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Поплавни
талас
Велика вода испод бране ХЕ "Бајина Башта"
Обилне кише донеле су током маја поплавни талас који је
захватио већи део земље. Доток на профилу ХЕ „Бајина
Башта“ био је 1.500 кубика у секунди, неколико дана
било је и прелива, као и на ХЕ „Потпећ“. Доток у ХЕ „Зворник“ који је износио преко 3000 кубика воде у секунди
правио је велики проблем. Електрана је била у ванредном стању и њен рад био је заустављен на сат времена.
Вода се пропуштала низводно од хидроелектране како
се не би правио плавни талас, а истовремено, узводно је
евакуисана вода. Због тога су била уведена даноноћна
дежурства. Приспела велика вода делом је пропуштана
кроз машине које су производиле електричну енергију,
а делом преко прелива. Вода је на решетке агрегата у ХЕ
„Зворник“доносила велике количине отпада и зато су се
константно отклањале наплавине на улазним решеткама.
Осим тога, клизиште у Малом Зворнику угрозило је далеководе који повезују Хидроелектрану са електроенергетским системом. ХЕ „Бајина Башта“ пропушта 1.500 кубика
у секунди, а међудотоке од Бајине Баште до Зворника који

ХЕ "Међувршје" - у време велике воде, мај 2014.

су износили такође око 1500 кубика у секунди, веома је
било комликовано и тешко пратити. Међутим, све хидроелектране ПД припремљене су за овакве ситуације.
Спуштене су коте у акумулацијама, како би биле
прихваћене велике бујичне воде. У горњем сливу Дрине
није било великих падавина што је била олакшавајућа
ситуација. За време поплава, у ХЕ „Електроморава“ три
дана била је обустављена производња, јер, што је Моравом дотицало то је и протицало, па хидроелектране у
Међувршју и у Овчар Бањи, нису могле да раде. Иначе,
просечан доток у „Електроморави“ је 33 кубика у секунди, а за време поплавног таласа проток Западне Мораве
нарастао је на 1.600 кубика у секунди, што је скоро 60
пута више од просека. Једна од већих хаварија као последица велике поплаве јесте прекид проводника далековода између Овчар Бање и Севојна. Санација квара
изведена је у два наврата у рекордном року. Поплавни
талас однео је зид у дужини 40 метара у депонији за
складиштење опреме – магацину, што је такође брзо
санирано. Страдао је и десни крилни обални зид у ХЕ
,,Међувршје“ и слапишта на брани ХЕ ,,Овчар Бања“
што је захтевало да се ангажују радници, прегледају
сва ударна места и установе степен оштећености. Ових
дана биће санирана дијагностикована оштећења. Црпна
станица топле воде у Овчар Бањи била је поплављена.
Израда командног ормара у станици, монтажа електро
опреме, повезивање и пуштање у рад три пумпе, завршено је у јулу. Током великих вода, средином маја кабловски водови до изводних стубова у Овчар Бањи били
су констатно под водом што је индиректно довело до
пробоја кабловске спојнице изводног кабла једне фазе
далековода 307. После спроведене набавке и одабира
понуђача, квар је брзо саниран. Такође брзо је испоручена и уграђена кабловска завршница на порталном
стубу далековода 306, у Овчар Бањи. Од последица поплава оштећен је и враћен поново у функцију и сплав
пливајућег наноса на брани.
Ј.П.
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Одржана свечана седница НО ЕПС-а поводом Дана електропривреде Србије

На реду су промене,
правимо велики ЕПС
Поводом 6. октобра, Дана електропривреде Србије, Надзорни одбор
„Електропривреде Србије” 8. октобра
је одржао свечану седницу и доделио
Повеље са плакетом „Ђорђе Станојевић”
за 2014. годину. Повеље и плакете
уручили су проф. др Аца Марковић,
председник УО ЕПС-а и Александар
Обрадовић, директор ЕПС-а. Седници
су присуствовали Александар Антић,
министар рударства и енергетике,
Мирјана Филиповић, државни секретар
у Министарству рударства и енергетике,
Војин Трифуновић, помоћник министра
рударства и енергетике, Предраг Марић,
помоћник
министра
унутрашњих
послова и начелник Сектора за ванредне
ситуације, Љубо Маћић, председник
Савета Агенције за енергетику, Никола
Петровић, директор ЈП „Електромрежа
Србије”,
представници
института,
факултета, као и директори привредних
друштава у систему „Електропривреде
Србије”.
Председник НО ЈП ЕПС проф. др Аца
Марковић подсетио је на велике датуме
у развоју ЕПС-а, али и на чињеницу да
су велики научници Ђорђе Станојевић,
Никола Тесла и Михајло Пупин унапредили науку не само у Србији, већ и у
Европи и свету. Прошло је много година,
а Теслини принципи и даље важе и сада
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Велики научници Ђорђе
Станојевић, Никола Тесла и
Михајло Пупин унапредили су
науку не само у Србији, већ и у
Европи и свету. Још једном се
показало да је снага ЕПС-а у
људима и колико год људи буду
спремни да уче и усавршавају
се, систем је стабилнији. Уз
помоћ Владе Србије следе
промене како би ЕПС био још
чвршће интегрисан
све функционише онако како је велики
научник поставио
– У последње три године ЕПС повећава
производњу електричне енергије без
обзира на проблеме са којима се суочава,
а компаније које је производе имају
сигурну будућност – рекао је Марковић.
– Зима пред нама даје шансу да ЕПС
и поред проблема због последица од
поплава покаже да привреда и грађани
могу да се ослоне на највећу српску
енергетску компанију. Време је да
почнемо да градимо, а прве инвестиције
би требало да буду градња реверзибилне
хидроелектране „Бистрица” и трећи блок
у Костолцу.
Директор ЕПС-а Александар Обрадовић
нагласио је да је веома важно учити
из прошлости, јер они који не цене
своју прошлост немају ни будућност.
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Теслини принципи
Пре 121 годину, 6. октобра 1893. године
почела је да ради прва јавна електрана
у Србији – термоелектрана на Дорћолу
у Београду. Те 1893. године, „електрика
лиферована из дорћолске централе”,
како се тада говорило, почела је да
се користи за осветљавање улица,
домова грађана и за покретање првих и
ретких електричних апарата и машина.
Због тога се 6. октобар слави као Дан
електропривреде Србије.
– Пре 121 годину почела је да ради
централа на Дорћолу. То је била
централа која је радила на једносмерној
струји, док су касније почеле да
раде прве централе на Теслиним
полифазним системима. То се десило
1900. године када је у Ужицу почела
да ради централа на Теслиним
принципима – рекао је Марковић. – У
Вучју 1903. године почела је, такође,
да ради таква централа, која и данас
производи око пет милона киловатсати годишње. Централа у Вучју спада
у првих 40 техничких достигнућа у
Европи у 20. веку.
Обрадовић је навео поједине важне
догађаје у последње две године као што
су отварање тржишта и катастрофалне
мајске поплаве и указао да је снага ЕПС-а
првенствено у људима који раде у ЕПС-у.
– Поносан сам што смо у две фазе
либерализације задржали чак 97 одсто
тржишта и успели да се изборимо са
конкуренцијом. У 2014. години задесила
нас је велика елементарна непогода и
ударац на ЕПС се није завршио у мају,
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Време је за инвестиције

већ два пута током лета. Још једном се
показало да је снага ЕПС-а у људима и
колико год људи буду спремни да уче и
усавршавају се, систем ће бити стабилнији
– рекао је Обрадовић.
Први човек ЕПС-а је истакао да до краја
октобра Влада Србије треба да усвоји План
реорганизације ЕПС-а када ћемо знати
када и како да се ЕПС промени. Најављена
је и промена статута и оснивачких аката
привредних друштава.
– „Електропривреди Србије” следе
промене и ЕПС овакав какав је до сада
постојао више неће постојати. Апелујем
на колеге да се не боје промена, иако је у
људској природи да постоји отпор. Имамо
знање и вољу, а уз помоћ Владе Србије
спровешћемо промене како би ЕПС био још
чвршће интергисан – рекао је први човек

највеће српске енергетске компаније.
– Нећемо распарачавати систем, јер
правимо велики ЕПС.
Обрадовић је истакао да ће се у наредних
месец дана створити сви предуслови
за промене у компанији и тада ће све
бити у рукама запослених у ЕПС-у. На
првом месту ће бити интереси ЕПС
групе, поручио је Обрадовић истакавши
да очекује да ће уз помоћ Владе, ЕПС
преживети и последице катастрофалних
поплава.
Државни секретар у Министарству
рударства и енергетике Мирјана
Филиповић истакла је да је циљ да се
ЕПС што брже корпоративизује и буде
спреман за либерализацију тржишта
струје, да би следеће године био још
успешнија компанија.
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У име добитника признања „Ђорђе
Станојевић” захвалили су се Бошко
Буха и Предраг Марић.
– ЕПС је од виталног значаја за
грађане и привреду Србије. Сектор
за ванредне ситуације МУП-а Србије
увек ће помагати „Електропривреди
Србије” да заједнички решавамо
проблеме настале због ванредних
ситуација, као што су биле недавне
поплаве – рекао је Марић.
Бошко Буха се захвалио и истакао да
је „Електропривреда Србије” имала
три периода развоја ЕПС-а. Први
је био изградња објеката, а потом
је уследило време санкција када је
ЕПС успео да остане на ногама, иако
се радило са неупоредиво мање
средстава него данас.
– Трећи период је време
ревитализација због чега сам посебно
поносан. Ревитализацијом блокова
успели смо да повећамо производњу
електричне енергије за чак шест
милијарди киловат-сати, при чему
су ти блокови имали техничке
показатеље као први у Европи –
рекао је Буха. – Пословодству желим
четврти период, нови инвестициони
циклус када би требало изградити
врло ефикасан блок од 750 мегавата
са таквим техничким карактеристика
да би могао да производи мегават-сат
са 30 одсто мање угља.

Признања „Ђорђе Станојевић” уручена су
Драгани Јањушевић, Бошку Бухи, Драгићу
Николићу, Драгану Крстићу и Сектору за
ванредне ситуације МУП Србије.
А. Б. М.
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Златан Јовановић, в.д. Директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“

Извесна
ревитализација
РХЕ „Бајина Башта“
Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа „Електропривреда Србије“,  
3. септембра за вршиоца дужности
директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“
именован је Златан Јовановић, дипломирани
машински инжењер, досадашњи заменик
директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“.
� Какви су Ваши утисци у прва два месеца,

од када сте на челу ПД „Дринско-Лимске ХЕ“?

-Мој први утисак је, да је ово Привредно
друштво према свим параметрима међу
најбољим у ЕПС-у. Сарадња са колегама који
су у пословодству Привредног друштва, али
и руководиоцима служби и уопште са свим
запосленима за сада је на високом нивоу,
веома коректна и надам се да ће тако и остати.
Оно што би требало урадити то је уређивање
унутрашње организације нашег Друштва и свих
оних области које до сада нису биле уређене
унутрашњим актима. Конкретно мислим на
коришћење службених аутомобила, мобилних
телефона, дневница, стимулација, итд. Има
тих, рекао бих, мање значајних питања, али
да би систем био до краја уређен, требало би
наведене ствари регулисати одговарајућим
правилницима и другима актима. У суштини,
желим да што мање простора оставим
појединцу на вољу и да се одлуке доносе у
складу са утврђеним критеријумима, а не по
вољи појединца. У том смислу, желим да ме у
доношењу одлука спутавају наши унутрашњи
акти, односно да ограничим себе у што већој
мери по питању доношења одлука.

� Да ли то значи да би већи улогу имао
тимски рад?

-Наравно, ја и сада покушавам да све
одлуке, па чак и оне најмање значајне за
Друштво, не доносим самостално, већ да у
разговору и консултацијама са сарадницима
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Златан Јовановић

дођемо заједно до решења. Одржавање стручних
колегијума је редовно сваког понедељка, а затим
и проширених који се одржавају једном месечно,
којима присуствују руководиоци организационих
јединица које су везане за економске, финансијске,
рачуноводствене и правне послове, како бисмо
сви били у координацији и сагласности и знали о
чему се ради тренутно у ПД и каква је ситуација.
Од наредног месеца проширеним колегијумима
ће присуствовати и представници Огранака како
бисмо те наше везе сто више учврстили и заједно
решавали сва питања од значаја за Привредно
друштво. Иначе, комуникација са нашим
Огранцима је свакодневна, дневно сагледавамо
текућу проблематику, договарамо се и решавамо
евентуалне проблеме. За ова два месеца задовољан
сам односом људи према послу и према мени, и оно
што је мој апел свим запосленима у Друштву јесте
да схвате да је ово наша друга кућа, да сви искажемо
дозу повишене лојалности према овом Друштву и
да водимо рачуна о интересима Друштва. На првом
месту је, наравно, производња и то је наш примарни
задатак. Морамо бити спремни да помогнемо и
да се ангажујемо, али поред производње имамо и
низ других обавеза, дужности и одговорности које
морамо извшавати.
� Како су се велике воде одразиле на стање у

хидрологији у предходном периоду?

-Што се тиче хидрологије, ова година је
неповољна за све осим за хидроелектране и
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РХЕ "Бајина Башта"

неке културе у пољопривреди. Наше Привредно
друштво није имало значајније штете од поплава,
имали смо добре дотоке и добру производњу. И,
ако знамо каква је ситуација у Колубари, Костолцу,
онда захваљујући тој хидрологији ЕПС је издржао
ово лето без већих проблема, јер је доток и на
Дунаву био изузетно висок и забележена је добра
производња. Ове године бележимо производњу
изнад плана и у овом тренутку она је на нивоу
113% у односу на план. Мислим да ћемо врло брзо
испунити годишњи план, пре истека календарске
године и то је оно што је добро.
� На Међународној конференцији „Електране

2014“, на којој сте узели учешће,   могло се
чути да је ЕПС у трећој фази развоја, шта то
конкретно значи?

-Електропривреда Србије и ми, као њен део,
налазимо се у трећој фази развоја како се могло
чути на Конференцији на Златибору. Половином
прошлог века имали смо фазу када смо градили
ове производне капацитете, у другој фази имали
смо њихову највећу експлоатацију. Сада, када је
њихов радни век при крају, налазимо се у трећој фази модернизације и ревитализације капацитета
и изградњи нових, мада објективно не можемо да
се похвалимо да смо нешто ново изградили ових
година или да је у плановима изградња неких
нових значајнијих капацитета. Углавном се врши
ревитализација постојећих капацитета чиме
се продужава њихов радни век, али и значајно
повећава њихова снага, сто се може прихватити
условно и као изградња нових капацитета.
� Како се одвијају припреме за ревитализацију

ХЕ „Зворник“?

-У оквиру нашег ПД, као што је познато, успешно
су завршене ревитализације ХЕ „Електроморава“
и ХЕ „Бајина Башта“, а започиње и ревитализација
ХЕ „Зворник“ и то је најзначајнији посао у
наредном периоду. Уговор је потписан, започеле

су активности на изради техничке документације
и у сталном смо контакту са извођачем "Voith hydro".
Наши стручни тимови врше пријем и контролу
техничке документације. Покушавамо да се
уклопимо у план који је дефинисан уговором, мада
се мало касни, али надам се да ћемо успети то да
надоместимо и да се придржавамо плана. До краја
године, према плану, сва документација треба да
буде прихваћена од стране нас као наручиоца и
да буде припремљена документација потребна
за добијање дозвола које су неопходне за почетак
радова. Планирано је да у октобру наредне године
почну радови. Морамо вршити стални притисак
на извођача да се придржава утврђених рокова,
како би ревитализација почела 2015. и завршила
се на време 2019. године. Ревитализације имају
економско оправдање, јер све дају нову снагу.
Ми ћемо у Зворнику добити 30% више снаге, што
је велика корист за ЕПС. Оно што је још битно
то су људски ресурси, јер кроз ревитализације
оспособљавамо људе, наше инжењере да могу да
управљају најсавременијом опремом, али и да се
равноправно са страним стручњацима укључе
у будуће пројекте ревитализације преосталих
хидроелектрана. Не треба занемарити ни
запошљавање домаћих предузећа, која се такође
кроз све ове послове усавршавају и оспособљавају,
добијају референце за наредне послове.
� Да ли је извесна ревитализација РХЕ „Бајина

Башта“?

-У разговору са надлежним директорима у ЕПС-у
ставили смо то као наш примарни циљ и већ је
планирано да ревитализација почне у наредној
години. Постоји идеја да се цео посао финансира из
јапанског кредита. Кредит је првенствено понуђен
за санацију штета од поплава, тако да још није
извесно да ли ће ова наша идеја бити прихваћена од
стране Јапанске Владе, али ако не буде прихваћена,
ми смо договорили условно другу опцију, да кренемо
са радовима из сопствених средстава набавком
дела опреме, конкретно турбинског регулатора, а
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„Ово је наша друга кућа. Сви треба да
искажемо дозу повишене лојалности
и водимо рачуна о интересима нашег
Привредног друштва“

можда чак и статичког фреквентног претварача.
Могуће је да кренемо у процедуру јавне набавке у
следећој или 2016. години. Понудићемо јапанцима
и такву опцију, да бар део ових инвестиција буде
финансиран из њиховог кредита, а део и сопствених
средстава ХЕ „Бајина Башта“. Пројекат је известан.

�
Шта је у плану по питању других
инвестиција у ПД?

-Поред пољопривреде и туризма, Србија има
шансу у енергетици и ми морамо искористити
енергетске потенцијале, посебно у области
обновљивих извора енергије. У том смислу ЕПС је
већ урадио генерални пројекат искоришћавања
постојећих водопривредних објеката у енергетске
сврхе. У Чачку постоји брана Парменац на Западној
Морави, која је водопривредни објекат, али је у
време изградње било предвиђено да се ту уграде
два агрегата са снагом укупно близу два мегавата.
Сваки мегават је драгоцен Србији и мислим да
то треба искористити. Већ смо почели одређене
разговоре са ЕПС-ом и Управом Града Чачка како
би се тај пројекат ставио на дневни ред у наредним
годинама, а и обезбедила средства за изградњу
таквог енергетског објекта. Такође, мислим да
је ЕПС већ уговорио ревитализацију једног броја
малих ХЕ у Србији, међу којима је МХЕ „Врело“, тако
да ће и ова електрана доживети обнову и повећање
снаге. ПД планира изградњу соларне електране
у Заовинама и једне мале електране у Ђурићима.
У оба случаја већ смо одмакли са активностима,
пројекат за соларну електрану је урађен. Имали
смо проблем са дозволама, пошто је по Уредби о
режимима заштите природе предвиђено да се у
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трећој зони омогући изградња соларних електрана
до 100 киловата снаге, што је нама било прилично
нелогично, ако имате у виду да се дозвољава изградња хидроелектрана до 30 мегавата. У контаку са
надлежним Министарством и Заводом за заштиту
природе дошли смо до решења, тако да очекујемо
добијање сагласности за свих 300 киловата, како
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би наредне године кренули са набавком опреме и
изградњом соларне електране. Слична ситуација је
и код МХЕ „Ђурићи“. Извесна је изградња четвртог
агрегата у ХЕ „Потпећ“ и ревитализација ХЕ
„Бистрица“ и ХЕ „Потпећ“. Изградња РХЕ „Бистрица“
је прича која се дуго провлачи у разним плановима
ЕПС-а, не знам колико је то извесно, јер се ради о
великој инвестицији за Србију у овом тренутку,
али оно што је извесно и што се мора урадити, то
је ревитализација најстаријих објеката у саставу
„Лимских ХЕ“.

�
Какви су планови у области кадровске
политике у ПД?

-Започет је процес корпоративизације у ЕПС-у и
тежња је да се ЕПС на неки начин централизује, да
одређене функције буду јединствене за цео систем.
Што се тиче нашег ПД, у односу на инсталисану
снагу и производњу, учешће у производњи
ЕПС-а, у односу на разуђеност наших објеката и
капацитета, ми имамо најмањи број запослених
у односу на сва друга Друштва ЕПС-а. По нашем
плану, у овом моменту требало би да имамо 530,
а ми имамо 500 запослених. Као што знате, ми
смо као зависно Друштво у обавези да добијемо
сагласност Комисије Владе Републике за свако
запошљавање. Наши захтеви који се упућују
сваког месеца, иду преко ЕПС-а, они их проследе
преко ресорног Министарства Владиној Комисији,
на жалост мислим да нема довољно слуха у тој
Комисији да нам се омогући запошљавање нових
људи. Знам да стоји утисак споља како имамо
превише запослених. Можда негде и имамо
вишкова, међутим постоји пуно позиција, које
нису адекватно попуњене у целом ПД. Имамо више
радних места и руководећих позиција са којих људи
ускоро одлазе у пензију и у "Зворнику" и у "Лимским
ХЕ", а немамо адекватну замену. Плашим се да та
смена генерација може негативно да се одрази на
пословање и да се мора о томе водити рачуна. Мора
неко да препозна шта је то наша стварна потреба и
да нам то омогући. Морамо и ми да се договоримо,
да руководиоци служби имају поред себе, можда
то буде заменик, некога ко ће до пензионисања
руководиоца бити оспособљен да преузме тај
посао безболно по функционисање Друштва. Да
можемо да радимо у континуитету без икаквих
проблема. Није нормално да се било шта заснива на
једном човеку и да зависи од једног човека, већ да
у сваком тренутку имамо људе који су спремни да
одговоре задатку. Иако је наше Друшто доста добро
организовано, постоји увек простора да може боље
и више. Ових дана треба да усвојимо Правилник о
јавним набавкама да бисмо и ту област уредили,
на шта нас обавезује Закон о јавним набавкама. По
Закону о ванредним ситуацијама обавезни смо да

изградимо Систем за обавештавање узбуњивање и
јављање, који је започет пре тридесетак година, али
није довршен. У последњих месец дана предузели
смо пуно активности на том плану, и очекујем да
ћемо до краја године имати тај систем у првој фази,
од Перућца до Бајине Баште, да бисмо у наредној
години наставили до Бачеваца и од акумулације
у Заовинама до Вишеграда. Наша обавеза је да
тај систем изградимо како би у евентуалним
ванредним ситуацијама могли правовремено да
реагујемо. Такође, имамо обавезу да израдимо процену угрожености, планове заштите и спасавања
и план заштите од удеса, тј. од техничко технолошких несрећа. И у тој области смо предузели
активности и ових дана ћемо покренути набавку за
израду процене угрожености, а на основу процене
урадили би План заштите и спасавања и План
заштите од удеса на нивоу ПД . Имамо обавезу и да
организујемо Јединицу цивилне заштите.

Како бисте оценили садашњи амбијент у
коме послује ПД?

�

-Послујемо у држави Србији и амбијент је врло
проблематичан, криза траје и даље, тешко је. Ми не
можемо бити изван свега тога, због такве ситуације
ми трпимо притиске. Велики број грађана, разне
институције, државне и локалне, спортски клубови,
удружења, врло често нам се обраћају и са захтевом
за помоћ. Све су то људи из нашег окружења који
имају одређене потребе, а не могу да их сервисирају
на законом утврђени или неки други начин.
Обраћају се нама, као некоме ко још нешто има.
Тешко је направити баланс, с обзиром на ограничења која имамо, у односу на њихове захтеве и
на наше жеље, али покушавамо да нађемо меру, јер
се ради о заједници у којој ми живимо и послујемо.
У почетним разговорима са директорима свих
Огранака и пословодством нагласио сам да смо ми
део ове заједнице и морамо се тако и понашати. Та
доза одговорности према заједници у којој живимо
мора бити присутна код нас. Морамо помоћи
локалним самоуправама на територији на којој
послујемо онолико колико можемо и у оној мери
која не угоржава наше пословање. Део смо тога и
морамо поделити судбину заједно са свима њима.

Дан фирме је 27. новембра, да ли ће ПД
прославити 48 година рада и каква је ваша
порука радницима?
-Од радника очекујем дисциплину, одговорност,
поштење и лојалност овој фирми. У ХЕ „Зворник“
и „Лимским ХЕ“ обележен је Дан фирме скромном
прославом, нисам дошао то да укинем, тако да ће
и код нас бити скромно обележен тај дан у духу
времена и ситуације у којој живимо.
Јасмина Петковић

�
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Искоришћени велики дотоци

Хидрологија јесте битан услов за добру производњу, али квалитетно одржавање и висока погонска
спремност агрегата други су битан фактор за добре резултате

Радисав Матић
За девет месеци ове године, ХЕ “Бајина Башта”
произвела је 1.170.975.960 киловат-сати електричне
енергије, остваривши план производње са 112,92%,
док су “Лимске ХЕ” овогодишњи план производње
испуниле са 97,22%.
.
РХЕ “Бајина Башта” произвела је 468.545.689 киловатсати, остварење плана износи 105,84%, а и план
пумпања је остварен са 108,66%.
ХЕ “Зворник“ у посматраном периоду, произвела је
356.453.547киловат-сати, остваривши план са 118,03%.
ХЕ “Увац” произвела је 41.593.266 милиона киловатсати, уз остварење плана од 94,53%, а ХЕ “Бистрица”
– 218.548.440 киловат-сати електричне енергије.
ХЕ “Кокин Брод” произвела је 37.231.304 киловат
сати. Остварење плана за ове две електране износи
92,34%. ХЕ “Потпећ”, једина проточна ХЕ из састава
“Лимских ХЕ” произвела је 155.664.312 киловат- сати,
остваривши план производње са 107,35 % и на крају,

ХЕ “Електроморава” произвела је 55.976.220 киловатсати, остварење плана износи 143,53%.
Електроенергетским билансом планирано је да електране из састава ПД “Дринско- Лимске ХЕ” произведу укупно
ове године 2.867.000.000 киловат-сати, а за девет месеци
произвеле су 2.504.988.738 киловат-сати електричне
енергије, остваривши план производње са 109,68%.
- Добра производња у свим хидроелектранама ПД
„Дринско-Лимске ХЕ“ резултат је повољне хидролошке
ситуације нарочито од половине априла месеца па све
до краја септембра. Права је реткост да летњи месеци
на Дрини обилују дотоком као ове године. Вероватноћа
појаве остварених дотока у летњим месецима 2014.
године била је 35% и може се поредити са 1979. годином
када је ХЕ „Бајина Башта“ остварила највећу годишњу
производњу, истиче Радисав Матић, помоћник директора
ПД за производњу и одржавање.
На основу реалних прогноза до краја године, биће ово
ипак просечна производња у ПД „Дринско-Лимске ХЕ“.
Хидрологија јесте битан услов за добру производњу
хидроелектрана, али квалитетно одржавање и висока
погонска спремност агрегата други су битан фактор за
добре резултате. У досадшњем периоду постигнута је
максимална погонска спремност свих агрегата у саставу
ПД- каже Матић.
Практично, искоришћено је све што се могло искористити, па и у условима када две важне узводне
хидроелектране ,ХЕ „Пива“ и ХЕ „Вишеград“ раде у
другим електроенергетским сиситема.
Ј. Петковић

ХЕ "Бајина Башта" - за девет месеци ове године произвела
1.170.975.960 киловат-сати електричне енергије
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Пословање у планским оквирима

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА
За период од 1. jaнуара 2014. до 30. септембра 2014. године
ПД "Дринско-Лимске хидроелектране" за период од 1.
jaнуара 2014. до 30. септембра 2014. године имале су
укупне приходе у износу од 6.248.495 хиљаде динара и
укупне расходе у износу од 5.508.754 хиљада динара и
оствариле су бруто добитак у износу од 739.741 хиљада
динара, истиче Драгана Мандић, руководилац Службе
за рачуноводствене послове ПД „Дринско-Лимске ХЕ“.
Одложени порески расходи износе 93.580 хиљада
динара, а текући расход периода (порез на добит)
у износу од 12.335 хиљада динара, те имамо нето
финансијски резултат у износу од 633.626 хиљада
динара.
6.174.652
67.961
5.882

Највећу ставку код пословних прихода чине приходи
од продаје електричне енергије у износу од 6.107.622
хиљада динара
5.144.255
306.897
57.602

Код пословних расхода највеће ставке су набавка
електричне енергије за обављање делатности
(пумпање РХЕ) која износи 2.144.426 хиљада динара
и амортизација грађевинских објеката и опреме у
износу од 1.427.289 хиљада динара.
Од укупних расхода финансирања 80% су негативне
курсне разлике и то у износу од 244.228 хиљада
динара, а то је настало услед пораста курсева у односу
на 31. децембар 2013. године и то евро 4%, амерички
долар 16% и јапански јен за 8%.

Остали расходи у овом периоду већи су у односу на
исти период претходне године, а и од планираних
због обезвређења имовине, односно средстава на
текућем рачуну код Универзал банке у износу од
39.903 хиљаде динара, која је крајем јануара изгубила
лиценцу за обављање делатности.
Осим осталих расхода, сви остали приходи и расходи
су у планским оквирима и слободно се може рећи
да је ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ за ових девет месеци
домаћински пословало.
Ј.П.
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Ремонти обављени
одговорно и стручно
Ремонтни радови, текуће одржавање и одржавање
добре погонске   спремности производних агрегата и
помоћне опреме у ПД “Дринско-Лимске ХЕ“ током ове
године, завршени  су на време по обиму и квалитету, без
кашњења, а радници су показали високу   одговорност   и
стручност у току извршавања   планских и ванпланских
радова.
Ова година је била повољна за рад производних агрегата
са аспекта хидрологије и поред екстремних услова за време
великих мајских вода, када је било одређених проблема за рад
агрегата у појединим Огранцима, посебно у ХЕ ,,Зворник“ и ХЕ
„Електроморава“, истиче Иван Миловић, помоћник директора
ПД инвестиције.
Планирана средства за ремонте и одржавање производних
капацитета У ПД износила су 630.658.000 динара и била
су лимитирана од стране ЕПСа а током године. Средства
су делимично редукована у зависности од текуће пословно
финансијске политике ЕПСа.

ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“

На агрегатима Х1 и Х2, на којима је завршена ревитализација
и прошли гарантни периоди, урађен је класичан – типски
ремонт електро и машинске опреме.
На друга два агрегата изведени су радови који се не могу
сврстати у класичне ремонте који се раде сваке године.
На агрегатима Х3 и Х4 санирано је процуривање горњих
рукаваца лопатица спроводног апарата-ЛСА (измена техничког решења). Наведени радови последица су недостатака
који су уочени током њиховог рада у претходној години
(рада у гаранцијском периоду).

Ремонтни радови електро и машинске опреме на агрегатима Р1 и Р2 обављени су у класичном обиму и довољно
квалитетно да агрегати раде сигурно и безбедно у наредном
периоду.
Рад РХЕ одвија се у веома сложеним погонским условима што
проузрокује знатно брже хабање појединих делова и склопова.
Извесне појаве, које се задњих година уочавају у току рада
РХЕ, намећу обавезу да се мора озбиљно размишљати о новом
генералном ремонту у што скорије време.
На хидромеханичкој и помоћној опреми у ХЕ и РХЕ „Бајина
Башта“ изведен је редован годишњи ремонт опреме на улазним грађевинама и спољним објектима; капитални ремонт
дилатационих спојница на доводном цевоводу Ø5800мм
агрегата Х1 и Х2 у ХЕ „Бајина Башта“; капитални ремонт
главног и додатног затварача на цевоводу Ø2850мм темељног
испуста у ламели број 13 и припрема за ремонт осталих
темељних испуста у ХЕ ББ; капитални ремонт механичких
филтера на Ф.П. Тара са антикорозионом заштитом, заменом
бризгаљки и целокупног филтерског материјала; набавка и
уградња нове, ефикасније пумпе за питку воду снаге 150 кW на
Ф.П. Тара као замена старој снаге 500 кW; активности на изради
пројеката Ревитализације великих кранова у оквиру припреме
за Ревитализацију агрегата.
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Санација потпорног зида леве обале Дрине низводно
од бране ХЕ „Бајина Башта“

Урађени су и следећи радови који се не могу сматрати
класичним: разврставање целокупне опреме под притиском
у ХЕ „Бајина Башта“ у складу са Европским директивама и
припремљено све за испитивање у складу са законом; ревизија
трансформатора сопствене потрошње РХЕ 220/35 кW/кW,
31.5 МВА и припадајуће теретне регулационе преклопке;
осигурање десне обале реке Дрине испод разводног постројења
РХЕ у дужини од 150м; допунски мониторинг агрегата, зидова
машинске зграде у РХЕ у циљу праћења померања за велики
ремонт РХЕ; допунски мониторинг агрегата ХЕ „Бајина Башта“
у циљу праћења њиховог рада.
Осим тога, издвајамо и неколико важнијих грађевинских
радова: израда секундарних водоводних кракова Калуђерске
Баре, Ослуша, Соколина; санација потпорног зида леве обале
Дрине низводно од бране ХЕ „Бајина Башта“’ од стационаже
0+00,00 до 0+63,56м (последице поплавног таласа); санација
пута на десној обали акумулације ХЕ „Бајина Башта“ ка реци
Дервенти; израда зграде за опрему статичког фреквентног
претварача; реконструкција помоћних погонских објеката
укључујући и зграду за Службу обезбеђења и набавка потребне
опреме; уградња оптичког кабла - наставак радова на релацији
ТС „Метаљка“ – спољни објекти (ГУИГ, ПС ’’Ђурићи’’, ФП ’’Тара’’);
антиерозиони радови у сливу Црног, Белог Рзава и Јабланице,
на Рзаву у Вишеграду – габионска и бетонска заштита обале
реке из које се продукује нанос, на ушћу Рзава код Вишеграда, на
притоци реке Дервенте, на притокама у акумулацију Крушчица
– Караклијски и Батурски поток

Време је за нови капитални ремонт РХЕ "Бајина Башта"
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„Лимске ХЕ“
Поред редовних ремонтних радова, велике активности,
у овој години, усмерене су на припрему документације за
ревитализацију ХЕ „Потпећ“, ХЕ „Бистрица“ и израду додатног,
четвртог, агрегата у ХЕ „Потпећ“.

ХЕ „Увац“

Извршен је сервис турбинског регулатора од стране фирме
„ANDINO“, која је пре три године извршила модернизацију
постојећег турбинског регулатора. Урађени су послови на
мерењу уземљења електране и разводног постројења и на
основу утврђеног стања извршена је поправка постојећег
система уземљења, како у разводном постројењу 110 кW, тако
и на главном уземљивачу код бране, у оквиру израде студије
стања уземљења на ХЕ „Увац“ од стране Електротехничког
Института „Никола Тесла“ из Београда.
Извршено је постављање бетонских каналица од машинске
зграде до улазне грађевине.
Обављени су ремонти свих далеководних поља.
У току је израда новог блок трансформатора 48 МВА,
123/10,5 кW/кW. Извођење радова је поверено фирми Минел
трансформатори – Рипањ. У току је и поправка постојећег блок
трансформатора код истог извођача радова.

Обаљени су послови на одржавању турбинског регулатора уз
замену обе повратне спреге на агрегату Б; мерења и испитивања
на доводном цевоводу од стране „Гоше“ и Института ИМС, а у
оквиру израде Студије о оцени стања и испитивања цевовода
под притиском у ХЕ Бистрица; саниране уочене пукотине на
предтурбинском затварачу и ињектирање излазних вада код
оба агрегата.

ХЕ „Потпећ“

Урађен је делимичан сервис турбинског регулатора од
стране фирме „ANDINO“, која је у току 2010. године извршила
замену постојећег турбинског регулатора. Очишћена је брана од
маховине и решетке улазне грађевине; замењени су прекидачи
и растављачи 110 кW, у пољу агрегата Ц, а тренутно се изводе и
радови на њиховој замени у пољу агрегата Б.

ХЕ „Зворник“

Обављени су ремонтни радови на сва четири агрегата. Поред
стандардних радова, извршена су испитивања делова турбине
(на агрегатау А1 и А2) који се неће мењати у предстојећој
ревитализацији ХЕ „Зворник“.
Урађен је ремонт: заједничких постројења, батерија подразвода
0,4кW, дренажних пумпи ХМО и остале опреме у брани,
разводног постројења 35кW и 110кW (3 ДВ поља, 1 трафо поље,
спојно поље и 4 генераторска поља).
Осим тога, обављено је снимање засутости акумулације
МХЕ „Радаљска Бања“; уграђена оскултациона опрема у
галерији бране; санирано оштећење на преливној устави бр.
3. У току су радови на чишћењу акумулације МХЕ „Радаљска
Бања“, санацији процуривања купола изнад агрегата и изради
отвореног складишта, као и припреме за реконструкцију два
110кW поља. Радови треба да се заврше до краја године.

ХЕ „Електроморава“

ХЕ "Кокин Брод" - ремонт далеководног поља

ХЕ „Кокин Брод“
Извршени су радови на постављању инсталације за дојаву
пожара и обука особља; замена одводника пренапона новим у
оба поља блок трансформатора; сервис компресора II (замена
регулационог вентила, свих усисно-издувних вентила, филтера
и заптивача); реконструкција расвете у затварачници у
Радоињи; редовни ремонт далеководних поља у РП 110 кW.

На далеководу 110 кW број 134/2, правац према Златибору
2, извршена је замена струјних и напонских мерних
трансформатора, као и замена старе далеководне заштите
новом микропроцесорском, типа SEL-421; реконструкција
инсталација високог притиска за централно мазање машћу
турбина; мања санација процуривања воде на бетонском зиду,
поред главне излазне цеви расхладног система. Радови су
извршени ињектирањем.
Урађена је замена дела система расхладе агрегата А.

ХЕ „Бистрица“

Постављене су инсталације за дојаву пожара и извршена
обука особља; замена трансформатора побуде новим на А
агрегату.

Агрегати у ХЕ „Овчар Бања“ и „Међувршје“ као и остала
помоћна опрема, након извршене ревитализације, увек су у
пуној погонској спремности и у овој години није било већих
кварова нити застоја.
Редовни ремонти урађени су по плану. С обзиром да је
ревитализација завршена 2011. године. извршени су сви
прегледи по унапред утврђеном програму, и стање се може
констатовати као врло добро, истиче Миловић.
У априлу је реализована набавка гасних комбинованих
термометара за мерење температуре на лежајевима и сонди за
мерење нивоа воде
Урађена је техничка контрола главног пројекта за израду
новог далековода 35 кW Овчар Бања – Међувршје. Овај главни
пројекат био је предуслов за израду конкурсне документације
и оглашавање ЈН у отвореном поступку. Посао вредан 50.000.000
динара није прошао Јавну набавку и обустављен је. Поново ће
бити постављен на портал почетком новембра.
С циљем прихвата отпадног уља у магацину опасног отпада
израђени су и монтирани одговарајући танкови. Завршава
се рад на санацији далеководних траса 306, 307 и 309 у току
је раскресивање растиња, сеча крупних стабала, санација
стубних стопа и АКЗ заштита. Изабран је извођач радова за
санацију цевног развода стартних пумпи у ХЕ „Овчар Бања“
и „Међувршје“. За санацију ножице насуте бране у ХЕ „Овчар
Бања“ завршена је набавка, следи и извођење радова.
							
Ј.П.
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СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА
У ПЛАНУ

Брана "Лазићи" - Урађено идејно
решење изградње соларне електране

Годишњим Планом пословања ЕПС-а за 2014. годину, на нивоу ПД ,,Дринско-Лимске ХЕ“ за инвестиције предвиђено
2.430.000.000 динара. У току је израда ребаланса ГПП-а ПД за 2014. годину, али он још увек није усвојен, каже за наш
лист Иван Миловић, помоћник директора ПД за инвестиције.
Ево и прегледа најзначајнијих инвестиционих активности у ПД "Дринско-Лимске ХЕ".

ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“

Крајем 2013. године завршена је ревитализација агрегата Х4, а гаранцијски период је завршен 13. септембра
2014.
Уласком у рад Агрегата Х4 завршена је комплетна
ревитализација ХЕ ''Бајина Башта''. Електроенергетски
систем Србије добио више од 50 MW нове снаге и четири
нова хидроагрегата који ће идућих 30 година радити са
најсавременијом опремом и аутоматизацијом рада по
најновијим светским захтевима.
Агрегат Х3 радио је у продуженом гаранцијском периоду
након завршене ревитализације од 09.10.2012. године, а
11. октобра 2014. године потписан је Performance certificate са продуженом гаранцијом до 11. децембра 2014.
године.

У 2014. години се интезивно радило на комплетирању изведбене документације, испитних протокола, отклањању уочених, мањих, недостатака
(акценат – модификација заптивања сервомотора),
провери карактеристика поједине уграђене опреме,
реализацији планираног увоза резервних делова за
ревитализоване агрегате у ХЕ „Бајина Башта“, а све у циљу
да овај посао буде заокружен на најбољи могући начин и
у складу са техничким нормама из ове области.
Урађена је конкурсна документација за реконструкцију
ТС „Метаљка“.
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Иван Миловић

Завршен је Идејни пројекат са Студијом оправданости
санације и адаптације агрегата и припадајуће опреме у РХЕ
„Бајина Башта“, извршена набавка, уградња и испитивање
мониторинга за мерење померања машинске зграде РХЕ
(у циљу праћења померања за велики ремонт РХЕ ''Бајина
Башта'').
Урађено је идејно решење изградње фото напонске
електране Брана „Лазићи“.
У 2013. години реализован је пројекат постављања
оптичког кабла на релацији РХЕ „Бајина Башта“ – ТС
„Метаљка“, а активности су настављене и у овој години.
Настављени су радови на санацији леве и десне обале
испод разводног постројења РХE '“Бајина Башта'' који
су започети прошле године, а последица су велике воде
2010. године).
Настављене су активности на припреми набавке и
уградње статичког фреквентног прекидача у РХЕ
,,Бајина Башта“.
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Завршено је пријемно испитивање модела радног
кола турбине у Јорку (САД). Пријемна испитивања, на
основу резултата прелиминарних испитивања, почела су
8. септембра 2014. године и завршена у року од 15 дана.
Планирано је да радови на реализацији пројекта на лицу
места почну 12. октобра 2015. године.

HЕ "Зворник" - Потребно додатно
прокопавање речног корита
Уградња два комада подужних диференцијалних
заштита ДВ 292 А и ДВ 292 Б и уградња подужних
диференцијалних заштита за ДВ 210 и 211 у ХЕ „Бајина
Башта“ планирана је за 2015. годину.

„Лимске ХЕ“

У сарадњи са Дирекцијом за стратегију и инвестиције,
у протеклој години радило се на актуелизацији пројекта
РХЕ „Бистрица“. Одржано је неколико састанака
са потенцијалним сарадницима на овом пројекту.
Пројекат РХЕ „Бистрица“ ради се на нивоу дирекција
ЕПС-а. У току претходне године предата је претходна
Студија оправданости са Генералним пројектом на
сагласност Републичкој комисији. Завршена је тендерска
документација са пројектним задатком за израду Идејног
пројекта са Студијом оправданости изградње РХЕ
„Бистрица“ и овај тендер је објављен. Отварање тендерске
документације је обустављено.
Израда Идејног пројекта ревитализације са Студијом
оправданости ХЕ „Потпећ“ ради се на нивоу дирекција
ЕПС-а. Пројекат је урађен, али није усвојен 2013. године на
Стручном савету ЕПС-а. Урађено је додатних пет елабората
као допуна пројектног задатка за израду идејног пројекта
са Студијом оправданости ревитализације ХЕ „Потпећ“ и
усвојени су у 2014. години;
У прошлој години, заједно са Дирекцијом за стратегију
и инвестиције, планиран је наставак радова на изради
документације за додатни, четврти агрегат у ХЕ „Потпећ“.
Ове године спроведена је тендерска процедура за израду
Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње
додатног агрегата, али није изабран извођач.

Завршени су радови на изради грађевинског анекса
на десној обали и платоа на левој обали Дрине (за потребе
новог РП 110kV, нове централне команде Електране и
остале намене). У току су припреме за технички пријем
наведених објеката.
У току су припреме и тендери за реконструкцију система
сопствене потрошње, система за дренажу и пражњење,
ревитализацију хидромеханичке опреме, набавку
комбинованих дизалица (чистилица).
По завршeтку минирaњa oстaтaкa зaгaтa 2009. и 2012.
гoдинe и прокопавања речног корита Дрине, извршеног
2011. године, кота доње воде снижена је за око 50 цм,
што се одразило и на повећање производње електричне
енергије у ХЕ. При раду ХЕ за различите протоке у опсегу
од 50 m3/sec до 600 m3/sec, уочено је да нису у потпуности постигнути очекивани ефекти у односу на главни
пројекат прокопавања, односно да није достигнута
пројектована кота доње воде од 134,10 мнв за протоке
од 50 m3/sec. Након консултација са пројектантом
Главног пројекта прокопавања и извршених снимања и
мерења у зони могућих додатних радова, спроведена је
ЈНВВ - Додатно прокопавање речног корита (са рушењем
преосталих делова загата и стене на обе обале) али су
обе пристигле понуде биле неприхватљиве, па ће бити
покренута нова набавка у наредном периоду.

ХЕ „Електроморава“

У ХЕ “Електроморава“ током 2013. године извршена
је набавка електро и машинске опреме за додатни А-3
агрегат у ХЕ “Међувршје“, снаге 630 kWh. Радови на
монтажи обављени су током 2013. године у више фаза.
Од 07.03.2014. године А-3 агрегат се налази у
гарантном периоду у трајању од 2 године. Укупна
инвестиција додатног А-3 агрегата У ХЕ“ Међувршје“
износи око 750.000 евра.
Ј.П.

ХЕ ,,Зворник“

Са фирмом „Voith Hydro“ 30.07.2013. године, потписан
је Уговор за ревитализацију ХЕ „Зворник“, на укупан износ
од 63,5 милиона евра.
У протеклом и наредном периоду до краја 2014.
године, акценат је на изради Главног и Извођачког
пројекта и усаглашавању техно-економских уговорних
елемената. Очекује се да се овај посао заврши до краја
2014. године, а затим изврши техничка контрола
пројекта. Након тога следе озбиљне и убрзане активности
на добијању грађевинске дозволе за извођење радова на
пројекту ревитализације.

ХЕ "Потпећ" - Неопходна ревитализација
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ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА У ПД
„ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА
Привредно друштво „Дринско Лимске ХЕ“ Бајина Башта
од 2009. године поседује сертификате IMS (ISO 9001:2008
Систем менаџмента квалитетом, ISO14001:2004 Систем
заштите животне средине i OHSAS 18001:2007 Систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду)
сертификовани од стране СГС Београд.
Тoком 2011. године у ПД „Дринско Лимске ХЕ“ извршена
је имплементација стандарда ISO/IEC 27001:2005 (систем
управљања безбедношћу информација-ISMS) и он је

такође сертификован од стране SGS Београд у свим
огранцима.
Почетком децембра 2014. године биће извршена друга
контролна провера ИМС-а (ISO 9001:2008, ISO14001:2004
i OHSAS 18001:2007) и ресертификациона провера
стандарда ISO/IEC 27001:2005.
У наредном периоду ПД „Дринско Лимске ХЕ“ планира
увођење стандарда ISO 50001 Енергетска ефикасност.
Ј.П.

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
Привредно друштво „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина
Башта тежи да испуни све захтеве интегрисаног система
менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO/IEC
27001:2005. Имплементација стандарда је усклађена са
пословном политиком ЈП „Електропривреда Србије“.
Политика интегрисаног система менаџмента ПД
„Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта у области
заштите здравља и безбедности на раду у потпуности
усваја принципе утврђене Политиком заштите здравља
и безбедности на раду ЈП „Електропривреда Србије“.
ПД „Дринско – Лимске ХЕ“ тежи да достигне
производњу електричне енергије сходно расположивoм
електроенергетскoм
потенцијалу
и
захтевима
електроенергетског система, и да елиминише еколошке
инциденте, повреде на раду и безбедоносне инциденте.
Тако ћемо остварити потпуно задовољство корисника,
друштвене заједнице и запослених. Квалитет произведене електричне енергије и перформансе наших процеса, посвећеност заштити животне средине, здрављу
и безбедности на раду и безбедности информација су у
функцији одрживог развоја нашег Привредног друштва
и локалне заједнице.
Осигуравамо да наши пословни процеси буду
реализовани на начин који обезбеђује рационално и
оптимално коришћење природних ресурса и превенцију
загађења, уз управљање континуитетом пословања са
аспекта безбедности информација. Кроз мониторинг
и мерење наших перформанси и кроз имплементацију
документованих циљева, ми смо у стању да
демонстрирамо да континуално побољшавамо наше
перформансе по питању квалитета, заштите животне
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средине, здравља и безбедности на раду и поверљивости,
доступности и интегритета информација.
Промовисање мера за испуњавање захтева интегрисаног система менаџмента је задатак руково-дства
на свим нивоима. Наша политика је да су здравље
и безбедност људи, заштита животне средине,
безбедност информација и способност наших процеса
у одговорности руководства и запослених на свим
нивоима. Пратимо трендове у квалитету, заштити
животне средине, управљању ИТ ризиком и ризиком
здравља и безбедности на раду, кроз изучавања
стручне литературе, учешће на семинарима и стручним
скуповима, како бисмо знање стечено овим путем
имплементирали у интегрисани систем менаџмента.
Спроводимо перманентно образовање и обуку у циљу
побољшања компетентности и подизања свести о
значају квалитета, заштите животне средине, здравља и
безбедности на раду и безбедности информација.
Највише руководство успоставља политику и циљеве
интегрисаног система менаџмента и континуално
их преиспитује у жељи да осигура да се захтеви за
квалитетом, заштитом животне средине, здрављем
и безбедношћу на раду, безбедношћу информација
разумеју и испуњавају. Запослени се упознају са
политиком интегрисаног система менаџмента како
би је разумели и дали допринос остварењу циљева
интегрисаног система менаџмента.
Политика интегрисаног система менаџмента је истакнута на улазима у наше Привредно друштво и
на видним местима. Политика је обавезујућа за све
запослене.
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ЦИЉЕВИ ИНТЕГРИСАНОГ
СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
Привредно друштво „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о.
Бајина Башта је успоставило циљеве интегрисаног
система менаџмента који су у функцији остварења
Политике интегрисаног система менаџмента и потпуног задовољства корисника, запослених и других
заинтересованих страна за учинак интегрисаног
система менаџмента:

-остварење плана производње електричне енергије
на нивоу електроенергетског биланса за 2014. годину.
-остварење плана ремонта агрегата хидроелектрана
ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта у складу
са усвојеним Годишњим програмом пословања за
2014. годину.
-смањење броја застоја и укупног времена застоја
агрегата за 5% у односу на 2013. годину.

-средства утрошена за реализацију јавних набавки
добара, услуга и радова чине 80% укупних средстава
утрошених за ту намену.

-проценат обустављених јавних набавки мањи од
5% од укупног броја покренутих јавних набавки.
-анализа и повећање задовољства запослених за 5%
у односу на 2013. годину.
-количине опасних отпадних материја износиће 0
на крају године.
-елиминисање дешавања ванредних ситуација у
радној и животној средини.

-број тешких повреда на раду и повреда са смртним
исходом износиће 0 на крају године.

-смањење за 10% броја изгубљених радних дана
услед боловања која су резултат повреда на раду,
под контролом послодавца, током 2014. године у
односу на претходну.
-смањење за 10% трошкова насталих услед повреда
током 2014. године у односу на претходну.

-системски интегрисати безбедност информација у
процесе управљања и радну праксу на свим нивоима
у ПД ДЛХЕ.
-обезбедити да сви информациони ресурси буду
доступни и употребљиви на захтев овлашћеног
лица.
-елиминисати неауторизован приступ информационим ресурсима и обелодањивање информација.
-заштитити тачност и целовитост свих информационих ресурса у ПД ДЛХЕ.

Циљеви интегрисаног система менаџмента
успостављени од стране руководства ПД „ДринскоЛимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта треба да се одразе
на циљеве интегрисаног система менаџмента свих
целина у њеном саставу.
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Ревитализација
ХЕ „ЗВОРНИК“
Уговор за ревитализацију ХЕ „Зворник“, укупне
вредности  63,15 милиона евра потписан је 30.07.2013.
године од стране Наручиоца ЈП „Електропривреда
Србије“, Инвеститора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ и
извођача „Voith Hydro“.
Ревитализацијом ХЕ „Зворник“, предвиђена је комплетна
замена турбинске опреме и турбинске регулације, система
расхладне воде и компримованог ваздуха, генератора
са побудним системима, блок трансформатора, опреме
генераторског напона, опреме 110кW разводног постројења и биће уграђен савремен систем за управљање
електраном.
Нова турбина ће имати већи пречник радног кола, бољи
степен корисности.
Са новим конструктивним решењима (главчина радног
кола пуњена деминерализованом водом, а не уљем,
употреба самоподмазујућих лежајева без коришћења
масти за подмазивање, итд.), спречиће се и загађење реке
Дрине које би се десило у случају процуривања турбинског
уља или масти.
Сходно одредбама Уговора о ревитализацији ХЕ
„Зворник“, у периоду од 8 до 18. септембра 2014. године,
извршена су испитивања турбинског модела такозвани
Witness тест, у хидролабораторији извођача Voith Hydro, у
Yorku ( САД).
Испитивања су обављена према раније усаглашеном
програму, који је у међувремену допуњен за кавитациона
испитивања у режиму рада турбине при биолошком
минимуму.
Испитивањима су присуствовали представници инвеститора (ПД ДЛХЕ) и наручиоца (ЈП ЕПС).
Главни предмет испитивања били су: калибрација
мерних уређаја у присуству представника инвеститора,

утврђивање степена корисности турбине при различитим
радним режимима, одређивање степена корисности у
оптимуму, одређивање просечног пондерисаног степена
корисности прототипа, кавитациона испитивања за
различите радне режиме, испитивање побега (са сачуваном
и раскинутом комбинаторном везом), димензиона
контрола модела. Сва напред поменута испитивања су
у складу са Уговором за ревитализацију ХЕ „Зворник“ и у
складу са интернационалним стандардом IEC 60193.
За време Witness теста, вођен је дневник у ком су дати
детаљи о спровођеном испитивању за сваки дан. На
основу резултата испитивања, који су дати у финалном
протоколу, закључено је да радно коло турбине испуњава
уговорне карактеристике. У наредном периоду, Voith Hydro
ће извшити и сва остала планирана испитивања и тестове
на турбинском моделу и доставити инвеститору финални
извештај који ће садржати прилоге са Witness теста. Након
тога ће стручни тим ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ који чине
представници наручиоца и инвеститора, извршити оцену
извештаја.
Подсетимо, након ревитализације укупна инсталисана
снага агрегата у ХЕ „Зворник“ износиће 125,6 мегавата, што
ће бити за 30% више у односу на тренутно инсталисану
снагу.
Производња
За протеклих пет месеци производња електричне
eнергије у ХЕ „Зворник“ знатно је већа у односу на просек
за исти период, а у септембру је забележена апсолутно
највећа септембарска производња (42 милиона kWh) у
дoсaдaшњeм рaду ХE „Звoрник“.

Дан ХЕ „Зворник“
Трећег октобра је обележено 59 година рада ХЕ
„Зворник“. Том приликом је одат помен изгинулим
градитељима Хидроелектране. Након тога је одржана
скромна свечаност уз присуство пензионера, радника
електране, в.д. директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ и
гостију из огранака ПД-а. Уручене су и јубиларне награде
за 30 година непрекидног рада.
Ј.П.

На испитивању турбинског модела у хидро - лабораторији извођача Voith Hydro, Yорк (САД).
18

ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ - БАЈИНА БАШТА

Бр. 14 / НОВЕМБАР 2014

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

WWW.DLHE.RS

Повећана безбедност објеката
Уведена IP телефонија и инсталирани системи безбедности и технолошког надзора у ХЕ „Зворник“. Повезивање
објеката оптичком телекомуникацијом. Уведени нови апликативни пословни софтвери.
Увођењем IP телефоније у ХЕ „Зворник“ превазиђен је
недостатак капацитета у старој телефонској централи,
осавремењена је телефонска опрема, која се ефикасније
користи, одржава и контролише. Уштедело се на
трошковима за телефонске разговоре који су у оквиру
ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ бесплатни, јер се остварују
позивањем локала у било ком огранку ПД без окретања
позивног броја за градове (Бајина Башта, Мали Зворник).
Инсталирање система IP телефоније представљало је
комлексан посао, који се изводио у више етапа и заједничким радом радника ПД, фирми Com-4T и BCS Professional из Београда. Најзначајније је да нису потрошена
знатна средства за набавку нове телефонске централе,
већ само на телефонске IP апарате, јер је постојећи
рутер-сервер за видео надзор искоришћен и за функције
телефонске централе. Ова технолошка погодност биће
искоришћена и код модернизације телефонских централа
у осталим огранцима.
У току ове године извршено је инсталирање система
видео-надзора у огранку ХЕ „Зворник“. До краја јануара
2015. године биће унапређен систем безбедности и
технолошког надзора уградњом система видео-надзора
и контроле приступа са најсавременијим технолошким
решењима у огранцима „Лимске ХЕ“, ХЕ „Електроморава
и ХЕ „Бајина Башта“. Ови системи се инсталирају у складу
са раније израђеним Идејним пројектима, уз корекције
узроковане савраменијим технолошким решењима. У
сваком објекту су инсталирани „мозгови“ или „срца“
система и одређени број камера, колико су то расположива
средства дозвољавала. Увођењем система видео надзора
омогућено је боље праћење технолошких процеса и
повећана је безбедност објеката. Поред мониторинга
врши се и снимање на сервер, тако да је могуће прегледати
видео запис који је снимљен у одређено време, што је већ
коришћено код инцидентних ситуација нарушавања
чувања објеката, каже за наш Лист, Љубодраг Јосиповић,
руководилац ИТ службе ПД.
До половине следеће године се очекује да сви
огранци и објекти ПД буду повезани оптичким
телекомуникационим путевима, па самим тим укључени
у масивну мрежу оптичких путева ЕПС-а, посредством
далековода. До сада су у тај систем укључени огранци ХЕ
„Бајина Башта“ и „Лимске ХЕ“.
Започет је пројекат реализације постављања оптичког
кабла на релацији ХЕ „Овчар Бања“ – ХЕ „Међувршје. У
сарадњи са Дирекцијом за ИКТ ЕПС-а и ЕД „Електросрбија“
Краљево, ради се на повезивању Управне зграде у Чачку, а
затим ће почети и изградња оптичког кабла на постојећем
далеководу ХЕ „Међувршје“ – ТС Чачак. Тиме би огранак
ХЕ „Електроморава“ био потпуно „на оптици“ ЕПС-а.
ЕМС би требало да до половине следеће године

инсталира оптички кабл по далеководу Лозница – ХЕ
„Звроник“, тако да би и овај огранак ускоро требало да
буде у систему оптичких телекомуникација ЕПС-а.
Ове активности ће значајно допринети вишем квалитету
и количини преноса података унутар ПД и ЕПС-а, а
допринеће и смањењу трошкова због тога што ће се, скоро
потпуно, укинути потреба за спољним испоручиоцима
услуга преноса података унутар ПД.
На нивоу ПД уведен је нови софтвер за обрачун зарада
у сарадњи са фирмом ITMP Solutions из Београда. Тиме је
обезбеђен јединствен начин обрачуна зарада на нивоу
привредног друштва и централизовани су подаци на
нивоу ПД-а. Уведен је е-банкинг систем на нивоу ПД чиме
је олакшан платни промет у ПД.
Ј.П.

Видео надзор у ХЕ “Зворник” – Унапређен
систем безбедности
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Помоћ Општини
Невреме и обилне кише током маја
ове године узроковале су незапамћене
поплаве у Србији. У помоћ угроженим
подручјима одмах се укључила и Синдикална организација ПД „ДринскоЛимске ХЕ“. Финансијска средства
уплаћена су директно са рачуна Синдиката, као и са посебног, наменског
рачуна, на који су се уплаћивале
дневнице запослених.
Извршни одбор Синдиката ЕПС-а
донео је одлуку на својој седници
да се у свим ПД и ЈП у оквиру ЕПС-а,
отворе наменски динарски рачуни за
уплату помоћи за отклањање последица поплава. Помоћ се прикупљала
на основу добровољног донирања
запослених. У ПД „Дринско-Лимске
ХЕ“, запослени су донирали од једне
до три дневнице.
Са рачуна Синдиката ХЕ „Бајина
Башта“ на рачун Општине Бајина
Башта уплаћено је милион динара, док је са посебног, наменског,
уплаћено око два милиона динара
(дневнице).

Синдикална организација Лимских хидроелектрана укупно је
уплатила око 950 хиљада динара, од
тога 300 хиљада са свог рачуна, а 650
хиљада од дневница запослених, што
је у подједнаким износима пребачено на рачуне у Бајиној Башти, Малом
Зворнику и Чачку, јер подручје Нове
Вароши није у толикој мери било
погођено поплавама.
Синдикат ХЕ „Зворник“ уплатио је
на рачун општине Мали Зворник износ од 400 хиљада са наменског рачуна, док је Синдикална организација
ХЕ „Електроморава“ уплатила око 210
хиљада динара општини Чачак.
Осим тога, ХЕ „Бајина Башта“ донирала је у мају пет тона флаширане воде
за пиће ПД РБ „Колубара“ Лазаревац.
Због катастрофалних поплава и
ванредне ситуације у земљи, ове године нису одржани традиционални
Спортски сусрети радника ЕПС-а,
као ни Спортски сусрети радника
за производњу хидроелектричне
енергије, истиче Будимир Гагић,
председник Синдиката ПД „ДринскоЛимске ХЕ“. Поред активности око

Будимир Гагић

поплава, и ове године реализовано
је упућивање радника на лечење,
рехабилитацију и рекреацију, а за
раднике ПД уприличен је и излет У
Перућац у октобру. На рачуну Синдиката ПД тренутно има нешто преко шест милиона динара. Међутим,
најважнија тема свакако је нови Колективни уговор, његова израда и
преговори. Постојећи Колективни
уговор важи до 29. јануара 2015. године, а до тог датума се мора урадити нови у складу са усвојеним новим
Законом о раду. Синдикат ЕПС-а је направио предлог новог Колективног
уговора и сада су у току преговори са
Владом Републике Србије, каже Гагић.
Ј.П.

ЈУБИЛАРЦИ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ
ЗА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У 2014. ГОДИНИ
ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

Илић Свето
Јовановић Борис
10
Леонтијевић Снежана
Mаксимовић Јасна
Васић Раденко
Вилотијевић Стојимир
20 Мандић Софија
Илић Милан
Леонтијевић Жељко
Нешовић Милојко
Живановић Милутин
Ђуровић Небојша
Живановић Милош
Ђурић Саво
30
Ивановић Жељко
Недељковић Бранко
Радовановић Јоле
Јосиповић Љубодраг
Петричевић Небојша

20

ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА"

10

ХЕ "НОВА ВАРОШ"

ХЕ "ЗВОРНИК"

Лалица Јекић-Аничић

Василијевић
20 Љубиша
Синиша Славковић
Предраг Миљковић

Николић
30 Славољуб
Леко Јовановић

Милован Александрић

10 /

10

/

20

/

20

Шапоњић Ивко
Млађеновић Предраг

30

Петковић Драган
Ковачевић Драгослав

30 Бјелић Миланко

Ћировић Драгољуб
Љујић Зоран

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА БРОЈА РАДНИКА ОД НОВЕМБРА 2013. ДО НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ
Делови П.Д.

Запослени на
неодрeђено време

Запослени
на одрeђено
време

Запослени којима
мирује радни однос

УКУПНО

ПД - Заједничке службе

2

0

0

2

ХЕ “БАЈИНА БАШТА”

1

0

2

3

“Лимске ХЕ”

2

0

0

2

ХЕ “ЗВОРНИК”

2

0

1

3

ХЕ “ЕЛЕКТРОМОРАВА”

0

0

0

0
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БЕЗБЕДНОСТ

Боља посвећеност мерама безбедности

Сви послови обављају се у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и имплементираним процедурама
међународног стандарда OHSAS 18001
У току првог квартала 2014. године у оквиру Службе за заштиту и
безбедност, на нивоу ПД „ДринскоЛимске ХЕ“ реализовани су бројни
послови из области безбедности и
здравља на раду и пожарне заштите: периодични прегледи, контрола
и обилазак радова и круга у делу
примене мера за БЗР, издавање прописаних извештаја са предлозима
мера, праћење стања безбедности
и заштите на раду и против пожарне заштите кроз сталне обиласке
круга и погона, праћење отварања
и реализације документације о радовима (издавање превентивних
мера), истиче између осталог Ненад
Пурић, самостални стручни сарадник Службе за безбедност и заштиту на раду.
Сви послови се обављају у складу
са Законом о безбедности и здрављу
на раду, и имплементираним процедурама међународног стандарда
OHSAS 18001 који је уведен у ПД
„Дринско-Лимске ХЕ“ 2009. године,
чија се друга контролна провера
очекује почетком децембра 2014.
У складу са увођењем процедура
пооштрени су критеријуми за кон-

тролу примене мера безбедности
и здравља на раду како запослених
тако и уговарача и подизвођача. То
је резултирало бољој посвећености
руководећег кадра мерама безбедности и здравља на раду од фазе
планирања, преко припреме до коначног извођења и завршетка радова, истиче Пурић.
У овој години до средине октобра,
на нивоу ПД десила се једна лакша и

У складу са међународним стандардима

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

Фонд солидарности Јубилеј
10 година успешног рада
Ова година је у знаку малог јубилеја
када је у питању Фонд солидарности ХЕ “Бајина Башта”, који је основан пре десет година по принципу
добровољног чланства.
У просеку, месечно, финансијска
средства Фонда користи око 30 до 40
чланова по разним критеријумима.
Најчешће су то позајмице, а затим и неповратна давања по основу рођења детета, продуженог
боловања, накнаде за лекове са негативне листе, медицинска снимања
која се плаћају, смртни случајеви чланова породице и друго.
Сваке године, у зависности од расположиве количине новца, Фонд
солидарности проширује обим

једна тежа повреда на раду и то у ХЕ
„Бајина Башта“.
И ове године организовани су
периодични лекарски и санитарни
прегледи радника, као и третмани
рехабилитације, превенције радне
инвалидности и рекреација. Према
плану, предвиђено је 600 редовних
и 130 ванредних болничких дана,
док је рекреација планирана за 100
радника ПД.
J.P.

давања својим члановима. С обзиром да се у Фонд из године у годину слива све више средстава, тиме
су и могућности за помоћ све веће,
каже Љубодраг Јездић, председник
Комисије Фонда. Финансирање Фонда је редовно, а располагање новцем
одговорно.
Средства се користе искључиво према Правилнику Фонда, акту којим су
дефинисана права и обавезе његових
чланова. Радници у Фонд солидарности издвајају 0,5% из личног дохотка,
а предузеће по колективном уговору
уплаћује 0,3%.
Давања из Фонда солидарности
исплаћују се два пута месечно и у просеку износе од 900.000 до 1.200.000
Бр. 14 / НОВЕМБАР 2014

на нивоу месеца, што значи да се
кроз Фонд корисницима годишње
исплати око 14.000.000 динара.
У 2013. Години укупно је исплаћено
на име позајмица 13.032.000 динара,
а кроз неповратна давања 667.770
динара. У 2013. укупно су исплаћене
362 позајмице од по 36.000 динара, а
неповратна давања добило је 46 чланова Фонда солидарности.
У ХЕ “Бајина Башта” око 98% укупног
броја радника чланови су Фонда солидарности, што доказује да су радници и те како препознали свој интерес, каже Јездић.
Комисија фонда солидарности броји
седам чланова, по један из сваке
службе ХЕ “Бајина Башта”.
Новоизабрани чланови Комисије
Фонда солидарности у 2013 години су: Љубодраг Јездић, Милош Спасојевић, Олга Полић, Јоле
Радовановић, Мићо Стаменић, Зоран
Тодоровић и Милутин Ђокић.
Мандат комисије је 4 године, а чланови Комисије могу бити бирани поново на исти период.
Ј.П.
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Одржана 21. регата „Путевима дринских сплавара“ у Бајиној Башти

Енергија за нове послове
Двадесет прва регата „Путевима
дринских сплавара“ која је кренула
са обале Дрине у подножју ХЕ „Бајина
Башта“, одржана је 19. јула 2014.
године. На овогодишњој регати,
традиционално су се спустила и два
сплава Хидроелектране „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.
На великом дрвеном сплаву била је
екипа фирме „Andritz hydro“, главног
извођача у ревитализацији ХЕ „Бајина
Башта“. Евалд Хесе из те компаније
каже да су се придружили регати
како би са људима из Србије на овај
начин одржавали пријатељство.
Иако су велики послови у току, регата

је дала одушка свима да направе
предах, уживају на реци и у дружењу,
како би прикупили нову енергију за
предстојеће задатке.

Најмасовнији забавно рекреативни
спуст који води путевима некадашњих
дринских сплавара трасом дугом
26 километара, од Бајине Баште до
Рогачице, прошао је без проблема.
Утисци гостију били су одлични и сви
су изразили жељу да и следеће године
буду учесници манифестације.
				
J.П.

„ЕКО камп“ на Тари

Школа о
природи
И ове године одржан је седмодневни „Еко - камп“ Тара 2014,
намењен основцима из Србије.
Дружење ученика у августу на планини Тари и језеру Перућац, организовао је Покрет горана Србије,
а камп се реализује захваљујући
донацији Електропривреде Србије
и њених Привредних друштава,
међу којима је и ПД „ДринскоЛимске ХЕ“, које већ седам година
помаже ову манифестацију.
Еко камп отворен је за ученике,
узраста од 13 до 16 година који су
се у претходном периоду посебно
истакли из биологије, на горанским радионицама и активностимa
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)
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Кроз дружење нова сазнања о природи
и лековитог биља које успева на
подручју Националног парка ''Тара'',
расадничком производњом у два
расадника (хортикултурни и лековитог биља), акцијама и активностима које се организовано воде у
Покрету горана Србије, значајем и
улогом шума, производњом електричне енергије у Хидроелектрани
„Бајина Башта“. Деца су се упознала
са многим туристичким и природним обележјима у широј околини
Бајине Баште.
Чланови Покрета горана Србије
организовали су и малу школу
сликања, такмичење у изради цветних аранжмана, а на крају кампа
квиз у препознавању врста дрвећа
и лековитог биља. Идеја већ тради-
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ционалног кампа је да основци кроз
дружење науче што више о природи
и очувању ретких врста дрвећа и
биљака.
Радом кампа руководио је Мирослав
Михајловић, секретар Покрета горана
Србије, са сарадницима, а учесници
су били смештени у Хотелу „Језеро“
у Перућцу.
Чланови Покрета горана Србије
организовали су и малу школу
сликања, такмичење у изради цветних аранжмана, а на крају кампа
такмичење у препознавању врста
дрвећа и лековитог биља. Идеја већ
традиционалног кампа је да основци
кроз дружење науче што више о
природи и очувању ретких врста
дрвећа и биљака.
				
Ј.П.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Брига о окружењу
Држава мора много тога да учини у области заштите животне средине
Служба за заштиту животне средине
ослања се на два, за њу основна
републичка закона и то, Закон о
заштити животне средине и Закон о
управљању отпадом, који су у највећој
мери усклађени са европским
законодавством.
О томе како стојимо у области
заштите животне средине и које је
активности ова Служба ПД спровела у
протеклом периоду, разговарали смо
са Љубодрагом Јездићем, самосталним стручним сарадником Службе
за заштиту животне средине.
- Заштита животне средине је
тема којој још увек није посвећено
довољно пажње. Пo усклађености са
европским законима, а и у пракси,
Србија најлошије стоји баш у овој
области. Да би се ствари покренуле
на боље, држава мора много тога
да учини у најскорије време. Један
од највећих проблема су неуређене
депоније смећа и загађени водотоци
смећем и пливајућим отпадом,
каже Јездић. Било је случајева
предходних година, када смо из
акумулације у Перућцу вадили од
пет до десет хиљада метара кубних
отпада које је настало као последица
његовог неодговарајућег одлагања

у општинама које се налазе узводно
од Бајине Баште. Та тенденција,
уклањања туђег смећа, треба да се
реши на нивоу министарстава три
републике, како општина Бајина
Башта не би и даље сносила огромне
трошкове које има на чишћењу језера
од отпада. Нарочито, имајући у виду
чињеницу да, ни једна од општина
загађивача до сада није била спремна
да рефундира те трошкове. На овој
проблематици, морају здружено радити Хидроелектрана, Национални
парк и Општина Бајина Башта, сматра
Јездић.
Када је реч о активностима у току
2013. и 2014. године реализовани су,
између осталих, следећи послови из
области заштите животне средине:
спровођење IMS стандарда ISO
14001 – система заштите животне
средине у ПД „Дринско-Лимске ХЕ“,
успешно је реализована четврта
контролна провера за стандард ISO
14001 у оквиру интегрисаног система
менаџмента. Контролну проверу
спровела сертификациона кућа „SGS“
Београд.
Спроведено је испитивање квалитета
вода из водотока, акумулација
и отпадних вода, испитивање
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квалитета пијаће воде, дератизација,
дезинфекција и дезинсекција објеката, процена штета на земљишту и
ангажовање геолога по питању нових
оштећења на земљишту и објектима,
уређење магацина опасних материја,
великог магацина (електро машинске опреме), магацина уља,
складиштење преосталих количина
уља са отворених површина и
из других магацина у централни
магацин уља.
Осим тога, побољшани су услови за
одлагање, транспорт и складиштење
отпада: набавка контејнера, канти,
цистерни и њихово обележавање,
премотавање
енергетских
и
сигналних каблова на нове бобине
и њихово одлагање
у магацин
каблова, спровођење поступака
продаје чврстог отпада путем јавне
лицитације (разних метала, каблова,
електро и машинске опреме и др),
затим поступака продаје опасних
материја (уља, аку батерије, емулзије).
Обављено је чишћење наплавина
из акумулација ХЕ „Бајина Башта“
и припремљена потребна документација за кретање отпада, карактеризација отпада и других потребних
докумената.
Ј.П.
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ХЕ "Потпећ"
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У плану ревитализације

ХЕ "Бистрица"
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