетку, проблема са плаћањем испоручиоцима опреме, али се у другој половини године ситуација поправила и ПД
“Дринско-Лимске ХЕ” сва плаћања извршава у законском року од
45 дана.
� Поменули сте да је један од ефеката завршене ревитализације и стручно оспособљавање младих инжењера, а има
ли пријема младих стручњака?
- Има, али сам ја ту обавезан да стриктно поштујем План
пословања ЕПС-а, који је усвојила Влада Републике Србије и где
је тачно прописано колико које Привредно друштво треба да има
запослених и та бројка је све мања из године у годину.
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Језеро Перућац у октобру

Увац

СВЕ ЕЛЕКТРАНЕ ИСПУНИЛЕ ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
Изузетно повољна хидрологија и
добра погонска спремност резултирали су изванредном производњом
у свим хидроелектранама из састава
ПД “Дринско-Лимске ХЕ” - истиче Радисав Матић, помоћник директора за
производњу и одржавање. Тачније, све
електране су испуниле овогодишњи
план производње, предвиђен електроенергетским билансом и раде за
следећу годину.
За девет месеци ове године, ХЕ
“Бајина Башта” произвела је
1.391.533.440 киловат-сати електричне енергије, остваривши план производње са 128,02 посто. Треба рећи
и то да је радила са три агрегата, јер
је четврти био у ревитализацији, а
овогодишњи план производње је испунила 07.10. у 22 часа, 85 дана пре
истека године, док су “Лимске ХЕ”
овогодишњи план производње испуниле знатно раније.
РХЕ “Бајина Башта” произвела је
517.410.801 киловат-сати, остварење
плана износи 169,64 посто, а пребачен
је и план пумпања за 52 посто.
ХЕ “Зворник" произвела је у посматраном периоду, 434 милиона киловатсати, остваривши план са 134,8 посто.
ХЕ “Увац” произвела је 47,3 милиона
киловат-сати, остварење плана износи 166,94 посто, а ХЕ “Бистрица” –
219.655.920 киловат–сати електричне
енергије. ХЕ “Кокин Брод” произвела
је 39.077.056 киловат-сати. Остварење
плана за ове две електране износи
158,73 посто. ХЕ “Потпећ”, једина проточна ХЕ из састава “Лимских ХЕ” произвела је 204.663.768 киловат-сати,
остваривши план про-изводње са
133,77 посто.
И на крају, ХЕ “Електроморава” произвела је 45.654.448 киловат-сати,
остварење плана износи 97,14 посто.
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Електроенергетским билансом планирано је да електране из састава ПД
“Дринско - Лимске ХЕ” произведу
укупно ове године 2.105.000.000 киловат-сати, а за девет месеци су произвеле 2.899.347.142 киловат-сати
електричне енергије, остваривши
план производње са 137,74 посто.
Берићетно, нема шта, а до краја године има још три месеца. Небо је баш
“погледало” дрински слив, али је на
импозантну производњу утицала максималана погонска спремност агрегата- каже Матић.
Од 14. септембра је агрегат Х-4 у погону, у гарантном року, а рад остала три
ревитализована агрегата током године, потврдио је снагу сваког агрегата
од 105,6 мегавата, што ће, у крајњем
збиру значити повећање снаге ХЕ
“Бајина Башта” од 52 мегавата. То ће
значити и додатну производњу од 40
милиона киловат – сати електричне
енергије. То су видљиви, очигледни
плодови завршене ревитализацијекаже Матић.
У току су радови на отклањању уочених недостатака на свим сервомоторима лопатица спроводног апарата и
надамо се да ћемо све завршити пре
доласка великих вода, а све указује да
ће велике воде бити. Поред тога, у наредне две недеље, на агрегату Х-4 у ХЕ
“Бајина Башта”, биће изведени радови
из програма гаранцијских прегледа –
што ће смањити трајање застоја, планираног за септембар 2014. године.
Матић се потом, поново осврнуо на
хидрологију, која је, ове године била
изузетно повољна. Како се одвијају
хидролошке прилике, за очекивати
је повећање дотока Дрине већ почетком новембра када ће се ефекти
ревитализације верификовати на
најбољи могући начин – повећањем
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Радисав Матић –
Подаци који уливају оптимизам

производње и смањеним преливом,
јер је верификован протицај на профилу ХЕ "Бајина Башта" од 700 кубика у
секунди – што знатно олакшава рад са
узводном ХЕ “Вишеград”- каже Матић.
У РХЕ “Бајина Башта”- у току ремонта санирано је повећање буке на агрегату Р-1, а вршимо припреме да исту
санацију извршимо и на другом агрегату следеће године. Иначе, завршени
су ремонти на свим агрегатима, изузев
на Х-4, који је био у ревитализацији.
На крају, поред изузетних производних резултата, Матић истиче и максималну попуњеност акумулација са
којом спремно чекају зиму. Језеро РХЕ
“Бајина Башта” пуно је до врха. Са тако
пуном акумулацијом моћни агрегати
РХЕ могу да раде пуном снагом пуних
14 дана! Попуњеност језера на Увцу
износи 86%, а на Кокином Броду 82
посто.
Заиста, ови подаци уливају оптимизам за добар рад у наредном периоду.
М. Ђокић
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УЗ 27.НОВЕМБАР – ДАН ХЕ “БАЈИНА БАШТА”
Произведено 90 милијарди киловат-сати
Двадесет седми новембар је велики
дан за раднике ХЕ “Бајина Башта”,
славе га као Дан предузећа, а био је
велики за ону велику Југославију,
давне 1966. године, када је
председник Тито пустио у погон
ХЕ “Бајина Башта”. Индустријски
развој је био започет, земља је
просто вапила за киловатима, а
електроенергетски систем врло,
врло слабашан. Довољно је било да
испадне из погона један далековод

са 200 мегавата и да настане мрак
у Србији. ХЕ “Бајина Башта”, са 368
мегавата инсталисане снаге, у то
време била је гигант у правом смислу речи. Њеним пуштањем у рад
електроенергетски систем Србије
је знатно ојачан и стабилизован.
Тачније, све ове протекле године
од њеног пуштања у погон, била
је и остала чврст ослонац система.
Шеснаест година после пуштања
у погон ХЕ “Бајина Башта”, у малом
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Перућцу опет велико славље.
Опет има са Дрине ведрине. Највише захваљујући легендарном
градитељу Раденку Николићу, изграђена је и 27. новембра 1982.
године пуштена у рад велика РХЕ
“Бајина Башта” снаге 630 МW, два
“Тошибина" мотор-генератора са
по 315 мегавата. Рођен је још већи
гигант на Дрини, а када “груну”
заједно, ХЕ и РХЕ “Бајина Башта”
достигну снагу “Ђердапа” од 1000
мегавата!
За 47 година рада ХЕ, и 31 годину
РХЕ “Бајина Башта”, произведено
је преко деведесет милијарди
киловат-сати електричне енергије.
Ако се рачуна цена киловата од
само 5 евро центи – ХЕ “Бајина
Башта” су оствариле приход од
преко 4,5 милијарди евра! Мало ли
је?! Безброј пута су спасиле систем
од распада, а када је НАТО Алијанса
бесомучно бомбардовала наше
електропривредне капацитете,
одвојивши “Ђердап” и “ТЕНТ” од
система, струје је у Србији било само
са дринског слива.
Хидроелектране “Бајина Башта”
су квалитетно изграђене, добро и
савесно одржаване, зато су успешно
и дуго радиле и зато се има рашта и
славити.
М.Ђокић
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ЗАВРШЕНИ СВИ
РЕМОНТИ

Увек има посла Машинска радионица
ХЕ "Бајина Башта"
С обзиром на чињеницу да је завршена комплетна
ревитализација ХЕ “Бајина Башта” и ХЕ “Електроморава” Чачак, а увелико се обављају припремни радови за
ревитализацију ХЕ “Зворник”, логично је закључити да
је знатно смањен обим посла у објектима ПД “ДринскоЛимске ХЕ” за време ремонтне сезоне – каже Иван
Миловић, заменик директора ПД. Међутим, чињеница
да се ревитализација и ради због смањења трошкова
одржавања, али смањење трошкова не значи да посла у
електранама, у време ремонтне сезоне, нема. Има, свакако увек и мањих и већих – истиче Миловић. Увек, после великих послова, као што су генерални ремонти или
ревитализација, остану неки “репови “, те отклањање
уочених недостатака.

ХЕ и РХЕ “Бајина Башта”

У ХЕ “Бајина Башта”, четврти агрегат био је у
ревитализацији, а обављени су ремонти мањег обима на ревитализована три агрегата у ХЕ. Извршени су
класични ремонти агрегата РХЕ, у времену од 22. јула
до 11. септембра, а тотални застој је био од 12 - 16. августа, ради ремонта заједничке опреме. У разводном
постројењу 220 KV, у пољу агрегата Р-2, стари трополни
растављач, произведен у “Минелу”, замењен је новимпроизвод “Алстома”. На централној команди извршена је
реконструкција аутоматског управљања агрегатима РХЕ,
при чему је, уместо класичног командног стола, уграђен
нов управљачки систем SCADA . Такође, уместо класичне
командне табле са опремом уграђен је савремен видео
систем за презентацију слике, базиран на најновијим
технологијама ЛЕД екрана, уклопљених у видео зид. У
релејној просторији РХЕ извршена је надоградња уређаја
Атлас Макс и припрема за функцију командовања. У
разводном постројењу 220 KV, у пољу агрегата Х-3, уместо старог трансформатора 15,65/220 KV, снаге 100
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Иван Миловић
МVA- производ “Раде Кончар”, уграђен је нов производ
СГБ- Немачка, истог преносног односа, снаге 112 МVA.
Такође, извршен је ремонт сопствене потрошње ХЕ и
РХЕ, као и ремонт електроопреме ГУИГ-а, ДУИГ-а и Водостанске затварачнице, при чему је на ГУИГ-у извршена
реконструкција управљања дизел агрегатом.
Завршени су радови на постављању и пуштању у рад
оптичког кабла на релацији командноуправна зграда
Перућац- ТС “Метаљка “ на Тари.
Завршени су послови у вези Идејног пројекта са
Студијом оправданости за уградњу статичког претварача за покретање агрегата РХЕ у пумпни погон. Урађен је
пројекат и у поступку је Тендерска документација за замену управљања дизел агрегатом 1000 KVA у РХЕ.
Извршена су испитивања и замена свих сигурносних вентила у судовима под притиском у РХЕ.
					

“Лимске ХЕ”

Што се тиче ремонтних радова у “Лимским ХЕ”, они
традиционално почињу најраније почетком маја и
трају најкасније до краја јесени. У ХЕ “Увац” извршено је
снимање стања генератор и генератор нема повећаних
парцијалних пражњења. Рађене су упоредне методе онлине снимања са постојећим системом и са уређајем
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Припреме на монтажном простору у ХЕ "Бајина Башта"
донетим из Института “Никола Тесла“. Обе методе су показале доста уједначене резултате, те се ове године не
планирају већи радови на генератору. А, услед атмосферског пражњења, 08.07.2013. године, дошло је до пожара
на блок трансформатору што је био узрок превременог
ремонта. Ремонт је почео 09.07.2013. године. Како су
оштећења трансформатора велика и не могу се брзо санирати, пронађен је одговарајући трансформатор у ТЕ
“Колубара”, који је прегледан, испитан, допремљен у електрану и пуштен у рад. Ремонт остале опреме је обављен у
стандардном обиму.

У ХЕ “Кокин Брод” ремонт је обављен у времену од 31.05.
до 31.07. а тотални застој је био од 31.05. до 07.06.2013.
године. Извршене су припреме за замену високонапонске опреме у оба агрегата, извршена је набавка опреме и
ревидиран пројекат. Поред уобичајених, стандардних ремонтних радова, извршено је вађење ротора, испитивање
статора огледом загревања и снимањем вибрационог
стања, санација оштећења изолације статора, чишћење
и лакирање ротора и статора. Такође, извршена је
реконструкција блок поља оба генератора уз замену високонапонске опреме (прекидачи, растављачи, струјни мерни трансформатори, уз реконструкцију носача апарата,
командног ормара и делимичну замену каблова). Затим,
извршена је замена напонских трансформатора на сабирницама у постројењу 110KV и реконструкција расхладног
система агрегата.

турбинском лежају и угљеним заптивачима.
На “Б” агрегату је извршена демонтажа, снимање и
санација предтурбинског затварача, замена гумених заптивача и саниране су уочене пукотине.
Извршено је испитивање ИС оба трансформатора од
стране Института “Никола Тесла” и испитивање сигурносних вентила од стране овлашћене организације.
Редован годишњи ремонт опреме у проточној ХЕ
“Потпећ” је почео 15.08.2013. године, радови још трају.

ХЕ “Зворник”

Ремонти агрегата у ХЕ “Зворник” реализовани су у периоду од 24. јуна до 04. октобра. Поред стандардног обима радова, рађено је на санацији изолације намотаја помоћних
полова будилице на агрегату А-4, на санирању зидних и
плафонских површина сифона турбине на агрегатима
А-3 и А-4. Извршена је реконструкција прикључака високонапонских страна блок трансформатора на далековод

Ремонт у ХЕ “Бистрица” обављен је у периоду од 02.05.
до 04.07, а тотални застој агрегата је био од 31.05. до
07.06.2013. године. Због проблема на турбинском лежају
“А” агрегата ремонт је почео пре рока. Извршена је замена
оба сува трансформатора за сопствену потрошњу, а извршен је и фабрички сервис прекидача 220 KV од стране
произвођача.
Поред стандардних ремонтних послова на “А” агрегату,
извршена је замена побудног трансформатора ремонтованом у “Енергоремонту” и уградња новог турбинског
лежаја. Такође, замењени су контактни термометри на

ХЕ "Зворник"
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према разводном постројењу (на делу прикључних веза
на коме се изводе грађевински радови за ново разводно
постројење у оквиру ревитализације Хидроелектране,
уместо ваздушних 110 KV уграђени су каблови 110 KV).
Ове године, обављени су класични ремонти, без већих
захвата, јер предстоји ревитализација комплетне хидроелектране - истиче Милорад Драгић, директор ХЕ “Зворник”. Поред ремонта агрегата, извршен је и ремонт 110 KV
разводног постројења, осим једног далеководног поља, 35
KV разводног постројења, батерија подразвода 0,4 KV, хидромеханичке опреме и дизалица – кранова.
Од значајнијих радова, који су обављени, треба издвојити
следеће – реконструкција сифонске дизалице на десној
обали Дрине како би се габаритима прилагодила за рад
у новим условима – између носећих бетонских стубова
новосаграђеног Анекса на десној обали. Затим, пуштена је
у рад улична расвета прилазног пута брани ХЕ “Зворник”
са узводне стране и извршена је уградња грајфер дизалице
и припадајућег хидрауличног агрегата на пловећој радној
платформи за чишћење пловећег наноса у акумулацији.

Иван Миловић истиче да је урађено све што је потребно
да агрегати у свим електранама Привредног друштва
“Дринско-Лимске ХЕ” поуздано раде до наредне ремонтне сезоне.				
М.Ђокић

ХЕ “Електроморава”

У ХЕ “Електроморава”- више су прегледи и ревизија, него
ремонтни радови, јер опрема је потпуно нова, урађено је
то за пет дана по машини, све је у најбољем реду. Више су
се фокусирали на уградњу кућног генератора од 600 КW.
Сумирајући учињено у овогодишњој ремонтној сезони,

ХЕ “Међувршје”

РХЕ "Бајина Башта"

Санација регулационOг прстена
На агрегату Р1 у РХЕ „Бајина Башта“, у току ремонта,
урађен је велики посао на санацији турбинског регулационог прстена. С обзиром да су постојали проблеми у току
експлоатације агрегата у предходним годинама, донета
је одлука да се извши поправка регулационог прстена. У
том смислу, на обе стране регулационог прстена извршена је машинска обрада уз замену хабајућих делова, чиме
је отклоњен досадашњи проблем који се манифестовао у
повећаним вибрацијама и буци агрегата.
- Посао је веома сложен, јер су радови извођени на
лицу места у погону РХЕ, а његовим завршетком добили
смо рад агрегата без проблема који су постојали у предходном периоду, каже Мијодраг Читаковић, директор ПД
„Дринско-Лимске ХЕ“. Посао на оба серво мотора и регулационом прстену урађен је веома квалитетно и може
се упоредити са послом који раде чувене светске фирме
као што је „Металлок“, која је била ангажована у току
ревитализације ХЕ „Бајина Башта“, оценио је Читаковић.
Радове су извели инжењери и радници ХЕ „Бајина Башта“
и „Колубара Метал“ уз прецизну обраду делова од стране
домаће фирме „Колубара Метал“ из Лазаревца.
Да би обезбедили сигуран квалитет ангажован је супер-
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визор Тошибе - представника испоручиоца оригиналне
опреме, који је по завршеном послу био веома задовољан
квалитетом изведених радова.
Исти посао предстоји и следеће године на агрегату Р2,
за који је набављени резервни делови од оригиналног
испоручиоца – јапанске Тошибе.
Јасмина Петковић

Посао урађен на светском нивоу

Бр. 12 / НОБЕМБАР 2013

ПОСЛОВАЊЕ

WWW.DLHE.RS

Изузетна хидрологија до краја маја

Пословање за првих шест месеци
НЕБО ЗДУШНО ПОМОГЛО
ПД “Дринско-Лимске ХЕ” у првој половини ове године остварило је изузетно добре финансијске резултате.
Остварен је укупан приход у износу од 5.355.662.000 динара и укупне расходе у износу од 4.303.151.000 динара,
остварен је бруто добитак у износу од 1.052.511.000 динара. Одложени порески расходи износе 59.444.000 динара, те је остварен нето финансијски резултат у износу од
993.067.000 динара. Одложени порески расходи, односно
одложене пореске обавезе према МРЦ 12 су обавезе које
се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих
привремених разлика, које се утврде између вредности
основних средстава, које су исказане у билансу стања по
рачуводственим законима и вредности основних средстава по пореским законима 8ОА образац) – истиче Драгана Мандић, руководилац службе за рачуноводставене
послове ПД “Дринско-Лимске ХЕ”.
Пословни приходи износе 5.026.587.000 динара, приходи од финансирања износе 324.177.000 динара и остали
приходи у износу од 4.896.000 динара.

Наравно, највећу ставку код пословних прихода
сачињавају приходи од производње електричне енергије
у износу од 4.996.786.000 динара. У односу на исти период 2012. године, приход је већи чак за 66 посто и то
захваљујући изузетно повољној хидрологији све до истека маја месеца. Небо је заиста било издашно, здушно је
припомогло остваривању овако доброг финансијског резултата, али је и погонска спремност била традиционално
на веома високом нивоу – што је основни предуслов доброг рада и пословања Привредног друштва.

Највећа ставка код прихода од финансирања су позитивне курсне разлике у износу од 269.954.000 динара,
остварене по основу обавеза у јенима (Париски клуб поверилаца), захваљујући чињеници да је курс јена 30.6.2013.
године био, у односу на дан 31.12.2012. године, нижи за 12
посто.
Пословни расходи ПД “Дринско-Лимске ХЕ”, за првих шест
месеци ове године, износе 4.239.837.000 динара, расходи
финансирања – 50.020.000 динара и остали расходи износе 13.746.000 динара. Што се пословних расхода тиче,
углавном су сви у планским оквирима, осим трошкова
набавке електричне енергије за пумпање РХЕ, петоструко су увећани у односу на исти период прошле године, то
је последица цене пумпања по вишој тарифи, која износи
56,22 евра по мегават- сату, док је цена пумпања по нижој
тарифи 33,33 евра по MWh – каже Драгана Мандић.
Неки трошкови као што је одржавање, остварени су са
55% у односу на план, а амортизација, која је вазда била
највећа ставка у расходима, мања је у односу на прошлу
годину за 180 милиона динара, услед обезвређивања, које
је вршено 31.12.2012. године. Та трансакција је имала за
последицу смањење трошкова амортизације у овој години- што је, итекако добро.
Обавезе према држави су ниже у односу на прошлу годину, јер су укинуте накнаде за коришћење обала у пословне
сврхе итд и поред новине у овој години да су обавезе по
основу коришћења грађевинског земљишта чак 40 пута
веће него прошле године?!
Елем, кад се све сабере, ПД “Дринско-Лимске ХЕ” је, у
првој половини године, пословало узузетно успешно, али
уз традиционалну штедњу и добар рад у свим електранама, после дугог топлог лета, тешко је очекивати такав пословни успех у другој половини године.
М.Ђокић
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ХЕ Зворник

ХЕ “Зворник”
У Привредном друштву „Дринско-Лимске ХЕ“ припрема се
ревитализација још једне електране – ХЕ “Зворник”. То је четврта по реду ревитализација у последњих 10 година у овом Привредном друштву. Подсетимо, ревитализоване су две електране
ХЕ “Електроморава” и ХЕ “Бајина Башта.
Циљ ревитализације је уградња нове опреме базиране на
савременијим техничким решењима и са већим степеном корисности и поузданости у раду, што ће допринети већој производњи
електричне енергије, мањим трошковима одржавања и што ће
коначно продужити животни век ХЕ “Зворник” за 40 година.
Тендерску документацију за ревитализацију ХЕ „Зворник“ израдио је „Енергопројект-Хидроинжењеринг“ из Београда, а сагласност KfW банке добијена је 05.06.2012. године.
Одлука о покретању поступка набавке за избор Уговарача за
пројекат „Ревитализација ХЕ Зворник“, донета је 11.06.2012.
године, а Јавни позив за прикупљање понуда, објављен је
15.06.2012.
Тендерска процедура је спровођена по систему са две „коверте“.
Након детаљног прегледа понуда и извршене евалуације,
Стручни тим ЈП „Електропривреде Србије“ је као најуспешнијег
понуђача оценио компанију „Voith Hydro“. Након добијене сагласности KfW банке на избор овог понуђача, 10.06.2013. године
су започети уговорни преговори са овом компанијом који су се
успешно окончали 12.07.2013. године када је и направљен предлог Уговора.
Уговор за ревитализацију ХЕ „Зворник“, укупне вредности 63,15
милиона евра, потписан је 30.07.2013. године од стране Александра Обрадовића, в.д. Генералног директора „Електропривреде
Србије“, Мијодрага Читаковића, директора ПД „Дринско-Лимске
ХЕ“ и Леополда Хенингера, председника борда директора
компаније „Voith Hydro“.
Тендерски поступак у потпуности је спровођен по сложеним и
строгим смерницама KfW банке. Наиме, у свакој од фаза тендерског процеса било је потребно добити сагласност („no objection“)
Консултанта и KfW банке, како би се могло ићи у наредну фазу.
Нарочито задовољство за све учеснике у овом послу представља
похвала изречена од стране генералног директора „Електропривреде Србије“ на церемонији потписивања уговора, који је
рекао да је „много посла, труда и знања иза стручњака који су
довели до потписивања овог уговора и веома сам задовољан
што је тендерска процедура за избор извођача радова у овој
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модернизацији прошла без и једне мрље и примедбе“.
Важно је истаћи и учешће домаћих фирми на овом обимном послу. Наиме, главни Извођач „Voith Hydro“ ангажоваће ће на пословима демонтаже постојеће опреме, монтажи нове опреме и
помоћних система, извођењу захтевних грађевинских радова
неопходним због повећања пречника радног кола и замене вертикалне облоге сифона, као и за испоруку и уградњу система за
расхладну воду и система за управљање електраном, велики
број фирми из наше земље, као што су „Елнос БЛ“, „Гоша монтажа“, „Институт Михаило Пупин“, „Геосонда - Консолидација“,
„Бетомакс“.
По предвиђеној динамици радова, након ступања уговора
на снагу потребно је 11 месеци да Извођач изради пројектну
документацију и испита модел нове турбине. После завршетка ове фазе следи производња и испорука нове опреме.
Заустављање првог агрегата и почетак радова на његовој демонтажи су планирани за месец мај 2015. године. Радови на сваком
од агрегата предвиђено је да трају по 12 месеци и по динамици
треба да буду завршени у мају 2019. године.
Након ревитализације укупна инсталисана снага агрегата
износиће 125,6 мегавата, што је за 30% више у односу на тренутно инсталисану снагу која износи 96 мегавата. Ово је практично
повећање инсталисане снаге за снагу једног агрегата. Очекивано повећање производње електричне енергије ове хидроелектране на годишњем нивоу износиће и до 15% (у зависности од
хидролошких услова) или око 70 милиона киловат-сати.

УРАЂЕНО
У оквиру Тендера за ревитализацију главне електромашинске
опреме електране и опреме система управљања, У ХЕ “Зворник” реализовано је следеће – преглед и оцена квалификационе документације и израда Извештаја, којим су предложена два
квалификована понуђача („Alstom Hydro“ и „Voith Hydro“) за
даљи тендерски процес.
-Отварање, преглед и оцена понуда наведених понуђача, уз
спровођење квалификација. Израда Извештаја о најбоље
оцењеном понуђачу, а то је „Voith Hydro“.

ХЕ "Зворник" - Припреме за ревитализацију
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-Преговори (комерцијални, технички и уговорни) са „Voith Hydro“
и ажурирање техничких спецификација, листа техничких података, квалификационих листа и припрема уговорне документације.
-Уговор са „Voith Hydro“ је потписан 30. јула ове године, вредност
уговора је 63.149.355 евра. Ступање Уговора на снагу је након
обезбеђења потребних гаранција од стране понуђача и уплате
аванса понуђачу.
-У току су послови везани за израду Идејних пројеката и Тендерске документације за осталу опрему – реконструкција система
сопствене потрошње, система за грејање, хлађење и вентилацију,
реконструкција система за дренажу и пражњење електране,
ревитализација хидромеханичке опреме и комбинованих дизалица (чистилица).
-Завршена је израда техничке документације за реконструкцију
35 KV разводног постројења.
-Израђена је Студија о процени утицаја на животну средину
пројекта ревитализације електране.
-Такође, завршени су груби грађевински радови на изради грађевинског анекса на десној обали Дрине за потребе
реконструкције са доградњом ХЕ “Зворник” (за потребе новог РП
110 KV, нове централне команде ХЕ и остале намене), а у току су
грађевински, занатски и инсталатерски радови.
-У току су радови на изградњи платоа за ново РП 110 KV на левој
обали.
-Извршено је геодетско снимање профила корита Дрине, низводно од бране, у оквиру припреме за додатно прокопавање
корита Дрине и достизање пројектованог нивоа доње воде.

Прокопавањем речног корита низводно од бране, остварено
је снижење доње коте воде за просечно 50 цм. На овај начин је
увећан нето пад и омогућено је повећање производње електричне енергије на годишњем нивоу од минимално 10 милиона
киловат-часова.
-Пуштен је у рад нови бунар и резервоар за водоснабдевање
Малог Зворника, у циљу обезбеђења нормалног водоснабдевања
Малог Зворника након прокопавања речног корита.
-Уграђена је и пуштена у рад двогредна мостна дизалица у
Машинској хали на десној обали како би се олакшали радови на
ревитализацији агрегата.
Санирана је косина и изграђен је приступни пут до сифонске плоче на десној обали.
Направљен је план испитивања металне конструкције и електромашинске опреме на порталном крану (2 пута 110 тона) и на
мостној дизалици у монтажној сали на десној обали, који морају
бити спроведени пре почетка радова на ревитализацији главне
електромашинске опреме.
Израђен је и Идејни пројекат за ревитализацију кућног агрегата
ХЕ „Зворник“.
Поред већ поменутог, вреди напоменути да је израђен и Идејни
пројекат за ревитализацију МХЕ „Радаљска Бања“. Овај посао се
ради у склопу ревитализације 15 постојећих и изградњи 7 нових
малих ХЕ у Србији који се финансира делом из средстава ЈП „Електропривреда Србије“ а делом из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБДР).		
					
Јасмина Петковић

Лимске ХЕ

Набављена опрема
за разводна
постројења 110 kV
У “Лимским” хидроелектранама током ове године потписан
је уговор за испоруку два прекидача 110 кV, на основу тендера
који је објављен прошле године. Прекидачи су фабрички испитани и допремљени у Лимске ХЕ. Потписани су, такође и уговори за испоруку напонских и струјних мерних трансформатора
110 кV. Један део је испоручен, а очекује се фабрички пријем
и испорука другог дела. Набављена су и четири далеководна
растављача 110 kV и извршено њихово фабричко испитивање.
У ХЕ „Потпећ“ у току је израда пројекта замене високо-напонске
опреме. Сва опрема која је набављена (прекидачи, растваљачи
и струјни и напонски мерни трансформатори) намењена је хидроелектранама „Кокин Брод“, „Увац“ и „Потпећ“.
Од других активности, истакнимо да се у сарадњи са Дирекцијом ЕПС-а за стратегију и инвестиције ради на актуелизацији
пројекта пумпно акумулационе хидроелектране „Бистрица“.
На нивоу дирекција ЕПС-а у току је израда Идејног пројекта за

ХЕ "Кокин Брод"
ревитализацију ХЕ „Бистрица“, за који је урађен Пројектни задатак.
За ХЕ „Потпећ“, такође је урађен Идејни пројекат ревитализације, међутим, није усвојен на Стручном савету ЕПС-а.
У овој години, заједно са Дирекцијом ЕПС-а за стратегију
и инвестиције, планиран је наставак радова на изради
документације за додатни, четврти агрегат у ХЕ „Потпећ“,
односно израда Идејног пројекта са Студијом оправданости
изградње додатног агрегата.		
Ј. Петковић
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ХЕ "Mеђувршје"

Милијардити киловат-сат
У хидроелектрани „Бајина Башта“, 28. маја 2013. произведен
је милијардити киловат-сат електричне енергије у овој години. Од пуштања у рад ХЕ „Бајина Башта“ то је било прво
остварење оволике производње у периоду од јануара до
краја маја.
Милијарда киловат-сати електричне енергије произведена
је радом три агрегата ХЕ „Бајина Башта“, јер је четрвти агрегат био у процесу ревитализације.

Искористити
сваку кап

Спуштена кота Перућца ради
санације моста у Вишеграду

Крајем 2010. године завршена је комплетна рехабилитација и модернизација ХЕ „Електроморава“ Чачак,
прве електране у саставу Привредног друштва „ДринскоЛимске“ ХЕ која је ушла у процес ревитализације. Снага
агрегата у ХЕ „Овчар Бања“ и ХЕ „Међувршје“ повећана је за
25 одсто, а производња за 15 одсто. Самим тим, смањена су
улагања у ремонте и текуће одржавање.
У ХЕ „Међувршје“ у току су монтажни радови на малом
агрегату снаге 600 киловата, чија ће просечна годишња
производња бити 1,7 милиона киловат сати електричне
енергије.
На предлог стручњака Привредног друштва „ДринскоЛимске ХЕ“ покренута је иницијатива да се за сушне периоде,
када је потребно обезбедити биолошки минимум протока
воде преко бране, у ХЕ „Међувршје” направи идејно решење
за мали хидроагрегат снаге 600 киловата, чија би просечна
годишња производња електричне енергије била 1.700.000
киловат-часова. Ова идеја је прихваћена, а сагласност су
дали ЕПС и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. Реализација изградње
трећег агрегата у овој електрани је започела, а инвестиција
је вредна 662 хиљаде евра, а реализује се сопственим средствима ЕПС-а и ПД „Дринско-Лимске ХЕ”.
За додатни агрегат у ХЕ „Електроморава” урађен је идејни
пројекат и комплетна опрема домаћих произвођача, која је
на градилишту у ХЕ „Међувршје”, генератор и трансформатор (АТБ Север), турбина и радно коло (Андино), ормани за
управљање (Институт Михаило Пупин), цевовод, затварачи, спирала (АТБ Бор). Монтажа опреме започела је 18. јула.
2013.
Да би се извели неопходни грађевински радови, користи се период сушног времена, када су дотоци мали, па је због тога ХЕ
„Међувршје” била у планском застоју од 23. до 25. јула.
У овој електрани изведени су радови на прикључењу цевовода нове турбине на постојећи цевовод, што је један од
веома деликатних и важних послова који ће омогућити
даљу монтажу опреме. Затим, грађевински радови, израда
одвода турбинске воде у сифон, уградња спирале и радног
кола у грађевинску конструкцију. За све радове урађени су
одговарајући пројекти, прорачуни и анализе. Пуштањем у
рад овог хидроагрегата искористиће се свака кап воде која
дотиче у језеро ХЕ „Међувршје” током сушног периода.
						
Јасмина Петковић
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Спуштањем коте језера Перућац ради санације моста
Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду, „Елекотропривреда
Србије“ и Привредно друштво „Дринско-Лимске хидролектране“ показали су висок ниво друштвене одговорности и
спремности на сарадњу. Обарање коте језера почело је 27. августа и завршено је 30. августа, када је предвиђено да почну
радови на мосту.
Да би се обавила санација моста “Мехмед-паше Соколовића“,
који је значајан историјски споменик и под заштитом је
УНЕСKО, било је неопходно обезбедити приступ делу стубова моста који су редовним приликама под водом. ЈП ЕПС
и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ нису директно учествовали у
финансирању санације моста, већ свој допринос дали тиме
што нису тражили обештећење због обарања коте језера.
С обзиром да су радови трајали дуже него што је утврђено
Споразумом, дошло је до губитка производње у том периоду.
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Конференција о коришћењу вода

Рекордна производња у ХЕ
“Зворник”

Хидроелектрана „Зворник“ у мају је произвела 72,187 милиона киловат-сати, што је рекордна мајска производња
од 1955. године од када ХЕ ради. Током маја произведено
је 411.000 киловат-сати више од досадашњег рекорда од
71,766 милиона kWh из марта 2006. године. Поред остварене
максималне мајске производње, рекордна је и производња
електричне енергије за првих пет месеци и износи 320,670
милиона киловат-сати. То је за 23,874 милиона kWh више
од досадашњег рекорда из 2005. године од 296,796 милиона
kWh. Рекордна мајска производња постигнута је захваљујући
изузетно повољној хидролошкој ситуацији на Дрини.

Страдао радник у ХЕ “Увац”

У Хидроелектрани „Увац” 13. Јула трагично је настадао Бобан Обућина (47), пословођа електроодржавања ове хидроелектране. До несреће је дошло приликом високонапонских
испитивања на генератору ХЕ „Увац” која је у редовном ремонту. Формирана је комисија која треба да утврди узроке
ове несреће, а истрага је у току.
Бобан Обућина рођен је 6. јануара 1966. године у селу Буковик, код Нове Вароши.
Запослио се 1986. године у тадашњем ЈП за производњу хидроелектричне енергије „Лимске хидроелектране” Нова Варош на пословима електричара приправника у ХЕ „Потпећ”.
У ХЕ „Увац“ запослио се 1996. године где је радио као електричар, а потом је распоређен на радно место пословође
електроодржавања. Специјалистички испит за звање електроенергетичара за постројења електрана положио је 1998.
године. Бобан је био ожењен и отац двоје деце.

У Перућцу је почетком јуна одржана 42. конференција „Вода
2013“ посвећена коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења. Овогодишњу конференцију организовало је
Српско друштво за заштиту вода заједнички са Институтом
„Јарослав Черни“ и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“.
Теме конференције обухватиле су широк спектар области од значаја за заштиту вода од загађења, укључујући
проблематику обезбеђења потребног квалитета воде за
пиће и каналисање насеља. Основни циљ конференције је
промоција и публиковање резултата научног рада, студија
и истраживања, као и размена идеја и искустава стручњака
из области коришћења и заштите вода. Подједнака пажња
посвећена је мерама за заштиту водних ресурса, праћењу квалитета природних вода, обезбеђивању потребног квалитета
воде за пиће и сакупљању и пречишћавању отпадних вода.
Највећи број аутора радова је из Србије, а заступљени су радови аутора из Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније,
Хрватске, Словеније и Руске Федерације.

Нови сајт ДЛХЕ

У септембру је постављена нова интернет презентација Привредног друштва “Дринско-Лимске ХЕ” која ће омогућити
свим корисницима и посетиоцима лакши приступ информацијама (корисни садржаји, вести, фотографије) о хидроелектранама у нашем саставу. Посетиоци могу да се упознају
са актуелним информацијама о пословању ПД “ДринскоЛимске ХЕ”, политиком квалитета, стандардима.
Приликом израде сајта настојало се да корисницима буде
омогућено брзо учитавање, без оптерећења захтевним
садржајима, мултимедијом и анимацијама. Једноставност
и сведеност информација прати и модеран дизајн, који
на најбољи начин треба да укаже посетиоцима на важност и приоритет свих постављених информација. Тиме је
направљен значајан помак у презентацији ПД по питању
једноставности, прегледности и ефектности.
Нови сајт је на адреси www.dlhe.rs
Осим тога, направљен је Корпоративни филм о ПД “ДринскоЛимске ХЕ” са циљем да се наше Привредно друштво презентује на нивоу на коме и послује - на завидном. Филм је
урађен у двојезичној варијанти, на српском и енглеском
језику.
Такође, израђена је и нова, савремена Књига графичких
стандарда за ПД са редизајнираним логотипом.
Ј. П.

У ХЕ „Увац“ гром изазвао
пожар у електрани

Услед јаког невремена које је у првој половини јула захватило подручје хидроелектране „Увац“, гром је погодио и запалио један блок трансформатор у овој ХЕ. Заштита трансформатора је одмах реаговала, агрегат је искључен и заустављен,
а потом су искључена и два далековода. Пожар је успешно
угашен у сарадњи са ватрогасном станицом у Новој Вароши.
Комисија ПД „Дринско-Лимске ХЕ” је извршила увид и сачинила извештај који је прослеђен пословодству ЕПС-а, ПД
„Дринско-Лимске ХЕ” и Дирекцији за производњу.
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Демонтажа турбине Х4

јОШ ПОСЛА ЗА “ГОШУ“
Пре неку годину, Бранко
Шљивар, директор “Гоше”, у разговору за лист »KWh", рече и ово – ЕПС
је “Гоши” и отац и мајка, дају нам
посао, а данас је најважније имати
посла. Живко Стијовић, шеф градилишта “Гоше” потпуно се слаже
са својим директором, пун хвале је
за Читаковића и Миловића, који су
увек имали разумевања за “Гошу”
и поверавали им послове током
последњих година. Наравно, поред
неспорне доброте и разумевања
поменутих руководилаца, треба
рећи да су мајстори “Гоше” узвратили на прави начин – сваки посао
су урадили стручно, квалитетно и
брзо. Радили су све четири године
колико је трајала ревитализација
ХЕ “Бајина Башта” и показали се у
пуном сјају.
20

Нарочито велики допринос у
успешним пословима ревитализације мајстора “Гоше” дошао је до
изражаја када је поплавни талас поломио затвараче, али и у свим другим случајевима. Није се гледало на
радно време, радило се даноноћно,
у три смене, да би се непланирани
застој надокнадио – истиче Живко
и каже да је ова успешно обављена
ревитализација још једна референца за “Гошу”.
Наравно, та и друге добре референце завређене изванредно
обављеним пословима које су обављали током дугогодишњег рада,
утицали су да добију посао и на
предстојећој ревитализацији ХЕ
“Зворник”. Међутим, до почетка радова у ХЕ “Зворник” има још времена, а за мајсторе “Гоше”, после завр-
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шетка ревитализације последњег
агрегата у ХЕ “Бајина Башта” има
још посла. Треба да замене челичну конструкцију у ламелама. То је
један озбиљан и комплексан посао, али нема сумње да ће његови
мајстори и овај посао квалитетно
обавити. Након тога, предстоји
им монтажа крана, који је урађен
у њиховој фабрици и допремљен у
ХЕ “Бајина Башта”, чекају да се стекну услови за тај посао и одобрење
ХЕ “Бајина Башта”, биће то током
новембра највероватније – каже
Живко. Иначе, екипа “Гоше” од 25
врсних мајстора, која је радила на
ревитализацији ХЕ ”Бајина Башта”,
током последње четири године,
иде комплетна у ХЕ “Зворник”. Екипа која побеђује се не мења – каже
Живко, са вазда присутним осмехом.
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Е М С -КИЧМА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА
Јавно предузеће за пренос електричне енергије и управљање преносним системом на територији
Републике Србије “ЕЛЕКТРОМРЕЖА
СРБИЈЕ” (ЈП ЕМС), основано је одлуком владе Републике Србије и самостално функционише од 01. јула
2005. године.
Међутим, почетак развоја електромреже Србије датира од 28. јуна
1958. када је, одлуком Владе Србије,
основан “Електроисток”- предузеће
за пренос електричне енергије. Почело се са пар далековода 110 KV,
развијало до респектабилне преносне мреже са бројним далеководима и трафостаницама 220 и 400 KV.
Практично, ЕМС је настао спајањем
“Електроистока” и Дирекције за
управљање електроенергетским системом Србије. То је, у правом смислу
речи, кичма електроенергетског система Србије. Према Статуту ЈП ЕМС,
делатности које предузеће обавља
су:
-пренос целокупно расположиве
електричне енергије до електродистрибутивних подручја или великих
индустријских потрошача.
-управљање преносним системом,
организовање тржишта електричне енергије, трговина електричном енергијом за вршење системских услуга, истраживање и развој,
пројектовање, изградња, одржавање
и експлоатација мрежа у оквиру преносног система и електроенергет-

ских и других енергетских објеката.
-пројектовање, изградња, одржавање
и експлоатација телекомукационих објеката и уређаја, техничко
испитивање и анализа, инжењеринг
и друге делатности које доприносе
бољем снабдевању.
-обављају послове спољнотрговинског промета и то: техничке и комерцијалне услуге у промету, размени
и транзиту електричне енергије,
посредовање у промету робе и услуга, извођење инвестиционих радова
у иностранству и уступање инвестиционих радова страном лицу у земљи.
Затим, врше телекомуникационе
услуге, услуге контроле квалитета у
увозу и извозу робе, научно истраживачке и истраживачке услуге, услуге
пружања и коришћења информација
и знања у привреди и науци. Такође,
врше услуге атестирања и друге
услуге у спољнотрговинском промету у оквиру регистрованих делатности, те консултантске услуге и услуге
инжењеринга.
Електроенергетски објекти преносног система, којима ЈП ЕМС располаже и управља, које одржава и у које
инвестира, су трансформаторске станице и далеководи 400 KV, 220 KV,
110 KV напонског нивоа. Делатност
преноса електричне енергије обавља
Дирекција за пренос у шест погона преноса са седиштем у Београду,
Бору, Ваљеву, Крушевцу, Новом Саду
и Обилићу. Делатност управљања
Бр. 12 / НОВЕМБАР 2013

преносом електричне енергије, осим
у националном диспечерском центру за управљање (НДЦ), врши се и у
пет регионалних диспечерских центара (РДЦ), ради што ефикаснијег
функционисања преносног система
Србије.
ЈП ЕМС располаже са 95 постројења
и 187 трансформатора, укупне инсталисане снаге 18.622 МVA. Укупна
дужина далеководне мреже ЈП ЕМС
различитих напонских нивоа – 400
KV, 220 KV, 110 KV је 9.997,98 километара.
У 2012. години, од расположивих
40.196 GWh, пренели су 39.174 GWh,
стопа губитака је износила 2,54 посто.
Број запослених у ЈП ЕМС, на дан
31.12. 2012. године је 1378, а квалификациона структура запослених
указује на доминантно учешће виших категорија стручности. У укупном броју запослених виша стручна
спрема, висока, магистри и доктори
наука учествују са 42,8 посто!
ХЕ “Бајина Башта” и остале ХЕ из састава ПД “Дринско-Лимске ХЕ”, дуги
низ година, изванредно сарађују са
ЈП ЕМС, сва испитивања заштита генератора, трансформатора и далековода врше стручњаци из ЈП ЕМС,
а далеководна екипа, стационирана
у Бајиној Башти врло успешно одржава далеководе којима су ХЕ и РХЕ
укључене у електроенергетски систем Србије.
М.Ђокић
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ
ЗА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У 2013. ГОДИНИ

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

Ранковић Небојша
10 Поповић Наташа
Злојутро Микајило
Малинић Милош
Тошић Јелена
Мијановић Милорад
Филиповић Горан
20
Петковић Драган
Петровић Ратко
Тадић Иван
Тришић Душан

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"
10

/

20

Зорица
Цветковић

ХЕ "ЗВОРНИК"

Сретен Несторовић
Милош Синђелић
30 Милан Аћимовић
Мирко Јоковић
Душан Пауновић

ХЕ "НОВА ВАРОШ"

Пантелић Душко
10 Зељковић
Миодраг

Василић Владимир
Тртовић Стојан
10
Дробњаковић Миленко
Јакшић Александар

20

20

Рајић Љиљана
Бјелић Јела

30

Рвовић Радмила
Думбеловић Ковиљка

/

30 Којић Мирка

Ристић Мирослав
Гачић Мирослав
30 Ћирић Драгиша
Благојевић Мићо
Панић Милан

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА БРОЈА РАДНИКА ОД НОВЕМБРА 2012. ДО НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
Делови П.Д.

Запослени на
неодрeђено време

Запослени на
одрeђено време

Запослени којима
мирује радни однос

УКУПНО

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

196

0

0

196

ПД “Дринско-Лимске
ХЕ”

39

0

0

39

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"

57

0

0

57

ХЕ "ЗВОРНИК"

74

0

0

74

“Лимске ХЕ”

156

0

0

156

Радници ХЕ „Електроморава“
добровољни даваоци крви

22

Удружење добровољних давалаца крви Фабрике резног алата из Чачка, уз подршку града и локалних привредника, организовало је средином августа традиционалну акцију давања крви у просторијама Фабрике.
Крв прикупљена овом приликом намењена је Служби
трансфузије Чачанске Болнице.
Радници “ХЕ Електроморава” по други пут за последња
три месеца учествовали су у овој акцији.
- Одазвали смо се позиву да дамо крв, јер је ово одлична
хумана акција коју треба подржати. Дајући крв спасавамо некоме живот, а за похвалу је што је дошло доста давалаца из Црне Горе и Републике Српске - рекао је директор “Електромораве” Славко Мајсторовић, који је такође
даривао драгоцену течност.
ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА

У овакве акције много више мора да се укључе запослени у локалној
самоуправи и предузећима, јер фирме нису више у могућности да
их организују, као у време када су добро радиле и када су могле
да издвајају средства за ове и друге сличне потребе. Судећи по
последњим акцијама, верујемо да се враћају размишљања да треба
дати крв која некоме живот значи.
Осим Мајсторовића, крв су дали: Милијан Антонијевић, Драгољуб
Лазовић, Зоран Крстовић, Мирко Јоковић, Миладин Петровић, Мирослав Богдановић, Милан Вукашиновић, Ђорђе Пајевић, Дмитар
Поповић.
Ј. Петковић
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БОРБА ЗА “ЕЛЕКТРОМОРАВУ”
Будимир Гагић
Активност Синдиката ПД “ДринскоЛимске ХЕ”, у години која измиче,
одвијала се у складу са Програмом
рада усвојеним на почетку године и
расположивим финансијским средствима – истиче Будимир Гагић, председник Синдиката.
-У марту смо усвојили финансијски
план и скромно обележили 8. мартДан жена. Започета је процедура измене Статута синдиката ХЕ ”Бајина
Башта”, али се привремено стало, јер
се мења и Статут Синдиката ЕПС-а
- како не би морали да се накнадно
усклађујемо са новим Статутом.
У марту је потписан Колективни Уговор са пословодством на три године,
то је увек круцијалан посао којим Синдикат треба и мора да се бави, јер је
од животног значаја за раднике-каже

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ДЕВЕТИ СПОРТСКИ
СУСРЕТИ ХИДРАША
У БАЈИНОЈ БАШТИ
ХЕ “ЂЕРДАП- 1” ОПЕТ ПОБЕДНИК
У Бајиној Башти, на спортским теренима СРЦ »Браћа Милутиновић", од 20. до
23. јуна, одржани су 9. Спортски сусрети радника Привредних друштава за
производњу хидроелектричне енергије,
у организацији ХЕ “Бајина Башта”. Учествовале су четири екипе – ХЕ “Бајина
Башта” и ХЕ “Електроморава“, ”Лимске ХЕ”
и ХЕ “Зворник”, ХЕ “Ђердап” – Кладово,
ХЕ “Пирот” и СОП Пожаревац, и екипа ХЕ
“Ђердап” - Неготин, “Власинске ХЕ”и орг.
Део ХЕ “Ђердап”- Београд. Такмичења су
се одвијала у три категорије – ветерани,

Гагић. Даље, стамбени фондови које
имамо, а стамбена проблематика се годинама не решава, покренута је по ко
зна који пут. Договорено је да следеће
године започне давање зајмова за
стамбене потребе радника, јер то мора
да буде саставни део Плана пословања
привредног друштва, а то сада није
случај.
Као и ранијих година, послали смо
50 радника на лечење и рекреацију у
бањама, то је веома важно и потребно,
јер смо “старо” Привредно друштво.
У јуну смо организовали Спортске
сусрете радника Привредних друштава за производњу хидроелектричне
енергије у Бајиној Башти и по општем
мишљењу организација је била на
високом нивоу. Такође, наши радници
су учествовали на Спортским играма
ЕПС-а од 26-29. септембра у Врњачкој
Бањи.
Организовали смо и традиционалну
екскурзију у Будву, на коју је ишло сто
радника из ПД “Дринско-Лимске ХЕ”.
Наравно, све ове активности изискују
значајна финансијска средства и не
би могле да се изведу без великог
разумевања и помоћи директора

Читаковића – каже Гагић.
Синдикат се бавио и непланираним,
а великим проблемима око издвајања
ХЕ “Електроморава”-Чачак, МХЕ “Врело” из Перућца и »Радаљске реке" из
Зворника и њиховог пребацивања у
ново ПД “Обновљиви извори” - што је
намера пословодства ЕПС-а, а 59 запослених у “Електроморави”-Чачак
енергично се противи и Синдикат ПД
их здушно подржава. Упућен је и допис
директору у вези са тим, а скупљају се и
потписи против наведеног издвајања –
каже Гагић.
Наравно, наши представници у Синдикату ЕПС-а активно су учествовали у раду, дати су предлози за измену
Закона о раду, а Синдикат је на крају,
подржао формирање новог Привредног друштва “Снабдевање електричном енергијом”, под условом да се не
примају нови радници. Синдикат није
дозволио да се направи један ОДС (Оперативни дистрибутивни систем), што
је била намера Владе Србије.
И на крају, половином септембра,
почели су преговори око враћања
објеката друштвеног стандарда у власништво Синдиката – каже Гагић. Када
и како ће се преговори завршити –
показаће време.
М.Ђокић

радници и жене у малом фудбалу (радници и ветерани), стоном тенису (радници
и жене), стрељаштву (радници и жене),
шаху (радници), риболову (радници),

пикаду (жене), бацању плочица (жене),
надвлачење конопца (радници) и баскету
(радници).

Бајина Башта - Затварање Спортских сусрета
Бр. 12 / НОВЕМБАР 2013
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Игре је отворио Мијодраг Читаковић, директор ПД
“Дринско-Лимске ХЕ”, пожелевши учесницима пуно успеха
на такмичењима и лепих тренутака у нашем граду. У свечаном дефилеу екипа, заставу Игара су носиле Олга Полић
и Томка Богдановћ из ХЕ “Бајина Башта”, Љиљана Рајић
из “Лимских ХЕ” и Милка Којић из ХЕ “Зворник”, а заставу
на јарбол подигла је Наташа Поповић, радница ХЕ “Бајина
Башта”.
А, онда је све прштало у борби за голове, кошеве, поене и бодове. Играле се делије подно Таре, украј Дрине.
Свеукупни победник Спортских сусрета хидраша је екипа
ХЕ” Ђердап – 1”, ХЕ “Пирот” и СОП Пожаревац, као и протеклих година. Међутим, ако би се рачунали резултати
такмичења у традиционалним спортским дисциплинама као што су мали фудбал и кошарка – најбољи су били
радници ХЕ ”Бајина Башта “ и ХЕ ”Електроморава”- Чачак,
али по пропозицијама Игара исто се бодују пикадо или
бацање плочица као фудбал и кошарка и било је – како је
било. Пехар победницима уручио је Иван Миловић, заменик директора ПД “Дринско-Лимске ХЕ”. Друго место, за
длаку иза победника, освојили су радници ХЕ “Бајина Башта” и ХЕ”Електроморава”, а треће место заузела је екипа ХЕ
”Ђердап-2”, ”Власинске ХЕ и Орг. део ХЕ “Ђердап”- Београд.
Пехар за фер плеј припао је екипи “Лимске ХЕ” и ХЕ “Зворник”. Као што вазда бива на овим спортским сусретима –поражених нема. Хидраши су одмерили снаге на спортским
теренима али су се дружили, мењали искуства у раду, јер се
баве истим послом. А, дружење беше баш за причу, свечана
вечера је потрајала све до јутра. Игре је затворио Мијодраг
Читаковић, директор ПД “Дринско- Лимске ХЕ”, а заставу
Игара је преузео Стеван Радаковић, директор Дирекције за
корпоративну подршку ПД ХЕ ”Ђердап”, која је домаћин наредних десетих Сусрета хидраша.
Ови спортски сусрети привредних друштава за производњу хидроелектричне енергије су били и квалификациони
за избор екипе хидраша на РСИ ЕПС-а, које су се, ове године,
одржале у Врњачкој Бањи од 26 до 29.09.2013. године.
Тридесет и осми пут састали су се радници Електропривреде Србије, да одмере снаге на спортским теренима,
измењају искуства у раду, али превасходно ради дружења.
Учествовало је преко 650 такмичара и гостију, а такмичили су се у 16 спортских дисциплина. Овогодишње спортске
игре, као и ранијих година, окупиле су представнике синдикалних координација “угљара”, ”термаша”, ”хидраша”, дистрибутера, као и Пете координације, која окупља раднике
Дирекције ЕПС-а, ЈП ЕМС И “Епстурс”.
Победили су “угљари”, а “хидраши” су заузели “изван-

редно” пето место. Но, као што увек, на овим радничким
сретањима бива – победило је другарство.
ОДРЖАНА 27. ДРИНСКА ЕЛЕКТРИЈАДА
“БАЈИНА БАШТА 2013”

Ова 2013. година обиловала је спортским надметањима
у Бајиној Башти, на прелепим теренима СРЦ"Браћа
Милутиновић". Сезону спортских сусрета су отворили
првог јуна електричари електродистрибутивних предузећа
из градова поред Дрине, са обе обале. Електричари су показали да Дрина стварно спаја. Домаћин ових спортских
сусрета била је Електродистрибуција Бајина Башта. Учествовало је девет екипа из Бајине Башта, Бијељине, Братунца, Власенице, Дирекције, Зворника, Лознице, Угљевика
и Брчког, која је била гост Игара. Током два дана, електричари су се такмичили у малом фудбалу, одбојци (мушкарци и жене), стоном тенису (мушкарци и жене), шаху,
надвлачењу конопца, стрељаштву (мушкарци и жене), пикаду и електричарској дисциплини –пењању на стуб и монтажи изолатора. Свеукупни победник ове 27."Електријаде" је
Електродистрибуција Бајина Башта са 82 бода, иако је једна
од најмалобројнијих, има само 44 стално запослена радника
и пет на одређено време. Бројчано је и пет пута мања од неких поменутих електродистрибуција, али велико је спортско срце бајинобаштанско. Друго место освојили су електричари Зворника, а треће место заузела је екипа Лознице.
Диплому за фер плеј на 27. Електријади ”Бајина Башта 2013”
добила је екипа Власенице.

Врњачка Бања - Друго место у стрељаштву
за екипу хидроенергије
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ЛЕКОВИТА ПРИРОДА ПАРАДАЈЗ – РАЈСКА БИЉКа,
ЧУВАР ЗДРАВЉА И МЛАДОСТИ
Захваљујући обиљу ликопена и витамина Ц, парадајз, по
мишљењу стручњака, представља храну против старења.
Ова два састојка потврђени су савезници у борби против
слободних радикала, при чему ликопен одржава ткива младим и еластичним, а витамин Ц као антиоксиданс јача имунитет и штити организам од инфекција и прехладе. Удружени представљају савезнике лепоте и младости.
Парадајз је пореклом из Средње и Јужне Америке, а био је
култивисан за време владавине Астека и Инка. У Европу је
први пут донет на подручје Шпаније и Португалије, крајем
петнаестог века. Због своје енергетске, хранљиве и лековите вредности, постао је омиљена салата, храна и прелив.
Данас чини основу медитеранске кухиње, јер се одлично
слаже са бројним јелима са тестенином, пиринчем, сиревима, јајима, месом и рибом. У понуди су бројне врсте, познате
као говеђе срце, крушкасти парадајз, парадајз без семенки,
ситан парадајз у грозду, жути и зелени парадајз, јабучар…
Парадајз је сезонско поврће, али захваљујући пластеницима и стакленицима може да се нађе током целе године.
Његова црвена боја потиче од ликопена, који је каротеноид
са посебним антиоксидансним својствима. Бори се против
слободних радикала штитећи кожу, због чега је за време
сунчања пожељно јести што више овог поврћа.
Установљено је и да је делотворан у превенцији тумора простате, због чега мушкарци нарочито треба да га
једу. Парадајз је богат и беланчевинама, бетакаротеном,
биљним мастима, витаминима А, Б, Ц, Д, К, а од минерала – гвожђем, калијумом, калцијумом, магнезијумом,
натријумом, фосфором. У завидним количинама садржи и
лутеин, минералне соли, кофеинску , хлорогенску и ферулинску киселину, флаваноиде, као и бројне друге корисне
састојке. У мањим количинама садржи и ретке минералебакар, манган, бор и кобалт. Као нискокалоријска намирница одлично се уклапа у дијетални јеловник за оне који
желе да смршају, а препоручује се и за јачање одбрамбеног
система организма. Заправо, парадајз садржи доста лековитих материја захваљујући којима и има антиоксидансно
и антисептичко дејство, добар је чистач организма и диуретик. Показао се делотворан у лечењу чирева, бубуљица, као
и појединих кожних обољења. Осим тога, повољно делује
против алергија, анемија, артритиса, астме, болести срца
и крвних судова. Показало се да делује и против болести
уста, зуба и ждрела, бронхитиса, екцема, истегнућа мишића
и лигамената. На списку болести су и катаракта, мигрена,
остеопороза, повишени холестерол, поремећени крвни
притисак, неплодност, али и синузитис…
Помешан са хладно цеђеним маслиновим уљем, зачињен
ориганом или неком другом ароматичном биљком,
представља лак прелив, који јелима са роштиља или куваним на пари даје посебан укус. Ако је парадајз сувише
кисео, треба додати мало шећера у сосове и сок, јер код неких особа изазива појачано лучење желудачне киселине и
надимање. Главни кривац за то је љуска, коју треба уклонити, као и семе.
Заправо, парадајз представља једну од најздравијих на-

мирница, која може да заштити од многих болести. Парадајз
је најделотворнији као сок, показала су истраживања. Као
напитак регулише метаболизам, јача отпорност и избацује
сувишну течност из организма.
Уколико није слан, снижава крвни притисак, поправља
крвну слику делујући против малокрвности, регулише
варење, ефикасан је и против болести јетре, панкреаса и
реуме. Сок од парадајза препоручује се и код премора, јер
крепи и чисти организам, а тело ослобађа од непријатних
мириса. Добар је и као природни лек против превременог
старења, кашља, плућних болести и болести мокраћних органа.
Научна истраживања показују и да сок смањује слепљивање
тромбоцита, те на тај начин спречава тромбозу, нарочито код особа са дијабетесом типа 2. Иначе, познато је да
дијабетичари имају повећан ризик од настанка тромба,
који је у даљем току болести најчешћи узрок инфаркта
срца и мозга. Зато се и препоручује конзумирање сока од
парадајза, при чему треба умањити унос натријума. Из истог разлога, срчани болесници би требало да користе сок
од парадајза, који у себи има завидне количине калијума.
Осим тога, овај напитак смањује ниво лошег холестерола, а самим тим смањује и опасност од његовог таложења
на крвним судовима. А, подстиче и стварање црвених
крвних зрнаца и правилан рад панкреаса, због чега је користан анемичним особама и дијабетичарима. Када се сок
од парадајза користи као лек потребно је дневно попити
најмање два децилитра свеже припремљеног напитка. Ако
се ради о анемији или наглом губитку крви, неопходно је
повећати дневну дозу.

ТЕРАПИЈА ЦРНИМ ВИНОМ
Вино смањује холестерол, спречава појаву тромба и срчаних обољења, смањује ризик од можданог удара, чак
детоксикује организам у случају канцера и већ се званично
примењује као лек. Велика болница у Свидону у британској
покрајини Вилтшир, прва је у Европи увела терапију
црним вином. Испитивањем на више од 80.000 мушкараца
установљено је да су они мушкарци, који су пили од једне
до две чаше црног вина дневно, имали знатно мањи ризик
оболевања од рака плућа од оних, који га нису пили. Студија
је показала да, у процентима, то износи за 60% мање
оболевања, односно, да је свака чаша црног вина попијена
у месец дана смањила за два одсто ризик од добијања рака.
Црно вино је богато антиоксидантским спојевима, који се
налазе у кожици зрна грожђа, која је укључена у процес
ферментације црног вина, али не и белог, објаснили су научници. Међутим, заштитне особине црног вина не могу да
елиминишу ризик од добијања рака плућа код оних који
пуше. Ипак, ни у вину не треба претеривати, јер оно није
здраво уколико води у пијанство, па стручњаци саветују
"праву меру" - од два до три децилитра црног вина дневно,
уз оброк.

Бр. 12 / НОВЕМБАР 2013

М. Ђокић

ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА

25

ЗАБАВНА СТРАНА
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ТУ ОКО НАС

АФОРИЗМИ

Ушао мали Перица у апотеку и тражи вијагру.
За кога, пита апотекар?
- За деду.
- Сутрадан опет долази Перица и пита – има ли нешто
против вијагре?
- А зашто?
- Ноћас је умро деда, а не можемо да затворимо
сандук!

- НЕ ДОЗВОЉАВАМ НИКОМЕ ДА ОД МЕНЕ ПРАВИ
БУДАЛУ. МОГУ ЈА ТО И САМ!

НЕУОБИЧАЈЕНО, А ЛИЧИ
Спортске сусрете хидраша у Бајиној Башти отворио је
Мијодраг Читаковић, директор ПД”Дринско-Лимске
ХЕ”. Неуобичајено је и није било планирано, али је он
Игре и затворио.
То и личи на Читака – што започне то и заврши!

- КАД-ТАД И ДИРЕКТОРИ СЕ МЕЊАЈУ, САМО СУ
ПОЛТРОНИ ВЕЧНИ!

Мало је недостајало да свечана вечера на поменутим
спортским сусретима потраје дуже него сва такмичења
заједно?! Разишли су се ујутро у пет сати, не иду кући
касно – него рано!
ДОКАЗ
Сахрани човек жену и врати се кући. Одједном, небо
се смрачи, почне страшно да грми, севају муње, пада
киша. Значи, стигла је – промрља човек!
ЖАЛОСТ
Сахранио човек жену и у тишини обавио сахрану. Само
је један човек, љубавник покојнице, плакао из свег
гласа.
Муж му приђе и каже – комшија, немој плакати,
оженићу се ја опет!

- БОЉЕ ЈЕ БИТИ МАЛО ЛУД - НЕГО МАЛО ПАМЕТАН!
- У ПОЛИТИЧАРА ЦРН ОБРАЗ, А БЕЛА ПОГАЧА!
- ТЕШКО ЈЕ ПРАЗНОЈ ВРЕЋИ УСПРАВНО СТАЈАТИ!

- АКО ЧОВЕК ОСТАНЕ САМ – У ЛОШЕМ ЈЕ ДРУШТВУ!
- ГРОБЉА СУ ПУНА НЕЗАМЕНЉИВИХ ЉУДИ!
- НЕМА ВИШЕ ДРУГОВА, НЕКИ СУ НЕСТАЛИ У 		
БОРБИ ЗА СЛОБОДУ, А НЕКИ У БОРБИ ЗА ВЛАСТ!
- НЕМА ЛАБАВО – СТЕЖЕМО КАИШ!
- ХЛАДНИМ ЖЕНАМА ТРЕБА УКИНУТИ ТОПЛИ ОБРОК!
- ЦЕО ЖИВОТ ЈЕ МЛАТИО ПРАЗНУ СЛАМУ И 		
НАПУНИО ЏЕПОВЕ!
- АКО ЋЕМО ПОШТЕНО – ПОШТЕНИХ НЕМА!
- ДАНАС ЈЕ ЛАКО БИТИ ПОШТЕН – СЛАБА ЈЕ 		
КОНКУРЕНЦИЈА!
- КАДА СВЕ САБЕРЕМ – ДОЂЕ МИ ДА СЕ ОДУЗМЕМ!
- ТРЕБА ПЉУНУТИ У ШАКЕ, АЛИ У СВОЈЕ!

ЗАНИМАЊЕ
Моли жена мужа- хајде замени плочице у купатилу.
- Не могу, шта сам ти ја, керамичар?
- Дан касније моли га опет- хајде замени славину у
купатилу.
- Не могу, шта сам ти ја, водоинсталатер?
- Сутрадан, она опет – хајде, окречи купатило.
- Не могу, шта сам ти ја, молер!
- После пар дана долази муж кући са посла, а у
купатилу све сређено.
- Ко је ово урадио – пита?
- Комшија.
- Шта је тражио заузврат ?
- Да му направим колаче или да се креснемо.
- Направила си му колаче, зар не?
- Нисам, шта сам ти ја, посластичар?!
М. Ђокић
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- НЕКАДА ЈЕ БИЛО – СЈАШИ КУРТА ДА УЗЈАШЕ
МУРТА, А САДА НАПРАВЕ КОАЛИЦИЈУ 		
И ЈАШУ ОБОЈИЦА!
- ЛАКШЕ МИ ЈЕ КАДА НЕМАМ ПОЈМА – НЕГО КАД
НЕМАМ ДИНАРА!
- КОД НАС СЕ МНОГО КРАДЕ И ТО ЈЕ ДОБРО.
ЗНАЧИ, ЈОШ ИМА!
- СРБИ СУ НЕБЕСКИ НАРОД – ПА ЈЕ ЛОГИЧНО ШТО
ЖИВЕ У ОБЛАЦИМА!
- МИ НЕ МОЖЕМО ДА НАПРАВИМО ПОГРЕШАН
КОРАК, ЈЕР ТАПКАМО У МЕСТУ!
М. Ђокић
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ХОТЕЛ “ЈЕЗЕРО” МАМАЦ ЗА ТУРИСТЕ

СЕЗОНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Хотел “Језеро” изграђен је давне 1976. године за потребе смештаја градитеља Реверзибилне хидроелектране.
Смештен подно Таре, на обали језера ХЕ “Бајина Башта”
прави је мамац за бројне туристе, којих је, из године у годину, све више. Резервације преко интернета свакодневно
пристижу и као и бројни гости. Мерило успешности рада
у угоститељству и туризму је када се гости враћају, а то је
овде у овом малом рају у Перућцу редовна појава- истиче
Мићо Стаменић, управник хотела “Језеро”. Наравно, ништа се не дешава случајно, много рада, труда и жртвовања
запослених је уткано у успех који траје. Овогодишња туристичка сезона је баш, за памћење. Попуњеност капацитета је била готово стопостотна. Гостију је било из свих
крајева из земље, али и из иностранства, боравили су ту и
Руси и Грци и уживали у прелепој природи и разноврсним
садржајима, које су им приуштили радници хотела. Један
брачни пар из Француске, који живи у Немачкој, летовао
је у овом хотелу, а неколико дана након одласка послали
су разгледницу из Немачке на којој исписаше прегршт
захвалности за угодан боравак и све благодети које им је
особље омогућило да уживају. Разгледница је била у пакету пуном чоколаде, којом дариваше особље хотела, па
похвалише све редом, који су им на услузи били- раднике
на рецепцији, конобаре, куваре, спремачице... Заиста, нису
штедели похвале, а поменути и хваљени нису штедели
труда да им летовање улепшају. Баш тако. Мићо Стаменић
никада не истиче себе, нити пак руководство, чак се устручава да прича за новине, њега је било у новинама и превише – каже, али увек истиче рад целог колектива. Кувари
су се показали на бројним такмичењима, били су на југу
Србије, ради презентације хране нашег краја и опет , као и
раније, победили.
А, није случајно што је гостију све више. Хотел је реновиран, сређен, климатизован. Собе су лепе, у свакој је ТВ, ту
је сала за разоноду (стони тенис, билијар), могу да изнајме
бицикл и сваког дана се нешто дешава, овде никоме и
никада није досадно. Организју се посете Тари и Мокрој
Гори, манастиру Рача, Националном парку “Тара”, рафтинг
низ Дрину, брод за Вишеград стално плови. Организују
се ручкови у природи, на води, опуштање уз тамбурицу...
Није онда чудо што гости навалише, ту радници “Колубаре” долазе на рекреацију, па Клинички центар Србије,
Новосађани, ликовне колоније Покрета горана и ко би то
све побројао. А, језеро ХЕ, које назваше српско море је ове
године било изузетно чисто и веома посећено.

Потез Мијодрага Читаковића, директора ПД “ДринскоЛимске ХЕ” да затражи од Владе Србије да хотел “Језеро”
врати ХЕ “Бајина Башта” ради смештаја стручњака за
ревитализацију ХЕ “Бајина Башта” је пун погодак. Мићо се
искрено нада да ће се и остали објекти за одмор радника
ЕПС-а вратити својим ранијим правим власницима - Синдикату ЕПС-а, у току су преговори, то би било поштено – каже
Мићо Стаменић.				
М. Ђокић

„ЕКО КАМП“ НА ТАРИ – ПОКРЕТ МЛАДИХ ГОРАНА

ЕПС помогао едукативну наставу
„Електропривреда Србије“ и Привредна друштва која
послују у њеном саставу и ове године учествовали су у
суфинасирању организације едукативне наставе „ЕКО камп
Тара 2013“, коју организује Покрет горана Србије.
Одржавање Кампа сваке године финансијски помаже и Привредно друштво „Дринско-Лимске ХЕ“.
Ово је шести пут за редом да Покрет горана Србије
организује на Тари Еко камп за ученике, узраста од 13 до 16
година, основних школа из Србије, који су се у претходном
периоду посебно истакли из биологије, на горанским радионицама и активностима других невладиних организација
из области заштите животне средине и акцијама „Електропривреде Србије“. У раду Кампа, сваке године учествује и пет
ученика основних школа из Бајине Баште.
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 расаданика (хортикултурни и лековитог биља), акцијама и активностима које се организовано воде у Покрету горана Србије, значајем и улогом
шума, производњом електричне енергије у хидроелектрани
Б.Башта и са културно-историјским и туристичким знаменитостима и понудом овог краја.
Говорећи на затварању Кампа, Мијодраг Читаковић је истакао да су знања о биљкама, природи и животу у природи,
која су деца стекла боравећи на овом подручју, од великог
значаја, како за саме ђаке, тако и за њихове инструкторе који
су им у томе помагали.
- Без обзира да ли ћете постати професори, научници и да ли
ћете се бавити природним наукама, најважније је да будете
добри људи, рекао је деци Читаковић.
„Еко камп Тара 2013“ трајао је од 17. до 24. августа. Радом
кампа руководио је Мирослав Михајловић, секретар Покрета горана Србије, са сарадницима, а учесници су били смештени у Хотелу „Језеро“ у Перућцу.
Ј. Петковић
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РЕГАТА

почиње
Дрина
подмлађивање
даје енергију
ДРИНСКА РЕГАТА " БАЈИНА БАШТА-2013"
ОБОРИЛА СВЕ РЕКОРДЕ

На овогодишњој регати, у којој је учествовало око 20.000
људи, традиционално су се од Перућца до Рогачице спустила
и два сплава хидроелектране „Бајина Башта“, као и сплав
„Андритц хидро“, главног извођача у ревитализацији ХЕ
„Бајина Башта“. Поред домаћина и колега из огранака Привредног друштва, на сплавовима ХЕ „Бајина Башта“ били су
гости из „Електропривреде Србије“, као и пословни партнери.
- Ове године сам био на регати од старта до циља, целу стазу
сам прошао и за мене је то велики доживљај. Дрина је једно
чудо и веома лепа река, а регата без хидроелектране није
целина. ХЕ „Бајина Башта“ помогла је да се регата успешно
реализује, учинила је све што је потребно и пустила довољно
воде да сви могу безбедно да се спусте до циља. Велики је
број људи и ово је изузетно велики и незабораван доживљај
- рекао је Аца Марковић, председник УО ЈП ЕПС.
Како је рекао Мијодраг Читаковић, директор ПД „ДринскоЛимске ХЕ“, с обзиром да су велики послови у току, ова регата је
дала одушка свима да уживају на реци и у дружењу, како би
прикупили нову енергију за наредне задатке.
- Два највећа задатка у овом тренутку су завршетак четврт
фазе ревитализације ХЕ „Бајина Башта“ и потписивање
уговора за ревитализацију ХЕ „Зворник“ – нагласио је
Читаковић.
(Најављено од стране директора, а до изласка Листа већ и
реализовано)
Утисци гостију били су одлични и сви су изразили жељу да и
следеће године буду учесници манифестације. Међу њима је
био и Војкан Божовић из Швајцарске који је први пут дошао
на регату захваљујући брату, Зорану Божовићу. – Утисци су
феноменални, ово могу само да препоручим, спустити се на
дрвеним сплавовима прави је доживљај, рекао је Божовић.
				
Ј. Петковић

ДРИНА ПРЕПУНА АДРЕНАЛИНА
Река Дрина је одувек била празник за очи и мелем за
душу. Схватили су то коначно и туристички посленици и
осмислили Дринску регату, која је у летњем периоду, постала далеко највећа и најпосећенија забава на води у земљи
Србији. Готово да нема града поред ове прелепе реке, који
није организовао своју регату, али је највећа и најпосећенија

бајинобаштанска регата, која се организује у знак сећања
на некадашња сплаварења пре изградње ХЕ"Бајина Башта"
када је дрвена грађа са Таре одвожена сплавовима диљем
Србије, све до Београда.
Овогодишња Дринска регата, двадесета по реду, одржана,
по традицији, у трећој декади јула, од 17 до 21. јула оборила
је све рекорде. Уживало је на Дрини преко 20.000 регаташа,
који су се у 2500 разних пловила спуштали низ ову моћну
реку 25 километара од Перућца до Рогачице. Наравно, на
челу је пловило осам аутентичних дрвених сплавова, који су
подсећали на стара времена када је сплаварење било свакодневно. У тих пет дана уживања, Дрина је била препуна андреналина. Димио је роштиљ, точило се пиво у огромним количинама, одјекивале су трубе све до Таре и још даље. Стигли
су заљубљеници у ову дивљу и божанствену реку буквално
са свих страна, из свих крајева Србије и бивших република
велике Југославије, из свеколиког иностранства. Неки су
превалили дуг пут из далеке Америке само да би уживали у
овом јединственом доживљају на нашој лепотици.
За пет дана трајања Дринска регата је привукла око 150.000
људи у Бајину Башту, по масовности је стала уз бок са Егзитом и Гучом – истиче Бранко Стевановић, директор Спортско туристичког центра у Бајиној Башти. Лепо, а још лепше
би било када би и приход од ове туристичке манифестације
био раван оном у Гучи и на Егзиту- где би нам био крај.

Краја нема. Регата регату стиже. У првој половини августа
одржана је студентска регата, а полицајци, који су врло
успешно обезбеђивали ове забаве на води, приуштили су и
себи забаву – и они организовали регату полицијских снага.
Поштено и незаборавно.			
М. Ђ.

