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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

	 Здравље	 и	 безбедност	 на	 раду		
је	у	фокусу	ЕПС-а		и	функције	људских	
ресурса	 и	 обухвата	 активности	
на	 нивоу	 читавог	 система.	 Сваког 
понедељка,	 на	 састанку	 директора	
Дирекција	 ЕПС-а	 и	 привредних	
друштава	анализира	се	безбедност 
на	раду,	поклања	му	се	пуна	пажња	
са	циљем	да	се	број	повреда	на	раду	
смањи	 на	 најмању	 могућу	 меру,	
односно	да	се	уради	апсолутно	све	да	
повреда	не	буде.
    Наравно, укључио се и Синдикат 
ЕПС-а, ова тема је од животног значаја за 
запослене.  Састанак са представницима 
синдиката у ЕПС-у са темом здравље и 
безбедност на раду одржан је 18. марта 
2013. године у пословним просторијама 
ЈП ЕПС-а. Седници су присуствовали 
Драгана Рајачић, директор за људске 
ресурсе, Милан Ђорђевић, председник 
Синдиката ЕПС-а, Ненад Владић, 
менаџер за безбедност и здравље 
на раду у ЕПС-у, као и представници 
синдиката привредних друштава ЕПС-а.
  Драгана Рајачић је, поздрављајући 
учеснике састанка, на почетку 
седнице, истакла значај синдиката у 
остваривању заједничког циља, а то је 
довођење повреда на раду у ЕПС-у на 
нулти ниво. Остварење овог циља није 
могуће у кратком року, али активним 
учешћем свих у процесу рада кроз 
доследну примену превентивних мера 
и подизањем нивоа свести о значају 
ове веома важне области, циљ да у 
ЕПС-у нема повреда је достижан. Ненад 
Владић је одржао презентацију о стању 

безбедности и здравља на раду у ЕПС-у 
и планираним активностима. На крају 
свог излагања, упознао је учеснике 
састанка  са подацима о броју повреда, 
које су се десиле у 2012. години, као и о 
броју повреда у прва два месеца текуће 
године.
  Милан Ђорђевић, председник 
Синдиката ЕПС-а је похвалио органи-
заторе састанка и њихову искрену 
намеру да се унапреди безбедност 
и здравље на раду у ЕПС-у, обећао је 
пуну сарадњу синдиката, а потом је 
истакао да су највећи проблеми у овој 
области – »рад на силу«, осигурање 
запослених од повреда на раду, однос 
према повређенима, прековремени 
рад, неадекватна исхрана, недостатак 
личне заштитне опреме, систематски 
прегледи, недовољан број запослених 
у производњи, непостојање адекватног 
санитета, професионална обољења и 
слично.
  О стању у области безбедности 
и здравља на раду  говорили су 
представници синдиката из следећих 
привредних друштава: ПД «Центар«, 
ПД «Електросрбија«, ПД «Југоисток«, 
ПД «Колубара«, ПД «Панонске« 
и ПД »Костолац«, а као највеће 
проблеме истакли су недостатак 
новчаних средстава, тромост  Одбора 
за безбедност и здравље на раду, 
проблеме са набавком личне заштите, 
неадекватно стручно оспособљавање 
запослених и оспособљавање запо- 
слених за безбедан рад, напад 
трећих лица на запослене, старосну 

до заједничког циља

ПРИЗНАЊА

МИЈОДРАГ ЧИТАКОВИЋ – НАЈБОЉИ 
ПРИВРЕДНИК У РЕГИОНУ

 Децембра прошле године, 
Мијодрагу Читаковићу, директору 
ПД«Дринско-Лимске ХЕ«, уручено је 
Признање Регионалне Привредне 
коморе, која га је прогласила најбољим 
привредником у региону у 2012. 
години.
 Поводом тога, Читаковић је у 
изјави за лист кWh, рекао да један 
човек може пуно да уради, али сви у 
предузећу треба да раде добро, те да 
он ово велико признање доживљава 
као признање колективу. А сигурно 
смо најбоља фабрика у региону, јер 
производимо 3,5 милијарди киловат-
сати електричне енергије. То су велике 
паре, од тога многи имају вајду.

ПОСТАВЉЕЊА

СЛАВКО МАЈСТОРОВИЋ – 
НОВИ ДИРЕКТОР 
ХЕ «ЕЛЕКТРОМОРАВА« – ЧАЧАК

 На истеку прошле 2012. године, 
Љубинко Филиповић, директор ХЕ 
«Електроморава«-Чачак је отишао 
у пензију и Управни одбор ЕПС-а 
именовао је Славка Мајсторовића за 
директора ХЕ«Електроморава«- Чачак.

структуру запослених, непостојање 
скраћеног радног времена, коришћење 
неисправних средстава за рад, непо- 
штовање интерних аката, прописа и 
слично.

Поштују се мере базбедности и здравља на раду
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Циљ - две 
милијарде
евра 

ИЗ ЕПС-а
Конференција „Обновљиви извори енергије и енергетска независност Србије“

 Србија очекује две милијарде 
евра инвестиција у коришћење 
обновљивих извора енергије у 
наредних седам година - рекао је Дејан 
Трифуновић, помоћник министра 
енергетике, развоја и заштите 
животне средине, 6. фебруара, на 
конференцији „Обновљиви извори 
енергије и енергетска независност 
Србије“ у организацији „Данас 
конференс центра“.
 Трифуновић је подсетио да је Влада 
Србије 4. фебруара утврдила предлог 
закона о ефикасном коришћењу 
енергије, којим су покривени сви 
сегменти који утичу на потрошњу, 
од општина, преко индустрије, до 
енергетских објеката и јавних зграда. 
- Урађен је Национални акциони план 
за обновљиве изворе, према којем 
је Србији до 2020. године потребно 
1.092 МW „зелене“ енергије. Тај 
циљ треба испунити  изградњом 
ветроелектрана снаге 500 MW, 
великих и мини хидроелектрана 
снаге по 200 MW, 100 MW постројења 
која користе биомасу и 92 MW из 
осталих извора -  казао је Трифуновић. 
Према његовим речима, ово је сигнал 
инвеститорима да постоји добра 
воља да у наредних седам година 
Србија дође до ових мегавата, који 
би стабилизовали енергетски 
систем, омогућили запошљавање 
становништва, ангажовали инду- 
стрију и спречили еколошке про-
блеме. 
 - До краја 2015. године очекујемо 
сигурних 500 MW из обновљивих 
извора енергије - казао је Трифуновић 
и додао да ће 2015. година бити прва 
контролна тачка за успешност и 
ефекте регулаторних мера за веће 
коришћење обновљивих извора 
енергије. 

Улагања у обновљиве изворе 
изузетно су значајна за 
стварање услова којим би 
се обезбедили енергетска 
независност и стабилно 
снабдевање потрошача у 
Србији.
Србији je до 2020. године 
потребно 1.092 МW зелене 
енергије.

 Министарство енергетике је у 
сарадњи са 17 општина из Србије 
припремило јавни позив за доделу 
317 локација за изградњу мини-
хидроелектрана у Србији, који ће 
ускоро бити објављен, а инвеститори 
ће имати рок од шест месеци да 
се изјасне за улагања. Помоћник 
министра енергетике подсетио је 
и да је Влада Србије донела уредбу 
о фид-ин тарифама за откуп струје 
произведене из обновљивих извора 
енергије, која је, такође, ступила на 
снагу 4. фебруара. Према тој уредби, 
стимулисаће се и домаћинства 
да постављају соларне панеле на 
крововима зграда.
 - Период трајања подстицаја је 12 
година, након чега ће јавни снабдевач 
бити обавезан да откупљује струју од 
произвођача по тржишним ценама - 
истакао је Дејан Трифуновић. – Биће 
донет и модел уговора о откупу струје 
из обновљивих извора енергије за 
повлашћене произвођаче, чиме ће 
оквир за откуп струје из обновљивих 
извора бити комплетан.

 Међу панелистима су били 
Гаетано Масара, генерални директор 
„Џенерал Електрика“ за југоисточну 
Европу који је изразио задовољство 
досадашњим радом ресорног 
министарства. Он је као највећи успех 
ове компаније истакао ветропаркове 
у Румунији и Северној Америци, те да 
би тај модел применили и у Србији 
с обзиром на потенцијале. Бредли 
Харкер, шеф трговинског одељења 
Амбасаде САД, рекао је да је задовољан 
сарадњом са министарством, која је 
доста одмакла и сложио се да је Србија 
одлично тржиште за искоришћење 
енергије ветра.
 - Обавеза „Електропривреде 
Србије“ која проистиче из циљева 
Стратегије развоја енергетике Србије 
до 2015. године, јесте повећање 
коришћења обновљивих извора ене-
ргије и чување стратешког ресурса 
угља – рекао је Милутин Продановић, 
координатор за инвестиције и 
експлоатацију у ПД „ЕПС обновљиви 
извори“. 
 Он је навео да се у термоеле-
ктранама производи 55 одсто еле-
ктричне енергије, 40 одсто настаје 
у хидроелектранама, а пет одсто у 
термоелектранама-топланама. 
 – Планирано је да се до 2020. 
године за по 20 одсто повећа учешће 
обновљивих извора енергије у 
потрошњи, повећа енергетска ефи-
касност и смањи емисија гасова који 
изазивају ефекат стаклене баште – 
казао је Продановић.           Н. Стајчић
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Позив
инвеститорима

ИЗ ЕПС-а
Округли сто о енергетској инфраструктури 
Српско-Италијанског пословног клуба

Заједничко предузеће ЕПС-а и 
италијанског „Едисона“ за изградњу 
термоелектране „Колубара Б“ требало би 
да буде формирано током ове године. - 
Велике инвестиције изазов и за компанију 
много већу од ЕПС-а. 

	 Теме	 округлог	 стола	 о	 енергетској	 инфраструктури	 у	
оквиру	 прве	 радионице	 Српско-италијанског	 пословног	
клуба,	одржане	13.	фебруара	у	хотелу	„Хајат“,	биле	су	програм	
инвестиција	 у	 енергетици,	 сарадња	 на	 пољу	 енергетске	
инфраструктуре,	као	и	интересовање	италијанских	компанија	
за	развој	енергетског	сектора.	У	његовом	раду	учествовали	су	
проф.	 др	 Зорана	Михајловић,	 министар	 енергетике,	 развоја	
и	животне	средине,		Александар	Обрадовић,	в.д.	генералног	
директора	ЕПС-а,	као	и	представници	италијанских	и	српских	
фирми.
	 Зорана	Михајловић	изразила	је	очекивање	да	заједничко	
предузеће	 „Електропривреде	 Србије“	 и	 италијанског	
„Едисона“	за	изградњу	термоелектране	„Колубара	Б“,	које	би	
требало	да	буде	формирано	током	ове	године,	може	да	буде	
један	од	приоритетних	пројеката	за	реализацију	у	овој	години.	
Она	је	додала	да	је,	пошто	је	раније	потписан	меморандум	о	
сарадњи	ЕПС-а	и	„Едисона“	на	том	пројекту,	сада	до	компанија	
да	се	договоре	и	убрзају	тај	посао.	Зорана	Михајловић	изразила	
је	очекивање	да	ће	компаније	испоштовати	планиране	рокове	и	
преузете	обавезе	за	изградњу	тог	енергетског	објекта.	Позвала	
је	италијанске	инвеститоре	да	улажу	у	српску	енергетику,	јер	
ће	ова	и	следећа	година	бити	у	знаку	енергетике	у	Србији,	с	
обзиром	на	то	да	Србија	ове	године	председава	Енергетском	
заједницом	Југоисточне	Европе.
	 -	 Постоје	 могућности	 за	 улагање	 у	 термоелектрану	
„Штаваљ“,	 обновљиве	 изворе	 енергије,	 енергетску	
ефикасност,	али	и	у	послове	на	гасоводу	„Јужни	ток“,	за	који	
је	питање	дана	када	ће	почети	да	се	гради	у	Србији	-	рекла	је	
министар	Зорана	Михајловић	и	подсетила	да	са	италијанском	
компанијом	„Сећи	енергија“	ЕПС	има	договоре	о	сарадњи	на	
изградњи	малих	електрана	на	Ибру	и	средњој	Дрини.	
	 Како	 је	 рекао	 Гаетано	 Макафери,	 председник	 „Сећи	
групе“,	очекује	се	да,	упркос	административним	потешкоћама	
које	 успоравају	 посао	 на	 изградњи	 малих	 хидроелектрана	
на	Ибру	и	Дрини,	те	електране	буду	пуштене	у	рад	до	2020.	
године.
	 -	Ако	до	2020.	не	завршимо	те	послове,	нећемо	моћи	да	
добијемо	 банкарске	 кредите	 без	 којих	 није	 могућа	 њихова	

реализација	 -	 додао	 је	 Макафери	 и	 апеловао	 на	 убрзање	
административних	процедура.	
	 На	 Ибру	 је	 у	 плану	 градња	 10	 малих	 хидроелектрана	
снаге	око	120	мегавата,	а	на	средњој	Дрини	четири,	снаге	230	
мегавата.
	 -	ЕПС	планира	да	од	2013.	до	2017.	године	уложи	више	
од	 6,5	 милијарди	 евра	 у	 обнову	 и	 изградњу	 постројења	 за	
производњу	струје	–	изјавио	је	Александар	Обрадовић,	в.	д.	
генералног	директора	ЕПС-а.	
	 Он	 је	 казао	 да	 су	 за	 одржавање	 текуће	 производње	 и	
испуњавање	еколошких	стандарда	од	2013.	до	2017.	године	у	
ЕПС-у	планиране	484	милијарде	динара	инвестиција,	односно	
око	 4,5	 милијарди	 евра.	 Обрадовић	 је	 прецизирао	 да	 је	 за	
хидроелектране	потребно	76	милијарди	динара,	84	милијарде	
динара	за	дистрибуцију,	ревитализацију	и	замену	копова,	125	
милијарди	динара	и	175	милијарди	динара	за	термоелектране.	
Према	 његовим	 речима,	 укупне	 планиране	 инвестиције	 у	
повећање	 производње	 од	 2013.	 до	 2017.	 године	 износе	 око	
235	милијарди	динара,	односно	више	од	две	милијарде	евра.	
Обрадовић	 је	 рекао	 да	 се	 за	 инвестиције	 у	 реверзибилну	
хидроелектрану	 „Бистрица“,	 Моравске,	 Ибарске	 и	
хидроелектране	 на	 средњем	 току	 Дрине	 планира	 50	
милијарди,	 за	 отварање	 нових	 рудника	 58	 милијарди,	 а	 за	
једну	од	термоелектрана	127	милијарди	динара.	
	 -	 То	 су	 велике	 инвестиције	 које	 би	 биле	 изазов	 и	 за	
компанију	 много	 већу	 од	 ЕПС-а,	 јер	 мора	 да	 се	 прилагоди	
отварању	 тржишта,	 али	 да	 истовремено	 буде	 ефикаснији,	
организованији	 и	 профитабилан	 –	 објаснио	 је	 Обрадовић	
и	 подсетио	 да	 је	 од	 1.	 јануара	 почело	 отварање	 тржишта	
електричне	енергије	у	Србији.	-	Када	имате	100	одсто	тржишта	
са	либерализацијом	може	само	да	вам	се	смањи	удео.	Главнa	
активност	 ЕПС-а	 биће	 да	 сачува	што	 већи	 део	 тржишта	 у	
Србији.	
	 Он	 је	 додао	 да	 су	 приоритетни	 задаци	 ЕПС	 и	 корпо-
ративизација	и	прерастање	у	ефикаснију	компанију	са	новим	
начином	 управљања	 и	 испуњавање	 обавеза	 из	 Закона	 о	
енергетици	о	раздвајању	делатности	у	дистрибуцији	на	једног	
снабдевача	и	једног	оператера	дистрибутивног	система.		 Р. Е. 
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ПОЧЕТАК ГОДИНЕ  УЛИВА
ОПТИМИЗАМ

НАШ ИНТЕРВЈУ

Мијодраг Читаковић директор ПД “Дринско-Лимске ХЕ ”

	 Ни	највећи	оптимисти	нису	могли	очекивати	да	ће	
ПД	«Дринско-Лимске	ХЕ«	испунити	план	производње	
за	прошлу	2012.	годину	–	каже,	на	почетку	разговора	за	
наш	лист,	Мијодраг	Читаковић,	директор	Привредног	
друштва.	И	наставља	са	анализом	те	протекле	године	
–	у	почетку	је	била	повољна	хидрологија,	 јер	сe	снег	
из	 претходне	 године	 постепено	 топио,	 производња	
је	била	каква-таква,	а	онда	је	наступила	незапамћена	
суша	 током	 целе	 године	 без	 кише.	 Но,	 чудо	 се,	
ипак,	 десило,	ПД«Дринско	 -	Лимске	ХЕ«	 је	 испунило	
план	 производње,	 предвиђен	 електроенергетским	
билансом,	 а	 шлаг	 на	 торту	 је	 и	 податак	 да	 смо	
пословали	 са	 оствареном	 добити	 од	 1.314.434.000	
динара!	Готово	невероватно,	а	истинито.						

 Мијодраг Читаковић: 
"Свако треба да ради свој посао"
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  Чуда се дешавају - акумулација РХЕ "Бајина Башта"

�  Како	је	�о	мо�уће?
- Могуће је, чуда се врло ретко дешавају, преселила 
се у бајке, али ово наше чудо има своје име и зове 
се Реверзибилна хидроелектрана »Бајина Башта«. 
Добро, не треба умањивати допринос акумулационих 
хидроелектрана из »Лимских ХЕ«,  али ни једна електрана 
из састава ПД «Дринско-Лимске ХЕ« није испунила план, 
а РХЕ је произвела  прошле године скоро 2,5 пута више 
од билансираних количина, она не зависи од неба, то све 
објашњава. Зато и није чудо што је градња реверзиби-
лних ХЕ постала хит у свету.

�  Када	већ	о	�оме	причате,	ш�а	је	са	�радњом	РХЕ	
»Бистрица«	 за	 коју	 с�е	 рекли	 да	 ће	 има�и	 велики	
значај,	не	само	за	Србију,	него	и	за	чи�ав	регион?
- Све је то тачно. И РХЕ«Бистрица« је ушла у планове 
развоја ЕПС-а и Републике Србије. Мора да прође одређено 
време за спровођење потребне процедуре, израде Студија 
и пројеката.

�  Је	ли	било	кварова	у	прошлој	�одини?
- Није, имали смо катастрофалнo лошу хидрологију, само 
би нам фалили и кварови. Додуше, имали смо један пех, 
али не ми и не нашом кривицом, то је пех са транспортом 
трансформатора од 112 МВА за трећи агрегат, који је 
био у ревитализацији. Трафо је хаварисан на путу за 
Бајину Башту у планинској врлети. Но, проблем смо 
решили уграђивањем старог резервног трансформатора, 
тај хаварисани више нико и не помиње. Ствари су ту 
кристално чисте – »Андриц« је дужан, по Уговору, да 
испоручи и угради четири трансформатора, снаге 112 
МВА, два је уградио, још два треба да угради, наручена су у 
Немачкој.

�  Када	с�е	већ	поменули	реви�ализацију,	како	�еку	
радови?
- Одлично, све тече по тачно утврђеном плану, нема 
празног хода и чекања. Док су неки делови били у 
иностранству на ревитализацији, ми смо се припремили 
овде, обавили смо обраду површина на које ће бити 
монтирана сва електромашинска опрема, поправили 
смо нагнутост машине и довели је у вертикалу као и на 
претходна три агрегата, да бисмо смањили вибрације и 
губитке у лежајевима, а повећали степен корисног дејства 
и сигурност рада, што је најважније. Када поменух рад – 
треба истаћи рад свих наших стручњака и радника, јер 
су сви објекти Привредног друштва били увек спремни 
за рад, погонска спремност нам је стопостотна. Дакле, 
радови на ревитализацији четвртог, последњег агрегата 
у ХЕ «Бајина Башта« одвијају се по плану, у септембру ће 
бити у пробном раду. Још неће комплетна ревитализација 
ХЕ «Бајина Башта« бити завршена, а већ почињемо са 
ревитализацијом ХЕ «Зворник«. Тендер је расписан, до 
јуна ће бити потписан Уговор са изaбраним извођачем 
радова и испоручиоцем опреме, половином године ће 
почети радови. Кредит од немачке KfW банке у износу од 
70 милона евра је добијен и оперативан.

�  Како	је	почела	ова	2013.	�одина?
- Фантастично. Стварно, почетак године улива опти-
мизам, хидрологија је веома добра, киша пада више од 
три месеца, производња је максимална, а акумулације 
пуне. За прва три месеца ПД«Дринско- Лимске ХЕ« је 
произвело 1.162.182.120 киоловат-сати електричне 
енергије, остварили смо план производње са 115,64 %, 
а ХЕ и РХЕ«Бајина Башта« (заједно) су пребациле план 
производње за 18,53 посто! Е, сад, нешто што се не уклапа 
у тржишну и привредну логику. Ако неко произведе више 
од плана требало би да има и неке финансијске користи, 
ако нема некаквог ћара у ковертама запослених- онда бар 
да се комотније ради, а не да се стрепи од банкрота и да 
се тек донет план пословања мења, смањују се трошкови 
одржавања, инвестиције и слично.

�  На	 крају,	 упи�ах	 дирек�ора	 Чи�аковића	 ш�а	
мисли	о	најављеној	реор�анизацији	ЕПС-а	са	освр�ом	
на	положај	Привредног	друш�ва	на	чијем	је	челу?
- Не мислим ништа и нећу да кажем ништа. Не волим 
те хипотетичке приче. Свако треба да ради свој посао, 
држава као власник ЕПС-а нека се бави реорганизацијом 
свог предузећа, а ми у Привредним друштвима треба да 
произведемо електричне енергије што више, уз што мање 
трошкова и крај приче.                         М.Ђокић           
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ТЕМА БРОЈА / Производња  елек�ричне  енер�ије

ПРЕЛИВА,
БАШ ПРЕЛИВА

     За разлику од прошле 
2012. године, када је у 
периоду  јануар – април 
била незапамћена зима, 
хладна и са пуно снега, 
поменути период ове 
године обилује натпросе- 
чним падавинама што се 
резуилтирало великим 
дотоцима читавог дри-
нског слива - истиче 
Радисав Матић, помоћник 

директора за производњу и одржавање. Наравно, 
ова веома повољна хидрологија је резултирала 
изванредном производњом у прва три месеца. Тако 
рецимо у ХЕ«Бајина Башта«, иако су у погону три 
агрегата, јер је четврти у ревитализацији, очекујемо 
максималну месечну производњу у марту, можда и 
највећу од пуштања електране у рад. 
 Производња у марту ће засигурно прећи 220 
милиона киловат-сати електричне енергије - каже 
Матић. А где има – ту се и прелива, од почетка ове 
године до 07. априла преливено је 200 милиона 

  Где има ту се и прелива

киловат-сати електричне енергије, иако је производња 
максимална, а вода из језера ХЕ се максимално пумпа 
на Тару у акумулацију РХЕ. Прелива, баш прелива.
  Но, вратимо се мало производњи Привредног друштва 
у прошлој години.
 Прошла 2012. година ће остати запамћена по веома 
лошој хидрологији, једна је од најсушнијих година, 
те су услови за производњу електричне енергије у 
хидроелектранама били врло неповољни. Укупни 
протицај на профилу ХЕ«Бајина Башта« у 2012. години 
износи 8.918.696.160  кубика – што је за 2.345.962.840 
кубика мање од просечне укупне количине протекле 
воде за педесетогодишњи хидролошки низ од 1926. 
до 1976. године, а који износи 11.264.659.000 кубика. 
Средњи годишњи доток Дрине у 2012. год. је износио 
282,81 кубика у секунди – што у односу на исти 
хидролошки низ (357,20 кубика у секунди) износи 
79,17 посто.
 Најмањи просечни месечни доток био је у септембру 
– 71,43, а највећи у априлу – 662,73 кубика у секунди. 
ХЕ «Бајина Башта« у 2012. години, укупно је произвела 
1.341.485.000 киловат-сати електричне енергије, оства-
ривши годишњи план производње са 86,94 посто. Са 
овако лошом хидрологијом боља производња се није 
могла ни очекивати. Међутим, моћни агрегати РХЕ су 
произвели 632 милиона киловат-сати, остваривши 
план производње са 234,07 посто!
 Такође, план пумпања воде у акумулацију РХЕ на 
Тари је извршен са 210 посто.
 Највећа месечна производња ХЕ остварена је 
у априлу и износила је 213,47 милиона киловат-
сати, а најмања у септембру и износила је само 26,2 
милиона киловат-сати  електричне енергије. Највећа 
производња РХЕ остварена је у месецу фебруару и 
износила је 91,7 милиона киловат-сати а најмања у 
августу и износила је 24 милиона киловат-сати.
 Месец са највећим ангажовањем РХЕ у пумпном 
режиму је март када је испумпано воде за производњу 
138 милиона киловат – сати електричне енергије.
 У 2012. години у марту, априлу и мају, преливено је 
укупно 100 милиона киловат – сати.
 Погонска спремност ХЕ«Бајина Башта« остварена је 
са 101,21 %, а РХЕ – 103,26% што значи да је било мање 
застоја од планираног због ремоната и неге агрегата.
 Што се тиче пумпног постројења  »Ђурићи« - 
пумпе су у 2012. години радиле 7.765 сати, а покренуте 
су 769 пута. За то време утрошена је електрична 
енергија у износу од 5.849.610 киловат-сати, а добијена 
енергија на паду РХЕ износи 20.473.630 киловат- сати 
електричне енергије.
 Прошле године, ХЕ«Зворник« је произвела 
425.371.917 киловат-сати електричне енергије, 
остваривши годишњи план производње са 92,88 посто. 
 Ранијих година, неке хидроелектране из 
састава »Лимских ХЕ« испуњавале су годишњи план 
производње чак и у јуну, али прошле године, иако су 
биле доста ангажоване, јер је била незапамћена суша, 
нису испуниле план производње. ХЕ«Увац« је произвела 

 Радисав Матић
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43.699.700 киловат-сати,план производње је остварен 
са 74,07%, ХЕ«Бистрица« је произвела 279.066.480 
киловат-сати, а ХЕ«Кокин Брод« 42.717.488 киловат 
– сати. Укупно, ХЕ«Бистрица« и ХЕ«Кокин Брод« су 
оствариле годишњи план производње са 98,1 посто. 
ХЕ«Потпећ«, једина проточна ХЕ из састава »Лимских 
ХЕ«  произвела је 176.736.478 киловат-сати електричне 
енергије, остваривши годишњи план производње са 
81,82 посто. И на крају, ХЕ«Електроморава - Чачак« је 
произвела 53.111.298 киловат-сати, план је остварен са 
90,02 посто.
 Прошле године, у ПД«Дринско-Лимске ХЕ« укупно 
је произведено 2.994.187.695 киловат – сати електричне 
енергије, план производње је остварен са 102,09%, 
али само зато што је РХЕ била изузетно ангажована  и 
остварила годишњи план производње са 234,07 посто.
 За разлику од прошле године, која је била једна 
од најсушнијих, ова година је добро почела. Киша 
непрекидно пада више од три месеца, максимална је 
производња, а и преливање капацитета траје од 11. 
марта, јер је доток од 1000 до 1900 кубика у секунди 
константно – каже Матић. Због високих дотока на свим 
хидроелектранама дринског слива, чеона акумулација 
је знатно изнад плана, иако се свакодневно максимално 
ангажује тако да је овај период јасно показао евидентан 
мањак акумулационог простора и питање дана је када 
ће да прелије и уз максимално ангажовање ХЕ«Пива« 
може да дође до прелива.
 Рекосмо већ да је ова година почела са свакодневним 
падавинама, овако повољна хидрологија је, наравно, 
резултирала берићетном производњом, а и прелива 
константно.
 За прва три месеца ове године, ХЕ«Бајина Башта« је 
произвела 587.456.760 киловат-сати, остваривши  план 
са 113,63%, а мартовска производња од 224 милиона 
киловат-сати је једна од највећих месечних од пуштања 
електране у рад давне 1966. године, иако су у погону 
била три генератора, јер је четврти у ревитализацији. 
РХЕ је, за три месеца, произвела 174 милиона киловат-
сати, план производње је остварен са 138,6 посто. 
Међутим, план пумпања воде у акумулацију на Тару 
је остварен са 162%, јер се интензивно пумпало због 

високог дотока Дрине.
 ХЕ«Зворник« је произвела 178.583.432 киловат-
сати, остваривши план производње са 116,72 посто. 
ХЕ «Увац« је произвела 25.563.340, план производње 
је остварен са 94,68 посто. У посматраном периоду, ХЕ 
«Бистрица« је произвела 80.419.880, а ХЕ «Кокин Брод« 
13.156528 киловат-сати, проценат остварења плана 
производње за ове две електране износи 89,12 посто. 
ХЕ «Потпећ« је у прва три месеца ове године, произвела 
81.816.570 киловат-сати, остваривши план са 122,11 
посто. И, на крају, ХЕ «Електроморава - Чачак« је 
произвела 21.672.955 киловат-сати, план производње 
је остварен са чак 197,03 посто.
 Укупно, у ПД »Дринско - Лимске ХЕ« за прва три 
месеца, произведено је 1.162.182.125 киловат-сати 
електричне енергије, план производње је остварен са 
115,64 посто.
 Овако импозантна производња остварена је 
захваљујући максималној погонској спремности 
свих електрана у Привредном друштву, и врло по-
вољној хидрологији – истиче Матић. Треба рећи да 
ревитализовани агрегати у ХЕ «Бајина Башта« са 
повећаним протоком и максималним ангажовањем, 
омогућују месечну производњу, која је са незнатно ло-
шијом хидрологијом, остваривана са четири агрегата. 
Ревитализовани агрегати  постижу своју пројектовану 
снагу од 105,6 МW тако да ће ова ХЕ, после завршетка 
ревитализације имати инсталисану снагу увећану за 50 
МW -  каже Матић.
 Због изузетно повољне хидрологије и РХЕ се 
максимално ангажује како би се преливне воде што 
боље искористиле. Сасвим је сигурно да ће летњи 
период акумулације у сливу Дрине (Пива, Увац, Кокин 
Брод, РХЕ) дочекати са максималним садржајем. А, када 
се остварује овако велика производња за очекивати је 
да неких великих ремоната неће бити, али ће зато бити 
повећано текуће одржавање. Јесу нови агрегати, али 
има ту неких ситних недостатака, које треба отклонити 
– каже Матић и додаје да ће се време до почетка 
ремонта искористити за ремонтовање помоћне опреме 
и сопствене потрошње.                     М.Ђокић   

   ХЕ "Електроморава" Рекордно остварење плана
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(Не)очекивана добит
 Из минуса у плус

ПОСЛОВАЊЕ

 Планом пословања за 2012. 
годину било је предвиђено да 
ПД «Дринско-Лимске ХЕ« прошлу 
годину заврше са губитком од 
273.647.000 динара, услови по- 
словања су били још гори од 
прогнозираних, а остварена је 
(не)очекивана добит у износу од 
1.314.434.000 динара. О томе како 
је то могуће и како се то десило – 
мало касније. Пођимо редом. 
 У 2012. години, ПД«Дринско-
Лимске ХЕ« је остварило укупан 
приход из пословања у износу 
од 5.573.068.000 динара. Укупни 
расходи из пословања износили су 

7.132.798.000 динара, привредно 
друштво је, из редовног пословања, 
остварило губитак у износу од 
1.559.730.000 динара. За разлику од 
претходне године, у 2012. години 
ПД «Дринско-Лимске ХЕ« је имало 
смањење одложених пореских 
обавеза и самим тим је остварен 
одложени порески приход у 
износу од 2.874.164.000 динара и 
управо због тога смо прошлу 2012. 
годину завршили са добитком 
у нето износу од 1.314.434.000 
динара – истиче Драгана Мандић, 
руководилац рачуноводствене слу-
жбе. Пословни приходи, односно 

Пословање у 2012. години

Драгана Мандић
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приход од продаје електричне 
енергије је износио 5.316.406.000 
динара, приход од финансирања 
210.011.000 динара и остали 
приходи     износили су 46.651.000 
динара, односно како је већ поме-
нуто - укупан приход је износио 
5.573.068.000 динара. Привредно 
друштво је остварило пословне 
расходе у износу од 5.233.935.000 
динара, расходе финансирања 
у износу од 298.023.000 динара, 
а остали расходи »однели« су 
1.600.840.000 динара.
 Највећа ставка, код пословних 
расхода, су као и ранијих година, 
трошкови амортизације, који су 
износили 2.190.255.000 динара. 
Такође, велика ставка су и обавезе 
према држави, које су износиле 
599.116.000 динара.
 Међутим, трошкови одржавања 
су били мањи од претходне 2011. 
године, за 24 посто, а трошкови 
запослених су били већи за 12 
посто.
 Највеће ставке код осталих 
расхода су губици по основу 

расходовања постројења и 
опреме, који су исказани у 
износу од 621.482.000 динара и 
који се највећим делом односе 
на расходоване делове опреме 
четвртог агрегата у ХЕ «Бајина 
Баштa«, који је у процесу реви-
тализације. Овако висок трошак 
је последица повећања садашње 
вредности агрегата 4, који је настао 
од позитивног ефекта последње 
процене вредности некретнина, 
постројења и опреме, која је вршена 
на дан 01. јануар 2011. године. 
 Обезвређење некретнина по- 
стројења и опреме је у износу од 
922.889.000 динара  је настало услед 
обезвређења свих енергетских 
средстава линеарно по стопи од 
18,63 % да би се садашња вредност 
свела на надокнадиву у складу са 
МРС 36.
 Умањење вредности некретнина, 
постројења и опреме ПД у складу са 
ЗАКЉУЧКОМ  Управног одбора ЈП 
ЕПС број 443-11-13 од 01. фебруара 
2013. године је на дан 31. децембар 
2012. године књиговодствену 

вредност сталних средстава све-
ло на надокнадиву вредност 
умањењем за 18,63 посто. Ефекат 
умањења (обезвређивања)се 
одразио на смањење садашњих 
вредности истих.
 Укупно умањење садашње 
вредности је исказано у износу 
од 22.331.602.000 динара. Од 
тога, ефекат на терет капитала 
на позицији ревалоризационих 
резерви се односи 21.408.713.000, 
а преостали део на терет расхода. 
Захваљујући овој трансакцији 
имали смо већ споменуто смањење 
одложених пореских обавеза, које 
представљају привремене разлике, 
које настају по основу различито 
обрачунате амортизације по рачу- 
новодственим и по пореским про-
писима - каже Драгана Мандић.
 Елем, ко зна – разумеће, а 
кладионичарским језиком речено- 
из минуса у плус.
 Најважније од свега је, ипак, 
ПД«Дринско-Лимске ХЕ« је посло-
вну 2012. годину завршило са 
добити у износу од 1.314.434.000 
динара.   М.Ђокић

Стари делови опреме
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 За разлику од прошле, 2012. године када је План 
псловања усвојен на крају године, овогодишњи План 
пословања ПД«Дринско-Лимске ХЕ« је донет у фебруару 
што је и добро и логично, а показује и озбиљност, коју 
су показали и Влада Републике Србије и Управни одбор 
ЕПС-а приликом доношења овог темељног акта, којим је 
регулисано целокупно пословање Привредног друштва. 
Међутим, основе за израду овог плана су рађене прошле 
године упоредо са Планом за 2012. годину и проценом за 
2012. годину и претрпеће, сигурно измене. То се односи 
на Биланс успеха, али се прошла и текућа година не могу 
упоредити ни по планираној производњи електричне 
енергије, јер је 2012. година била једна од најсушнијих 
година, а ове године три месеца киша не престаје да пада. 
Овај усвојени план пословања за 2013. годину ће, већ у 
априлу, претрпети измене, то диктира живот, никада 
финансијских средстава није било довољно за планиране 
послове, штедња се намеће као императив.
 Годишњи програм пословања Привредног друштва 
»Дринско-Лимске ХЕ« за 2013. годину урађен је на 
основу Одлуке о оснивању и у складу са међународним 
рачуноводственим стандардима, Програмом рада и 
развоја ЈП ЕПС-а 2008-2015, који је усвојио Управни одбор 
ЈП ЕПС-а, макроекономским претпоставкама за 2013. 
годину.
 Наведене макроекономске претпоставке су утврђене 
у нацрту фискалне стратегије за 2013. годину са 
пројекцијама за 2014. и 2015. годину.
 Примарни циљеви Програма пословања ПД «Дринско-
Лимске ХЕ« у 2013. години су:
- Остварење плана производње електричне енергије на 
нивоу електроенергетског биланса за 2013. годину
- Одржавање погонске спремности капацитета за 
производњу хидроелектричне енергије у билансно 
задатим количинама.
-  Извршење ремонта у складу са Програмом ремонтних 
радова за 2013. годину, чија би реализација обезбедила 
задовољавајућу поузданост капацитета. Примарни 

карактер ремонта одређују значај, комплексност и 
вредност ангажованих средстава.
- Обезбеђење високог степена мобилности и органи-
зованости приликом одржавања опреме у току године.
- Смањење пословних расхода, који нису у непосредној 
функцији извршења електроенергетског биланса,  
њихово свођење у оквире утврђене нормативима.
- Реализација неодложних инвестиционих програма за 
2013. годину, као и Програма заштите животне средине 
по обиму и садржају.
 План производње електричне енергије је утврђен у 
складу са Електроенергетским билансом за  2013. годину. 
Планирана је укупна производња ПД«Дринско-Лимске 
ХЕ«  од 2397 GWh, што износи 79% прошлогодишње 
производње. Производња проточних хидроелектрана је 
планирана на нивоу од 1813 GWh – што је за 20% мање од 
плана за 2012. годину. Смањење производње је условљено 
застојем појединих агрегата због ревитализације. 
Међутим, нема сумње да ће овај план производње бити 
премашен због изузетно повољне хидрологије у прва 
три месеца када су сви агрегати остваривали максималну 
производњу, а доста је и преливено.
 У 2013. години, планирање ангажовања кадрова у 
привредном друштву ће се вршити у циљу доприноса 
пословне ефикасности. Преведено на српски то значи 
да ће се број запослених смањити за 7 радника. Уместо 
526 колико их је било запослено на крају 2012. године- 
на крају 2013. године у ПД ће бити запослено  519 
радника. Наравно, ово смањење броја запослених ће бити 
остварено по основу одласка у пензију, а треба рећи да је 
ПД«Дринско-Лимске ХЕ« једно од најстаријих привредних 
друштава, гледајући просечну старост запослених.
 План трошкова зарада за 2013. гoдину је урађен 
полазећи од укупног износа зарада, утврђеног Годишњим 
планом положаја ЕПС- за 2012. годину, нацртом фискалне 
стратегије за 2013. годину и политике зарада, која је 
утврђена за јавна предузећа.
 План зарада је утврђен полазећи од планираног износа 

ТЕМА БРОЈА / План пословања у 2013.

УСВОЈЕН  ПЛАН
ПОСЛОВАЊА  ЗА 2013. ГОДИНУ
ПРОГРАМ  МЕРА  И  АКТИВНОСТИ  ЗА  
СПРОВОЂЕЊЕ  ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ПД "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ" Д.О.О. 
ЗА 2013. ГОДИНУ

  Најзначајније инвестиције у 2013. - Наставак ревитализације ХЕ "Бајина Башта" 
  и ревитализација ХЕ "Зворник"
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ТЕМА БРОЈА / План пословања у 2013.

зарада за децембар 2012. год. уважавајући одступања 
у 2013.години као што су – могући број радних сати по 
месецима, распоред државних и верских празника и 
друго, увећаних за 2% од 01. априла 2013. године и 0,5% 
од 01.октобра 2013. године. Остали трошкови запослених 
су планирани у складу са Колективним уговорима и 
другим актима, који регулишу ову област, као и законским 
прописима.
 Годишњим Програмом пословања ПД за 2012. годину су 
предвиђена средства за реализацију техничких програма 
као што су: инвестиционе активности, ремонти, текуће 
одржавање и основна средства у износу од 5.205.600.000 
динара.
 Текуће одржавање се спроводи по стандардним 
плановима и упутствима, усвојеним за поједине делове 
опреме. Када се укаже потреба и ситуација захтева, врло 
често се интервентно обављају радови на појединим 
деловима опреме како би се производни капацитети, 
што пре, вратили у погонско стање. Планирани трошкови 
текућег одржавања за 2013. годину на нивоу ПД«Дринско-
Лимске ХЕ« износе 155.010.000 динара.
  Обим ремонтних радова је заснован на оцени техничког 
стања и погонске спремности капацитета за производњу 
електричне енергије и помоћне опреме, као и на процени 
могућности обезбеђење средстава за ефикасно извођење 
ремонта у 2013. години.
 Планирани трошкови ремоната производних 
капацитета и заједничке опреме за 2013. годину износе 
206.990.000 динара.
 План инвестиција ПД«Дринско-Лимске ХЕ« обухвата 
инвестиционе програме чија је реализација у току и 
инвестиционе активности, које ће започети у 2013. 
години. Најзначајније инвестиције у 2013. години су 
свакако, ревитализација агрегата Х-4 у ХЕ«Бајина Башта« 
и реконструкција са доградњом производних капацитета 
у ХЕ«Зворник« за коју ће Уговор бити потписан у првој 
половини 2013. године.
 За инвестиционе активности у ПД«Дринско-Лимске 
ХЕ« у 2013. години, планирано је 4.783.600.000 динара у 
првом приоритету. Од укупно наведених средстава, ЕПС 
ће из сопствених средстава обезбедити 1.750.000.000 
динара, а остала средства ће бити обезбеђена из кредита.  
У другом приоритету, из средстава ЕПС—а, планирано 
је 601.500.000 динара. Средства из другог приоритета су 
расположива само уз одобрење пословодства и Управног 
одбора ЈП ЕПС.
 Међутим сва наведена средства, планирана за 
текуће одржавање, ремонте и инвестиције треба узети 
са резервом, јер ће после априлских измена Плана 
пословања, износи бити вероватно другачији.
 На крају, реч-две о Плану економско-финансијских 
резултата. Финансијски резултат је планиран на основу 
датих претпоставки, планираног обима производње, 
планова и обавеза, које проистичу из важећих законских 
прописа.
 Најкраће речено, планиран је укупан приход у износу 
од 4.835.135.000 динара и укупан расход у износу од 
5.449.014.000 динара, односно планирани губитак ће 

износити 613.879.000 динара.
  Наравно и ово треба узети са резервом, јер ће приход 
бити сигурно већи од планираног, због изузетно повољне 
хидрологије у прва четири месеца што ће резултирати 
већом производњом електричне енергије од планиране. 
А како ће стварно бити пословање ПД«Дринско-Лимске 
ХЕ« у овој години показаће завршни рачун. У складу са 
Годишњим програмом пословања ЕПС-а, донет је Програм 
мера и активности за спровођење Годишњег програма 
пословања за 2013. годину и представља део Годишњег 
програма пословања.
	 1. Остварење билансне производње уз висок степен 
ефикасности и одговорности у функцији одржавања 
погонске спремности производних капацитета у циљу 
остварења билансиране производње.
 2. Унапређење планирања и праћење реализације 
планова.
 3. Приоритетно  ангажовање сопствених радних поте-
нцијала и смањење ангажовања других правних лица.
 4. Рестрикција трошкова, који нису у непосредној          
вези са ЕЕБ (ПТТ трошкови, дневнице за службена 
путовања, репрезентација, донације, непроизводне услу-
ге и слично)
 5. Наменско и рационално коришћење репро мате-
ријала, резервних делова опреме и финансијских сре-
дстава и подношење одговарајућих извештаја надлежним 
дирекцијама.
 6. Остваривање резултата пословања у складу са 
Годишњим програмом пословања за 2013. годину, уз 
апсолутну финансијску дисциплину – утрошак средстава 
по свим позицијама мора бити у складу са Годишњим 
програмом пословања.
  7. Према расположивим финансијским средствима, 
добијеним од ЕПС-а, водити такву политику трошења да 
се не угрози текућа ликвидност ПД и ЕПС-а.
 8. Унапређење система квалитета и јачање функције 
контроле реализације програма ремонта, инвестиција, 
набавки опреме и репроматеријала.
 9. Унапређење пословне сарадње са добављачима, и 
извођачима радова, ради благовременог закључивања 
уговора и дефинисања прихватљивог механизма за 
измирење обавеза.              М.Ђокић

 Очекује се пребачај плана производње
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  Овогодишњу ремонтну се-
зону у ПД «Дринско-Лимске 
ХЕ« отвара ХЕ «Бистрица« 

03. маја. Тако бар пише у Плану ремоната, који је саставни 
део Плана пословања за 2013. годину, али ће почетак 
ремонта бити одложен за који дан, јер поменути 03. мај 
"пада" на Велики Петак, а ту су и васкршњи празници. 
Но, почетком маја у ХЕ«Бистрица« и ХЕ«Кокин Брод« 
почеће ремонтни радови, који неће бити већег обима, 
а побројаћемо неке: у ХЕ«Бистрица« ће бити извршена 
замена сувих трансформатора сопствене потрошње, 
опрема је набављена, радове изводе у сопственој режији, 
ремонт прекидача 220 КВ, ремонт пумпи за расхладу 
агрегата, те ремонт турбинског регулатора Б, замена 
појединих давача, преглед хидрауличне инсталације.
Такође, биће извршена набавка трансформатора побуде 
као резервног, стари трансформатор побуде А агрегата 
је, после проблема које су имали, ремонтован и спреман 
да се угради уместо постојећег, који је позајмљен од 
електродистрибуције. 
 У ХЕ«Кокин Брод«  биће извршена замена висо-
конапонске опреме у пољима блок трансформатора 
оба агрегата (прекидачи, растављачи, мерни тра-
нсформатори), а биће извршена и замена расхладних 
цеви агрегата А.
 Ремонти у ове две хидроелектране ће трајати до 05. 
јула – 36 дана по агрегату.
 Што се тиче инвестиционих активности у »Лимским 
ХЕ« у току је тендер за прикупљање понуда за израду 
Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње 
реверзибилне ХЕ«Бистрица«. У ХЕ«Потпећ« завршена 
је Студија модернизације и могућности повећања снаге 
и производње »Лимских хидроелектрана« на основу 
које је урађена претходна Студија оправданости са 
генералним пројектом уградње додатног четвртог 

агрегата на ХЕ«Потпећ« (Енергопројект - 2012. године). 
Такође, урађена је претходна Студија оправданости са 
генера-лним пројектом ревитализације агрегата у ХЕ 
«Потпећ«, а у току је израда Идејног пројекта са Студијом 
оправданости ревитализације агрегата у ХЕ «Потпећ«.
 Треба рећи да су поменути ремонти у ХЕ«Бистрица« 
и ХЕ«Кокин Брод« једини пролећни ремонти, сви остали 
почињу у летњем периоду или у јесен.
 Ремонти у ХЕ«Зворник«  биће обављени у периоду од 
24. јуна до 03. октобра и трајаће 25 дана по агрегату. Биће 
класични, без већих захвата. У овој електрани, половином 
године, започеће радови на ревитализацији. Поред 
стандардних, биће извршени и следећи нестандардни 
радови: санација дилатационих спојница изнад маши-
нских сала, ревизија уређаја за мерење температуре 
агрегата А-2 и А-3, овесна опрема за ДВ 110 КВ између 
електране и постројења 110 КВ. Затим, биће извршена 
реконструкција SCADA система А- 4, А- 3, А-2, А-1, сервис 
ротора будилице агрегата А-4 и испитивање кранова 
и мостних дизалица. Такође, планирана је изградња 
магацинских простора за ревитализацију,  израда лако 
преносне куполе изнад агрегата и санација процуривања.
 Ремонтни радови у ХЕ «Електроморава – Чачак« ће се 
обавити у времену од 02. до 9. септембра, трајаће седам 

Р Е М О Н Т И

ХЕ«БИСТРИЦА« 
ОТВАРА РЕМОНТНУ СЕЗОНУ

Разводно постројење ХЕ "Кокин Брод"

Радиће се санација и регулација клизишта у 
акумулацији ХЕ "Бајина Башта"

 Иван Миловић
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дана по машини. Сам податак о трајању ремонта говори 
и о обиму радова. Ове две хидроелектране на Морави су 
ревитализоване, потпуно су нове, те се 
ремонти своде на прегледе опреме. Ипак, 
од нестандардних радова поменућемо 
неке.
 Извршиће се реконструкција дре-
нажног система у ХЕ«Овчар Бања«- друга 
фаза, санација крилног зида на брани 
Међувршје и санација оштећења на брани 
ХЕ«Овчар Бања« (ножица и слапишта). 
Планирана је израда габионске зашти-
те десне обале низводно од бране ХЕ 
«Међувршје« и санација процуривања воде 
на радним и дилатационим спојницама на 
бранама и у турбинским просторима.
 Извршиће се демонтажа старих и 
израда нових ослонаца, и постоља за нове 
оскултационе инструменте,  замена теле-
комукационе инфраструктуре и набавка 
пратеће опреме у ХЕ «Међувршје«. 
Што се, пак, тиче инвестиционе активности - у току је 
расписивање тендера за монтажне машинске радове 
за додатни агрегат у ХЕ«Међувршје«. Такође, у току је 
расписивање тендера за грађевинске радове за поменути 
додатни агрегат.
 У току су пријемна испитивања на електромашинској 
опреми додатног агрегата, до краја априла  електро-
машинска опрема за додатни агрегат у ХЕ «Међувршје« 
ће бити на објекту, а почетак радова се очекује од 01. јуна 
2013. године. 
 Ремонт РХЕ «Бајина Башта« планиран је у сред лета, 
од 17. јула до 25. августа, трајаће 25 дана по машини 
и 10 дана ће се ремонтовати заједничка опрема, биће 
тотални застој РХЕ у времену од 01. до 10. августа. 
Ремонти ће бити класични, без већих захвата, а од 
нестандардних послова побројаћемо неке који ће бити 
урађени: спровођење законских обавеза на испитивању 
и класификацији судова под притиском, израда пројекта 
судова под притиском 2x13 м3, или 3x9 м3. Затим, замена 
система за дојаву и гашење пожара трансформатора РХЕ 
– машински део, јер је електро завршен, реконструкција 
управљања, заштита, сигнализације дизел агрегата 1 
МВА у СП РХЕ, санација десне обалоутврде, низводно од 
РХЕ - отклањање последица поплавног таласа, радови 
и услуге на нестандардним ремонтима агрегата и АКЗ 
крана 2x250/63 тоне у РХЕ.
 Ремонтни радови у ХЕ «Бајина Башта« ће почети тек 
12. aвгуста и трајаће до 13. октобра.
 Реч је о ремонтима три агрегата који су реви-
тализовани (четврти је у ревитализацији), односно нови 
су и нема ту никаквог великог посла пре би се могло 
рећи да је то преглед и отклањање ситних недостатака 
у процесу уходавања, планирано је три недеље по 
машини за те послове. Од нестандардних послова 
треба издвојити – спровођење законских обавеза на 
испитивању и класификацији судова под притиском у 
ХЕ, грађевинске радове у оквиру ревитализације агрегата 
и реконструкцију управљања дренажним пумпама и 
темељним испустима. 

   Планирана је израда Пројекта реконструкције,  
модернизације ВАЛТЕР уређаја за ППЗ у ХЕ, 

реконструкција и набавка  компресорског 
система за радни ваздух у ХЕ.
  Такође, обавиће се ремонт темељних 
испуста и регулација клизишта и санација 
обале око акумулације ХЕ«Бајина Башта« 
на потезу Дервента у дужини од 200 
метара.
Као што се види из наведеног плана 
ремоната – већих радова нема и то је 
сасвим логично. ХЕ«Електроморава- 
Чачак« је потпуно нова, подмлађивање 
ХЕ«Бајина Башта« ће бити завршено 
у августу, биће и бајинобаштанска 
лепотица нова, а половином године 
почиње ревитализација ХЕ «Зворник«. 
Такође, врше се припеме и за ревита-
лизацију ХЕ из састава »Лимских ХЕ«. А, 
поред чињенице да се ревитализацијом 
електране продужава век за 30-40 година, 

повећава се инсталисана снага, али је један од ефеката и 
смањење трошкова одржавања објеката.
  А опет, шта год и колико год да се планира за ремонтну 
сезону, Иван Миловић, заменик директора ПД«Дринско-
Лимске ХЕ« има само један одговор на питање о 
ремонтним радовима, који гласи – има пуно посла. И у 
праву је, јер не ради се само када се агрегат заустави, има 
посла до агрегата и после агрегата на – претек.
   На крају, Миловић сматра да ће све што је планирано да 
се уради у време ремонтне сезоне, бити и урађено како би 
објекти спремно дочекали зиму.                    М.Ђокић

  ХЕ "Зворник" - 
 Без већих захвата до   
 ревитализације

Биће санирана десна обалоутврда низводно од РХЕ
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 Од 09. октобра прошле године, када је Министа-
рка Зорана Михајловић  зауставила четврти агрегат 
у ХЕ «Бајина Башта«, чиме је почела завршна фаза 
ревитализације, радови у овом веома важном послу текли 
су према тачно утврђеном послу. Могло је и бивало је да 
се неки послови обаве пре утврђеног рока, али кашњења 
није било. Наравно, то је и логично,  јер су екипе мајстора, 
који обављају овај комплексан, одговоран и тежак посао, 
уходане, имају иза себе искуство стечено на истим 
пословима, приликом ревитализације три агрегата.

 Слободан Спасојевић, инжењер из Одељења за 
ревитализацију, осим што је стручан и радан, комуни-
кативан је и срдачан, о стању радова на ревитализацији 
четвртог агрегата каже -  тренутно стање, сада крајем 
марта, је следеће: на статору су монтирани лимови, 
бакарни штапови и капе, врши се монтажа кружних 
сабирница. На ротору су монтирани паоци на главчину, 
а у току је монтажа пакет лима, данас је прво стезање 
пакет лима на висини од 760 мм- каже Спасојевић. А, 
сутра (28. март) очекујемо турбински поклопац, који 
треба да стигне из Граца, из Аустрије. Такође, данас је 
кренуо транспорт 20 комада спроводних лопатица из 
Равенсбурга (Немачка). Вратило је стигло, у машинском 
делу врши се монтажа цевне инсталације расхладног 
система регулације и система турбинског комбинованог 
лежаја и предмонтажа осовинског затварача.
 Елем, све тече по плану, нема никаквих проблема- 
истиче Слободан Спасојевић, нада се да ће тако бити 
до краја овог врло важног посла, а очекује се  да овај 
последњи ревитализовани агрегат буде пуштен у пробни 
рад 14. августа, ове године.             М. Ђокић

СВЕ ТЕЧЕ ПО ПЛАНУ

  Ново радно коло за агрегат Х4

Агрегат Х4 - Пробни рад у августу 2013. 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
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	 	 Ос�варени	 сви	 ефек�и	
реви�ализације	 ХЕ	 „Еле-
к�роморава“	–	„Оснажене“	
обе	елек�ране	ово�	о�ранка,	
ускоро	 ће	 доби�и	 дода�но	
појачање	 у�радњом	 мини	
хидроелек�ране	 сна�е	 600	
килова�а	 –	 То	 су	 неке	
од	 �ема	 за	 раз�овор	 са	
Славком	 Мајс�оровићем,	
ди�ломираним	 машинским	
инжењером,	новим	

дирек�ором	ХЕ	„Елек�роморава“.

 -Производња струје у овој години, тачније у прва 
три месеца, је на нивоу планираног. Наиме, повољна 
хидролошка ситуација „ишла“ је на турбину, тако да 
однос оствареног и планираног у производњи износи 
114 % на месечном нивоу, док је на нивоу годишњег 
планираног остварења, према подацима из прва три 
месеца, тај проценат 108 %. У првом кварталу, у периоду 
од 16 дана доток је био 50 м3/сек или више и управо у тим 
данима јасно је сагледан један од ефеката ревитализације. 
Наиме, ревитализацијом сва четири агрегата, колико их 
има у ХЕ „Електроморава“, просечан проток кроз турбину 
је повећан са 40 м3/сек на 50м3/сек, односно  доток  је 
увећан за 25%. Ефекат ревитализације свакако  се  огледа 
и у новодобијеној инсталисаној снази, која је увећана са 
13,5 на 17,5 мегавата. 
 -Ревитализацијом је сваки агрегат оснажен са по 25% 
тј. у просеку за по један (1) мегават, што јасно указује на 
оправданост улагања, јер је новодобијена снага увећана 
за једну мини електрану снаге 4 мегавата. С обзиром да је 
у времену пре ревитализације износ  трошкова ремонта и 
одржавања био у сталном порасту и да су у периоду после 
ревитализације трошкови смањени за 50 %, то јасно 
указује на ефекте рентабилности инвестиције, наглашава 
Славко Мајсторовић, директор ХЕ „Електроморава“.
 Потребно је, такође, нагласити да је у ревитализацији 
замењено преко 90% елемената, склопова и опреме, 
чиме је означен нови животни циклус електране. Иначе, 
инвестиција је реализована на основу идејног решења 
стручњака запослених у ХЕ „Електроморава“, а уграђена 
опрема и делови произведени су у Србији и у некадашњим 
југословенским републикама. Подухват ревитализације 
је вредан 14 милиона евра и подржан је од стране Владе 
Републике Србије, Електропривреде Србије , ПД „Дринско-
Лимске ХЕ“ и ХЕ „Електроморава“.

Добијена нова
хидроелектрана
од четири мегавата

Славко Мајсторовић

АКТУЕЛНОСТИ

Реконструкција дренажног система
 Од текућих активности у ХЕ „Електроморава“, треба 
истаћи  да је у марту ове године урађена реконструкција 
система сигурносног напајања додавањем резервне 
групе АКУ-батерија са новим исправљачем у ХЕ“Овчар 
Бања“, чиме је омогућен паралелан рад два исправљача 
и њихових батерија на једном систему сабирница 
потрошача, као и могућност избора једног система 
батерије и исправљача који би напајао  сабирнице 
потрошача.
Према речима Славка Мајсторовића, ускоро ће бити 
набављена пумпа за дренажни систем у ХЕ „Овчар 
Бања“ што ће истовремено представљати почетак 
реконструкције дренажног система који није био 
предвиђен у ревитализацији завршеној 2010. године. 
За лакши, савременији и прецизнији начин праћења 
стабилности бране у ХЕ „Међувршје“  предвиђена је и 
набавка оскултационе опреме.
Ремонтни радови у ХЕ „Електроморава“ обавиће се током 
септембра и трајаће седам дана по агрегату. Податак 
о трајању ремонта говори и о обиму радова, јер су обе 
електране потпуно ревитализоване и нове.

Мини ХЕ од 600 киловата
 Нешто што у доброј мери и у континуитету, од 
завршетка ревитализације,  заокупља пажњу запослених, 
је свакако  рад на припреми терена за уградњу мини 
хидроелектране од 600 киловата, истиче Мајсторовић. 
Наиме, на предлог стручног кадра Привредног друштва 
„Дринско-Лимске ХЕ“ покренута је иницијатива да се за 
сушне периоде, када је потребно обезбедити биолошки 
минимум протока воде преко бране, направи идејно 
решење за малу хидроелектрану у циљу што бољег 
искоришћења воде. Ова идеја је прихваћена од стране 
надлежних, добијена је сагласност ЕПС-а и ПД „Дринско-
Лимске ХЕ“ и очекује се да ће монтажа мини електране 
бити започета у првој половини јуна ове године. 

Усавршавање кадрова - приоритет
 - Људски ресурси су највеће благо сваке организације 
и зато је потребно да се овом питању посвети посебна 
пажња и да се едукацијом нарочито младих кадрова 
омогући континуирани развој и напредак предузећа, што 
ће бити један од приоритета у наредном периоду, сходно 
увођењу савремених технологија. Досадашња подршка 
Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ“ у сваком 
заједничком раду, инвестиционом и организационом 
смислу допринела је успешности рада Огранка ХЕ 
„Електроморава“ и очекује се да ће та сарадња бити 
настављена.          Ј. Пе�ковић

ХЕ „Електроморава“

Славко Мајсторовић,  дипломирани инжињер 
машинства, рођен je 09.10.1953. године у Чачку.
Радио је од 1979. у ДП“Агрострој“ у Чачку. Од 1999. 
до 2007. год. био је директор ДП „Аутосервис“.
Од 2004 -2005 члан УО“Дринских ХЕ“. Запослен је у
ХЕ“Електроморава“ од 2006 год. на пословима 
инжињера за техничку припрему и учешће у 
пословима везаним за ревитализацију.

Од 2013. године је директор огранка ХЕ 
"Електроморава"
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ХЕ „Зворник"

 Без обзира на све тешкоће које су током прошле 
године пратиле рад и производњу електричне енергије, у 
ПД „Дринско-Лимске ХЕ” није нарушавана инвестициона 
динамика. У току је четврта фаза ревитализације ХЕ 
„Бајина Башта” и припремни радови за ревитализацију  
ХЕ „Зворник”.
 Тендерска документација је стигла, добијене су понуде 
и сада се прегледа документација. Током наредна два 
месеца  анализираће се све понуде, отклонити евентуалне 
нејасноће и недоумице и до краја јуна све треба да буде 
спремно за потписивање уговора за рехабилитацију 
са избором испоручиоца опреме. На овом послу ради 
стручни тим кога чине чланови из дирекције ЕПС-а, ХЕ 
„Бајина Башта” и ХЕ „Зворник”.
 И у овој хидроелектрани предвиђено је повећање снаге 
за 25 до 30 одсто и исто толико повећање производње. 
Све што је рађено у ХЕ „Бајина Башта“, сада предстоји и 
у Зворнику. Планирана динамика радова је годину дана 
по сваком агрегату – дакле, четири године ће се радити 
агрегати, а једна година је потребна за израду физичког 
модела, тако да би цео пројект требало да се заврши за 
пет година. 
 -У сваком случају, ми ћемо покушати да урадимо 
рационализацију и да квалитетно и економично 
извршимо ревитализацију, како бисмо добили очекивани 
ефекат – продужење радног века агрегата за наредних 
40 година и повећање снаге, каже Мијодраг Читаковић, 
директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ”. 
 Квалитет, цена и ефикасност ревитализације су 
основни параметри од којих се неће одступити и управо 
они ће бити одлучујући приликом оцене понуда за овај 
обиман и веома сложен посао који предстоји наредних 
година. 
 -Свака активност на ревитализацији, ако се изводи у 
планираном времену, доноси  добит, а ако имате губитак 

времена – губите и ефикасност, јер повећавате трошкове, 
а тиме смањујете економичност ревитализације, каже 
Читаковић.
 Пројекат ревитализације обухвата замену главне 
електромашинске опреме (са повећањем пречника ра-
дних кола сва 4 агрегата) и замену помоћне опреме 
- система за дренажу и пражњење. Ревитализоваће 
се хидро-механичка опрема и чистилице, извршиће 
се реконструкција инсталација за грејање, хлађење и 
вентилацију, као и реконструкција система сопствене 
потрошње ХЕ.
 -У оквиру припрема за ревитализацију извршено је 
прокопавање речног корита, чиме је постигнуто снижење 
доње коте воде за просечно 50цм, што за последицу има 
повећање производње електричне енергије на годишњем 
нивоу од приближно 10 милиона kWh, истиче Милорад 
Драгић, директор ХЕ „Зворник”.
 У септембру 2012. Започети су радови на изградњи 
објеката за смештај нове команде, разводног постројења 
и блок трансформатора – Анекса машинске зграде, на 
десној обали, и Платоа, на левој обали Дрине.
 Анекс на десном сифонском блоку подиже се до круне 
бране, на коту од 164.00 мнв и на његовом врху биће 
изграђено ново разводно постројење 110 кV, док ће на 
Платоу бити смештени трансформатори агрегата А3 и 
А4. Због непредвиђених околности при рушењу стене 
и бетона, досадашњи радови текли су нешто сприје од 
предвиђене динамике, а посебна пажња обраћа се на 
безбедност људи и здравље на раду, наглашава Драгић.
У току је техничка контрола Главног грађевиснког 
пројекта реконструкције турбинских облога и сифона 
турбине.
 Ревитализација ће коштати око 70 милиона евра, а 
цео износ  покривен је кредитом КfW банке. Електропри-
вреда Србије и Привредно друштво обезбедиће средства 
за ситније радове.            Јасмина Пе�ковић

Почиње
подмлађивање

АКТУЕЛНОСТИ
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Реализован  Пројекат плаћања П2П у 
ПД „Дринско-Лимске хидроелектране“

Јединствена база
података

АКТУЕЛНОСТИ

	 	 Омо�ућен	 јединс�вен	 начин	 рада	 у	 облас�и	
плаћања	обавеза	према	добављачима	на	нивоу	ПД		и	
јединс�вено	 извеш�авање,	 ш�о	 је	 посебно	 важно	
за	 Пословодс�во	 Привредно�	 друш�ва	 у	 процесу	
доношења	правовремених	и	квали�е�них	одлука.	

 На основу захтева Дирекције за економско-финансијске 
послове ЕПС-а и Привредног друштва, од 
средине марта ове године, примењује се нови 
систем плана, анализе и извршења плаћања 
обавеза према добављачима и државним 
институцијама.
 Задаци радног тима, формираног 
почетком године решењем Директора ПД,  
били су: формирање јединственог контног 
плана и шифарника пословних партнера, 
врста промена, места трошка, контног плана 
на нивоу Привредног друштва, дефинисање веза између 
врсте документа у ПД и врсте документа према захтеву 
ЕПС-а, као и мапирање осталих тражених шифарника, 
израда новог програмског решења за финансијско 
књиговодство и финансијску оперативу са тестирањем 
и обуком корисника, унос почетног стања потраживања 
и обезбеђење нормалног функционисања пројекта 
после почетне фазе. Апликативно програмско решење 
омогућава тренутно ажурирање централне базе података, 
са било ког места у Привредном друштву, и квалитетно 
извештавање, што је добра основа и за будућа програмска 
решења за друге пословне податке (књиговодствене, 
рачуноводствене, техничко-технолошке) у наредном 
периоду.
 На овом обимном послу свакодневно је радио тим 
на нивоу руководилаца и непосредних извршилаца у 
службама финансија, рачуноводства, књиговодства и 
информационих технологија, заједно са ангажованим 
Консултантом.

 Извршени су послови, који су од значаја за реализацију 
поменутог Пројекта ЕПС-а, али су, истовремено, још више 
од значаја и за само Привредно друштво, јер омогућавају 
јединствен начин рада у области плаћања на нивоу ПД  
и јединствено извештавање, што је посебно важно за 
Пословодство Привредног друштва у процесу доношења 
правовремених и квалитетних одлука. Економичност 
поступака у обради поменутих података је подигнута 
на знатно виши ниво, централизована база података 
и јединствен начин манипулације подацима у свим 
огранцима ПД омогућавају систематично праћење тока 
докумената и кретања новца и самим тим, правилнију 
расподелу расположивих средстава за приоритетне 
обавезе, као и правовремено поштовање законских и 
уговорних обавеза.
 Функционисање овог система, успостављено је у 
потпуности према захтевима из Решења Директора 
Привредног друштва, као и надлежних у Дирекцијама 
ЕПС-а. О томе су обавештени надлежни руководиоци 
Пројекта ЕПС-а и ангажованог Консултанта ЕПС-а, који су 
потврдили ваљаност завршеног посла.
 Од свих привредних друштава ЕПС-а, ПД „Дринско-
Лимске ХЕ“ на старту је било у најнеповољнијој ситуацији, 
јер су сва друга Привредна друштва већ раније поседовала 
купљена апликативна програмска решења, која су већ 
имала уграђену већину потребних функционалности, док 
смо ми, практично, „кренули од нуле“, каже у разговору за 
наше новине, Љубодраг Јосиповић, руководилац Службе 
за ИТ. Наиме, претходно софтверско решење сопствене 

израде, није омогућавало централну 
базу на нивоу ПД (што је услов за 
П2П пројекат) и није користило 
савремене начине манипулације 
подацима од стране корисника 
(коришћење миша, падајућих ме-
нија и листи, избор свих врста 
штампача, ...), мада је задовољавало 
основне досадашње потребе ПД. 
Претходно апликативно решење 

је било израђено у Clipper програмском језику у MS 
DOS окружењу. Осим тога, за разлику од Главне књиге, 
оперативно књиговодство није било подржано било 
каквим апликативним програмским  решењем.
Из тих разлога, као и разлога неусаглашености врста 
шифарника на нивоу ЕПС-а и повремених измена захтева 
од стране ЕПС-а у току реализације пројекта, дошло је до 
кашњења у реализацији.
 Послови произашли из реализације Пројекта плаћања 
П2П, прелазе у редовне послове одговарајућих служби ПД 
„Дринско-Лимске ХЕ“.        Јасмина Пе�ковић

Председник Радног тима је био Драган Илић, 
руководилац финансијске службе, заменик Љубодраг 
Јосиповић, руководилац Службе за ИТ, чланови: Жељко 
Леонтијевић, Јелена Тошић, Вида Радовановић, Драгана 
Мандић, Снежана Леонтијевић, Зорица Јовановић, 
Даринка Василић, Нада Тајевић, Александра Ђурић, 
Зорица Цветковић и Слађана Хаџисалиховић. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА
И ЊЕГОВА ДОСТУПНОСТ

 Институт «Јарослав Черни« је на 
серверу у »Дринско - Лимским ХЕ« у 
Бајиној Башти инсталирао централни, 
аквизициони и кориснички сервер. Ови 
сервери су у непрекидној функцији од 
15.06.2011. године. »Дринско-Лимске 
ХЕ« су у јулу 2011. године, обезбедиле 
континуирани пренос података са SCADA 
система до аквизиционог ХИС сервера 
и овај пренос до данас неометано ради.  
»Дринско-Лимске ХЕ« су 12.07.2011.
године организовале континуални унос 
података у ХИС »Дрина« преко модула за 
ручни унос. У периоду од последња три 
месеца, у систем ручног уноса укључени 
су и Кокин Брод  и Увац. Једини објекат, 
који се не налази у систему ручног уноса 
је ХЕ «Зворник«.
 Институт »Јарослав Черни« је 
септембра 2011. године, пустио 
у рад портал за давање прогнозе 
дотицаја у сливу Дрине. Прогнозу је 
израђивало особље Института. За 
потребе организовања заједничког 
рада на изради прогнозе са именованим 
особљем на »Дринско-лимским ХЕ« 
у Бајиној Башти и у службама ЕПС-а, 
у просторијама ЕПС-а (Дирекција за 
трговину електричном енергијом) 
инсталирана је нова верзија aлата за 
израду прогнозе и нова верзија алата за 
приступ и преглед података. Институт 
је, током октобра 2012. године, објавио 
нову (унапређену) верзију портала на 
којој се објављује прогноза израђена 
од стране Дирекције за трговину 
електричном енергијом, уз подршку 
особља Института »Јарослав Черни«. 
У предметном периоду (од новембра 
2012. до марта 2013. године) заједнички 
рад се одвијао без већих прекида, осим 

ХИС ДРИНА

у периоду од 03.12.2012. до 12.12.2012. 
године. У овом периоду, ХИС је био 
потпуно функционалан у погледу 
аквизиције података, али из техничких 
разлога није објављивао ажурно стање - 
па самим тим ни прогнозе дотока.
 Из наведеног се може закључити 
да су створени услови за оперативно 
коришћење ХИС «Дрина«, као и да је 
успешно спроведен вишемесечни заје- 
днички рад на основу кога се може 
извршити анализа рада прогнозног 
модела. 
 Од 15.06.2011. године до 01.03.2013. 
године, у континуитету је прикупљено, 
са више од 200 мерних места, преко 
500.000 метеоролошких, хидролошких 
и експлоатационих података. Подаци су 
прикупљани са више система:
- SCADA система на ХЕ «Бајина Башта«  
Хидрометеоролошки завод Србије,
- Ручни упис података, Хидрометеоро-
лошки завод Црне Горе.
                                                
 SCADA СИСТЕМ НА ХЕ «БАЈИНА БАШТА«
 У сарадњи са Институтом »Михајло 
Пупин« и особљем ХЕ «Бајина Башта« 
успостављен је редован пренос са-
тних података из SCADA система на 
аквизициони сервер ХИС »Дрина«. 
Преносе се подаци о производњи на 
агрегатима, протицајима кроз турбине  
и преливна поља, као и коте горње и 
доње воде у акумулацији »Лазићи«. 
Подаци се добијају једном дневно у 
виду текстуалног фајла са извештајем, 
који се поставља аутоматски на ФТП 
сервер аквизиционог сервера. Одатле се 
аутоматски подаци обрађују и преузимају 
у централну базу ХИС«Дрина«. 

РУЧНИ УПИС ПОДАТАКА
 Ручни упис података на ХЕ«Бајина 
Башта« успостављен је у јуну 2011. 
године. На тај начин се уносе шесто-
часовни подаци о котама горње воде, 
дотоцима и испуштањима на ХЕ«Пива« 
и ХЕ«Потпећ«, као и кота горње воде у 
акумулацији »Спајићи«. Уз то, уносе се 
шесточасовне  температуре ваздуха и 
дневне падавине на објекту ХЕ «Бајина 
Башта«. Ручни упис података врши 
посада команде ХЕ«Бајина Башта«.
 Током новембра 2012. године, оспо-
собљен је ручни унос на »Лимским ХЕ« 
преко кога се уносе дневни подаци о 
котама горње воде, дотоцима и испу-
штањима на ХЕ «Увац« и ХЕ «Кокин 
Брод«. Податке уноси особље »Лимских 
ХЕ « у Новој Вароши. 
Такође, током новембра, обезбеђен је 
и ручни унос за ХЕ«Зворник« за унос 
шесточасовних података о котама 
горње воде, дотоцима и испуштањима 
у ХЕ«Зворник«. До данас ови подаци 
се не уносе услед нерешених техни-
чких питања на информатичкој инфра-
структури ХЕ«Зворник«

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД СРБИЈЕ
 Још у оквиру ХИС »Дрина« успоста-
вљен је протокол са Републичким хидро-
метеоролошким заводом Србије, РХМЗ 
свакодневно преко свог ФТП сервера 
пружа дневне податке о температурама 
ваздуха, падавинама, висини снега и 
влажности ваздуха на метеоролошким 
станицама: Лозница, Златибор и Сјеница. 
Такође, на истом месту се објављује 
дневни извештај са хидролошких 
станица Пријепоље и Радаљ – где су 
доступни водостај  и протицај у 06:00. 
Примећен је одређен број нелогичности 
у објављеним вредностима висине снега, 
које су отклоњене у процесу валидације 
података.
               
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД ЦРНЕ 
ГОРЕ
 Посредством јавне веб презентације 
Хидрометеоролошког завода Црне 
Горе доступни су дневни подаци о 
минималним и максималним темпе-
ратурама ваздуха и укупним падавинама 
на следћим станицама: Андријевица, 
Беране, Бијело Поље, Колашин, Мојковац, 
Плав, Пљевља, Подгорица, Рожаје и 
Жабљак. Такође, доступни су и водостаји 
у 06:00 на хидролошким станицама 
Бијело Поље, Двусање и Требаљево. Ови 
подаци се аутоматски преузимају са 
постојеће јавне веб презентације, тако да 
не постоји никакав уговорени протокол.

Институт "Јарослав Черни" - Презентација система
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ИНСТИТУТ
"МИХАЈЛО
ПУПИН"

  Нови систем управљања у ХЕ "Бајина Башта"

  Као година оснивања  Института 
Михајло Пупин« узима се 1946 – када 
је Српска Академија Наука (САН) 
оснива два Института и то: Институт 
за телекомуникације и Институт 
за електронику. Из састава ова два 
института Влада ФНРЈ оснива 1947. 
године Централни радио-институт 
владе ФНРЈ, а потом 1948. године, из 
његовог састава Министарство за 
електропривреду оснива Институт за 
електропривреду Српска Академија 
Наука (САН), 1950. године,  обједињује    
ова четири института у Институт 
»Никола Тесла« за испитивање еле-
ктричних појава. Извршно веће 
Народне скупштине Народне Репу-
блике Србије, 1959. године, из састава 
Института »Никола Тесла« одваја 
групу научника и истраживача и 
оснива Институт за електронику и 
телекомуникације »Михајло Пупин«, 
и тада се први пут у називу Института 
помиње име нашег великог научника 
Михајла Пупина. Извршно веће 
Скупштине Народне Републике Србије 
и суоснивачи – Електротехнички фа-
култет, ЕИ Ниш и »Енергопројект« 
издвајају 1961. године две лабораторије 
из Института за нуклеарне науке »Борис 
Кидрич« : Лабораторију за аутоматику 
и Лабораторију за дигиталну технику и 
прикључују их Институту за аутоматику 
и телекомуникације »Михајло Пупин« 
и при томе, истовремено, врше његову 
темељну реорганизацију. У периоду 
од 1961. до 1998. године, Институт 
»Михајло Пупин« пролази бројне 
организационе промене до садашњег 
Друштвеног научноистраживачког 
предузећа »Михајло Пупин« (1998), 

који чини систем од једног матичног и 
седам зависних предузећа. Међутим, без 
обзира на свој правни статус, Институт 
»Михајло Пупин« је потпуно тржишно 
оријентисана компанија чији опстанак 
на тржишту зависи од тога шта од свог 
научноистраживачког рада може да 
преточи у пројекте и производе (сам, или 
са својим кооперантима) и пласира на 
домаћем, или међународном тржишту.
  Због тога се Институт развијао и 
као научноистраживачка и развојна 
институција и као хај-тек компанија. Од 
свог оснивања, Институт је регионални 
лидер, а у неким случајевима и светски 
лидер у примени нових технологија. 
Дугачка је листа достигнућа у пре- 
тходних шест деценија, која на најбољи 
могући начин илуструје разноврсност 
истраживања, развоја и програма у 
Институту »Михајло Пупин«
  У Институту »Михајло Пупин« ради око 
250 истраживача (7 универзитетских 
професора, 22 доктора и 35 магистара), 
који су основно универзитетско знање 
стекли на Електротехничком факултету 
у Београду, а магистарске и докторске 
студије завршили или у Београду или у 
неком од европских и светских центара.
   Институт »Михајло Пупин« је 1997. 
године основао више предузећа, која 

су наставиле дугогодишње програме 
и традицију  ранијих организационих 
делова Института.
  У 2013. години, од првобитно основа-
них, наставила су да послују самостално, 
и да одговарају за техничку успешност 
и свој финансијски резултат, следећа 
привредна друштва:  »ИМП Аутоматика«, 
«ИМП Рачунарски системи«, «ИМП 
Телекомуникације«, «ИМП –Пиезо-
технологија«, «ИМП Пословне услуге«  
као и »ИМП Научнотехнолошки парк«  
којег је такође, основао Институт 
«Михајло Пупин« д.о.о. 2003. године са 
100% власништвом над улогом.
  Институт »Михајло Пупин«  и наведена 
привредна друштва, чине систем који 
нема својство правног лица, али који 
обезбеђује заједничко планирање 
инвестиција и дугорочног развоја, 
заједнички наступ на тржишту и вођење 
политике квалитета, маркетинга и 
финансија.
   Током свог дугогодишњег успешног 
рада, Институт »Михајло Пупин« је 
остваривао веома плодну сарадњу са 
Електропривредом Србије, њихово знање 
уткано је у »ТЕНТ«, «Електромораву, 
«Лимске ХЕ«,… а у ревитализацији ХЕ 
«Бајина Башта« су урадили нови систем 
управљања, надзор и сигнализацију.       
                 М.Ђокић 

 Након успостављања редовног пре-           
носа података у јуну 2011. године, 
услед појаве нових извора и потреба за 
новим величинама вршене су допунске 
активности на развоју компоненти 
система за оперативну аквизицију 
осмотрених података.
- На сајту synop.meteos.rs доступни су 
подаци из декодираних синоптичких 
извештаја РХМЗ Републике Српске и 

ХМЗ Црне Горе. Међу станицама чији се 
подаци објављују и Никшић, Вишеград 
и Фоча, које су предвиђене у моделу, али 
нису доступне преко раније коришћених 
извора. Развијен је алат за аутоматско 
преузимање дневних података са 
поменутих станица. Подаци са ових 
станица нису увек доступни, али су 
поуздани.
- Од фебруара 2013. на сајту РХМЗ 

Републике Српске су доступни водостаји 
у 09:00 на хидролошким станицама 
Бастаси, Фоча и Рудо. У току је израда 
алата за аутоматско преузимање ових 
података. Постоје расположиве криве 
протицаја за профиле Бастаси и Фоча, 
па ће бити могуће извођење података о 
протицајима на овим профилима.
                                                                                    М.Ђокић
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ћемо продужити за три године – 
каже Гагић. Од осталих активности, 
треба издвојити радничке спортске 
игре хидраша, које треба да се 
одрже у Бајиној Башти (ако их буде), 
затим екскурзије, излете и наравно 
рехабилитација и лечење радника 
у бањама, а помоћ болеснима и 
угроженима се подразумева –каже 
Гагић.
 Наравно, план активности под-
разумева и финансиjски план, који је 
усвојен на седници Извршног одбора 
синдиката у марту 2013. године.
   На поменутој седници је договорено 
да сви чланови Извршног одбора 
синдиката ХЕ«Бајина Башта« у 
писаној форми доставе предлоге 
измена и допуна Статута Синдиката 
ХЕ«Бајина Башта« ако их имају, те 
да се о њима расправља на следећој 
седници.
    М. Ђокић

СИНДИКАТ

 За	председника	синдика�а	
ПД	 »Дринско	 -	 Лимске	 ХЕ«	
изабран	 Будимир	 Га�ић	из	 ХЕ	
«Бајина	Баш�а«

   Сходно Одлуци Главног одбора 
Синдиката ЕПС-а да се до краја 
2012. године одрже избори у свим 
синдикалним организацијама у 
ПД «Дринско-Лимске ХЕ« су 11. де-
цембра одржани избори  за ново 
синдикално руководство у свим 
Огранцима привредног друштва.
Избори су најпре одржани по 
службама како налажу важећа 
изборна правила синндиката, а 
потом су изабрани представници у 
Координациони одбор синдиката 
ПД «Дринско-Лимске ХЕ« и предсе-
днички избори.
    У ХЕ «Бајина Башта« најбројнијој 
синдикалној организацији, одржана 
су два круга  избора за председника 
Синдиката и изабран је Будимир 
Гагић из Службе машинског 
одржавања. Такође, изабрано је 
по представничком систему, 11 
чланова Координационог  одбора 
синдиката ПД «Дринско-Лимске 
ХЕ«, а затим за председника си-
ндиката привредног друштва је 
једногласно изабран Будимир 
Гагић. За члана Главног одбора 
синдиката ЕПС-а изабран је Владан 
Маринковић. 

    Дакле, у наредне четири године 
Синдикат привредног друштва ће 
водити ново руководство, а циљеви 
и задаци су практично стари – 
борба за бољи материјални положај 
радника и остваривање права из 
радног односа, спорт и рекреација и 
брига о здрављу радника.
Наравно, све у складу са радом 
Главног одбора синдиката ЕПС-а, 
који води генералну политику 
синдикалног ангажовања у пре-
дузећу. Ових мартовских дана, 
Главни одбор Синдиката ЕПС-а је 
ангажован у преговорима са Владом 
Србије и пословодством ЕПС-а око 
нове организације ЕПС-а, нема 
ту апсолутне сагласности, нису 
искључени и неки радикалнији 
потези као што је штрајк, рецимо, 
како би се радници заштитили и 
осигурали за будућност – истиче 
председник Гагић. Што се, пак тиче 
задатака и активности синдиката 
у ПД «Дринско-Лимске ХЕ« - они су 
познати и непроменљиви. Истекао 
је Колективни Уговор у фебруару, 
продужен је за шест месеци, а крајем 
марта, након договора са директо-
ром, поменути Колективни Уговор 

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО

 Нови председник -
Будимир Гагић
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 Неколико дана после избора у 
Синдикату ПД «Дринско - Лимске 
ХЕ« у децембру прошле године, 
нови Извршни одбор синдиката 
је именовао нову комисију Фонда 
солидарности ХЕ«Бајина Башта«. 
Комисија Фонда солидарности 
броји седам чланова, по један 
представник сваке службе. Ново-
изабрани чланови Комисије Фонда 
солидарности у 2013. години су: 
Љубодраг Јездић, Милош Спасоје-
вић, Олга Полић, Јоле Радовановић, 
Мићо Стаменић, Зоран Тодоровић и 
Милутин Ђокић.
 Председник Комисије Фонда 
солидарности је Љубодраг Јездић, 
по трећи пут изабран, заменик 
председника је Милош Спасојевић, 
а благајник је Олга Полић, такође 
трећи пут изабрана. Податак да је 
неко трећи пут изабран довољно 
говори о досадашњем  раду. 
Мандат чланова Комисије траје 
четири године - колико и мандат 
новоизабраног синдикалног руко-
водства .
 Подсећања ради, Фонд солида-
рности је основан у марту 2004. 
године, по принципу добровољног 
чланства и до сада веома 
успешно функционише, тако да 
сваке године, у зависности од 
расположиве количине новца, 
проширује обим давања својим 
члановима – истиче Љубодраг 
Јездић, нови - стари председник. 
Увек има основа за приговоре 
када се паре деле, али тајна веома 
успешног рада Фонда солидарности 
је стриктно придржавање одредаба 
Правилника Фонда солидарности- 
акту којим су дефинисана права и 
обавезе члана Фонда солидарности. 
Радници у Фонд издвајају 0,5% 
из личног дохотка, а предузеће, 
по Колективном уговору издваја 
0,3%. Оваквим начином редовног 

финансирања и одговорним распо- 
лагањем новцем, Фонд солидарно-
сти је, из године у годину све јачи, 
а тиме су и могућности за помоћ 
корисницима све веће. 
 Месечно, у просеку око 30 до 40 
чланова користи давања Фонда 
солидарности по разним основама – 
позајмица, рођење детета, боловања, 
лекови са негативне листе, болничка 
снимања, која се плаћају, смртни 
случајеви у породици и др.
 У ХЕ «Бајина Башта« око 98% 
укупног броја радника су чланови 
Фонда солидарности – податак 
који доказје да су радници итекако 
препознали свој интерес у ФС – каже 
Јездић.
 Бесповратна средства Фонда дају 
се у следећим случајевима:
- Смрти родитеља и ужих чланова 
породице  (муж,жена деца) у висини 
од 25.000 динара.
- У случају смрти члана Фонда – 
породици ће се исплатити 30.000 
динара
- У случају штете на објекту у коме 
станује члан Фонда, настале дејством 
природних непогода (поплава, 
пожар, ветар, земљотрес) уз проверу 
висине штете од стране трочлане 
комисије Фонда солидарности, до 
20.000 динара.
- Изузетно, помоћ члану Фонда 
може се дати највише два пута 
годичње – ако се утврди да је помоћ 
неопходна.
- За случај болничког и ку-
ћног лечења члана ФС (осим 
породиљског) у трајању дуже од 20 
дана - исплатиће се износ од 10.000 
динара, осим за боловање које је 
плаћено у 100% износу и то једном у 
току календарске године.
- За случај болничког и кућног 
лечења дужем од 30 дана исплатиће 
се износ од 20.000 динара, осим 
за плаћено боловање у 100% 

износу и то највише једном у току 
календарске године.
- За случај болничког и кућног 
лечења, дужем од 60 дана, исплатиће 
се износ од 25.000 динара, без обзира 
да ли је боловање плаћено у 100% 
износу и то највише једном у току 
календарске године.
- Члану Фонда солидарности за 
рођење детета додељује се беспо-
вратна новчана помоћ у износу од 
25.000 динара.
- Члановима Фонда солидарности 
се дају бескаматне позајмице 
у износу до 36.000 динара. Та 
добијена средства се враћају у року 
од шест месеци у 12 рата путем 
административне забране. Сва 
побројана давања средстава Фонда 
подразумевају да и члан Фонда 
испуњава своје обавезе према Фонду 
- истиче Јездић. 
- Средства Фонда солидарности 
могу се дати на бескаматну 
позајмицу било ком члану Фонда  
у износу од 36.000 динара, под 
условом да се благовремено пријави 
и да је платежно способан да уредно 
враћа позајмицу.
                           М.Ђокић

НОВА  КОМИСИЈА 
ФОНДА  СОЛИДАРНОСТИ

  Љубодраг Јездић
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 Седео сам једном приликом са Милорадом 
Мијановићем, пословођом електро радионице у ХЕ 
«Бајина Башта«, кога сви зову доктор. Загледани у 
прошлост, пребирали смо по сећањима све док »доктор«  
не помену загат. – Какав загат, црни докторе, то је реч из 
приче о преграђивању Дрине, откуд ти ту и тада када још 
радиш, то је немогуће. Еее, отеже доктор у свом стилу, 
све је могуће осим дрвеног шпорета, а и он је могућ, али 
само за једну ватру! Био ја тада ученик у »Хидротехници« 
сваки дан пун аутобус ученика долазио у Перућац.
 Податак да је доктор преграђивао Дрину те да још 
ради, а јануара, ове године је примио јубиларну награду 
за 20 година рада у ХЕ«Бајина Башта«  наговештава 
његову бурну и занимљиву радну биографију, те прича 
отпоче. 
 Рођен је 28.12.1948. године у Лугу, у Бајиној Башти где 
је завршио осмогодишњу школу. Електричарски занат 
учио три године у »Хидротехници«, која је била главни 
извођач радова на градњи ХЕ«Бајина Башта«. Јесте, јесам 
преграђивао Дрину у Гаочића пољу, а занат сам учио код 
покојног Боже »Главоње« који је, по завршетку градње 
електране отишао на »Ђердап« - каже популарни доктор. 
Па се присећа како је качио разглас да се Тито боље чује за 
време свечаног пуштања ХЕ«Бајина Башта« 27. новембра 
1966. године, прослава трајала цео дан. 
 По завршетку заната, прву кору хлеба зарадио 
у предузећу »Црни Врх« ту је радио само четири 
месеца 1968. године, па отишао да одслужи војни 

ОПУШТЕНО
ДО КРАЈА

рок од 18 месеци - до 1970. године. Онда се запослио у 
»Хидротехници«, отишао на градњу ХЕ«Мратиње« али је 
остао само три месеца. Спаковао нешто мало преобуке, 
торбу на леђа и правац – Немачка. Радио до 1978. године 
по Немачкој, са својим шрафцигером шпартао је уздуж и 
попреко по Немачкој, водио монтажу електроопреме и 
електричне инсталације на многим важним и великим 
објектима. Доста му било и те Европе, вратио се и запослио 
у « Металну« из Марибора, радио на градњи  РХЕ  - цевовод 
и темељне испусте. Остао је и после пуштања у рад 1982. 
године до 1987. на одржавању. Онда, опет, торбу на леђа 
и запуцао за Словенију. Радећи у предузећу »Метална« 
12,5 година учествовао је на градњи многих великих 
објеката –»Југотурбина«, Жељезара »Равне«...стигао је са 
овом фирмом да ради девет месеци на далеком Исланду. 
А, пуне четири године је радио на градњи ХЕ«Вишеград«.
 Када је завршена градња ХЕ«Вишеград« ту се обрео 
Раденко Петровић, тадашњи технички директор 
ХЕ«Бајина Башта«, који га је позвао да дође у ХЕ »Бајина 
Башта«. Доста је, вала, било лутања по белом свету, 
пристаде доктор, па 1991. године дође у своју Бајину 
Башту, радио једно две године преко Комуналног 
предузећа, а од 1993. године је коначно, удружио свој рад 
на неодређено време у ХЕ «Бајина Башта«.
 »Доктор« Мијан је мајстор посебног кова. Таквих је 
мало, за таквог мајстора се каже  - има кефало (ова реч 
се не преводи, а значи са за њега нема тајни у занату 
или нерешивих проблема. Не личи мајстор Мијан баш 

Репортажа	о		Милораду	
Мијановићу	–»Доктору«,	пословођи		
електрoрадионице	у	ХЕ«Бајина	Башта«
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КАТАРАКТА И  ГЛАУКОМ

ЗДРАВЉЕ

	 	 	 Без	 обзира	 на	 �о	 ш�о	 су	 сва	 чула	 за	 човека	
�одједнако	би�на,	издваја	се,	и�ак,	чуло	вида	�реко	
ко�а	 се	 �рима	 чак	 80	 одс�о	 информација.	 За�о		
ни	 мало	 не	 чуди	 ш�о	 људи	 када	 делимичмо	 или	
�о��уно	из�убе	вид		�реживљавају	�раву	драму.	А	до	
�о�а	нажалос�	долази	услед	физиолошко�	�роцеса	
с�арења,	као	ш�о	је	�о	у	случају	ка�арак�е		или	
збо�	 �лаукома	 који	 се	 обично	 касно	 �ре�ознаје,	 а	
може	да	�раје	�одинама.
	 	 	 То	 какве	 су	 ове	 две	 болес�и	 и	 како	 нас�ају,	
објашњава	оф�алмоло�	�роф.	др	Ђорђе	Кос�ић	са	
бео�радско�	Медицинско�	факул�е�а.

 Катаракта представља замућење сочива које се 
најчешће јавља као последица процеса старења. До 
замућења може да дође и због других фактора – као 
што су зрачење, повреде и запаљења разних структура 
ока, метаболичке промене у организму ...
 У сваком случају, за нормалан вид је неопходно да 
све структуре у оку буду провидне што се  наравно  
односи и на сочиво. А оно служи за фокусирање светла 
које долази са  предмета у жуту мрљу образујући слике. 

ЛЕЧИТИ И СЛЕПИЛО СПРЕЧИТИ
 У процесу старења долази до поремећаја у самом 
метаболизму сочива, које полако почиње да се мути, 
односно почиње процес катаракте. Он  обично почиње 
у шестој деценији, а у осмој чак половина особа има 
проблем ове врсте. Последњих година број катаракте се 
непрекидно повећава, с тим што се све више јавља код 
млађих особа.
 Катаракта има врло постепен ток. Не прате је 
никакви болови или неке друге сметње. 
 Прво се јавља на једном, па тек онда на другом оку. 
Због тога пацијенти понекад  нису ни свесни да не виде 
добро, јер им здраво око ствара такав осећај. Међутим, 
ово може бити опасно, нарочито у саобраћају јер сужава 
видно поље. Осим тога, људи који не знају да имају 
катаракту имају потребу да појачавају светло, а чини 
им се да слова у која гледају нису једнака. За катаракту 
је лек избора – операција. Замућено сочиво се уклања, 
али оставља танка природна опна у коју се ставља 
вештачко сочиво. Хируршки захват је комфоран, 
обавља се у локалној анастезији, са ултразвуком за 
уклањање сочива. Савремене методе омогућавају да се 
за уградњу користе сочива, која не изазивају реакцију 
ока на страно тело. Последњих година користе се и 
код нас мултифокална сочива, која после операције 

ни једном другом електричару, а упознао сам многе за 
ове све протекле године. Ти стари мајстори нису хтели 
да знање пренесу млађима, крили су тајне заната, тако 
су чували свој реноме, а доктор баш супротно ради, увек 
сваком млађем колеги све објасни, подучи га, посаветује. 
Готово сви велики мајстори воле да се хвале, а доктору то 
ни на крај памети није. Он ћути и маестрално обавља свој 
посао. Причао ми Боле Мандић, дугогодишњи пословођа 
електро радионице – било  нешто у квару у ХЕ, сјатили 
се бројни стручњаци, али ни макац. Наишао доктор, 
осмотрио у пролазу, па рекао – Боле, овде нема нуле, сад 
ћу ја. Вратио се са алатом, поправио квар и отишао не 
јавивши се никоме. Онда, један од стручњака, који су тај 
квар тражили, притиснуо тастер, па радосно узвикнуо – 
ово ради! Питао сам доктора о томе, неће да прича, само 
одмахну руком и процеди – их, колико је тога било ...
 Доктор Мијан је веома омиљен у колективу ХЕ«Бајина 
Башта«, а није ни чудо. Радан, стручан, а добар као хлеб. 
Свакоме хоће да помогне, а никада ни једну ружну реч 
није изговорио о другоме. Ћутљив је, а дружељубив. 
Његова животна филозофија може да стане у само једну 
реч, чаробну реч, која гласи – опуштено. А, доктор је, 
вала, баш опуштен, делује умирујуће и на све око себе као 

бенседин. Када се из белог света вратио коначно кући- 
ондашња цела Југославија се тресла од страха, владала 
је епидемија вариоле. Одмах су га стрпали у карантин 
да прими вакцину. Скинуо доктор јакну да би вакцину 
примио, гледао где јакну да окачи, нигде чивилука. Он 
изађе у ходник, нађе слободан чивилук, окачи јакну и 
оде да прими ту вакцину, а у џепу јакне сва зарада, коју је 
стекао радећи по Немачкој - 20.000 марака, које је донео 
да прави кућу! - Да се најежиш.
 Срећом, Бог штити храбре, изгледа и опуштене, донео 
доктор лову, кућу направио, троје деце ишколовао и 
извео на пут. А био и остао опуштен до краја, 28. децембра, 
ове године  иде у пензију, навршава 65 година, а не зна 
колико стажа има, није се уопште тиме оптерећивао. 
Са увек присутним осмехом, доктор вели – прикупићу, 
полако. И опуштено, наравно. 
 Елем, прохујало са вихором докторово радно време, у 
пензију ваља ићи, али неће доктор у мировину никада. 
Доктор докон не може. Има пластеник, гаји поврће, а 
посао који највише воли је да отресе шљиве, покупи их, 
испече ракију и попије. Комплетан инжењеринг.
 Па, живели докторе, срећна Ти пензија! Дабогда је 
уживао онолико колико си радио.            М.Ђокић
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онда црвени и боли. Ако овакво стање предуго траје 
– може доћи и до запаљења ока, као и до пропадања 
очног живца.
 Што се тиче превентиве – свако ко мења  наочаре 
на близину треба да обави преглед код очног лекара, 
јер само офталмолог може да открије све евентуалне 
промене, од најранијих у сочиву, до очног притиска. 
Заправо, прегледом могу да се утврде најранији знаци 
катаракте.

К АТАРАКТА И  ГЛАУКОМ

ЗДРАВЉЕ

	 	С	дру�е	с�ране,	појава	�ри�иска	у	очима,	сужење	
видно�	�оља	и	извесне	�одине	�реба	да	�одсе�е	да	је	
време	за	�осе�у	очном	лекару	ради	бла�овремено�	
лечења	 	због	 једне	дру�е,	�рилично	раширене	боле-
с�и.	 Заправо,	 код	 лекара	�реба	 о�ићи	 док	 је	 још	
увек	 очуван	 цен�рални	 вид.	 Заш�о	 је	 �о	 важно-	
објашњава	�роф.	др.	Кон�ић.

 Можда ови симптоми не указују да је нешто озбиљно, 
а можда је прави тренутак за откривање глаукома, 
болести коју управо прате ови симптоми. Глауком 
уопште није безазлена болест, јер ако се не лечи на 
време - може да доведе и до слепила. Нажалост, обично 
се касно препознаје, јер нема уобичајених симптома 
попут бола или црвенила. Најчешће се дијагностикује 
неколико година након настајања, када већ дође до 
губитка централног вида, односно када особа не може 
да чита. А, тада је степен оштећења очног живца већ 
врло велики. У таквој ситуацији очни живац није могуће 
поправити – па се лечење практично своди на гашење 
пожара. Зато је ефекат и најбољи чим се уочи сужење 
видног поља, док је централни још очуван.
  Код извесног броја људи појава глаукома је наследна, 
али код већине узрок је непознат. Зато је и важно да се 
болест открије што раније. Мерење очног притиска, 
преглед видног поља и очног дна дају прецизан одговор 
да ли је глауком присутан или не. Промене у видном 
пољу, иначе, најбоље уоче возачи, који изненада 
почињу слабије да виде бочно.
  Да би се избегла свака сумња на глауком, неопходне 
прегледе треба урадити у тренутку када особа код 
лекара дође због наочара за читање, а то је већ после 
45. године. На ово би посебну пажњу требало да обрате 

ГЛАУКОМ
сви они, који по наочаре одлазе у оптичарску радњу, 
а поготово тамо где нема очног специјалисте. Јер, они 
могу да добију наочаре, али да основни проблем остане 
сакривен. А само благовремено откривање болести 
може да значи успех у лечењу, за шта је неопходан 
преглед стручњака. 
  Што се тиче лечења глаукома, постоји читава лепеза 
лекова, који регулишу очни притисак, да га сведу у 
нормалне оквире, јер је висок. Међутим, и овде треба 
бити опрезан, јер  не значи да свако ко има висок очни 
притисак има и глауком. Некада глауком може да се 
јави и код нормалног притиска. Примера ради, седам до 
осам одсто људи, старијих од 45 година има повишен 
очни притисак, а само један или два посто њих има 
глауком. Глауком захтева доживотно лечење, јер је реч 
о хроничној болести. Међутим, захваљујући савременој 
медикаментозној терапији, особе са овом болешћу 
могу нормално да раде. Тек код мањег броја оболелих 
потребно је хируршко лечење.              М.Ђокић

БЕЗ  НАОЧАРА

 У току самог настајања катаракте, људи 
одједном схвате да могу да читају без наочара, 
иако наочаре носе. То је због тога што у тој 
фази долази до такозваног бубрења, односно 
увећавања сочива, са повећавањем преломне 
моћи које им омогућава да читају. С друге стране, 
у негативном смислу се мења вид на даљину тако 
што се погоршава.      

омогућавају јасан вид и на даљину, и на близину без 
употребе наочара. Постоперативни опоравак је далеко 
краћи него што је било раније. Већина људи се оперише 
у оквиру једнодневне хирургије, а због сигурности 
остаје једну ноћ у болници. Лекови се користе једино 
у постоперативном периоду да би смањили реакцију 
ока на страно тело, односно на вештачко сочиво. Код 
особа које болују од глаукома или од шећерне болести, 
а добили су и катаракту, веома је важно урадити 
операцију катаракте у најранијој фази болести да би 
промене на очном дну могле лакше да се контролишу.
- Често се дешава да неколико година после операције 
долази до замућења танке опне у којој се налази сочиво, 
због чега се каже да се катаракта вратила. Међутим, овде 
је довољно да се ласерским зрацима уклони опна и да 
се вид значајно поправи. И ова интервенција се обавља 
у локалној анастезији и није болна. Иначе, уколико 
се катаракта не оперише на време, у одмаклој фази 
може да дође до скока очног притиска. Очни притисак 
настаје  због блокирања отицања очне водице, па око 
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ЗАБАВНА  СТРАНА

Ш Т Е Д Њ А
 Због штедње  и хроничне беспарице  речено је 
да прославе 27. новембра – Дана ХЕ”Бајина Башта” 
неће бити. Међутим, неко скромно славље је ипак 
било.
     Било је да се нешто чалабрцне и попије, али 
стојећи. Пензионере нису звали, али и да јесу – не би 
дошли. Они не могу стојећи …

Г О Д И Н Е  И  П Е Н З И Ј А
 Гордана Петковић, технички секретар, која је 
испунила један услов за одлазак у пензију, уместо 
приче када иде у пензију  рече Радисаву Матићу, 
помоћнику директора за производњу и одржавање 
– ја не знам са ким ћу ја радити када ти одеш у 
пензију?!
 Матић, који је седам година млађи од ње остаде 
без текста, али Гоца сама одговори на своје питање – 
са Читаком!
             
Л О Г И К А
 Из године у годину  расте број младих људи  
који одлазе у бање ради рехабилитације о трошку 
привредног друштва. Један синдикалац, чије име 
не помињемо има и објашњење. Овима старима 
никаква бања више не може помоћи, а млађима 
ће та рехабилитација помоћи, а ако и не помогне – 
пријаће им!
                          
ПРАГМАТИЧНО РЕЗОНОВАЊЕ
 Отишла жена код лекара, а он јој рекао да јој је 
остало још само 12 сати живота.
 Жена дође кући и саопшти ту тужну вест мужу 
и каже – одлучила сам да тих последњих 12 сати 
проведем у лудом сексу са тобом.
- Не долази у обзир.
- А зашто?
- Лако је теби, ти ујутру не устајеш!

С Р Е Ћ А
 Дуги низ година на десетине хиљада младих одлази 
из Србије у бели свет у потрази за срећом. Тужна 
је то чињеница, имамо одлив мозгова које смо 
школовали, а увозимо криминалце. А може човек 
и  у Србији бити срећан. Купиш ципеле за два броја 
мање, па када их изујеш – нико од тебе срећнији!

 О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е 
 Како је Црногорац постао лењ?
- Па, рекао му Босанац – седи ту болан да ти  
 објасним …

- СРБИЈА ЈЕ У ДРУГОМ СТАЊУ – РОДИЋЕ  МЕЧКУ !

- НОРМАЛНО ЈЕ ДА СРБИ ЗИДАЈУ КУЛЕ У ВАЗДУХУ,  
   ОНИ СУ НЕБЕСКИ НАРОД.

- НЕКАДА ДАВНО СРБИ СУ ИМАЛИ ЗЛАТНЕ 
   КАШИКЕ, А ДАНАС САМО КАШИКАРЕ!

- СРБИ ДАНАС ЛЕТЕ ВИСОКО САМО АКО НАГАЗЕ НА 
   МИНУ!

- ИЗАШЛИ СМО НА УЛИЦЕ ДА СМЕНИМО  ВЛАСТ, 
   ОНДА НАС ЈЕ ТА НОВА ВЛАСТ ИСТЕРАЛА ИЗ 
   ФАБРИКА НА УЛИЦЕ!

- У СРБИЈИ СЕ МНОГО КРАДЕ И ТО ЈЕ ДОБРО. 
   ЗНАЧИ, ИМА ЈОШ!

- ДОК СЕ НАМА ГАЋЕ ВИДЕ – ПАРА НА ПАРУ ИДЕ!

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

- СРБИ СУ НА КОСОВУ МАЊИНА, АЛИ СУ У ХАГУ У 
   ОГРОМНОЈ ВЕЋИНИ!

- ПО ПИТАЊУ КОСОВА ЈЕДИНО ЈЕ ЈАСНО – ДА ЈЕ 
   СВЕ НЕЈАСНО!

- МОЈА ЖЕНА ЈЕ КАО ВИНО – УДАРА У ГЛАВУ!

- ДОК ЈЕ ОН ТРАЖИО ТРЕЋЕГ ЗА ПРЕФЕРАНС 
– ОНА НАШЛА ДРУГОГ!

- НЕ ПОЗНАЈЕМ ВОЈНИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АЛИ БИХ 
   РАДО ДЕМОНТИРАО СЕКС БОМБУ!

- СТЕЗАЛИ СМО КАИШ – ДОК НИСМО ПУКЛИ!

- СЕЉАЦИ СУ СКИНУЛИ ЛЕТИНУ, ОНДА ЈЕ ДРЖАВА 
   СКИНУЛА СЕЉАКЕ!

- ЉУДСКИ ЈЕ ТО – РАДИШ КАО КОЊ, А ЖИВИШ КАО  
   ПАС!

- АЛКОХОЛИЧАРИМА НЕ ЦВЕТАЈУ РУЖЕ, ИАКО 
   СТАЛНО ЗАЛИВАЈУ.

- ЗНАМ ДА АЛКОХОЛ НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМ, АЛИ 
   НЕ РЕШАВА НИ МЛЕКО!
                                                                                    М.Ђокић

ТУ ОКО НАС АФОРИЗМИ
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