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КО РАК НА ПРИ ЈЕД (II)КО РАК НА ПРИ ЈЕД (II)
К о рак на при јед је био на слов 

јед ног од не дав них на ших увод-
ни ка. Та да смо као једно од веома 
сложених и значајних питања, ко-
мен та ри са ли ре зул та те на сто ја-
ња Елек тро при вре де да у про це су 
ре струк ту ри ра ња фир ме про на ђе 
та кав об лик ор га ни за ци је ко ји би 
зна чио ускла ђи ва ње спе ци фич но-
сти елек тро е не тр гет ског си сте ма 
Цр не Го ре и ди рек ти ва ЕУ.

Ка ко је све у ве зи са Елек тро-
при вре дом ком плек сно и у цен тру 
ве ли ких рас пра ва, та кве су би ле и 
ак тив но сти и од лу ке, ме ђу ко ји ма 
су не ке, на кон ви ше го ди шњег ра да, 
кон кре ти зо ва не у по сљед њих мје-
сец, или ви ше да на. 

Иако је ри јеч о пи та њи ма од ко-
јих се са мо не ка ди рект но од но се на 
Елек тро при вре ду као фир му, све је 
ду бо ко по ве за но са си сте мом ко ји 
пра ти да ле ко се жне по тре бе дру-
штва, па за то за слу жу ју по себ ну 
па жњу, а нај ма ње и мје сто у овом 
увод ни ку. 

Пр ви пут, на кон 26 го ди на од пу-
и шта ња у по гон ТЕ Пље вља, за ко-
ли ко ни је на пра вљен ни је дан про из-
вод ни елек тро енер гет ски обје кат, 
Цр на Го ра је ко нач но до би ла пре ци-
зна опре дје ље ња за кон крет не про-
јек те из во ра ел. енер ги је, пре ци зне 
ро ко ве за по че так про це са њи хо ве 
из град ње и пре ци зно де фи ни са не на-
чи не њи хо вог фи нан си ра ња. У све му 
то ме јед на ко је ва жно што су од лу-
ке ис кри ста ли са не на ис ку стви ма и 
до бром зна њу, по ко ји ма се на жи-
вот ну сре ди ну и при рид не ље по те 
гле да и као на из вор задовољстaва и 
као на мо гућ ност ко ри сне при мје не, 
ма да се о то ме друк чи ја ре а го ва ња 
си гур но не ће мо ћи из бје ћи, јер кад 
не ко же ли да на ђе из го вор за оно 
што ра ди, уви јек мо же на ћи из ван-
ре дан раз лог.

Но, по ка за на енер гич ност оних 
ко ји су во ди ли на ве де не ак тив-

но сти и ко ји до но се од лу ке, као и 
ауто ри тет ан га жо ва них струч-
ња ка на из ра ди про гра ма и де фи-
ни са њу нај бо љих про је ка та, али и 
ста ње елек тро е нер гет ског си сте-
ма, по се бо све ду бља за ви сност од 
уво за, те ве ли ка за ин те ре со ва ност 
стра них ин ве сти то ра увјер љи во 
го во ре да се ко нач но кре ну ло у ко-
ри шће ње зна чај них при род них ре-
сур са и пу ни раз вој енер ге ти ке а 
ти ме и укуп не при вре де Цр не Го ре. 
Та ко на ја вље на град ња че ти ри хи-
дро е лек тра не на Мо ра чи, град ња 
дру гог бло ка ТЕ Пље вља, до капи та-
ли за ци ја Елек тро при вре де са око 
300 ми ли о на еура, ор га ни за ци о но 
спа ја ње Руд ни ка угља и ТЕ Пље вља 
у је дин стве ну цје ли ну ЕПЦГ, али и 
низ дру гих про је ка та ко ји ће се ре-
а ли зо ва ти  ула га њем од око дви је 
ми ли јар де еура, подухват је за  по-
што ва ње и за мно го ве ће др жа ве и 
успје шни је еко но ми је. Не из бје жно 
је, ме ђу тим, ре ћи и да је у свим 
тим про јек ти ма ин кор по ри ран 
пре по зна тљив став Елек тро при-
вре де Цр не Го ре. Због то га је ло гич-
но да од тих ак тив но сти из по зи-
ци је при вред ног дру штва чи ја је то 
дје лат ност, ЕПЦГ оче ку је до бар 
крај њи ре зул тат, по вољ но рје ше-
ње, из лаз и да је у ства ри све то ве-
ли ки ко рак на при јед и за ЕПЦГ и за 
Цр ну Го ру. 

Ж.Ћ.

У В О Д Н И К
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СПОРТ

В а тер по ло ре пре зен та ци ја Цр не Го ре 
је  на Европ ском пр вен ству у Ма ла-

ги осво ји ла пр во мје сто и за слу же но се 
оки ти ла злат ном ме да љом. На ши шам пи-
о ни на пу ту до кро ва Евро пе као де би тан-
ти по би је ди ли су свјет ског, олим пиј ског 
и европ ског пр ва ка и та ко оправ да ли по-
др шку др жа ве, али и по др шку ко ју им је 
уочи ве ли ких так ми че ња (Фи нал ни тур-
нир свјет ске ли ге, Европ ско пр вен ство, 
Олим пиј ске игре) пр ва пру жи ла Елек-
тро при вре да Цр не Го ре као генерални 
спонзор, о чему је про шлог мје се ца у 
Ник ши ћу потписан Уго вор о јед но го ди-
шњем спон зор ству ко јим је на ша ком па-
ни ја, као нај зна чај ни ји при вред ни су бје-
кат у др жа ви, тра ди ци о нал но укљу чен у 
ши рок спек тар до на ци ја и спон зор та ва с 
на мје ром да по зи тив но ути че на ра зно-
вр сне по тре бе за јед ни це, на ста ви ла са 
прак сом пру жа ња по мо ћи оним спорт-
ским ко лек ти ви ма ко ји на нај бо љи на чин 
ре пре зен ту ју Цр ну Го ру.  

На и ме, с об зи ром да је цр но гор ска 
ва тер по ло ре пре зен та ци ја тре ба ло да за-

поч не из у зет но зна ча јан ци клус так ми-
че ња, Елек тро при вре да се од лу чи ла за 
ову вр сту по др шке с увје ре њем да ће то 

по мо ћи ва тер по ли сти ма да се до бро при-
пре ме и да оства ре што бо ље ре зул та те 

на тим так ми че њи ма, што се на нај љеп-
ши на чин и по твр ди ло.

Обра зла жу ћи ову од лу ку при ли ком 

пот пи си ва ња уго во ра, др Ра до мир Ми ло-
вић је ис та као да је ва тер по ло спорт ко ји 

ВА ТЕР ПО ЛО РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ЦР НЕ ГО РЕ ПР ВАК СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА

По зла ће но спон зор ство
Електропривреда прва препознала вриједност коју треба подржати

П. Поробић, А. Тичић и др Радомир Миловић у ЕПЦГ приликом потписивања уговора о споспонзорству
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СПОРТ

зна чај но до при но си про мо ви са њу на ше 
др жа ве и ње ног име на и да ва тер по ли сти 
по сти жу од лич не ре зул та те, због че га их 
је Елек тро при вре да и пре по зна ла као ко-
лек тив ко ји тре ба по др жа ти да би на нај-
ве ћим спорт ским смо тра ма сви је та мо гли 
би ти још успје шни ји. Ова фи нан сиј ска по-
др шка, ка ко је ка зао Ми ло вић, је при зна ње 
Елек тро при вре де цр но гор ским ва тер по ли-
сти ма на по стиг ну тим ре зул та ти ма и њен 
до при нос афир ма ци ји то га спор та у Цр ној 
Го ри, али и Цр не Го ре у сви је ту. 

За хва лив ши се Елек тро при вре ди на 
ра зу ми је ва њу, пот пред сјед ник Ва тер по-
ло са ве за Цр не Го ре Алек сан дар Ти чић 
је из ра зио за до вољ ство што је на ша ком-
па ни ја пре по зна ла ва тер по ло као во де ћи 
спорт у Цр ној Го ри. Он је на гла сио да је 
ва тер по ло ре пре зен та ци ја је ди ни пред-
став ник на ше др жа ве  у екип ним спор то-
ви ма на Олим пиј ским игра ма у Пе кин гу, 

и да им је по др шка сва ка ко по треб на, а 
фи нан сиј ска пот по ра ЕПЦГ мно го ће им 
зна чи ти  на пу ту ка ци љу ко јем те же - да 
бу ду у вр ху европ ског и свјет ског ва тер-
по ла. Ти чић је том при ли ком обе ћао да 
ће на ша ре пре зен та ци ја да ти све од се-
бе да оправ да до на ци ју, а то обе ћа ње су, 
на ра дост Цр не Го ре и ис пу ни ли. Он је 
из ра зио на ду да ће Ва тер по ло са вез са 
Елек тро при вре дом Цр не Го ре као при-
вред ним ги ган том  по по врат ку из Пе-
кин га про ду жи ти са рад њу до на ред них 
ве ли ких так ми че ња.

А по ред пот пи сни ка уго во ра, овом све-
ча ном чи ну при су ство вао је и се лек тор Ва-
тер по ло ре пре зен та ци је Цр не Го ре Пе тар 
По ро бић по ка зав ши на тај на чин ко ли ко 
им зна чи ова по др шка Елек тро при вре де.

Ње му је по себ но дра го што је овај уго-
вор пот пи сан у Ник ши ћу, јер то зна чи да 
ва тер по ло ни је спорт са мо при мор ских 

кра је ва и же лио би, ка ко је ка зао, да ва тер-
по ли сти и у гра ду под Тре бје сом, ко ји је 
сје ди ште Елек тро при вре де, игра ју ва жне 
утак ми це, тре ни ра ју и афир ми шу овај 
спорт. 

-По др шка Елек тро при вре де ће нам до-
бро до ћи, тим при је што се мно го и ква ли-
тет но ра ди и са мла дим се лек ци ја ма, што 
је основ ни пред у слов да на ред не че ти ри 
го ди не бу де мо у вр ху свјет ског ва тер по ла. 
Ула же мо огром ни на пор ве ћи не го икад, 
и има мо ве ли ку же љу и ве ли ке ам би ци је. 
Али, не ће мо се хва ли ти, јер нас не че ка ју 
отво ре на вра та, не го тр но вит пут до зви-
је зда, ре као је По ро бић, још јед ном под-
сје тив ши на број не успје хе ва тер по ли ста 
ко ји и ра ду ју и оба ве зу ју.

Че сти та мо на шим шам пи о ни ма и по-
же ли мо им успјех и у Пе кин гу, да се за јед-
но ра ду је мо још јед ном њи хо вом тро фе ју.

Б.М.

Р Р а дост по бје де цр но гор ске ре пре зен та-а дост по бје де цр но гор ске ре пре зен та-
ци је у фи нал ној утак ми ци у ко јој смо ци је у фи нал ној утак ми ци у ко јој смо 

осво ји ли ти ту лу пр ва ка Евро пе, са на шим осво ји ли ти ту лу пр ва ка Евро пе, са на шим 
ва тер по ли сти ма по ди је лио је и пред сјед-ва тер по ли сти ма по ди је лио је и пред сјед-
ник Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре-ник Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре-
де Ср ђан Ко ва че вић ко ји је исто вре ме но и де Ср ђан Ко ва че вић ко ји је исто вре ме но и 
пред сјед ник Управ ног од бо ра Ва тер по ло и пред сјед ник Управ ног од бо ра Ва тер по ло и 
пли вач ког са ве за Цр не Го ре. Он је био са њи-пли вач ког са ве за Цр не Го ре. Он је био са њи-
ма и то ком пр ве утак ми це са зе мљом до-ма и то ком пр ве утак ми це са зе мљом до-

ма ћи ном, Шпа ни јом, у ко јој је Цр на Го ра ма ћи ном, Шпа ни јом, у ко јој је Цр на Го ра 
та ко ђе оства ри ла по бје ду. та ко ђе оства ри ла по бје ду. 
Ко ли ко год да је овај ве ли ки успјех об ра-Ко ли ко год да је овај ве ли ки успјех об ра-
до вао Цр ну Го ру, за ЕПЦГ је зна чио ма кар до вао Цр ну Го ру, за ЕПЦГ је зна чио ма кар 
ма ло ви ше, јер је сво јим од но сом пре ма ма ло ви ше, јер је сво јим од но сом пре ма 
овом са ве зу, а ти ме и пре ма уче сни ци ма овом са ве зу, а ти ме и пре ма уче сни ци ма 
три јум фа, у фи нан сиј ском по гле ду, то ме три јум фа, у фи нан сиј ском по гле ду, то ме 
ба рем ма ло до при ни је ла. У том сми слу је и ба рем ма ло до при ни је ла. У том сми слу је и 
ова че стит ка ЕПЦГ.                                             ова че стит ка ЕПЦГ.                                             Ж.Ћ.Ж.Ћ.
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Н а ше стој ре дов ној Скуп шти ни ак ци-
о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре, 

одр жа ној 30. ју на у Ник ши ћу, уз при су-
ство 27 ак ци о на ра и пу но моћ ни ка ко ји 
пред ста вља ју 88,06 од сто укуп ног ка пи-
та ла Дру штва, ве ћи ном гла со ва усво јен је 
Из вје штај о по сло ва њу Елек тро при вре де 
за про шлу го ди ну и до не ше не од лу ке о 
усва ја њу фи нан сиј ског ис ка за ЕПЦГ за 
2007. го ди ну са ми шље њем ре ви зо ра и 
о име но ва њу ре ви зо ра. На днев ном ре ду 
био је и из бо р чла но ва Од бо ра ди рек то ра, 
као и из мје не и до пу не Ста ту та Дру штва 
и По слов ни ка о ра ду Скуп шти не ак ци о-
на ра. 

Пред сје да ва ју ћи овог скуп штин ског 
за си је да ња ак ци о на ра, из вр шни ди рек-
тор Ср ђан Ко ва че вић је, при је пре ла ска 
на днев ни ред, ин фор ми сао ак ци о на ре 
да се од по след њег оку пља ња у су шти-
ни ни је про ми је ни ла струк ту ра ак циј ског 
ка пи та ла: др жа ва је и да ље вла сник 70,59 
од сто, при ва ти за ци о ни фон до ви17,17 од-
сто а гра ђа ни 12,24 од сто, те да је у прет-
ход ној по слов ној го ди ни ЕПЦГ по ве ћа ла 
свој основ ни ка пи тал за 86.504.146,80 
еура еми си јом 9.932.388 но вих ак ци-
ја у ко рист др жа ве као ве ћин ског вла-
сни ка, та ко да са да њен ка пи тал из но си 
991.884.418,74 еура и по ди је љен је на 
113.887.961 ак ци ју. 

Ина че, ак ци је Елек тро при вре де у пр-
ва че ти ри мје се ца про шле го ди не има ле 
су нај ве ћи раст на тр жи шту хар ти ја од 
ври јед но сти, ка да су до сти гле ври јед-
ност од 11,79 еура. На кон то га, и на њих 
се од ра зио оп шти тренд па да ври јед но-

сти ак ци ја у Цр ној Го ри, и са да из но се 
око 4 еура. 

 
Ство ри ти усло ве за 

осни ва ње дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу 

К о ва че вић је та ко ђе ин фор ми сао 
Скуп шти ну да још ни је су ре а ли-

зо ва не од лу ке овог ор га на о прав ном 
раз два ја њу Елек тро при вре де и осни ва-

њу дру шта ва са огра ни че ном од го вор-
но шћу: Про из вод ње, Пре но са, Ди стри-
бу ци је, Снаб ди је ва ња и Елек тро град ње, 
јер су се у пред ре ги стар ци о ном по-
ступ ку по ја ви ла од ре ђе на огра ни че ња, 

као што су оба ве зност при мје не јав них 
на бав ки на ку по про да је и услу ге из ме-
ђу су бје ка та прав но раз дво је не ЕПЦГ, 
не у са гла ше ност енер гет ских ли цен ци и 
Ма кро ор га ни за ци је прав но раз дво је ног 
Дру штва, од ре ђе на не у са гла ше ност за-
кљу ча ка Вла де од 29. но вем бра про шле 
и 6. мар та ове го ди не ко ји ма се, по ред 
прав ног раз два ја ња, на ме ћу и оба ве зе до-
ка пи та ли за ци је, стра те шког парт нер ства 
и по вла шће ног фи нан си ра ња у функ ци-

ји ре а ли за ци је нео п ход них ин ве сти ци ја 
за ели ми ни са ње де фи ци та ел. енер ги је. 
Огра ни ча ва ју ћа је та ко ђе и не мо гућ ност 
бр зе из ра де и уса гла ша ва ња уго во ра ко-

СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА ЕПЦГ

Сло же ни усло ви 
ра да и по сло ва ња

Ве ћи ном гла со ва усво јен Из вје штај 
о по сло ва њу ЕПЦГ за 2007. го ди ну 

До ни је та Од лу ка о ра зр је ше њу 
до са да шњег Од бо ра ди рек то ра ко-
јем је овом скуп шти ном пре стао 
ман дат, а за но ве чла но ве Од бо ра 
иза бра ни Ср ђан Ко ва че вић, Ми о-
драг Ча но вић, др Ми о драг Кат-
нић, Зо ран Ђу ка но вић, Ни ко ла 
Мар ти но вић, Дра гу тин Мар ти-
но вић и Ве се лин Ба ро вић 

Легенда

Легенда

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ји ма би се уре дио на нов на чин ор га ни зо-
ван елек тро е нер гет ски сек тор, као и не-
ре гу ли са но вла сни штво над цје ло куп ном 
имо ви ном ЕПЦГ, а ти ме и не мо гућ ност 
иден ти фи ка ци је те имо ви не по за ви сним 
дру штви ма. У та квим окол но сти ма, ри-
зи ци окон ча ња про це са прав ног раз два-
ја ња се, ка ко је ка зао Ко ва че вић, ис по-
ља ва ју кроз оба ве зу да ДОО од мах на кон 
ре ги стра ци је бу ду у ку по про да ја ма енер-
ги је и пру жа њу услу га из ло же ни јав-

ним на бав ка ма, а то зна чи да би се нпр. 
ДОО Про из вод ња и ДОО Снаб ди је ва ње, 
и по ред цр но гор ског де фи ци та од 30 до 
40 од сто, мо ра ли из ло жи ти кон ку рент-
ном тр жи шту што би има ло не са гле ди ве 
штет не по сље ди це на по тро ша че и цио 
ЕЕС. Ри зи ци су, та ко ђе, и не мо гућ ност 
ли цен ци ра ња снаб ди је ва ња по осни вач-
ким ак ти ма и Ма кро ор га ни за ци ји прав-
но раз дво је не ЕПЦГ, због не дје љи во сти 
по сто је ћих ли цен ци на ви ше су бје ка та, 
не мо гућ ност оба вља ња дје лат но сти не-
ких за ви сних дру шта ва због не до вољ ног 

и не пра вил но рас по ре ђе ног ре гу ла тор-
ног при хо да, сла бље ње кре дит но-ин ве-
сти ци о ног по тен ци ја ла ЕПЦГ и ње но 
га ше ње на кра ју 2008. од но сно 2009. 
го ди не, не мо гућ ност до ка пи та ли за ци је, 
стра те шког парт нер ства и по вла шће ног 
фи нан си ра ња ра ди из гард ње но вих и мо-
дер ни за ци је по сто је ћих ел. ен. обје ка та, 
усло жња ва ње по ступ ка из два ја ња Пре-
но са у по себ но АД и до во ђе ње у пи та ње 
ре а ли за ци је по сто је ћих уго во ра о ис по-

ру ци ел. ен. ди рект ним по тро ша чи ма. 
Ко ва че вић је ка зао да су у та квој си-

ту а ци ји по сло вод ство и ме наџ мент да ли 
пред ност си гур но сти функ ци о ни са ња 
си сте ма и ње го вим еко ном ским ин те ре-
си ма у од но су на ди на ми ку ре форм ских 
про це са и, по ње му, с пра вом за ста ли са 
ре ги стра ци јом док се не от кло не на ве де-
на огра ни че ња и ри зи ци.

На су прот ово ме, Од лу ка ван ред не 
Скуп шти не ак ци о на ра од 31. мар та о по-
кре та њу по ступ ка обез бје ђе ња усло ва 
за из град њу но вих и ре ви та ли за ци ју по-

сто је ћих ел. ен. обје ка та се ин тен зив но 
ре а ли зу је. Већ су при пре мље ни струч-
ни ела бо ра ти о до ка пи та ли за ци ји, стра-
те шком парт нер ству и спа ја њу Руд ни ка 
угља и Тер мо е лек тра не као по ла зни до-
ку мен ти чи ји но си лац мо же да бу де са мо 
имо вин ски и ор га ни за ци о но је дин стве ни 
ЕЕС са кре дит но ин ве сти ци о ним по тен-
ци ја лом од ми ли јар ду еура.

Из вр шни ди рек тор је, за тим, на вео да 
у про шлој го ди ни од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку ни је су има ли ра-
зу ми је ва ња за про бле ме Елек тро при вре-
де, што по твр ђу ју ње не од лу ке о одо бре-
ном при хо ду ЕПЦГ ко ји ма је дра стич но 
по гор шан ма те ри јал ни по ло жај Дру штва, 
јер је умје сто про кла мо ва ног по ве ћа ња 
при хо да и ци је на оства ре но сма ње ње, 
ко је је има ло ди рек тан ути цај на крај њи 
по слов ни ре зул тат у 2007. го ди ни. Он је 
скре нуо па жњу на чи ње ни цу да је ЕПЦГ 
све ви ше из ло же на ра сту оп штин ских 
за хва та ња по осно ву ко му нал них так си 
и на кна да за гра ђе вин ско зе мљи ште и 
објек те, што по ста је енорм ни и нео др-
жив тро шак и огр ни ча ва ју ћи фак тор раз-
во ја си сте ма и оп штег при вред ног раз во-
ја цр но гор ског дру штва.

 Гу би так ма њи не го 
прет ход не го ди не

К а да је у пи та њу фи нан сиј ски ре-
зул тат, Елек тро при вре да је про шлу 

го ди ну окон ча ла са гу бит ком од 7,87 ми-
ли о на еура, што је за 16,6 ми ли о на еура 
ма ње не го прет ход не, али и 14,2 ми ли о на 
еура ви ше у од но су на план.

По ри је чи ма Ко ва че ви ћа, по слов ни 
гу би так је оче ки ван, при је све га због 
ни ске ци је не ел. енер ги је, ума ње не про-
из вод ње из до ма ћих из во ра, по ве ћа ног 
уво за, још уви јек ви со ких гу би та ка на 
ЕД мре жи, по ве ћа них за ра да за по сле-
них, не га тив ног сал да раз мје не са ЕПС-
ом, огром ног ра ста ко му нал них так си и 
дру гог. 

Уку пан при ход Елек тро при вре де у 
про шлој го ди ни био је 261,6 ми ли о на 
еура, или 11,81 од сто ви ше од пла на, а 
укуп ни рас хо ди 269,5 ми ли о на еура, 
и ве ћи су од пред ви ђе них за 5,23 од-
сто. Укуп не ду го роч не оба ве зе из но се 
58,572.604 еура, а уку пан дуг по до ма-
ћим и ино кре ди ти ма 20.311.625 еура, 
док је укуп на ври јед ност по тра жи ва ња 
121.625.000 еура, са оп штио је из вр шни 
ди рек тор.

Он је на гла сио да су по себ но по ве ћа-
ни из да ци за ло кал не ко му нал не так се и 
на кна де за ко ри шће ње во да и гра ђе вин-
ског зе мљи шта и обје ка та, тро шко ви ли-
цен ци РА, по ре зи на имо ви ну и дру го, те 
да за бри ња ва не за ја жљи во по на ша ње не-
ких оп шти на ко је су за кон ска овла шће ња 
схва ти ле као је дин стве ну при ли ку за пу-
ње ње бу џе та на ра чун при хо да Елек тро-

С у ми ра ју ћи ре зул та те ра да и по сло-
ва ња за ми ну лу го ди ну, Ко ва че вић 

је кон ста то вао да је ЕПЦГ ра ди ла у ве о-
ма сло же ним усло ви ма, али је, и по ред 
то га, за хва љу ју ћи пу ном ан га жо ва њу 
упра вљач ких и ме на жер ских струк ту ра 
и свих за по сле них, оства рен ЕЕ би ланс 
и обез би је ђе но уред но снаб ди је ва ње 
по тро ша ча, уз пре те жну ре а ли за ци ју 
мје ра По слов не по ли ти ке и го ди шњег 
Би знис пла на.

Подбачај производње

Г о во ре ћи о оства ре ној укуп ној про-
из вод њи на пра гу елек тра на од 

2.044,7 GWh, или 13,5 од сто ма ње од 
пла на, што је ре зул тат под ба ча ја про из-
вод ње ХЕ услед не по вољ них хи дро ло-
шких при ли ка и Тер мо е лек тра не због 
не до вољ них ис по ру ка угља због че га 
је овај ел. ен. обје кат чак пет пу та не-
пла ни ра но из ла зио из по го на, и бру то 
по тро шњи ел. енер ги је од 4.646,7 GWh, 
или 1,1 од сто ве ћој од пла ни ра не, Ко ва-
че вић је ка зао да је Елек тро при вре да из 
дру гих ЕЕС пре у зе ла 3.361,26 GWh, или 
14,6 од сто ви ше у од но су на прет ход ну 
го ди ну, што у рас хо ди ма ЕПЦГ из но си 
91.559.830 еура, те да на кла си чан увоз 
от па да 1.455,1 GWh, од но сно за јед но са 
КАП-ом 2.167 GWh, и то је 16,8 од сто ви-
ше у од но су на Ре ба лан сом пла ни ра ни 
увоз. Исто вре ме но је из ЕЕС ЦГ дру гим 
си сте ми ма ис по ру чен 759,1 GWh a тран-
зи ти ра но 1.280,9 GWh ел. енер ги је.

Гу би ци на пре но сној мре жи у прет-
ход ној го ди ни би ли су 2,65 од сто, што је 
1 од сто ма ње у од но су на 2004. го ди ну, а 
то је, при је све га, ре зул тат ин тер них мје-
ра, али и ре ко нен ци је I и II UC TE зо не, 
из град ње ДВ 110 кV Под го ри ца-Це ти ње, 
сма ње не про из вод ње ХЕ Пе ру ћи ца и 
ве ћег про ме та енер ги је 400 кV во до ви-
ма. На ди стри бу тив ној мре жи гу би ци су 
из но си ли 22,8 од сто, или го то во 7 од сто 
ма ње у од но су на 2006. го ди ну. Ова кав 
ре зул тат оства рен је за хва љу ју ћи мје-
ра ма Стра те ги је сма ње ња гу би та ка ко ју 
је на  пре длог ме наџ мен та до нио Од бор 
ди рек то ра ЕПЦГ.

Што се ти че по гон ске спрем но сти 
ел. ен. обје ка та, из вр шни ди рек тор је 
оци је нио да је она би ла на за до во ља ва-
ју ћем ни воу, те да су ре дов ни го ди шњи 
ре мон ти и ре кон струк ци је успје шно 
оба вље ни.

У до ме ну ка дров ске по ли ти ке по ен-
та је ста вље на на ра ци о на ли за ци ју рад-
не сна ге, па је број за по сле них са 3181, 
кра јем 2007. го ди не све ден на 3090, што 
је оства ре но при род ним од ли вом, от-
ку пом рад них мје ста, пре стан ком рад-
ног од но са због не по сје до ва ња ва лид-
них ди пло ма и по пу ном упра жње них 
рад них мје ста хо ри зон тал ним по мје-
ра њем из вр ши ла ца на ни воу Дру штва, 
а при том је за др жа на ве о ма по вољ на 
ква ли фи ка ци о на струк ту ра за по сле них 
пре ма ко ји ма су уред но и на  ври је ме 
из вр ше не све оба ве зе из Ко лек тив ног 
уго во ра.

О ПО СЛО ВА ЊУ ДРУ ШТВА

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНИ БИЛАНС
И СНАБДИЈЕВАЊЕ ПОТРОШАЧА

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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при вре де, што је да ље нео др жи во и што 
де сти му ла тив но дје лу је и на бу ду ће ин-
ве сти то ре и стра те шке парт не ре.

Еви дент но је, да кле, да и по ред свих 
на сто ја ња, не ки од кључ них ци ље ва По-
слов не по ли ти ке и Би знис пла на ни је су 
пот пу но оства ре ни у 2007. го ди ни, али 
су сви они на шли при о ри тет но мје сто у 
пла но ви ма за ову го ди ну и већ се уве ли ко 
оства ру ју, за кљу чио је Ср ђан Ко ва че вић.

При мјед бе ак ци о на ра

П ри је из ја шња ва ња о Из вје шта ју о 
пословању ак ци на ри су ука за ли на 

крај ње не при хва тљив од нос Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку пре ма Елек тро-
при вре ди.

Та ко је Кр сто Сте ва но вић тра жио од 
Скуп шти не да се од ре ди пре ма јав ним 
тврд ња ма пред став ни ка ре гу ла то ра, ве-
за но за из вје штај о фи нан сиј ском по сло-
ва њу, по којима је ЕПЦГ мо гла оства ри-
ти до бит од 10 до 14 ми ли о на еура да је 
бо ље кон тро ли са ла тро шко ве по сло ва ња 
у прет ход ној го ди ни. 

Он је та ко ђе пи тао за што ни је кон-
кре ти зо ван План Б и за што у Из вје шта ју 
о по сло ва њу ни је су об ра ђе не по сље ди це 
за у ста вља ња при ва ти за ци је ТЕ и Руд ни-

ка угља, због че га је, по ње му, угро жен 
про јек то ва ни раз вој ЕПЦГ. За то је пред-
ло жио да се ура ди ана ли за оправ да но сти 
при ва ти за ци је пље ваљ ских ко лек ти ва 
и ко нач но поч ну рје ша ва ти на го ми ла ни 
про бле ми.

И за пред сјед ни ка Удру же ња ма њин-
ских ак ци о на ра ЕПЦГ Ва си ли ја Ми-
лич ко ви ћа су не схва тљи ве и не при хва-
тљи ве јав не из ја ве чел ни ка Ре гу ла тор не 
аген ци је да за Елек тро при вре ду ни је 
при о ри тет но ства ра ње про фи та, већ да 
ово АД бу де само си гу ран ис по ру чи лац 

ел. енер ги је, те њи хо ви „са вје ти“ да се 
обра ти по слов ним и кре дит ним бан ка-
ма за по моћ ка да до ђе у те шку си ту а ци ју, 
при је све га, због, ка ко је ка зао, њи хо вих 
од лу ка о та ри фа ма ко је ску по ко шта ју 
Елек тро при вре ду.

- Ми смо под ни је ли ту жбу Управ ном 
су ду про тив РА за то што је ово ре гу ла-
тор но ти је ло извши ло дис кри ми на ци ју 
по тро ша ча, на на чин што су на истом 
на пон ском ни воу од ре ди ли раз ли чи те 

та ри фе за раз ли чи те по тро ша че. На да-
мо се да ће овај суд, по шту ју ћи прав ну 
др жа ву и Устав као нај ве ћи прав ни акт, 
уско ро од лу чи ти по овој ту жби, ре као је 
Ми лич ко вић. 

Он је за бри нут због не ак ти ви ра ња 
Пла на Б и не мо же ни да за ми сли шта би 
се де си ло у ова квим усло ви ма под ба ча ја 
про из вод ње хи дро е лек тра на да ни је смо 
има ли Тер мо е лек тра ну.

Ми лич ко вић је та ко ђе пи тао ко ји ће 
то стра те шки парт нер уло жи ти но вац у 
фир му ко ја то ком по сло ва ња пла ни ра 
ми ли он ске гу бит ке, умје сто оства ри ва-
ња про фи та. 

И пред став ник фон до ва Да вор До-
кић је за кљу чио да ни је исто ако се 
при ва ти зу је про фи та бил но пред у зе ће 
или оно ко је има ми ли он ски гу би так. 
Јер у пр вом слу ча ју ак ци је то га пред у-
зе ћа ври је де ми ли јар ду и по или дви је, 
а у дру гом 400 ми ли о на, као што је са да 
слу чај на бер зи.

-То је огром на раз ли ка за Цр ну Го ру и 
Ре гу ла тор на аген ци ја мо ра о то ме да во-
ди ра чу на па да до не се За кон о та ри фа ма 
ко ји ће оне мо гу ћи ти да се Елек тро при-
вре да про да за не ко ли ко сто ти на ми ли о-
на еура, а да исто вре ме но не ко ста ви сто 
ми ли о на у свој џеп, ка зао је До кић.

Ду шко Бо жо вић је при ми је тио да су 
гу би ци на мре жи у про шлој го ди ни знат-
но ве ћи од на ја вље них и до био об ја шње-
ње да гу бит ке за го то во три од сто по ве-
ћа ва ју не ле гал но при кљу че ни објек ти 
ко ји ма се због За ко на о из град њи обје ка-
та не мо же фак ту ри са ти ел. енер ги ја, јер 

не ма ју гра ђе вин ску до зво лу, па та ко ни 
ел. ен. са гла сност. 

Ревизор: Објективно 
приказано пословање

Н а кон усва ја ња Из вје шта ја о по сло-
ва њу, раз ма тран је Пред лог од лу ке 

о усва ја њу фи нан сиј ског ис ка за са про-
шлу го ди ну са ми шље њем ре ви зо ра ко-
ји је оци је нио да „фи нан сиј ски ис ка зи 

Елек тро при вре де 
у свим бит ним еле-
мен ти ма исти ни то 
и објек тив но при-
ка зу ју фи нан сиј ски 
по ло жај Дру штва и 
ре зул та те по сло ва-
ња, те то ко ве го-
то ви не за про шлу 
го ди ну и са ста вље-
ни су у скла ду са 
про пи си ма др жа ве 
Цр не Го ре“. Ов дје 
се на по ми ње да 
Дру штво по слу је у 
та квом за кон ском 
окру же њу уну тар 
др жа ве ко је у знат-
ној мје ри огра ни-

ча ва ње го ву спо соб ност да са глав ним 
по тро ша чи ма и по вје ри о ци ма пре го ва ра 
на ко мер ци јал ним осно ва ма. 

У на став ку је, сход но За ко ну о при-
вред ним дру штви ма и Ста ту ту Елек тро-
при вре де, за ре ви зо ра на пе ри од од го ди-
ну да на, за ко га је иза бра на ре ви зор ска 
ку ћа Ди лој д.о.о. Под го ри ца као нај по-
вољ ни ји по ну ђач на тен де ру за оба вља-
ње ових услу га.

На днев ном ре ду овог скуп штин ског 
за си је да ња би ло је и до но ше ње од лу ке 
о ра зр је ше њу до са да шњег Од бо ра ди-
рек то ра ЕПЦГ ко ји ма је овом сјед ни цом 
пре стао ман дат и од лу ке о из бо ру но вих 
чла но ва овог ор га на.

За чла но ве Од бо ра ди рек то ра иза-
бра но је се дам кан ди да та: шест ко је је 
пред ло жи ла др жа ва и јед ног на пред лог 
фон до ва. То су Ср ђан Ко ва че вић, Ми-
о драг Ча но вић, мр Ми о драг Кат нић, 
Зо ран Ђу ка но вић, Ни ко ла Мар ти но-
вић, Дра гу тин Мар ти но вић и на пред-
лог фон до ва Ве се лин Ба ро вић.

На овој скуп шти ни до ни је та је и Од-
лу ка о из мје на ма и до пу на ма Ста ту та 
ЕПЦГ због потребе усаглашавања са од-
ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви-
ма, односно са измјенама тог законског 
акта које су извршене крајем прошле 
године. На кра ју за си је да ња до ни је та је 
и Од лу ка ма о из мје на ма и до пу на ма По-
слов ни ка о ра ду Скуп шти не ак ци о на-
ра ЕПЦГ на пред лог Од бо ра ди рек то ра, 
што је уско ве за но са прет ход ном тач ком 
днев ног ре да. 

B.M.

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

ОЧЕКУЈУ СЕ ЗНАТНО 
БОЉИ РЕЗУЛТАТИ 

У 2008. ГОДИНИ
По во дом по је ди них при мјед би и 

оцје на ма њин ских ак ци о на ра Срђан Ко-
ва че вић је ис та као да је иза ЕПЦГ јед на 
те шка про из вод на го ди на, али да ће ова, 
пре ма до са да шњим по ка за те љи ма, би ти 
знат но бо ља. На и ме, про из вод ња се од-
ви ја пред ви ђе ном ди на ми ком, а пла ни ра 
се да се ре кон струк ци јом на ших про из-
вод них обје ка та до 2010. го ди не про из-
вод ња из до ма ћих из во ра по ве ћа за 350 
до 400 ми ли о на kWh, што је го то во јед на 
елек тра на. Ко ва че вић је ка зао и да има 
пу но ак тив но сти на до ка пи та ли за ци ји 
ЕПЦГ, од но сно да је ве ли ко ин те ре со ва-
ње стра те шких парт не ра, те да због све-
га то га он оче ку је опо ра вак овог си сте ма 
већ од иду ће го ди не.

Василије Миличковић
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П р ва, кон сти ту тив на сјед ни ца Од бо ра 
ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го-

ре, у но вом са зи ву, одр жа на је 2. ју ла 2008. 
го ди не. Сјед ни цом је до из бо ра пред сјед ни-
ка пред сје да вао Ве се лин Ба ро вић као нај-
ста ри ји члан овог ор га на, а на днев ном ре ду 
је, по ред под но ше ња ин фор ма ци је о ра ду 
ше сте ре дов не Скуп шти не ак ци о на ра ЕПЦГ 
би ло и до но ше ње од лу ка о из бо ру пред сјед-
ни ка Од бо ра ди рек то ра, о ра зр је ше њу до са-
да шњег из вр шног ди рек то ра и име но ва њу 
но вог из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ, а раз ма-
тра на је и мо гућ ност да на про фе си о нал ном 
ра ду у Дру штву, осим пред сјед ни ка, бу ду 
још два чла на овог ор га на.

Ин фор ма ци ју о ра ду ше сте ре дов не 
Скуп шти не ак ци о на ра ЕПЦГ ко ја је одр-
жа на 30. ју на под нио је се кре тар Дру штва 
Ми ли во је Ву ја чић ко ји је са оп штио да су 
на тој скуп шти ни раз мо тре ни и усво је ни 
сље де ћи ма те ри ја ли: Из вје штај о по сло ва-
њу ЕПЦГ за 2007. го ди ну, Од лу ка о усва ја-
њу фи нан сиј ских ис ка за ЕПЦГ за 2007. са 
ми шље њем ре ви зо ра, Од лу ка о име но ва њу 
ре ви зо ра ЕПЦГ, Од лу ка о ра зр је ше њу чла-
но ва Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де 
по сто је ћег са зи ва, Од лу ка о из бо ру чла но-
ва Од бо ра но вог са зи ва, Из мје не и до пу не 

Ста ту та и из мје не и до пу не По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не ак ци о на ра. Он је том при-
ли ком ре а ко да ће сви ма те ри ја ли и од лу ке 
ше сте ре дов не скуп шти не ак ци о на ра би ти 
до ста вље ни но во и за бра ним чла но ви ма Од-
бо ра ди рек то ра, те да се овом ин фор ма ци-
јом са мо ука зу је на чи ње ни це ко је су бит не 
за рад пр ве сјед ни це овог ор га на, а то су: да 
је ЕПЦГ у 2007. го ди ни оства ри ла по слов-
ни гу би так од 7.876.475 €, да је за ре ви зо ра 
име но ван Де ло ит те д.о.о. Под го ри ца као 

нај по вољ ни ји по ну ђач на јав ном тен де ру, 
да су за чла но ве Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ у 
но вом са зи ву иза бра ни Ср ђан Ко ва че вић, 
Ми о драг Ча но вић, мр Ми ло рад Кат нић, 
Зо ран Ђу ка но вић, Ни ко ла Мар ти но вић, 
Дра гу тин Мар ти но вић и Ве се лин Ба ро-
вић, да је та од лу ка сту пи ла на сна гу да ном 

до но ше ња и да ман дат иза бра них чла но ва 
Од бо ра ди рек то ра тра је до пр ве ре дов не 
го ди шње Скуп шти не ак ци о на ра, тј. го ди ну 
да на. Он је са оп штио и да чла но ви Од бо ра 
ди рек то ра из ме ђу се бе би ра ју пред сјед ни ка, 
да је ње гов рад про фе си о на лан, а рад оста-
лих чла но ва ка ко од лу чи Од бор ди рек то ра. 

Се кре тар Дру штва је об ја снио да је на 
Скуп шти ни Ста тут ЕПЦГ уса гла шен са из-

мје на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним 
дру штви ма, а По слов ник о ра ду Скуп шти не 
са За ко ном и Ста ту том, за тим да је Од лу ка 
о ра зр је ше њу чла но ва Од бо ра ди рек то ра у 
ра ни јем са зи ву до не се на, та ко ђе, на осно ву 
За ко на о при вред ним дру штви ма, те да се 
ра зр је ше ње чла но ва Од бо ра у ра ни јем са-
зи ву, ко је сту и па на сна гу да ном до но ше ња, 
вр ши због ис те ка ман да та са 30.06.2008. го-
ди не, као да на одр жа ва ња ре дов не го ди шње 
Скуп шти не ак ци о на ра. 

На овој сјед ни ци је, за тим, до не се на од-
лу ка о ра зр је ше њу до са да шњег из вр шног ди-
рек то ра Ср ђа на Ко ва че ви ћа на ње гов за хтјев, 
због не спо ји во сти ове ду жно сти са ду жно шћу 
чла на Од бо ра ди рек то ра ви шеч ла ног ак ци-
о нар ског дру штва, а на кон то га је усли је дио 
ње гов из бор за пред сјед ни ка Од бо ра ди рек-

то ра ЕПЦГ на пред лог Ми о дра га Ча но ви ћа, 
по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ски раз вој. 

На овој сјед ни ци из вр ше но је и име но ва-
ње Ран ка Во ји но ви ћа, дипл.ел.инж. за но-
вог из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ, ко га је на ту 
функ ци ју пред ло жио но во и за бра ни пред сјед-
ник Од бо ра ди рек то ра Ср ђан Ко ва че вић. 

До но ше ње фор мал не од лу ке о про фе си-
о нал ном ра ду чла но ва Од бо ра ди рек то ра Зо-
ра на Ђу ка но ви ћа и Дра гу ти на Мар ти но ви ћа 
од ло же но је за не ку од на ред них сјед ни ца.

*

У пе ри од из ме ђу из ла ска два бро ја ли-
ста одр жа не су још дви је сјед ни це 

Од бо ра ди рек то ра у ра ни јем са зи ву, и то 9. 
и 27. ју на и обје су би ле у функ ци ји при пре-
ма ња ма те ри ја ла за пред сто је ћу Скуп шти ну 
ак ци о на ра ко ја је одр жа на 30. ју на. Да кле, 
глав ни ма те ри ја ли на ти м сјед ни ца ма су би-
ли Из вје штај о по сло ва њу Дру штва за 2007. 
го ди ну и фи нан сиј ски ис ка зи са ми шље њем 
ре ви зо ра – на пр вој, те аманд ма ни на пред-
лог из мје на и до пу на Ста ту та ЕПЦГ и пред-
лог од лу ке о име но ва њу ре ви зо ра Дру штва 
– на дру гој сјед ни ци. 

На рав но, да су и на овим сјед ниц ма раз-
ма тра на од ре ђе на те ку ћа пи та ња из ра да и 
по сло ва ња Елек тро при вре де, а као и на ни-
зу ра ни јих сјед ни ца и ово га пу та је до ди-
је љен зна ча јан број спон зор ста ва и по мо ћи 
по је ди ним спорт ским ор га ни за ци ја ма, кул-
тур ним ма ни фе ста ци ја ма и мје сним за јед-
ни ца ма.

Ж.Ћ.

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ 

Срђан Ковачевић предсједник 
Одбора директора, а Ранко 

Војиновић извршни директор ЕПЦГ
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ИЗБОРИ И
ИМЕНОВАЊА

рен ци ја у зе мљи и ино стран ству.
У пе ри о ду од ју ла 2000. до 2002. го ди не ра дио је као 

го сту ју ћи пре да вач на ви ше кур се ва и се ми на ра, као и на 
Еко ном ском фа кул те ту на те ме јав них фи нан си ја.

Од ок то бра 2000. до мар та 2004. го ди не био је ан га-
жо ван на Ин сти ту ту за стра те шке сту ди је и прог но зе, нај-
при је као ис тра жи вач, а за тим као ана ли ти чар.

Од мар та 2004. го ди не ра ди у Ми ни стар ству фи нан-
си ја, као по моћ ник ми ни стра за Сек тор при вре де, фи нан-
си ја и ме ђу на род не са рад ње.

Од 2007. го ди не ра ди као пре да вач на Фа кул те ту за 
ме ђу на род ну еко но ми ју, фи нан си је и би знис.

Уче ство вао је у ре а ли за ци ји ви ше од 50 до ма ћих и 
ме ђу на род них про је ка та ве за них за јав не и ме ђу на род не 
фи нан си је.

Го во ри ен гле ски је зик.

СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ је ро ђен 1971. го ди не у Бе о гра ду. Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у Са ра-
је ву, гдје је и за по чео сту ди је на Елек тро тех нич ком фа кул те ту, а на ста вио и окон чао у Под го ри ци 1995. го ди не.

На кон ди пло ми ра ња био је ан га жо ван као струч ни са рад ник на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у 
Под го ри ци, ода кле је пре шао у ЕПЦГ у Дис пе чер ски цен тар. На кон за вр ше ног при прав нич ког ста-
жа ра дио је у Сек то ру за пре нос и упра вља ње на при пре ми елек тро е нер гет ских обје ка та за да љин ско 
упра вља ње, а 2001. го ди не се вра тио у На ци о нал ни дис пе чер ски цен тар на мје сто глав ног ин же ње ра 
за ку по про да ју елек трич не енер ги је.

За ди рек то ра Сек то ра за пре нос и упра вља ње име но ван је 2003. го ди не, а за ди рек то ра Функ ци о нал не 
цје ли не Пре нос по чет ком ја ну а ра 2005. го ди не. Јед но ври је ме је био са вјет ник пот пред сјед ни ка Вла де Цр не 
Го ре за пи та ња енер ге ти ке. Та ко ђе је ра дио на из ра ди та риф ног си сте ма са ино са вјет ни ци ма, на Сту ди ји о 
пре сје ку ста ња у ЕПЦГ и ре а ли за ци ји до на ци ја нор ве шке Вла де (ТС на Це ти њу и оса вре ме ња ва ње НДЦ).

Од ју ла 2005. го ди не оба вља функ ци ју из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ.
Члан је UCTE гру пе за ста ти сти ку и СЕТ СО гру пе за ус по ста вља ње тр жи шта елек трич не енер ги је 

у Ју го и сточ ној Евро пи.
Говори четири страна језика.

ОДБОР ДИРЕКТОРА ЕПЦГ У НОВОМ САЗИВУ (биографски подаци) 

МИ О ДРАГ ЧА НО ВИЋ је ро ђен 14. мар та 1954. го ди не у Ник ши-
ћу, гдје је за вр шио основ ну и сред њу шко лу. Елек тро тех нич ки фа кул тет је за вр-
шио 1977. го ди не у Под го ри ци.  

У пе ри о ду од 1977. до 1997. го ди не ра дио је у Же ље за ри Ник шић као тех но лог 
одр жа ва ња елек тро опре ме у по го ни ма: Хлад на ва ља о ни ца, Ву чи о ни ца и Про-
фил не ва ља о ни це. У пе ри о ду од 1989. до 1992. го ди не ра дио је и као шеф Одје ље-
ња за одр жа ва ње елек тро опре ме по го на Же ље за ре Ник шић.

Од 1997. до 2002. го ди не оба вљао је функ ци ју пот пред сјед ни ка Скуп шти не 
Оп шти не Ник шић. 

Од 2002. до 2004. го ди не ра дио је као са вјет ник у Ре пу блич ком се кре та ри ја ту 
за раз вој. У пе ри о ду од 2004. до 2006. го ди не био је  по моћ ник ми ни стра еко но-
ми је за Сек тор енер ге ти ке, а од 2006. го ди не је по моћ ник ми ни стра за еко ном ски 
раз вој у Сек то ру за енер ге ти ку, ру дар ство и ге о ло ги ју. Ра дио је на ре а ли за ци ји 
ви ше зна чај них про је ка та у обла сти енер ге ти ке. 

Го во ри ен гле ски, а слу жи се ита ли јан ским, ру ским и ње мач ким је зи ком.

Мр МИ ЛО РАД КАТ НИЋ  је ро ђен 12. де цем бра 1977. го ди не у Под-
го ри ци, гдје је за вр шио основ ну и сред њу шко лу.

Дипломирао је 2000. а ма ги стри рао 2005. године на те му „Ана ли за и пре глед јав ног 
ду га”, такође на Економском факултету у Подгорици, гдје је исте године при ја вио  док-
т ор ски рад „Др жав на по тро шња и еко ном ски раст”.

Уче ство вао је на ве ли ком бро ју струч них кур се ва, се ми на ра, љет них шко ла и кон фе-

ЗО РАН ЂУ КА НО ВИЋ је ро ђен 1964. 
го ди не у Ник ши ћу.

Основ ну шко лу и гим на зи ју је за вр шио у Под го-
ри ци, гдје је и ди пло ми рао на Елек тро тех нич ком фа-
кул те ту 1989. го ди не. 

Од 1990. до 2003. го ди не ра дио је на по сло ви ма 
опе ра тив ног дис пе че ра у На ци о нал ном дис пе чер ском 
цен тру у Под го ри ци, а за тим је го ди ну да на оба вљао 
по сло ве ана ли ти ке, из ра де енер гет ских ба за по да та-
ка и од го ва ра ју ћих софт ве ра у ис тој ор га ни за ци о ној 
цје ли ни Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић. 

Од 1. ја ну а ра 2004. го ди не до ју ла 2005. го ди-
не био је шеф Слу жбе за упра вља ње елек тро е нер-
гет ским си сте мом, а на кон то га до да нас ди рек тор 
Функ ци о нал не цје ли не Пре нос.

Го во ри ен гле ски је зик.

НИ КО ЛА МАР ТИ НО ВИЋ је ро ђен 22. 
но вем бра 1969. го ди не на Це ти њу.

Прав ни фа кул тет је за вр шио у Под го ри ци, а за-
тим по ло жио др жав ни и пра во суд ни ис пит.

За вр шио је спе ци ја ли стичке студије европ ског  
пра ва на Уни вер зи те ту у Окс форду.

Ра ди у са мо стал ној адво кат ској кан це ла ри ји у 
Под го ри ци. Са рад ник је на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка у Под го ри ци и на Уни вер зи те ту Ту сциа, Ви-
тер бо у Ита ли ји.

Члан је На ци о нал ног удру же ња кри вич них адво-
ка та САД, Ин тер на ци о нал ног удру же ња адво ка та за 
ме диј ско пра во у Окс фор ду, а та ко ђе је и сер ти фи-

Мидраг Чановић, члан Милорад Катнић, члан Зоран Ђукановић, члан

Никола Мартиновић, члан Драгутин Мартиновић, члан Веселин Баровић, члан

Срђан Ковачевић, предсједник
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РАН КО ВО ЈИ НО ВИЋ је 
ро ђен 17. ок то бра 1960. го ди не у Ан-
дри је ви ци. Основ ну шко лу је учио 
у Пла ву, Но вом Са ду и Ник ши ћу. 
Гим на зи ју је за вр шио у Ник ши ћу, 
а Елек тро тех нич ки фа кул тет, смјер 
елек тро ни ка у Под го ри ци 1985. го-
ди не. Пр во за по сле ње би ло му је у 
Же ље за ри Ник шић 1986. го ди не гдје 
је ра дио до 1993. го ди не, а од та да је 
у ЕПЦГ – у Цен тру за ин фор ма ци о-
не тех но ло ги је на мје сту тех нич ког 
ру ко во ди о ца ове цје ли не. 

Као елек тро ни чар  Во ји но вић се до са да ба вио: одр жа ва-
њем по го на, кон крет но ауто ма ти за ци јом про из вод ног про це са 
у че ли ча ни Же ље за ре Ник шић, а за тим уво ђе њем ин фор ма ци-
о ног си сте ма у Елек тро при вре ди Цр не Го ре. Овај по сао под-
ра зу ми је ва про јек то ва ње, про гра ми ра ње и им пле мен та ци ју по-
слов них мо ду ла. У по сљед њих не ко ли ко го ди на на свом рад ном 
мје сту ба вио се им пле мен та ци јом FMIS-a ORAC LE E-Bus si nes 
su i te тј. уво ђе њем ин фор ма ци о ног си сте ма за фи нан сиј ски ме-
наџ мент – што под ра зу ми је ва упра вља ње фи нан си ја ма и књи-
го вод ством, ко је тре ба да омо гу ћи ме наџ мен ту ЕПЦГ да у сва-
ком тре нут ку има ин фор ма ци је на осно ву ко јих мо же лак ше 
до но си ти кон крет не од лу ке. 

Го во ри енгле ски је зик.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕПЦГ

Н а пред лог и уз кон сул та ци ју са пред сјед ни ком Од-
бо ра ди рек то ра ЕПЦГ Ср ђа ном Ко ва че ви ћем, Ко-

ор ди на ци ја из вр шног ди рек то ра Kом па ни је је, на сјед ни-
ци од 22. ју ла, од лу чи ла да у функ ци ји оп ти ма ли за ци је 
про це са ра да, од но сно сма ње ња бро ја за по сле них по но во 
по кре не по сту пак до бро вољ не про да је, или от ку па рад-
них мје ста за рад ни ке који су запослени на неодређено 
вријеме, ко ју ће Од бор ди рек то ра фор ма ли зо ва ти већ  на 
сједници 28. ју ла. 

Са одлуком је упозната и Синдикална организација ЕПЦГ.
По сли је кам па ње от ку па ко ја је за вр ше на 31. мар та ове 

го ди не, а у ко јој се при ја ви ло око 100 рад ни ка, од ко јих 
је ве ћи на већ на пу сти ла фир му уз од го ва ра ју ћу на кна ду, 
у овом „ко ра ку“ ко ји ће тра ја ти од 1. ав гу ста до 30. сеп-
тем бра оста ће исти усло ви осим ви си не на кна де. Она је, 
пре ма од лу ци Ко ор ди на ци је, сма ње на у ди је лу до дат ка по 
осно ву рад ног ста жа. На и ме, на из нос од 24 сво је или про-
сјеч не пла те у Дру штву, раз ли ка у до пла ти је са пет сам-
ње на на са мо дви је сте пе ни це, та ко да се по осно ву рад ног 
ста жа до 20 го ди на до би ја још јед на, а за пре ко 20 го ди на 
још дви је пла те, с тим што је из нос от ку па ли ми ти ран на 
26.000 €, ко ли ко до би ја ју и чла но ви ме наџ мен та уко ли ко 
се од лу че на од ла зак из фир ме. 

И по ред то га што сма ње ње, иако не ве ли ко, мо же дје-
ло ва ти де сти му ла тив но на рад ни ке ко ји су на мје ра ва ли да 
про да ју сво ја рад на мје ста оче ку ју ћи не што ве ће из но се 
од оних ко ји су до са да ис пла ће ни, Ко ор ди на ци ја из вр-
шног ди рек то ра вје ру је да ће се ово га пу та при ја ви ти чак 
знат но ви ше рад ни ка, и то из два раз ло га: пр во, до кра ја 
го ди не усли је ди ће још је дан „ко рак“ от ку па, али ће та да 
на кна да из но си ти са мо 24 пла те, што је, та ко ђе, до го во-
ре но на овој сјед ни ци, и дру го, што се у Прав ном сек то-
ру, према одлу ци са јед не од ра ни јих ко ор ди на ци ја, ко ја је 
до не се на по за хтје ву Син ди кал не ор га ни за ци је, про вје ра-
ва за ко ни тост за сни ва ња рад ног од но са у свим дје ло ви ма 
ЕПЦГ за све рад ни ке, а то зна чи да би се уско ро мо гло 
до го ди ти да од ре ђе ни број љу ди ко ји се ни је су за по сли ли 
пу тем огла са – оста не без по сла, и то без ика кве на кна де 
или от прем ни не.

При све му то ме, ра чу на се и да по ве ћа ном ин те ре со ва њу 
за по сле них за про да ју рад них мје ста иду у при лог и од лу-
ке Др жа ве и ЕПЦГ о ула ску у про цес до ка пи та ли за ци је, а 
на ро чи то, у скло пу тог про це са, на ја вље ни ме наџ мент уго-
вор за стра ног стра те шког парт не ра, ко јим ће он, и по ред 
ве ћин ског вла сни штва др жа ве у ЕПЦГ, прак тич но до би ти 
пра во упра вља ња ци је лом Ком па ни јом за ко ју су не ки дру ги 
стран ци по о дав но утвр ди ли по за ма шан ви шак за по сле них.

Ж.Ћ.

   ОД ЛУ КА ПО СЛО ВОД СТВА ЕПЦГ

Кре ће но ви 
та лас от ку па 

рад них мје ста 

ко ва ни ме ди ја тор у Цр ној Го ри и члан Ар би тра же при При вред ној 
ко мо ри Цр не Го ре.

Го во ри ита ли јан ски и ен гле ски је зик.

ДРА ГУ ТИН МАР ТИ НО ВИЋ је ро ђен 5. сеп тем бра 
1954. го ди не у Ник ши ћу. 

Елек тро тех нич ки фа кул тет, смјер енер ге ти ка, за вр шио је 1978. 
го ди не у Под го ри ци. 

По за вр шет ку сту ди ја за по слио се у Же ље за ри Ник шић у ООУР 
Одр жа ва ње и до 1988. го ди не ра дио као шеф елек тро одр жа ва ња  
енер гет ских по го на. Од 1988. до 1996. го ди не ра дио је као глав-
ни ин же њер одр жа ва ња елек тро, ма шин ске и мјер но-ре гу ла ци о не 
опре ме енер гет ских по го на. Од 1999. до 2004. го ди не ра дио је као 
ди рек тор Елек тро ди стри бу ци је Ник шић. Од 2004. до 2005. го ди не 
ра дио је као тех нич ки ди рек тор Елек тро при вре де Цр не Го ре, а од 
2005. до 2007. го ди не као ди рек тор ФЦ Ди стри бу ци ја Цр не Го ре. 
Од 2007. го ди не ра ди као ме на џер за тех нич ка пи та ња у Ти му за 
ко ор ди на ци ју про је ка та и тех нич ка пи та ња. 

Слу жи се ен гле ским је зи ком.

ВЕ СЕ ЛИН БА РО ВИЋ је ро ђен 24.07.1952. го ди не у 
Под го ри ци, гдје је 1967. год не за вр шио гим на зи ју, а Еко ном ски фа-
кул тет на Уни вер зи те ту Цр не Го ре 1977. го ди не.

Исте го ди не је по чео да ра ди. Као ди пло ми ра ни еко но ми ста, 
пр во за по сле ње до био је у под го рич кој Скуп шти ни Оп шти не. Од 
1980. до 1983. ра дио је у Из вр шном ви је ћу Цр не Го ре, а за тим у 
За во ду за из град њу Под го ри це.

До име но ва ња за чла на Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де 
Цр не Го ре у досадашњем сазиву, кра јем ју на 2006. го ди не, ба вио се 
при ват ним би зни сом од 1989. го ди не.

Весе лин Ба ро вић је члан Уни је по сло да ва ца Цр не Го ре.
Говори енглески језик.

ИЗБОРИ И
ИМЕНОВАЊА
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Е лектропривреда је по чет-
ком мар та 2008. го ди не за-

по че ла са ре а ли за ци јом дру ге 
фа зе Про јек та ре кон струк ци је и 
мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва”, ко ја 
има за циљ по ве ћа ње по гон ске 
спрем но сти и си гур но сти ра да 
Елек тра не, као и по ве ћа ње сна-
ге агре га та. Прет ход но су КфW 
Бан ка и Елек тро при вре да Цр не 
Го ре А.Д. Ник шић у фе бру а ру 
пот пи са ле Уго вор о ре а ли за ци ји 
овог по сла са иза бра ним кон сул-
тан том Јо инт Вен ту ре Цо лен цо 
Енер го про јект. 

Тим по во дом кон сул тант ски 
тим Jo int Ven tu re Co len co Ener-
go pro jekt бо ра вио је у ХЕ „Пи ва” 
од 3. до 7. мар та 2008. го ди не, 
из вр шио де та љан ви зу ел ни пре-
глед опре ме и обје ка та и оба вио 
раз го во ре са струч ним ти мом 
Елек тра не о свим мо гућ но сти-
ма за по бољ ша ње и по ве ћа ње 
по гон ске спрем но сти, од но сно 
про из вод ње. 

По сли је пре гле да опре ме и 
обје ка та и уви да у до ку мен та-
ци ју, кра јем мар та 2008. го ди не 
ЕПЦГ је до ста вљен Из вје штај о 
пре гле ду.

Та ко ђе, уса гла ше ни су Про-
јект ни за да ци за из ра ду идеј них 
про је ка та за дио опре ме, за ко ју 
по сто ји оп шта са гла сност да ју 
је нео п ход но од мах за ми је ни ти 
без прет ход ног ис пи ти ва ња. Об-
ја вљен је Тен дер за ис пи ти ва ње 
ма шин ске, хи дро ме ха нич ке и 
елек тро опре ме.

Ка да је ри јеч о фи нан си ја-
ма нео п ход ним за овај по сао, 
же ли мо да под сје ти мо да су, на 
осно ву Про то ко ла о фи нан сиј-
ској са рад њи из ме ђу Вла де Фе-
де рал не Ре пу бли ке Ње мач ке и 
Вла де Цр не Го ре ко ји је пот пи-
сан 20.07.2007. го ди не, во ђе ни 
пре го во ри пред став ни ка ЕПЦГ, 
Ми ни стар ства фи нан си ја и Ми-

ни стар ства за еко ном ски раз вој 
Вла де Цр не Го ре са пред став ни-
ци ма КфW-а у ци љу уса гла ша-
ва ња уго во ра по треб них за ре-
а ли за ци ју пр ве тран ше кре ди та 
КфW-а, у из но су од 16 ми ли о на 
еура. Уго во ром о фи нан си ра њу 
про јек та, ко ји су кра јем про шле 
го ди не пот пи са ле ЕПЦГ, Ми ни-
стар ство фи нан си ја Цр не Го ре 
и КфW, пред ви ђе на је и до на-
ци ја КфW-а Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре у из но су од 1 ми ли-
он еура. По себ ним Уго во ром, 
из ме ђу оста лог, пред ви ђе но је 
да ће пред ра чун ска ври јед ност 
пр вог ди је ла дру ге фа зе ре кон-
струк ци је ХЕ „Пи ва“ у укуп ном 
из но су од 22 ми ли о на еура, би-
ти фи нан си ра на и из сред ста ва 
ЕПЦГ у из но су од 5 ми ли о на 
еура на име тро шко ва ца ри не, 
так се и по ре за. Рок за за вр ше-
так ове фа зе ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ је 
31.12.2013. го ди не. 

У ХЕ „Пи ва“, по ред Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
у то ку је из ра да Глав ног про јек-
та сни же ња ни воа до ње во де у 
ци љу по ве ћа ња про из вод ње. Тај 
по сао по вје рен је ком па ни ји IK 
Con sul ting. 

У пе ри о ду од 3. до 13. ју ла 
2008. го ди не из вр ше на је мон та-
жа и пу шта ње у рад 220 kV пре-
ки да ча и са бир нич ког ра ста вља-
ча у да ле ко вод ном по љу Пље вља 
I, раз вод ног по стро је ња 220 kV. 

У ЕПЦГ на овај на чин, уз 
ве ли ка фи нан сиј ска ула га ња из 
соп стве них из во ра, на ста вља мо 
кон ти ну и ра не и кон крет не ак тив-
но сти на по ве ћа њу про из вод ње, 
ко је ће до при ни је ти ста бил но сти 
елек тро е нер гет ског си сте ма Цр-
не Го ре и уред ном снаб ди је ва њу 
елек трич ном енер ги јом свих по-
тро ша ча.

Н.Н.

ХЕ ПИВА

По чи ње дру га фа за 
ре кон струк ци је 

и мо дер ни за ци је
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Н а кон ре а ли за ци је Про-
јек та ре кон струк ци је 

енер гет ског сек то ра у прет-
ход ном пе ри о ду ко ји се фи-
нан си рао из кре ди та Европ ске 
ин ве сти ци о не бан ке и ко јим 
је на пра вљен огро ман по мак 
у пре но сној мре жи, у Елек-
тро пре но су су на ста вље не ак-
тив но сти на ре а ли за ци ји још 
чи та вог ни за раз вој них про је-
ка та у ци љу по ве ћа ња по у зда-
но сти снаб ди је ва ња по тро ша-
ча, чи ји се за вр ше так пла ни ра 
до кра ја 2010. го ди не.

Упо ре до с тим вр ши се ре а ли за ци ја пла-
ни ра них пре гле да, ре ви зи ја и ре мо на та на пре-
но сним објек ти ма ра ди обез бје ђе ња по у зда ног 
пре но са ел. енер ги је до по тро ша ча.

Ре мон ти и ре ви зи је по пла ну

Н а и ме, пре ма ри је чи ма Дра га на Ла ке ти-
ћа, ди рек то ра Елек тро пре но са, са ко јим 

смо раз го ва ра ли сре ди ном ју ла, ре мон ти и ре-
ви зи је на пре но сној мре жи од ви ја ју се пре ма 
Пла ну за ову го ди ну.

 У прет ход них не ко ли ко мје се ци ак це нат 

је ста вљен на за вр ше так тра фо ста ни ца на Цр-
но гор ском при мор ју у ци љу што бо ље при-
пре ме за ту ри стич ку се зо ну, и сви ови по сло-
ви за вр ше ни су по пла ну. Тре нут но се ра де 
ре мон ти и ре ви зи је у цен трал ном и сје вер ном 
ди је лу Цр не Го ре, и  ти по сло ви се, та ко ђе, 
од ви ја ју пла ни ра ном ди на ми ком, та ко да ће 
се  до кра ја го ди не за вр ши ти сви за цр та ни 
по сло ви. Ре зул тат та квог ра да је ма њи број 
пре ки да у на па ја њу по тро ша ча на пре но сној 
мре жи у од но су на  прет ход ни пе ри од.

Основ не  ак тив но сти у Елек тро пре но су 

су, ка ко је ис та као Ла ке тић,   
ре а ли за ци ја за по че тих ин-
ве сти ци о них про је ка та ко ји 
су од ве ли ког зна ча ја за по у-
здан рад елек тро е нер гет ског 
си сте ма Цр не Го ре и си гу ран 
пре нос елек трич не енер ги-
је до по тро ша ча. Ври јед ност 
тих раз вој них про је ка та у овој 
цје ли ни, чи ји се за вр ше так 
пла ни ра за кључ но са 2010. 
го ди ном, је око 50 ми ли о на 
еура, што је за Елек тро пре нос 
из у зет но за хтје ван и оби ман 
по сао.

-Ра ди се о из град њи 400 ки ло волт ног да-
ле ко во да  „Под го ри ца-Ти ра на“, ко ји је у фа зи 
до би ја ња гра ђе вин ске до зво ле и за по чи ња ња 
гра ђе вин ских ра до ва у тра си овог, ре ги о нал-
но по сма тра но, ве о ма зна чај ног да ле ко во да, 
ко јим ће Цр на Го ра до би ти тре ћу 400 ки ло-
волт ну мре жу са су сје ди ма, ка же Ла ке тић на-
во де ћи као сље де ћи зна ча јан про је кат за мје ну 
до зем ног уже та  уже том са оп тич ким влак ном. 
Већ је, ка ко је ка зао,  пот пи сан уго вор са нај-
по вољ ни јим по ну ђа чем за ис по ру ку уже та, а 
та ко ђе су у то ку за вр шни пре го во ри за пот пи-
си ва ње уго во ра са нај по вољ ни јим по ну ђа чем 

за мон та жу. За мје на уже-
та на 400 kV да ле ко во ди-
ма, као нај ва жни ја фа за 
по сла,  тре ба да поч не 
у ав гу сту, а у дру гој фа-
зи из вр ши ће се за мје на 
уже та и на оста лим да ле-
ко во ди ма пре но сне мре-
же, чи ме ће, с јед не стра-
не, Пре нос до би ти је дан 
мо ћан ин фра струк тур ни 
те ле ко му ни ка ци о ни си-
стем, а с дру ге ис пу ни ти 
тех нич ке за хтје ве UC TE 
зо не (пре но сно удру-
же ње ве ли ких мре жа). 
Исто вре ме но ће то би ти 

ба за за им пле мен та ци ју са вре ме них си сте ма 
елек трич них за шти та над зо ра и упра вља ња у 
пре но сној мре жи, ка же Ла ке тић и на гла ша ва 
да су то  два ка пи тал на ин ве сти ци о на про јек та 
ко ји ће зна чи ти знат но ја чу и по ве за ни ју пре-
но сну мре жу. 

Пре ма ње го вим ри је чи ма, та ко ђе је при пре-
мљен тен дер за из град њу 110 ки ло волт ног да ле-
ко во да „Ти ват-Ко тор“, као и тен дер за из град њу 
ТС 110/35 kV Ко тор, чи ме ће се обез би је ди ти 
си гур ни је и по у зда ни је снаб ди је а ње по тро ша ча 

на овом под руч ју, те  тен дер за про ши ре ње ТС 
Мој ко вац и ТС Ан дри је ви ца, а у то ку је ево лу-
а ци ја по ну да за про ши ре ње раз вод ног по стро-
је ња Ри ба ре ви не,  из град њу ТС Под го ри ца 5 и  
ње но укла па ње у пре но сну мре жу.

Нај ве ћи дио по сла 
соп стве ним сна га ма

У Елек тро пре но су је при пре мљен и тен-
дер за на бав ку ра ста вља ча ра ди за ми је-

не ста рих ра ста вља ча у ТС Под го ри ца 1 и ТС 
Ник шић, од но сно  обез бје ђе ња ве ће по гон ске 
си гур но сти ових тра фо ста ни ца.

- Ови тен де ри ће вр ло бр зо би ти об ја вље-
ни, што за ви си од пот пи си ва ња уго во ра са 
Европ ском ин ве сти ци о ном бан ком ко ја обез-
бје ђу је кре дит за фи нан си ра ње ових ин ве сти-
ци ја, ка зао је Ла ке тић до да ју ћи да је за  ре а ли-
за ци ју ових про је ка та у пла ни ра ним ро ко ви ма, 
нео п ход но уло жи ти огро ман на пор од стра не 
свих за по сле них, јер за ве ћи ну на бро ја них 
про је ка та Елек тро пре нос на ба вља са мо опре-
му, а из ра да про јект не до ку мен та ци је, мон та-
жа, над зор, из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва су 
оба ве за Елек тро при вре де, од но сно ФЦ Пре-
нос, што  је ве ли ки по сао у ко ји ће се мо ра ти 
уло жи ти и ве ли ки труд. 

Наш са го вор ник је за тим ис та као да се у ме-
ђу вре ме ну, по ред пла ни ра них број них ин ве сти-
ци о них про је ка та, због из град ње Ре ги о нал ног 
во до во да за Цр но гор ско при мор је, на мет ну ла 
по тре ба за хит ном ре а ли за ци јом из град ње ТС 
110/35 kV Вир па зар, што пред ста вља до дат ну 
оба ве зу за све за по сле не ко ји иона ко, због обим-
них  пла но ва, има ју мно го по сла. На и ме, у то ку 
је из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча за из град њу 
ове тра фо ста ни це и ње но при кљу че ње на пре-
но сну мре жу, а рок за за вр ше так овог про јек та је 
1. јун 2009. го ди не.

Па ра лел но са овим ак тив но сти ма, од ви ја ју 
се и по сло ви на ре а ли за ци ји пла но ва ре ви зи ја 
и ре мо на та, ко ји су сва ке го ди не све обим ни-
ји, и ак тив но сти на   ре ор га ни за ци ји Елек тро-
при вре, а то под ра зу ми је ва и ра ци о на ла за ци ју 
рад не сна ге, што до дат но оте жа ва ре а ли за ци ју 
ин ве сти ци о них про је ка та у за цр та ном ро ку.

Ди рек тор Елек тро пр ре но са је ис ко ри стио 
при ли ку да по хва ли све за по сле не у овој цје-
ли ни ко ји су мак си мал но озбиљ но схва ти ли 
сво је оба ве зе па по не кад од ра де и ви ше по сла 
не го што се од њих оче ку је, упр кос то ме што 
на гра ђи ва ње  у Ко лек тив ном уго во ру Дру штва 
ни је нај срећ ни је ри је ше но. 

Он је та ко ђе ис та као до бру и ко рект ну са-
рад њу са под го рич ком Елек тро град њом ко ја је 
ве о ма ва жан чи ни лац у ре а ли за ци ји свих на-
бро ја них по сло ва. 

Б.M.

ЕЛЕК ТРО ПРЕ НОС

на овом под руч ју, те  тен дер за про ши ре ње ТС
Мој ко вац и ТС Ан дри је ви ца, а у то ку је ево лу-
ација понуда за проширење разводног постро-

Ре а ли за ци јом раз вој них про је ка та 
до по у зда не пре но сне мре же

Ври јед ност за по че тих ин ве сти ци о них про је ка та у Елек тро пре но су ко ји 
тре ба да се за вр ше до кра ја 2010. го ди не је пре ко пе де сет ми ли о на еура

Драган Лакетић

Прекидачи 110 kV

ФЦ ПРЕНОС
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У окви ру Ор га ни за ци је  европ ских опе-
ра то ра пре но сног си сте ма (ЕТ СО) и 

не ко ли ко дру гих ел.енер гет ских ор га ни за-
ци ја раз ви је не су основ не  ме то де за ели-
ми ни са ње за гу ше ња у пре но сној мре жи 
(по ја ва ка да по сто је ћа пре но сна мре жа не 
мо же да за до во љи све за хтје ве за тран сак-
ци ја ма елек трич не енер ги је у од ре ђе ном 
ре жи му ра да), од но сно за пре ра спо дје лу 
пре но сних ка па ци те та (ало ка ци ја). Ове 
ме то де, по ред оста лог, тре ба ју да оси гу-
ра ју ефи ка сно ко ри шће ње пре но сних ка-
па ци те та, да да ју од го ва ра ју ће еко ном ске 
сиг на ле уче сни ци ма на тр жи шту и тд. Ге-
не рал но гле да но, по ме ну те ме то де  тре ба-
ло  би да за до во ље сље де ће кри те ри ју ме: 
јед на кост и не ди скри ми на тор ни при ступ, 
еко ном ску ефи ка сност, тран спа рет ни  не-
дво сми сле ни при ступ, оствар љи вост и др.
На ко ји на чин се то ра ди у Елек тро при вре-
ди Цр не Го ре, од но сно у ФЦ Пре нос, об ја-
шња ва ју Не бој ша Ја блан и Љу бо Кне же-
вић, струч ња ци у На ци о нал ном дис пе чер-
ском цен тру Под го ри ца.

У скла ду са пре по ру ка ма ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја, ко је оку пља ју го то во све 
европ ске опе ра то ре пре но сне мре же, ФЦ 
Пре нос од апри ла 2007. го ди не пре но сне 
ка па ци те те на сво јим гра ни ца ма до дје љу је 
при мје ном екс пли цит не аук ци је. Пре ра спо-
дје ла се оба вља на осно ву Пра ви ла за до дје-
лу пре ко гра нич них пре но сних ка па ци те та 
ко ја су до ступ на на сај ту www.тсо-епцг.цом. 

Про ра чун пре ко гра нич них пре но сних 
ка па ци те та оба вља се јед ном мје сеч но уз 
мо гућ ност днев них ко рек ци ја. До би је не 
ври јед но сти се уса гла ша ва ју са су сјед ним 
опе ра то ри ма пре но сних мре жа, на кон че-
га се об ја вљу ју уз па ра лел но од ре ђи ва ње 
да ту ма аук ци ја. Цр но гор ски „Пре нос“ до-
дје љу је уче сни ци ма по ло ви ну пре но сног 
ка па ци те та на свим сво јим гра ни ца ма, док 
пре о ста ле по ло ви не до дје љу ју од го ва ра ју-
ћи су сјед ни опе ра то ри.

Иако се пре ко гра нич ни пре но сни ка-
па ци те ти пре ци зно про ра чу на ва ју и уса-
гла ша ва ју на мје сеч ном ни воу, у прак си је 
пра ви ло да се њи хо ва ало ка ци ја оба вља и 
на го ди шњем и на мје сеч ном, али и на не-
дјељ ном и днев ном ни воу. ФЦ Пре нос вр-
ши ало ка ци ју на сва три ни воа - го ди шњем, 
мје сеч ном и днев ном. По пра ви лу, го ди шња 
ало ка ци ја се вр ши по чет ком де цем бра за 
на ред ну го ди ну, мје сеч не, сре ди ном мје се-

ца за на ред ни (пре ци зни да ту ми се од ре ђу ју 
за сва ки мје сец по себ но), док се за днев не 
аук ци је по ну де при хва та ју сва ког рад ног 
да на од де вет до де вет са ти и три де сет ми-

ну та за на ред ни дан.
Због спе ци фич но сти цр но гор ског 

ел.енер гет ског си сте ма, при је све га стал ног 
мањ ка елек трич не енер ги је, те због не пот-

пу не при хва ће но сти тр жи шних прин ци па 
у ши рем ре ги о ну, ФЦ Пре нос при вре ме-
но шти ти по у зда ност на па ја ња по тро ша ча 
при мје ном ало ка ци о них пра ви ла ко ја при-

о ри тет да ју тран сак ци ја ма чи ја је свр ха на-
па ја ње до ма ћих по тро ша ча у од но су на оне 
тзв. тран зит не по тро ша че.

Н.П.

НАЦИОНАЛНИ ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР

Екс пли цит ним аук ци ја ма 
до за ин те ре со ва них ку па ца

У ор га ни за ци ји ме ђу на род не асо ци-
ја ци је за раз мје ну сту де на та тех-

ни ке  (In ter na ti o nal As so ci a tion 
Ex cha ge stu dents for tec ni cal ex-
pe ri en ce IAESTE) у ЕПЦГ су и 
ове го ди не, по че ком ју ла бо ра-
ви ли стра ни сту ден ти с ци љем 
да се на ли цу мје ста упо зна ју 
са ра дом и функ ци о ни са њем 
свих дје ло ва Елек тро при вре де, 
што ће им би ти дра го цје но ис-
ку ство на сту ди ја ма.

Пра тес Ну нес Кар лос Ха ви-
јер из Ли са бо на из Пор ту га ли је, 
сту дент те ле ко му ни ка ци ја и ин-
фор ма ти ке и Пи пис Кон стан ти-
нос из Со лу на- Грч ка, сту дент елек тро ин-
же ње рин га и ин фор ма ти ке ви ше днев ни сту-
диј ски бо ра вак у Елек тро при вре ди углав-
ном су ис пу ни ли оби ла ском  свих дје ло ва 
Дру штва, у ко ји ма су из пр ве ру ке до би ли 

ин фор ма ци је о функ ци о ни са њу елек тро е-
нер гет ског си сте ма и ор га ни за ци ји Елек-

тро при вре де, а по сје ти ли су и Ди рек ци ју 
у Ник ши ћу и крат ко би ли го сти Цен тра за 
од но се са јав но шћу гдје су им пре зен то ва-
ни об ли ци и на чи ни ра да Цен тра, а по себ но 
Лист ЕПЦГ.                                               Б.М.

Пра тес Ну нес Кар лос Ха ви јер и Пи пис Кон стан ти нос

  СТРА НИ СТУ ДЕН ТИ ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КЕ У ЕПЦГ

Упознавање најбољe
црногорскe фирмe

Национални диспечерски центар
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Д а ле ко вод ну еки пу 
Елек тро пре но са у 

Би је лом По љу и ње ног по-
сло во ђу Дра га на Бла го је-
ви ћа, нај и ску сни јег чла на 
еки пе ко ји је био ак тив ни 
су ди о ник раз во ја ове, у по-
чет ку, тех нич ке сек ци је, a 
да нас ДВ еки пе, над ле жне 
за тра фо ста ни це и да ле ко-
во де на сје ве ру Цр не Го ре, 
по сје ти ли смо 10 ју ла, гдје 
смо у Дра га но вој кан це ла-
ри ји чи је су зи до ве кра си-
ла број на уља на плат ну 
са мо ти ви ма из при ро де а по ли це ви три на 
др ве не ма ке те ку ћа и дру ге фи гу ри це, све 
ура ђе но Дра га но вом вје штом ру ком, раз го-
ва ра ли с њим о ан га жо ва но сти ове еки пе, 
али и ње го вим све стра ним ак тив но сти ма 
ко ји ма се го ди намa оти мао од сва ко днев-
ни це.

-У гру пи од 21 из вр ши о ца је, по ред ме-
не, још 17 мон те ра, два во за ча и рад ни ца 
на одр жа ва њу чи сто ће, ка же Дра ган и ис-
ти че да дво ји ца мон те ра због те же бо ле сти 
не мо гу да оба вља ју по сао, иако су би ли 
до бри рад ни ци ви ше од 15 го ди на, те да се 
тро ји ца њих не сми ју пе ти на ви си ну, иако 
се мо гу упо сли ти на не ким дру гим по сло-
ви ма, од но сно да све га 12 мон те ра мо гу 
да ра де ове те шке по сло ве на одр жа ва њу 
обје ка та и от кла ња њу ква ро ва на по те зу 
од Цр кви на до Ко ла ши на, Ма те ше ва, Тре-
шње ва, Ан дри је ви це, Ку ле, При је по ља, 
Пље ва ља, Чај ни ча, Фо че и Жа бља ка.

-То је 560 км 110, 220 и 400 ки ло волт-
них да ле ко во да, на те шком и зи ми нај че-
шће не про ход ном сни је жном те ре ну, што 
је при ча ко ју је те шко ис при ча ти, и ко ју 
зна ју са мо на ши рад ни ци ко ји све то под-
но се и ко ји че сто у ду бо кој но ћи мо ра ју 
да ин тер ве ни шу на сту бу за ко ји оста је 
ко жа с ру ку од мра за и хлад но ће, а зна ју 
и дис пе че ри ка же Бла го је вић до да ју ћи да 
у слу ча ју те шких ква ро ва при ско че еки пе 
из Ник ши ћа или Под го ри це, и да је до бро 
што су не дав но при мље на тро ји ца рад ни ка 
ко ји су би ли ан га жо ва ни по уго во ру, јер су 
у пи та њу и до бри рад ни ци и мла ди и здра-
ви љу ди, а то је за ову еки пу ја ко ва жно. 

Има, по ње го вим ри је чи ма, мно го слу-
ча је ва кра ђе ве ли ких по зи ци ја и еле ме на та 
са сту бо ва, ко је про из во ди Елек тро град ња 
у сво јој ра ди о ни ци, а што су и они ра ни је 
ра ди ли, али је кра ђа по зи ци ја до сти гла то-

ли ке раз мје ре да сад, уз све 
дру ге по сло ве, је два сти жу 
и да их за ми је не, а ка мо ли 
да их про из во де. Елек тро-
град ња је, ина че, уви јек ту 
да по мог не код сва ке ве ће 
ха ва ри је, па да сту бо ва и 
дру гог, јер има ју ве о ма до-
бру еки пу, са ста вље ну од 
рад ни ка ко ји су на ви кли да 
ра де по нај те жем вре ме ну 
и у сва ка вим усло ви ма.

Про те кла зи ма 
без ве ћих про бле ма

У на став ку раз го во ра Бла го је вић је 
ис та као да је про те кла зи ма, сре ћом, 

би ла до ста бла га, та ко да ни је би ло ве ћих 
про бле ма, осим ха ва ри је на жа бљач ком 
да ле ко во ду ко ју је про у зро ко вао људ ски 
фак тор, ка да је по сје че ни бор ис кри вио 
стуб и ис ки дао про вод ник. Мон те ри ДВ 
еки пе су у про ље ће, кад се из љеп ша ло 
ври је ме, за је дан дан са ни ра ле ха ва ри ју, 
што је, сва ка ко за по хва лу. Би ло је и ин-
тер вен ци ја услед уда ра гро ма, као и ки да-
ње про вод ни ка у Ро жа ји ма, и то на вр ло 
не при сту пач ном мје сту, али је ова еки па у 
ре корд ко крат ком ро ку, за 24 са та успје ла 
да от кло ни про блем и оспо со би да ле ко-
вод, јер је ри јеч о љу ди ма ко ји се не ште де 
и ко ји су спрем ни да у сва ком тре нут ку 
кре ну на те рен.

Што се ти че ре а ли за ци је пла ни ра них 
ак тив но сти, Бла го је вић је ка зао да су до 
по чет ка ју ла за вр ше ни сви пе ри о дич ни 
пре гле ди да ле ко во да пре ма Пла ну за пр-
вих шест мје се ци ове го ди не. 

-Пре гле да но је свих 16 да ле ко во да, а 
ис пу њен је и план ре мо на та, ре ви зи ја и 
пре гле да за пр ви квар тал ове го ди не. У 
сле де ћем квар та лу пла ни ран је дио ре-
мо на та, и то ће би ти за вр ше но, уко ли ко 
се обез би је де ис кљу че ња, ка же Бла го је-
вић и до да је да је еки па тре нут но на те-
ре ну на сје вер ној тра си 220 ки ло волт ног 
да ле ко во да „Пи ва Пље вља“, а у дру гом 
ква рталу се пла ни ра ре монт ју жне тра се 
овог да ле ко во да. Већ је за вр ше но пре ко 
80 од сто по сло ва на ДВ „Пље вља Чај ни-
че“, а пре о ста лих два де се так од сто за вр-
ши ће се до кра ја ок то бра, јер се на ње му 
у но вем бру и де це мру, због ло ших вре-
мен ских усло ва, те шко мо гу ра ди ти би ло 
ка кви по сло ви.

 Освр ћу ћи се на во зни парк, Бла го-
је вић је ре као да од те рен ских аута има-
ју два лан дро ве ра од ко јих је је дан стар 
по ре ко 20 го ди на, иако је у упо тре би за-
хва љу ју ћи во за чу Ми шку Ра до ви ћу, од-
лич ном ме ха ни ча ру ко ји их свој ски одр-
жа ва. Дру ги лан дро вер је ве о ма до бро и 
но во ауто са осам сје ди шта, а слу жи им 
за пре воз рад ни ка и ала та, али кад се иде 
на те рен и кад тре ба пре ба ци ти број ну 
еки пу и алат, не под ми ру је у пот пу но сти 
њи хо ве по тре бе. Про блем би био ри је шен 
на бав ком Ла де Ни ва, што је за ову еки-
пу оп ти мал но рје ше ње, по себ но за зи му 
кад се пу но иде на те рен и то у бун да ма и 
де бе лим јак на ма, па се че сто де ша ва да у 
лан дро ве ру мо ра ју пре ћи и по 150 км а да 
све то ври је ме др же но ге на раз ном ала ту 
и опре ми. 

- Кад је у пи та њу на ба ка ма те ри ја ла, то 
се вр ши цен трал но и ми не ма мо мо гућ но-
сти чак ни да за ми је ни мо ста кло ко је нам 
је по ло мље но на кан це ла ри ји, не го мо ра-
мо да че ка мо да нам то за вр ше из Под го-
ри це. Нај ве ћи про блем је кад се кре не на 
те рен, а ни ко не пи та да ли има мо нов ца 
за до ру чак, ка же Бла го је вић ко ји сма тра да 
због раз дво је но сти и ве ли ке раз да љи не ДВ 
еки па због при ро де по сла тре ба да има на 
рас по ла га њу од ре ђе на сред ства сва ког мје-
се ца, пошто се дешава да не ко од мон те ра 
не мо же да по ђе на те рен јер не ма нов ца, 
а ин тер вен ци је се не вр ше са мо у Би је лом 
По љу не го на ци је лом сје ве ру, од но сно на 
по ло ви ни оне пре ли је пе али су ро ве и те-
шке Цр не Го ре.

- Ми, ина че, тра жи мо са мо оно што за-
ра ди мо и ни ка да ни је смо на пи са ли днев-
ни цу или пре ко вре ме ни сат ко ји ни је смо 
оства ри ли- твр ди Бла го је вић.

Што се ти че на бав ке ала та, она је со-
лид на, као и на бав ка ква ли тет не за штит не 
опре ме, по себ но у по сљед њих не ко ли ко 
го ди на, а ова еки па, ка ко је ка зао, и тре ба 
да но си нај ква ли тет ни је ци пе ле, јер пје ша-
че де се ти не ки ло ме та ра по бес пу ћу и зи-
ми га зе ду бок сни јег, та ко да по мог не са мо 
ква ли тет на обу ћа.

У по сљед ње ври је ме кре ну ло је “с мр-
тве тач ке” и рје ша ва ње стам бе них пи та ња 
за раднике ове екипе у ко јој го то во да ни ко 
то важно животно пи та ње није ријешио. 

Ру и ни ран ма га цин 
за алат и опре му

П о се бан про блем је ло ше ста ње ма га цин-
ског про сто ра, па иако се три де сет го ди-

на ра де ин ве сти ци о ни про гра ми не би ли се то 
ри је ши ло, све је и да ље исто.

- Ја ра зу ми јем да се ра ни је вје ро ват-

ДА ЛЕ КО ВОД НА ЕКИ ПА ЕЛЕК ТРО ПРЕ НО СА У БИ ЈЕ ЛОМ ПО ЉУ

По сао без рад ног вре ме на
Сви на по ри ове еки пе под ре ђе ни су по тре би да се, при оте жа ним усло-

ви ма, и уз нов ча не по те шко ће, у што кра ћем ро ку от кло не сви ква ро ви и 
обез би је ди на па ја ње ел. енер ги јом

Драган Благојевић
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но че ка ло да се ура ди ди таљ ни ур ба ни-
стич ки план за ту ло ка ци ју ко ји би пред-
ви дио но ви обје кат, али, у сва ком слу ча-
ју, ни је оправ да но да се до са да ни шта 

ни је ура ди ло, и да у моћ ној фир ми ка ква 
је Елек тро при вре да кров на овом пот пу-
но ру и ни ра ном објек ту у ко ји се скла ди-
шти ма те ри јал и опре ма про ки шња ва, а 

по ли це, на ко је се то ва ре то не ала та, су 
од др ве та, на пра вље не још дав не 1948. 
го ди не, због че га уви јек при су ству јем 
уто ва ру и ис то ва ру из стра ха да не ко 

не на стра да, ка же Бла го је вић и до да је 
да је два де се так про зо ра ко је су по ло-
ми ла дје ца за ко ва но иве ри цом, та ко да 
је у ма га ци ну мрач но и у под не, јер у 

овај пот пу но не при кла дан обје кат ни-
шта ни је уло же но иако се уви јек тра жи-
ло и зах ти је ва ло да се про ми је ни кров, 
мон ти ра ју ме тал не ста ла же, да алат не 
би ста јао на бе то ну, јер се де ша ва зи ми 
да смр зне во да у ци је ви ма и пук не во до-
ин ста ла ци ја, та ко да ма те ри јал пли ва у 
во ди и да зар ђа све ме тал но.

Б.М.
С ли кар ство, ико но пи са ње, по е зи ја, пла-

ни на ре ње, пче лар ство, ри бо лов, фуд-
бал су Дра га но ве број не љу ба ви ко ји ма га 
је ву кла ра до зна лост. Им пре си о ни ра чи ње-
ни ца да је успио да дје лу је на то ли ким по-
љи ма ин те ре со ва ња, али је, ипак, нај ва жни је 
сли кар ство у ко је 
је уло жио мно го 
ен ту зи ја зма, ства-
ра лач ког ду ха и 
љу ба ви. Ни је се 
за до во ља вао про-
сје ком, хтио је да 
бу де дру га чи ји, 
а за то је, осим 
та лен та, тре бао 
сна жан дух и оп-
ти ми зам ко ји је у 
овом на шем вре-
ме ну по стао го-
то во за бо ра вље но 
осје ћа ње.

Сли ка ње је за ње га по ста ло јед на вр ста 
мо ли тве и ду хов ни пу то каз. С об зи ром да 
жи ви у Би је лом По љу, и да је сва ко днев но 
ве зан за жи во пи сне мо ти ве у при ро ди, тај 

тренд се осје ћа и на ње го вим плат ни ма. Ту 
су, при је све га, број ни мо ти ви са се ла, об-
рон ци пла ни на, по то ци и ри је ке, за ро бље-
ни у ка ме ну и ка њо ну, го ро ста сно др ве ће... 
као свје до чан ство искон ске по тре бе чо вје ка 
да жи ви и ра ди у хар мо нич ном од но су са 
при ро дом и као по твр да да сва ки сли кар у 
се би но си под не бље дје тињ ства. До са да је 

из ла гао на ви ше из ло жби у за ви ча ју и дру-
гим мје сти ма у Цр ној Го ри и Ср би ји, а дио 
ње го вих сли ка, са ко јих ми ром и ље по том 
тре пе ре об ли ци и бо је, на шао је мје сто у до-
мо ви ма број них при ја те ља и дру гих љу би-
те ља сли кар ства.

У Дра га но вој чу ве ној кан це ла ри ји, у 
ко јој смо и ми би ли, сво је вре ме но су бо-
ра ви ла вр хун ска име на ју го сло вен ске књи-
жев но сти и умјет но сти, из ме ђу оста лих и 
по зна ти цр но гор ски пје сник Љу би сав Ми-
ли ће вић ко ји му је не  са мо по све тио јед ну 
од нај љеп ших сво јих пје са ма о на шој ље-
по ти ци Та ри, не го је и о ње му на пи сао пје-
сму у ру бри ци “По ноћ но сун це” у одјељ ку 
“Сли ка ри”, па та ко умје сто ши ре при че о 
Дра га ну, ко јем је, ина че, чак два де сет пје-
сни ка по све ти ло пје сму, и ко ји је ушао у 
свјет ску сли кар ску ан то ло ги ју, из два ја мо 
сти хо ве из ове пје сме:

Д Р А Г А Н    Б Л А Г О Ј Е В И Ћ

Пре и ме ни бо је и свје тло сти
Об у зет искон ским бе де ми ма
Да из про ма је сам пре мо сти
Даљи не Мо ра че, Та ре, Ли ма.

Раз гра нат у би љу, пре по ро ђен
То је тај пла мен ко ји гри је
И кад нас оштра зи ма гло ђе
За ба шу ри гми зав це и ко чи је.

Са мо у ки ка ле мар - за гле дан
Пре у зео од зе мље и не ба вид
О свје тло сти ма да рас пре да.

И пот ко па ва но ћи нај цр њи зид
Из др ве та и пеј сажа за час пре не
Равњаке и оча јем одје ве не.

Залазак сунца - уље на платну

“Дрвени град” Драгана Благојевића

СВЕ СТРА НОСТ КАО СТИЛ ЖИ ВО ТА

На осно ву чла на 16. став 2. Ко лек тив ног 
уго во ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић, ФЦ ’’Про из вод ња’’ рас пи су је

ИНТЕРНИ ОГЛАС
за попуну радних 
мјеста у ХЕ “Пива” 

Слу жба тех нич ке при пре ме 
и пла ни ра ња елек тро одр жа ва ња

Рад но мје сто: 1. Во де ћи ин же њер  за упра-
вља ње, ре гу ла ци ју, за шти ту  и мје ре ње

Усло ви: - VII сте пен струч но сти
- ЕТФ – смјер енер ге ти ка и по ло жен 
   струч ни ис пит
- 1 го ди на рад ног ис ку ства

Слу жба тех нич ке при пре ме и 
пла ни ра ња гра ђе вин ског одр жа ва ња

Рад но мје сто: 1. Во де ћи ин же њер за тех нич-
ко осма тра ње Бра не

Усло ви: - VII сте пен струч но сти
- Гра ђе вин ски или ге о ло шки фа кул тет 
   и по ло жен струч ни ис пит
- 1 го ди на рад ног ис ку ства

Слу жба одр жа ва ња

Рад но мје сто: 
1. Елек тро ме ха ни чар – ди за ли чар 
Усло ви: - V сте пен струч но сти
 - Елек тро ме ха ни чар
 - 1 го ди на рад ног ис ку ства
2. Ма шин бра вар
 Усло ви: - V сте пен струч но сти  

 - Шко ла за ВКВ рад ни ке ма шин ске  
    стру ке

 - 6 мје се ци рад ног ис ку ства

Слу жба ме ха ни за ци је

Рад но мје сто: 1. Во зач ауто бу са
Усло ви: - III сте пен струч но сти
 - КВ во зач
 - Проб ни рад 1 мје сец
        - Здрав стве на спо соб ност за рад 
          (по За ко ну о без бјед но сти са о -
            бра ћа ја на пу те ви ма)

Ври је ме ра да: Рад на нео д ре ђе но ври је ме
Мје сто ра да: Плу жи не
Рок за при ја вљи ва ње на Оглас је 8 да на од 

да на об ја вљи ва ња у Ли сту Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић.

При ја ве сла ти на адре су: Елек тро при вре да 
Цр не Го ре АД Ник шић – ФЦ ’’Про из вод ња’’, 
ули ца Ву ка Ка ра џи ћа бр.2.

Кон такт те ле фон: 040-204-117.

ФЦ ПРЕНОС
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П о ред уоби ча је них 
и сва ко днев них ак-

тив но сти на те ку ћем и ин-
ве сти ци о ном одр жа ва њу 
елек тро е нер гет ских обје-
ка та, у ЕД Би је ло По ље 
тре нут но је, с раз ло гом, 
нај ви ше па жње по све ће-
но сма ње њу гу би та ка ел. 
енр ги је, иза зва них, при је 
све га, ма сов ном кра ђом 
стру је.

О то ме смо сре ди ном 
ју ла раз го ва ра ли са ди рек-
то ром Не бо ј шом Ра ко че-
ви ћем по чи јој оцје ни је 
ста ње елек тро енер гет-
ских обје ка та ЕД Би је ло По ље ко ја одр жа-
ва око 1500 км да ле ко во да, ни ско на пон-
ских, ка блов ских и под зем них мре жа,  ве о-
ма ло ше јер се ду ги низ го ди на не до вољ но 
ула же, а објек ти, ста ри пре ко три де це ни је, 
су ма хом на др ве ним сту бо ви ма ко ји су 
«од ра ди ли» свој рад ни ви јек. Про сјеч на 
ду жи на мре же по јед ној тра фо ста ни ци је 
чак 5,2 км, што зна чи да је по треб но још 
тра фо ста ни ца, од нсо но да тре ба  ула га ти у 
раз вој мре же. По ред то га, бје ло пољ ски ди-
стри бу те ри по кри ва ју ве о ма ве ли ко, ма хом 
брд ско пла нин ско под руч је, та ко да има 
до ста про бле ма, по го то во у зим ским мје-
се ци ма, због из у зет но ло ших вре мен ских 
усло ва (сни јег, лед, ме ћа ва, ни ске тем пе ра-
ту ре ва зду ха).

Еки пе ове ЕД су, пре ма ри је чи ма Ра ко-
че ви ћа, сва ко днев но ан га жо ва не на от кла-
ња њу ква ро ва и по пра вља њу сла бих мје-
ста на мре жа ма,  вр ши се за мје на сту бо ва, 
чи шће ње тра са од ра сти ња, по прав ка ква-
ро ва, што не до зво ља ва да се пре дах не, јер 
се због до тра ја ло сти че сто по ло ме сту бо ви  
и ки да ју про вод ни ци, а то зах ти је ва стал не 
ин тер вен ци је и бор бу да се на по ји чи тав 
кон зум, од но сно да пре ки ди у на па ја њу не 
тра ју ду го. Ри јет ке су си ту а ци је, осим те-
жих ха ва ри ја,  да се ква ро ви не от кло не у 
ро ку од 24 са та, ка же Ра ко че вић на гла сив-
ши да се то  по сти же ве ли ким ан га жо ва-
њем еки па ко је ра де те по сло ве и ко је су 
уви јек спрем не да ко рект но и ква ли тет но 

оба ве  тај дио основ не 
дје лат но сти ове ЕД.

Све под ре ди ти 
сма ње њу гу би та ка

Г у би ци на мре жи и 
не мо гућ ност на пла-

те ра чу на од по је ди них 
по тро ша ча  су ве ли ки про-
блем бје ло пољ ске елек-
тро ди стри бу ци је, због че-
га се ње го вом рје ша ва њу 
мо ра све под ре ди ти.  У 
по сљед ње дви је го ди не 
ин тен зи ви ра не су ак тив-
но сти на рје ша ва њу овог 

про бле ма и има ре зул та та, ма да је, ка же Ра-
ко че вић,  те шко го во ри ти у про цен ти ма, јер 
су гу би ци ел. ен. ве о ма ком плек сна при ча. 
Он твр ди да је  ова ЕД у том пе ри о ду за-
хва љу ју ћи ин тен зив ном ан га жма ну на сма-
ње њу гу би та ка успје ла да уште ди бли зу два 
ми ли о на еура, јер је пре у зе то ма ње ел.енер-
ги је не го прет ход них го ди на, а сма ње на је и 
ко ли чи на из гу бље не енер ги је. Ако се те ко-
ли чи не по мно же са ци је ном ки ло ват са та на 
тр жи шту, до би ће се по ме ну та су ма, што је 
ве ли ка уште да, ка же он и до да је да ипак ни-
је су за до вољ ни по стиг ну тим ре зул та ти ма, 
јер су гу би ци и да ље не до пу сти во ви со ки, 
у овој го ди ни око 30 од сто.

У истом ци љу ре дов но се од ви ја ју и ак-
тив но сти на очи та ва њу бро ји ла, што ни је 
лак по сао због раз у ђе но сти те ре на и због 
ве ли ког бро ја по тро ша ча у се о ском под руч-
ју (ско ро по ло ви на), гдје је ма ла кон цен тра-
ци ја по ки ло ме тру. Та ко ђе се вр ши за мје на 
бро ји ла у бје ло пољ ском кон зу му ко ји има 
око 19 хи ља да по тро ша ча (за ми је ње но је 
ви ше од 2000 бро ји ла), и то углав ном она мо 
гдје  има про бле ма или гдје се сум ња да они 
по сто је, и то је има ло ефек та, та ко да  кон-
стант но ра сте ре а ли за ци ја, од но сно про да та 
енер ги ја.

Па ра лел но са овим ак тив но сти ма еки пе 
бје ло пољ ских елек тро ди сри бу те ра ан га жо-
ва не су на кон тро ли по тро шње и ис кљу че-
њи ма не у ред них пла ти ша ко ји се по но во 
са мо вољ но при кљу чу ју на мре жу, што је 

го то во нер је шив про блем не са мо за ову ди-
стри бу ци ју. Ра ко че вић ка же да  се из гар ђу ју 
стам бе ни објек ти без гра ђе вин ске до зво ле, 
ко је над ле жни ор га ни не укла ња ју и у ко је 
се вла сни ци усе ља ва ју, а на кон то га са мо-
вољ но при кљу чу ју на мре жу и тро ше ел. 
енер ги ју ко ја им се не мо же на пла ти ти, што 
уве ћа ва гу бит ке.

-  Елек тро ди стри бу ци ја их ис кљу чи, 
они се по но во при кљу чу ју и то је “вр зи но 
ко ло” из ко га је те шко иза ћи, па тре ба на-
ћи на чин да се рје ша ва ју та кви про бле ми 
сма тра Ра ко че вић и под сје ћа да је не дав на 
ак ци ја уво ђе ња не ле гал них по тро ша ча у 
ба зу по да та ка ЕПЦГ да ла до бре ре зул та те 
а ни је ште ти ла Елек тро при вре ди. По ње му, 
про блем пред ста вља За кон о из град њи обје-
ка та, по себ но за ово под руч је, јер да би се 
до би ло одо бре ње за град њу објек та на не кој 
пла ни ни или се лу, гдје не по сто је де таљ ни 
ур ба ни стич ки пла но ви, чо вјек тре ба, ка ко 
ка же наш са го вор ник, да се до бро на му чи 
и да по тро ши мно го нов ца, што се ни ком не 
ис пла ти.  

- Ја ра зу ми јем  да је та ко у Бу дви или 
Бу ља ри ци, али сје вер је па си ван крај ко ји 
за слу жу је по се бан од нос и по моћ за ре а ли-
за ци ју обје ка та би ло ко је вр сте, оцје њу је 
Ра ко че вић.

Он се освр нуо и на про блем пре чи та но-
сти по тро шње ре кав ши да је ре дов ним очи-
та ва њем бро ји ла то го то во ели ми ни са но, 
ма да још не у пот пу но сти. 

Кра ђа стру је го то во 
нер је шив про блем

У на став ку раз го во ра Ра ко че вић је из-
нио ми шље ње да је пра ви раз лог ви-

со ких гу би та ка, ипак кра ђа стру је, а то је 
про блем с ко јим се ни је ла ко бо ри ти, јер ко 
кра де тај се до бро чу ва. А кра де се на раз не 
на чи не и ни је ри јеч о по је ди нач ним слу ча је-
ви ма, већ о по ја ви, што је оте жа ва ју ћа окол-
ност. Кон тро ле су сва ко днев не, али је Би је-
ло По ље ка рак те ри стич но по то ме што има 
све га 1300 стам бе них је ди ни ца у згра да ма, 
а оста ло су при ват не ку ће и ве ли ки број 
по тро ша ча не до зво ља ва при ступ мјер ном 
мје сту ко је је, у ве ћи ни слу ча је ва у објек ти-
ма. Ипак се от кри ва ју но ви слу ча је ви нео-
вла шће не по тро шње ко ји се про це су и ра ју, 
али у Елек тро ди стри бу ци ји су не за до вољ-
ни суд ским пре су да ма на кон спро ве де ног 
суд ског по ступ ка ко је им ни је су од по мо ћи, 
јер се по чи ни о ци углав ном осло ба ђа ју или 
им се из ри чу услов не ка зне. Ства ри би се 
по че ле ми је ња ти да ко нач но не ко бу де ка-

ЕД БИ ЈЕ ЛО ПО ЉЕ

Гу би ци ел. енер ги је под 
по себ ном па жњом

Eлек троенергетс ки објек ти у Би је лом По љу, ста ри пре ко три де це ни је, су 
у ло шем ста њу због ду го го ди шњег не до вољ ног ула га ња

Бје ло пољ ски ди три бу те ри по кри ва ју ве о ма ве ли ко, ма хом брд ско пла-
нин ско под руч је, гдје има до ста про бле ма, по себ но зи ми, због из у зет но 
ло ших вре мен ских усло ва

Небојша Ракочевић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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жњен за тво ром за то што је крао стру ју јер 
је то кри вич но дје ло. 

Рје ше ње тог про бле ма, по ми шље њу 

ди рек то ра ове ЕД, је у из мје шта њу бро ји ла 
ван објек та по тро ша ча и уво ђе њу да љин ског 
очи та ва ња по тро шње, по себ но за то што се 
та сред ства вр ло бр зо вра ћа ју. То нај бо ље 
по твр ђу ју  ре зул та ти ко ји су по стиг ну ти у 
два тра фо ре о на у Би је лом По љу на ко ји-
ма је уве де но да љин ско очи та ва ње бро ји ла. 
На тим ре о ни ма  сви при кључ ци су до ве-
де ни у тех нич ки пот пу но ис прав но ста ње, 
сви мјер ни уре ђа ји су из мје ште ни из обје-
ка та и ко мер ци јал ни гу би ци су ми ни мал ни, 
а сма ње ни су чак и тех нич ки гу би ци, али је 
у пр вом ре ду ели ми ни са на мо гућ ност кра ђе 
стру је. 

Овом при ли ком Ра ко че вић се освр нуо 
и на ак ци ју за сма ње ње гу би та ка „Сви тро-
ши мо а ко пла ћа“ ре кав ши да је ова ак ци-
ја има ла успје ха и да су оства ре не ве ли ке 
уште де за ЕПЦГ. 

- Ре а ли зо ва на енер ги ја при је по чет-
ка ак ци је је знат но ве ћа од ре а ли зо ва не 
енр ги је од по чет ка ак ци је на ова мо, што 
зна чи да Елек тро при вре да ни је мо ра ла 
да ку пи ту стру ју, а то је, де фи ни тив но, 
ве ли ка  уште да, сма тра Ра ко че вић и до-
да је да је тре ба ло ви ше па жње по кло-
ни ти ме диј ској кам па њи и ис ко ри сти ти 
њи хо ву моћ.

- У Цр ној Го ри има не што ви ше од 300 
хи ља да по тро ша ач од ко јих пре ко 70 од сто 
ни је про бле ма тич но и тај дио јав ног мне ња 
Елек тро при вре да уви јек има на сво јој стра-
ни, али ни је на пра вље на до бра коп ча, и то 
је ма на ове ак ци је, твр ди Ра ко че вић и на-
ста вља  да је тре ба ло тра жи ти рје ше ње про-
бле ма у ди рект ној ко му ни ка ци ји са ту жи ла-
штвом и су до ви ма, од но сно по ли ци јом ко ја 
има сво је ме то де и по пи та њу кра ђе мо же 
мно го да учи ни.  

- ЕД Би је ло По ље под ни је ла је  пре ко 
1400 пре кр шај них  при ја ва про тив по тро-
ша ча ко ји на оба ве зу за утро ше ну ел. енер-
ги ју гле да ју као на по сед њу у ни зу оба ве за. 

У “прак си” ис кљу че ње по тро ша ча са мре-
же због не пла ћа ња ду га за стру ју ве о ма је 
те шко, јер су у пи та њу по тро ша чи ко ји све 

чи не да оме та ју на ше еки пе на те ре ну да 
оба ве по сао. Њи ма се оне мо гу ћа ва при ступ 
до мјер них уре ђа ја, не пу шта ју се ни у дво-
ри шта и на сва ки на чин-до фи зич ких на ср-
та ја и при јет њи оруж јем, спре ча ва ју се ове 
ак ци је мон те ра.

    
Без про бле ма са 

ре зер вним дје ло ви ма
      

О свр нув ши се на ре а ли за ци ју ово го-
ди шњих пла но ва те ку ћег одр жа ва-

ња, Ра ко че вић је ис та као да су ре зер вни 
дје ло ви ре дов но при сти за ли, та ко да се ове 
го ди не по сао од ви јао без за сто ја, што ра-
ни је ни је био слу чај. Гдје се мо же, вр ши се 
за мје на др ве них сту бо ва бе тон ским, ма да 
је, по ње му, уград ња бе тон ских сту бо ва и 

са мо но си вих ка бло ва вел ки по сао ко ји ова 
ЕД  не мо же по сти ћи, већ се мо ра ан га-
жо ва ти из во ђач са стра не. Ово и због то га 
што има до ста рад ни ка ко ји из раз ли чи тих 
раз ло га не мо гу да ра де свој по сао, али 
се у ЕД тру де да све њих упо сле ка ко би 
за ра ди ли свој лич ни до хо дак. Ко нач но су 
раз ри је ше ни и про бле ми око ор га ни зо ва ња 
фи зич ких ра до ва на ле ги ти ман на чин, ко је 
има сва ка елек тро ди стри бу ци ја, и то та-
ко што је на пра вљен  уго вор са из во ђа чем 
ових ра до ва ко ји ути чу не са мо на одр жа-
ва ње на пон ског ста ња, не го и на сма ње ње 
гу би та ка.  

Не дав ном ак цјом про да је рад ног мје ста 
шест рад ни ка је на пу сти ло ЕД Би је ло По-
ље, што ни је ма ло за јед ну ова кву цје ли ну 
у ко јој су си сте ма ти зо ва на 82 рад на мје-
ста, ка же Ра ко че вић ис ти чу ћи про блем не-
до стат ка мон те ра  у Слу жби одр жа ва ња и 
Слу жби мје ре ња, као и елек тро ин же ње ра, 
с об зи ром да има до ста по сла и у Раз во ју, 
и у овим слу жба ма,  а, осим ди рек то ра, има 
све га три дипл. ин же ње ра, што је пре ма ло 
за то ли ко по сла. 

Ве за но за  во зним парк, ди рек тор бје ло-
пољ ске ЕД је ре као да има ју до ста про бле-
ма, иако су про шле го ди не до би ли че ти ри 
но ва те рен ска во зи ла, али је ве ћи на оста лих  
во зи ла пот пу но из ра у бо ва на, и ве ли ки су 
тро шко ви њи хо вог одр жа ва ња.

- Нео п хо дан нам је ка ми он за тран спорт 
сту бо ва,  и то онај ма њи ко ји мо же да се 
кре ће по ло шим пу те ви ма, као и  је дан број 
ма њих во зи ла ко ја ни је су ску па а ко ри сте 
ра ни ци ма на кон тро ли и ис кљу че њи ма. Об-
но ва во зног пар ка би нам знат но олак ша ла 
по сао, ко ји је ова ко вр ло те шко ор га ни зо-
ва ти, с об зи ром да днев но, у про сје ку, 18 
еки па из ла зи на те рен, ка зао је, на кра ју, 
Небојша Ра ко че вић.

Б.M.

Ј е дан број на ших рад ни ка и ове го ди не је иза брао да дио свог го ди шњег од-
мо ра про ве де у ту ри стич ко-уго сти тељ ским објек ти ма на Цр но гор ском при-

мор ју, Жа бља ку, Ко ла ши ну, као и објек ти ма ко ји ма га зду је “Ре кре а турс” из Бе о-
гра да, а уго во рио их је Дру штве ни стан дард ЕПЦГ, ко ји већ го ди на ма успје шно 
ор га ни зу је ље то ва ње рад ни ка Елек тро при вре де.  То ни је са мо због по вољ них 
усло ва и ци је на ко је су на про шло го ди шњем ни воу, не го и због ква ли те та смје-
шта ја, у што су се на ши рад ни ци мо гли увје ри ти прет ход них го ди на. Пред ност 
да ко ри сте ове по вољ но сти има ли су рад ни ци са број ни јом по ро ди цом и они 
ко ји у прет ход ном пе ри о ду ни је су ко ри сти ли од ма ра ли шта.

Ина че, усло ви ље то ва ња у 2008. го ди ни су слич ни про шло го ди шњим, а ко-
ри шће ње услу га мо же се пла ти ти у шест мје сеч них ра та. 

Смје не у тра ја њу од де сет да на по че ле су, као и сва ке го ди не, 20. ју на, а ин те-
ре со ва ње на ших рад ни ка је не што ма ње  не го  прет ход них го ди на, иако су ци је не 
ових услу га на Цр но гор ском при мор ју знат но по ску пи ле, и то не са мо у хо те ли-
ма, не го и у при ват ном смје шта ју. То је по ми шље њу руководиоца Друштвеног 
стандарда Сло бо да на Ко при ви це, од раз по ве ћа ња тро шко ва жи во та и лошијег 
стан дар да на ших рад ни ка у односу на претходни период.

Б.М.

Као и прошле године

Управна зграда ЕД Бијело Поље 

ЉЕТОВАЊА У АРАНЖМАНУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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У окви ру при пре ме за ово-
го ди шњу ту ри стич ку се-

зо ну у Елек тро ди стри бу ци ји 
Бар су, пре ма ри је чи ма ди рек-
то ра Ја го ша Пу по ви ћа, у пе-
ри о ду од ок то бра про шле до 
кра ја ју на ове го ди не за вр ши ли 
број не ва жне про јек те.

Та ко је на под руч ју бар ске 
оп шти не из вр ше на пот пу на 
или дје ли мич на ре кон струк-
ци ја не ко ли ко тра фо ре о на, 
као и  ре кон струк ци ја, од но-
сно оправ ка 10 ки ло волт них 
да ле ко во да: „Бар-Су то мо ре“ и 
„Су то мо ре-Чањ“. Оба ова да ле ко во да су, ина-
че,  пред ви ђе на за ре зер вно на па ја ње кон зу-
ма Су то мо ра од стра не Ба ра или Ча ња, а 10 
kV да ле ко вод „Бар-Су то мо ре“ због оште ће ња 
био је, по ри је чи ма Пу по ви ћа, ван по го на ду-
ги низ го ди на.

У скло пу ак тив но сти на при пре ми ту ри-
стич ке се зо не у Су то мо ру по ста вље не су и 
пу сте не под на пон че ти ри но ве тра фо ста ни-
це 10/0,4 kV (ТС Рут ке II, ТС Чањ, ТС Су то-
мо ре-Ми ро ши ца и ТС Ра тац), од ко јих су три 
до би је не из тзв. фран цу ског кре ди та, а пр ва је 
укљу че на  ТС 10/0,4 kV Чањ. По ста вљен је, 
та ко ђе, и но ви 10 kV ка бал „Рут ке I – Рут ке 
II“, на кон че га је пу ште на у рад ТС Рут ке II.

Еки пе ЕД Бар су, у окви ру сво јих ре дов них 
ак тив но сти, от кло ни ле и ква ро ве на 10 ки ло-
волт ним ка бло ви ма ТС Ник шић - ТС Ко ра ли, 
ТС Рут ке I - ТС Пре пумп на ста ни ца, чи ме је 
омо гу ће но ре зер вно на па ја ње не са мо ве ли ког 
бро ја по тро ша ча, не го и ве о ма ва жних пум пи 
за во ду у Су то мо ру. 

Рe кон струк ци ја да ле ко во да

Н а под руч ју Ве ли ког Пи је ска из вр шен 
је, пре ма ри је чи ма ди рек то ра Пу по ви-

ћа, ис коп и по ста вља ње 10 ки ло волт ног ка бла 
„Ве ли ки Пи је сак – Пон та“, а на кон пу шта ња 
под на пон и при кљу че ња но ве ТС Пон та би ће 
на ква ли те тан на чин ри је ше но на па ја ње по-
тро ша ча са тог под руч ја.

Та ко ђе је, у ци љу си гур ни јег на па ја ња по-
тро ша ча овог кон зу ма, ура ђе на  ре кон струк-
ци ја 35 kV да ле ко во да од ТС 110/35 kV Бар 
до ТС 35/10 kV Бу ља ри ца, а ра до ве на тим 
да ле ко во ди ма из во ди ле су од лич не еки пе 
Елек тро град ње ко је су, на гла сио је Пу по вић, 
за слу жи ле сва ку по хва лу.

Што се ти че пла ни ра них да љих ак тив-

но сти, он је ис та као да је 
пред ви ђе но да у то ку ју ла и 
ав гу ста еки пе ЕД Бар бу ду ан-
га жо ва не на от кла ња ју евен-
ту ал них ква ро ва и да ак це нат 
бу де ста вљен на сма ње ње без-
на пон ског ста ња, иза зва ног 
ква ром. За то је, у ци љу што 
бр жег от кла ња ња ква ро ва, 
по ве ћан број де жур них еки-
па, у скла ду са смјер ни ца ма 
ру ко вод ства ма тич не функ ци-
о нал не цје ли не ко је су до би-
је не на са стан ку, одр жа ном у 
овој цје ли ни пред по че так ту-

ри стич ке се зо не, уз  при су ство свих ди рек-
то ра при мор ских елек тро ди стри бу ци ја.

Ис кљу че ња не ле гал них по тро ша ча

В е за но за ак тив но сти на сма ње њу гу би-
та ка, ди рек тор Пу по вић је ка зао да су на 

под руч ју бар ске елек тро ди стри бу ци је от по-
че ле ак тив но сти на ис кљу че њу свих обје ка та 
ко ји су при кљу че-
ни на мре жу, а не 
на ла зе се у ба зи 
по тро ша ча Елек-
тро при вре де. На 
овом под руч ју је, 
ина че, ве о ма из-
ра жен про блем 
не мо гућ но сти до-
би ја ња до зво ле за 
град њу обје ка та, 
јер не по сто је де-
таљ ни ур ба ни-
стич ки пла но ви, 
као основ ни пред-
у слов за то. Пу по-
вић на гла ша ва да 
је већ из гра ђен ве-
ли ки број обје ка та а да над ле жне оп штин ске 
слу жбе ни је су пред у зе ле ко ра ке на спре ча ва-
њу не ле гал не град ње у Ба ру. Он по себ но ис-
ти че да не ле гал но при кљу че ни по тро ша чи ел. 
енер ги је ства ра ју огром не про бле ме ов да шњој 
Елек тро ди стри бу ци ји ко ја је ан га жо ва ла ви-
ше еки па за кон тро лу и про на ла же ње та квих 
обје ка та, те њи хо во ис кљу че ње са мре же.

-У ак ци ји спро ве де ној сре ди ном ју на ис-
кљу че но је око 230 не ле гал них обје ка та на 
раз ли чи те на чи не, на бро ји лу, при кључ ном 
ор ма ру или чак на стуб ном мје сту на ко јем је 
обје кат био при кљу чен, соп штио је ди рек тор 

ове ЕД до да ју ћи да је те шко про ци је ни ти ко-
ли ко има не ле гал но при кљу че них обје ка та у 
оп шти ни Бар, али ће се на ста ви ти ак тив но сти 
на њи хо вом ис кљу че њу. 

Је дан од при о ри тет них за да та ка, пре ма 
ри је чи ма на шег са го вор ни ка, је и очи та ва ње 
кон зу ме на та ко ји се у Елек тро ди стри бу ци ји 
Бар тре ти ра ју као ви кен да ши. По зна то је, на-
и ме,  да у бар ској оп шти ни по сто ји око два на-
ест хи ља да по тро ша ча ко ји ов дје бо ра ве са мо 
у ју лу и ав гу сту, због че га је нео п ход но да се 
у том пе ри о ду очи та њи хо ва по тро шња, да не 
би до шли у си ту а ци ју да та мјер на мје ста бу-
ду не до ступ на, јер се објек ти на кон се зо не за-
кљу ча ва ју до сље де ће го ди не. 

А по чет ком ју ла спро ве де не су кон тро ле 
по тро ша ча од стра не еки па из су сјед них елек-
тро ди стри бу ци ја (Бу два и Ул цињ), што је, као 
и уви јек, да ло ве о ма по зи тив не ефек те, ка же 
Пу по вић и на ста вља да је ве о ма бит на ак тив-
ност, ве за но за пра ће ње и сма ње ње гу би та ка, 
гру пи са ње по тро ша ча по тра фо ре о ни ма, што 
је у бар ској елек тро ди стри бу ци ји за вр ше но 
кра јем ју на, а опре ма ње тра фо ста ни ца 10/0,4 
kV мјер ним гар ни ту ра ма  омо гу ћи ће да се ло-
ци ра ју тра фо ре о ни са нај ве ћим гу би ци ма, на-
кон че га ће се ин тен зи ви ра ти ак тив но сти на 
њи хо вом сма ње њу.

У то ку овог ље та још је, ка ко је ка зао Пу-
по вић,  пред ви ђе но да се за вр ше по сло ви на 

до би ја њу  свих по треб них до ку мен та за про-
јек те ко ји, пре ма Пла ну, тре ба да се ра де на-
кон за вр шет ка ту ри стич ке се зо не. У пи та њу 
су, сле де ћи про јек ти: по ста вља ње 10 kV ка бла 
из ТС Ста ри Бар пре ма За ље ву, за тим по ста-
вља ње 10 kV ка бла из ТС Кон чар пре ма Шу-
шњу и из ТС Су то мо ре пре ма хо те лу Инеx (до 
ТС Бр ца), као и по ста вља ње но ве ТС 10/0.4 
kV „Или но-Шу шањ“.

- Та ко ће се све при пре ми ти да ови ра до ви 
поч ну сре ди ном сеп тем бра, ка ко је и пла ни ра-
но, ре као је, на кра ју Ја гош Пу по вић.

Б.М.

ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА БАР

ове ЕД до да ју ћи да је те шко про ци је ни ти ко-
ли ко има не ле гал но при кљу че них обје ка та у
општини Бар али ће се наставити активности

Ре кон струк ци ја тра фо ре о на
те жи ште ак тив но сти 

По ја ча не ак тив но сти на ис кљу че њу са мре же не ле гал них по тро ша ча  ко-
ји бар ској елек тро ди стри бу ци ји ства ра ју ве ли ке про бле ме

При о ри те тан за да так и очи та ва ње тзв. ви кенд по тро ша ча

Монтажа ТС 10/0,4  kV Чањ

Јагош Пуповић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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Д а би што спрем ни је до че ка-
ли ту ри стич ку се зо ну у ЕД 

Ул цињ су у прет ход ном пе ри о ду 
ра ди ли на ре а ли за ци ји не ко ли ко 
ви тал них про је ка та у ци љу убла-
жа ва ња оп те ре ће ња у љет њем 
пњри о ду у овом нај ју жни јем ди-
је лу Цр но гор ског при мор ја, у ко-
јем у шпи цу се зо не бо ра ви пре ко 
100 хи ља да го сти ју.

С тим у ве зи ће кра јем овог 
мје се ца, ка ко нам је 20. ју на, при-
ли ком на ше по сје те овој ЕД, ре-
као ди рек тор Љо ро Нре кић, би ти 
пу ште на под на пон ТС 1000 kVА 
Ђе ран, а по чет ком ју ла и но ва 
ТС 630 kVА из тзв. фран цу ског кре ди та ко ја је 
упра во мон ти ра на на за то пред ви ђе ној ло ка ци ји 
и за ко ју су обез би је ђе на нео п ход на до ку мен та 
од стра не ул цињ ске оп шти не. Ти ме ће се рас те-
ре ти ти и дио Пи ње ша, а по чет ком ју ла тре ба да 
се пу сти под на пон и не ко ли ко стуб них тра фо-
ста ни ца од 160 до 250 kVA. Исто та ко, у Ђе ра не 
на Пор ти је, уз уче шће гру пе гра ђа на, од но сно 
пет нај ве ћих по тро ша ча, оспо со бље на и ових ће 
да на ући у по гон тра фо ста ни ца ко ја је про шле 
го ди не, због пре оп те ре ће ња, пот пу но из го ре-
ла. Ти ме је рас те ре ће но под руч је на по те зу од 
Ђе ра на пре ма мо ру и Рту да се не би по но ви-
ли про шло го ди шњи ве ли ки про бле ми, ка да је 
Елек тро ди стри бу ци ја би ла при ну ђе на да уве де 
ре стрик ци је. 

  
 Нео п ход на ТС 35/10 kV

О стао је, пр те ма ње го вим ри је чи ма, још 
не ри је шен цен тар гра да, гдје ће си гур но 

би ти про бле ма док се не на пра ви јед на 35/10 
kV тра фо ста ни ца за снаб ди је ва ње ужег цен тра 
Ул ци ња, јер су у том под руч ју оп те ре ће ња не до-
пу сти во ве ли ка. На и ме, по сто је ћа ТС је сна ге 2 
х 8 МVА, а већ про шле го ди не је то про би је но, 
због че га је рје ша ва ње снаб ди је ва ња град ског је-
згра у Ул ци њу, од но сно из град ња ТС 35/10 кV 
ушла у пла но ве и ФЦ Ди стри бу ци ја и ЕД Ул цињ 
ко ји ма се пред ви ђа да се та тра фо ста ни ца, ври-
јед но сти од пре ко ми ли он еура, за вр ши до кра ја 
2009. го ди не. 

-У до го во ру са пред сјед ни ком оп шти не ра-
ди се на од ре ђи ва њу ло ка ци је и већ смо из ла-
зи ли на те рен и ода бра ли пар це лу од 800 м2 у 
нај у жем ди је лу Ул ци ња, на Пи ње шу. Ка ко је ту 
пред ви ђен дјеч ји вр тић, нео п ход но је из вр ши ти 
из мје ну де таљ ног пла на и по кре ну ти при ба вља-
ње до ку мен та ци је за ту ло ка ци ју ко ја је та ко ђе 
атрак тив на и за ту ри стич ки раз вој гра да, об ја-
шња ва Нре кић.

Он под сје ћа да су два до ско-
ра шња нај ве ћа по тро ша ча ел. 
енер ги је у Ул ци њу би ли хо тел 
„Га леб“, ко ји је сру шен и хо тел 
Ме ди те ран, са сна гом 2 х 630 
кVА, а са да се пла ни ра из град-
ња но вих хо те ла са 5 звје зди ца 
на тим ло ка ци ја ма, та ко да би 
је дан из вод из пла ни ра не ТС 
35/10 кV ишао пре ма Пи ње шу, 
чи ме би се за ду жи пе ри од ри је-
ши ло пи та ње ква ли тет ног снаб-
ди је ва ња ел. енер ги јом Ул ци ња, 
а та ко ђе је у пла ну и рје ша ва-
ње пи та ња по у зда ног на па ја ња 
Вал да но са ко ји је у вла сни штву 

ре сор ног Ми ни стар ства од бра не.
Што се ти че под руч ја Ве ли ке пла же, ту је 

још про шле го ди не на пра вљен дио да ле ко во да 
ко ји је у функ ци ји, а ове го ди не за вр шен дру ги 
дио, та ко да је ка бли ра но око три и по ки ло ме-
тра да ле ко во да, што је до бро рје ше ње, јер је на 
овај на чин обез би је ђен, с об зи ром да про ла зи 
кроз на се ље, а ина че, био је у ло шем ста њу јер је 
из гра ђен при је ви ше од 40 го ди на. Нре кић ка же 
да је на том ди је лу Ве ли ке пла же, пре ма Ади Бо-
ја ни, на пра вље но и не ко ли ко стуб них тра фо ста-
ни ца, што ни је ко нач но рје ше ње, јер су ту оп те-
ре ће ња мно го ве ћа, али је рје ше ње за ову се зо ну 
ко ја ће, ка ко оче ку је, про ћи без пре оп те ре ће ња и 
уво ђе ња ре стрик ци ја што је, ипак, нај ва жни је. 

Кад је Ада Бо ја на у пи та њу, до го во ре но је 
са ди рек то ром Ул цињ ске ри ви је ре да они на ба-
ве ком плет ну но ву опре му, јер су да ле ко вод и 
тра фо ста ни це на том под руч ју њи хо во основ но 
сред ство, а да их Елек тро ди стри бу ци ја одр жа ва, 
што је и на лог Ми ни стар ства за ту ри зам. Ов дје 
је, ме ђу тим, по ње му је ди но рје ше ње мон ти ра-
ње и из град ња но вих тра фо ста ни ца ве ће сна ге 
и но вог да ле ко во да, да би, ка ко је ка зао, мир но 
спа ва ло док тра је ту ри стич ка се зо на. 

Кон тро ла мјер них мје ста
перманентан задатак

Н а се о ском под руч ју Елек тро ди стри бу ци ја 
је на пра ви ла не ко ли ко но вих тра фо ста ни-

ца, а јед на је до би је на од ФЦ Ди стри бу ци ја, што 
је ис ко ри шће но за сре ђи ва ње ста ња у Кру ча ма, 
гдје је би ло до шло до оп те ре ће ња. Има, ка же 
ди рек тор ул цињ ске ЕД, мно го по сла и мно го 
оба ве за на опре ма њу тра фо ста ни ца, њи хо вом 
пу шта њу под на пон, од ре ђи ва њу ло ка ци ја, али 
и ве за но за пре глед мјер них мје ста, што је пер-
ма нент ни за да так ове ди стри бу ци је због не до пу-
сти во ве ли ких ко мер ци јал них и тех нич ких гу би-

та ка ко ји су знат но из над пла на. 
- Пла ни ра мо да, у са рад њи са ме наџ мен том 

Пред у зе ћа, угра ди мо ве ли ки број но вих бро ји ла, 
а она ко ја смо до би ли већ смо мон ти ра ли на кон 
де мон ти ра ња ста рих, ма да ни је сам за до во љан 
ди на ми ком ових ра до ва због не до стат ка из вр-
ши ла ца ко ји би оба вља ли тај по сао, као и по сао 
кон тро ле по тро шње, у ци љу сма ње ња гу би та ка 
ел. енер ги је, ко ји, ина че ни је су про блем ко ји се 
мо же ри је ши ти за мје сец да на, па чак ни за го-
ди ну или дви је, без аде кват не опре ме и без из-
мје шта ња мјер ног мје ста на ли ни ју раз два ја ња 
јав ног и при ват ног вла сни штва, твр ди Нре кић 
об ја шња ва ју ћи да ту има до ста про бле ма јер су 
мјер на мје ста углав ном уну тар обје ка та, та ко да 
су ве ће мо гућ но сти ма ни пу ли са ња тих по тро ша-
ча са бро ји лом.

- Би ло је и ов дје, као и у дру гим кон зу ми ма, 
мно го раз ли чи тих ме то да кра ђе стру је у прет-
ход ном пе ри о ду, од ски да ња мо сто ва, са ве зних 
плом би, до ста вља ња фил мо ва и дру гог, али ми 
по ку ша ва мо да се с тим из бо ри мо, ма да елек три-
ча ри из бје га ва ју да ра де овај по сао због про бле ма 
са ко ји ма се су сре ћу на те ре ну и дру гих раз ло га, 
на во ди Нре кић и до да је да је лич но пред во дио 
не ко ли ко успје шних ак ци ја кон тро ле по тро шње, 
и то оних по тро ша ча за ко је се сум ња ло да нео-
вла шће но ко ри сте ел. енер ги ју, што је кри вич но 
дје ло. За то су их и кри вич но го ни ли, од но сно 
под не ше но је 28 кри вич них при ја ва Оп штин ском 
су ду у Ул ци њу , але се пред ме ти не про це су и ра ју 
и ни шта се не рје ша ва по том пи та њу. 

Под не ше но је и пре ко 400 пре кр шај них при-
ја ва због не пла ћа ња ел. енер ги је или не до зво-
ља ва ња ис кљу че ња са мре же, али још ни је дан 
пред мет ни је ри је шен у Основ ном су ду и ни је то 
слу чај са мо у Ул ци њу, већ сли чан про блем има-
ју све цр но гор ске ди стри бу ци је, ре као је Нре-
кић ко ји ј ве за но за рад ну сна гу, са оп штио да је 
ову ЕД на пу сти ло 7 рад ни ка, од ко јих је шест 
про да ло рад но мје сто, а је дан оти шао у пен зи ју. 
Он сма тра да ће оти ћи још рад ни ка уко ли ко се 
об но ви по ну да ЕПЦГ о про да ји рад ног мје ста, 
а за Ди стри бу ци ју то зна чи осло ба ђа ње од ви-
шка рад ни ка, по себ но оних ко ји се не тру де да 
сво је рад не за дат ке успје шно оба вља ју. На и ме, 
иако сви рад ни ци до ла зе на ври је ме на по сао, не 
тру де се сви јед на ко и не спро во де на ло ге по хи-
је рар хи ји ко ја је ус по ста вље на у ЕПЦГ.

- Ди рек тор Елек тро ди стри бу ци је има мно го 
од го вор но сти а ма ло овла шће ња, али ја сам ипак 
за до во љан спро во ђе њем по ли ти ке ЕПЦГ у овој 
ЕД, јер ја као ди рек тор упра во то и ра дим за то 
што сма трам да је то ва жно. Та ко ђе је ве о ма ва-
жно да по тро ша чи бу ду за до вољ ни, јер по мом 
схва та њу, ми смо ов дје у њи хо вој слу жби а че сти 
пре ки ди и про бле ми ути чу да по тро ша чи бу ду 
не за до вољ ни, да не пла ћа ју ел. енер ги ју, да пи-
шу при мјед бе и сл. Ово је сло жен про цес, а Ул-
цињ је спе ци фич на и сло же на сре ди на, та ко да је 
ов дје те шко спро во ди ти од ре ђе не на ло ге, ре као 
је, на кра ју ди рек тор ЕД Ул цињ, Љо ро Нре кић.

Б.M.

ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА УЛ ЦИЊ

По у зда ни ји на пон 
у ту ри стич кој се зо ни

У ци љу сма ње ња оп те ре ће ња у ту ри стич кој се зо ни, у ЕД Ул цињ су у прет-
ход ном пе ри о ду из вр ши ли при о ри тет не по сло ве у ин ве сти ци о ном одр жа-
ва њу и из град њи

Љоро Нрекић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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С у сре ти рад ни ка Елек тро при вре де 
Цр не Го ре, ко ји су по ста ли ли је па 

тра ди ци ја, одр жа ни су по тре ћи пут на 
спорт ским по ли го ни ма хо те ла „Бел ви“ 
на Ве ли кој пла жи у Ул ци њу, од 18- до 22. 
ју на. 

Овај нај ју жни ји дио цр но гор ске оба-
ле и ове го ди не је уго стио око 350 рад ни-
ка ко ји су се не ко ли ко да на так ми чи ли у 
де се так ди сци пли на, дру жи ли, скла па ли 
но ва по знан ства и ужи ва ли у ли је пом ул-
цињ ском ам би јен ту.

Све ча ном отва ра њу ово го ди шње ма-

ни фе ста ци је спор та 
и ре кре а ци је, по ред број них уче сни ка 
при су ство ва ли су и пред сјед ник Од бо ра 
ди рек то ра др Ра до мир Ми ло вић и члан 
Од бо ра Во јин Ђу ка но вић, Љо ро Нре кић, 
ди рек тор ЕД Ул цињ и Бра но Ме до је вић, 
ди рек тор ЕД Мој ко вац, као и Ке ко Ља мо-
вић, пред сјед ник ОСП Ул цињ и пред сјед-
ник Син ди ка та ЕП Ма ке до ни је Ро берт 
Си мо нов ски са са рад ни ци ма, а су сре те 
је отво рио Мр ка Мр кић, по моћ ник из вр-
шног ди рек то ра за Ди рек ци ју Дру штва 
ко ји је на при год ној све ча но сти уче сни-

ци ма и го сти ма по же лио да тих не ко ли-
ко да на за јед ни штва про ве ду у при јат ном 
дру же њу и опу ште ној ат мос фе ри.

- Не ка пре о вла да спорт ски дух у ви те-
шким над ме та њи ма и не ка по би је де нај-
бо љи, ре као је Мр кић.

Уче сни ке и го сте Ше стих су сре та 
рад ни ка ЕПЦГ у име Ор га ни за ци о ног 
од бо ра по здра ви ла је На та ша Ни ко лић, 
а у име Од бо ра за спорт и ре кре а ци ју 
Син ди кал не ор га ни за ци је ЕПЦГ Бла жо 
Бр ку љан. Увје рен да ће ови су сре ти про-
те ћи у спорт ском ду ху, дру же њу и при ја-
тељ ству, уз ви те шко над ме та ње и бор бу, 
он је, по ред оста лог, ка зао да су су сре-
ти по ста ли тра ди ци о нал ни за хва љу ју ћи 
так ми ча ри ма.

- Же лим да и ов дје пот пу но оправ да-
мо олим пиј ску кри ла ти цу: “Ва жно је уче-
ство ва ти, а не ка по би је ди нај бо љи“,  јер и 
у спор ту, као и у жи во ту, ни кад не од лу чу-
је са мо спрем ност и спрет ност, већ, нај-
че шће, сре ћа. Одав де тре ба да се по не су 
ли је па сје ћа ња и успо ме не на за јед нич ки 
про ве де не да не, ре као је Бр ку љан.

По бјед нич ки пе хар Еки пи 6

О ко 350  уче сни ка из свих цје ли на 
ЕПЦГ, по ди је ље ни у шест еки па 

(Еки па 1- так ми ча ри ФЦ Пре нос, Ди рек-
ци је Дру штва, Сек то ра за ди стри бу ци ју 
и Ди рек ци је ФЦ Снаб ди је ва ње; Еки па 
2 – так ми ча ри елек тро ди стри бу ци ја Ко-
ла шин, Мој ко вац, Би је ло По ље, Бе ра не 
и Ро жа је; Еки па 3 – так ми ча ри ЕД Под-
го ри ца и Елек тро град ње; Еки па 4 – так-
ми ча ри ХЕ Пи ва, ХЕ Пе ру ћи ца и ЕД 
Ник шић; Еки па 5 – так ми ча ри елек тро-
ди стри бу ци ја Ул цињ Бар, Це ти ње, Бу два, 
Ти ват, Ко тор и Хер цег Но ви и Еки па 6 – 
так ми ча ри ТЕ Пље вља и елек тро ди стри-
бу ци ја Пље вља и Жа бљак) так ми чи ли су 
се у два на ест ди сци пли на: ма ли фуд бал, 

СИНДИКАТ 

ШЕ СТИ СПОРТ СКИ СУ РЕ ТИ РАД НИ КА ЕПЦГ У УЛ ЦИ ЊУ

Дружење прије свега
Око 350 уче сни ка из свих цје ли на Елек тро при вре де 

по ди је ље нo у шест еки па, так ми чи ло се у 12 ди сци пли на
Укуп ни по бјед ник ово го ди шњих су сре та Еки па 6 (ТЕ 

Пље вља, ЕД Пље вља, ЕД Жа бљак), а нај бо љи так ми чар 
Ве се лин Са вић из Еки пе 4 ко ји је осво јио пр во мје сто у 
ди сци пли ни пе ња ње на стуб. Нај бо ља так ми чар ка Ше-
стих су сре та Со ња По по вић из Еки пе 4 ко ја је по би је ди ла 
у пи ка ду 

Отварање сусрета уљепшали чланови КУД-а “Његош” са Цетиња

Блажо Бркуљан је отворио сусрете а Мрка Мркић поздравио учеснике

Хотел Белви: мјесто одржавања сусрета
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шах, стре ља штво, пи ка до, крос, сто ни те-
нис, пли ва ње, ба скет, на вла че ње ко ноп ца, 
од бој ка на пи је ску, три а тлон и пе ња ње уз 
стуб.

Укуп ни по бјед ник Ше стих су сре та 
рад ни ка ЕПЦГ, са осво је них 38 бо до ва је 
Еки па 6  ко јој је при пао и по бјед нич ки 
пе хар. На дру го мје сто се пла си ра ла Еки-
па 2 са два бо да ма ње, док је тре ће мје сто 
у ге не рал ном пла сма ну за у зе ла Еки па 4 
са 33  бо да.

Што се ти че пла сма на по ди сци пли-
на ма, нај бо ља у ма лом фуд ба лу је би ла 
Еки па 5, ко ја је си гур ном игром над ва-
ла да ла сво је ри ва ле, дру га је би ла Еки па 
2, а тре ћа Еки па 4. За нај бо љег гол ге те-
ра у овој ди сци пли ни про гла шен је Ра јо 
Ка ва ја  из по бјед нич ке еки пе, ко ме је на 
за вр шној ве че ри та ко ђе до ди је ље на пла-
ке та. 

По бјед ник у ша ху је Еки па 6, дру го 
мје сто осво ји ла је Еки па 3, а тре ће Еки-
па 5. Нај бо љи по је ди нац био је Ми лан 
Пје ши вац са осво је них 10 бо до ва, дру го 
мје сто при па ло је Бо ри су Ба бо ви ћу (9), а 
тре ће Рај ку Ли пов цу (8,5). 

Пр во мје сто у стре ља штву у му шкој 
кон ку рен ци ји при па ло је Еки пи 4, дру го 
Еки пи 3, а тре ће Еки пи 1, а у жен ској 
Еки пи 6, дру га је би ла Еки па 2, а тре ћа 
Еки па 4. У по је ди нач ном пла сма ну по би-
је дио је Здрав ко Ћа ла сан, дру ги је био 
Ве се лин Са вић, а тре ћи Зо ран Ђу ро-
вић, док су нај си гур ни ју ру ку у жен ској 
кон ку рен ци ји има ле Еди та Ша ба но вић, 
а за тим Соф ка Дра шко вић, па На та ша 
Ар муш.

Нај пре ци зни је у пи ка ду би ле су так-
ми чар ке Еки пе 6 (475 бо до ва), иза ко јих 
су се пла си ра ле так ми чар ке Еки пе 4 (463 
бо да) и Еки пе 1 (387 бо до ва). У по је ди-
нач ној кон ку рен ци ји по би је ди ла је Со ња 
По по вић, дру га је би ла Ру жа Пе ру ни-
чић, а тре ћа Би ља на Аса но вић.

Код му шка ра ца нај бр-
жи у кро су (1000 м) би ли 
су так ми ча ри Еки па 3 и 
2, ко ји су по ди је ли ли пр-
во мје сто, док је тре ће 
мје сто за у зе ла Еки па 1. 

У по је ди нач ној кон-
ку рен ци ји оче ки ва ну по-
бје ду од нио је Слав ко 
Кља је вић, док је дру ги 
кроз циљ про шао Ни-
ко ла Вук че вић, а тре ћи 
Ер ген Адро вић. 

У кро су на 400 ме та-
ра за же не нај ви ше по е-
на осво ји ле су чла ни це 
Еки пе 6, док су дру ге би ле так ми чар ке 
Еки пе 2, а тре ће так ми чар ке Еки пе 3.

Да го ди не ни је су пре пре ка по ка за ла је 
Бо жа на Во ји но вић  из Еки пе 6, ко ја је 
са 58 го ди на би ла нај бр жа, дру га на циљ 
сти гла је Дра ги ца Кља је вић,  а тре ћа 
Ма ри ја Свр ко та.

Нај бо ља у сто ном те ни су би ла је Еки-
па 1  са осво је них 6 по е на, дру го мје сто 
је при па ло Еки пи 2, а тре ће Еки пи 6.  У 
по је ди нач ној кон ку рен ци ји (му шкар ци) 
пр во мје сто за у зео је  Бра но Шће кић, дру-
го Ацо Дроб њак, а тре ће Ети јен Агић. 

Нај ви ше по е на у жен ској кон ку рен-

ци ји има ла је Ан ка То по вић из Еки пе 2, 
иза ње је Ру жи ца Пе ру ни чић, а тре ћа је 
Со ња По по вић.

Нај све стра ни ји на Ше стим су сре ти-
ма би ли су так ми ча ри Еки пе 6, ко ји су 
са осво је них 115 бо до ва по би је ди ли у 
три а тло ну. Дру га је би ла Еки па 2 (111), а 

тре ћа Еки па 3 (97). У по је ди нач ном пла-
сма ну пр во мје сто осво јио је Бо жи дар 
Лон цо вић из Еки пе 6, док је дру го мје сто 
при па ло Ени су Ка ла чу, а тре ће Ива ну 
Шам ша лу.

У атрак тив ној ди сци пли ни од бој ка на 
пи је ску нај у спје шни ји  су би ли так ми ча-
ри Еки пе 4, дру го мје сто при па ло је Еки-
пи 3, а тре ће Еки пи 6.

У над вла че њу ко ноп ца, нај у збу дљи-
ви јој ди сци пли ни Су сре та, по би је ди ла је 
Еки па 2 ко јој се у фи на лу ни је мо гла су-
про ста ви ти Еки па 4, док је тре ће мје сто 
за у зе ла Еки па 3.

Кошарка увијек интересантна

Ко ће први до циља - крос Пењање на стуб - најатрактивниј дисиплина сусрета

Атрактивно - одбојка на плажи

ГО ДИ НЕ НИ ЈЕ СУ ПРЕ ПРЕ КА

Д а го ди не ни је су пре прек са до ка за ла 
је 58-го ди шња Бо жа на Во ји но вић 

из Еки пе 6 ко ја је по би је ди ла у кро су за 
же не на 400 м.

Бо жа на је ове го ди не пр ви пут уче-
ство ва ла на игра ма и ода бра ла је да се 
по ја ви на ста зи и про вје ри сво је атлет ске 
спо соб но сти. Иако ни ко ни је вје ро вао у 
њен успјех, Бо жа на их је све из не на ди ла и оправ да ла кри ла-
ти цу о ва жно сти уче ство ва ња.

Ина че, њен ути сак је од ли чан, ка ко због до брог смје шта-
ја, та ко и због ли је пе ат мос фе ре, јер су љу ди рас по ло же ни и 
опу ште ни, што је по ста ло ри јет ко у сва ко днев ном жи во ту.

СИНДИКАТ 
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У нај ин те ре сант ни-
јој и нај у збу дљи ви јој 
ди сци пли ни пе ња ња на 
стуб, у ко јој је ду жност 
сва ког ком плет но опре-
мље ног так ми ча ра би ла 
да на елек трич ни стуб 
мон ти ра СКС но сач, за-
слу же но пр во мје сто 
осво ји ла је Еки па 4, на 
дру го мје сто пла си ра ла 
се Еки па 6, а на тре ће 
Еки па 2. Пла сман еки па 
утвр ђи ван је на осно ву 
по стиг ну тог рад ног и 
при ми је ње ног ка зне ног 
вре ме на, а нај бо ља је 
би ла еки па са нај ма њим 
укуп ним вре ме ном.

У по је ди нач ној кон-
ку рен ци ји нај бо љи је 
био Ве се лин Са вић из 
по бјед нич ке еки пе, са-
мо 42 се кун да за о стат ка 
имао је Ра дун Пе јо вић, 
а тре ћи је био Че до мир 
Ша рац.

Опу шта ње и сми јех 
мно го зна че

П о оцје ни Об ра да 
Ђу ро ви ћа, так-

ми ча ра у над вла че њу 
ко ноп ца, Су сре ти су 
пра ва ствар и пот пу но 
је при мје рен сло ган ово-
го ди шњих су сре та „опу-
ште но“, јер нам то сви ма 
тре ба, као и но ва при ја-
тељ ства и по знан ства. 
Још је дом се по ка за ла 
оправ да ност ор га ни зо-
ва ња су сре та на ших рад-
ни ка ко ји су се сви ску па 
по тру ди ли да ство ре до-
бру ат мос фе ру.

И Ан ка То по вић, 
нај бо ља так ми чар ка у 
сто ном те ни су и ре до ван 
уче сник су сре та, но си 
ли је пе ути ске из Ул ци-
ња са же љом да се ова 
дра го цје на ма ни фе ста-
ци ја дру же ња, ре кре а ци-
је, спор та и упо зна ва ња 
са ко ле га ма из ци је ле 
ЕПЦГ, и да ље на ста ви.   

За Зо ра на Ра бре но-
ви ћа су сре ти рад ни ка 
ЕПЦГ су ма ни фе ста ци ја 
на ко јој су сви јед на ки, 

без об зи ра на по сло ве ко је оба вља ју, што 
да је по се бан ква ли тет дру же њу и оја ча ва 
је дин ство ко лек ти ва.

Так ми чар кa у пи ка ду Сне жа на Ста-
но је вић у пр ви план je ста ви лa људ ску 
ди мен зи ју Су сре та: опу шта ње, дру же ње 
и збли жа ва ње рад ни ка из свих цје ли на, 
али је ова ма ни фе ста ци ја и при ли ка да 

се ис ка жу спорт ске ври јед но сти у ди сци-
пли на ма ко је су на про гра му.

Су сре ти су по ли гон за спорт ска так-
ми че ња, али и за кра так пре дах и, што је 
нај бит ни је, за дру же ње, ко је је и овог пу та 
би ло на ви со ком ни воу, као и ор га ни за ци ја 
и смје штај, ре као нам је Вла ди мир Ник че-
вић, пред сјед ник Так ми чар ске ко ми си је

И Со ња Пе ри шић је   у пр ви план ста-
ви ла мо гућ ност дру же ња, упо зна ва ња и 
збли жа ва ња рад ни ка из свих дје ло ва Дру-
штва, због че га су  ова кви су сре ти пра ва 
ствар за за по сле не у ЕПЦГ.

Ли је пе ути ске са Ше стих су сре та но-
си и Жељко Перковић из ФЦ Пренос. 

Као и оста лим уче сни ци ма, и ње-
му је на ро чи то за до вољ ство при чи ни ло 
дру же ње са ко ле га ма из оста лих цје ли-
на  са ко ји ма не ма при ли ке да се дру га-
чи је срет не

- Ва жно је уче ство ва ти и дру жи ти се, 
а сви смо ми по бјед ни ци, јер ре зул тат и 

Најснажнији на дјелу - надвлачење конопца

Триатлон - скок у даљ

Ко је најпрецизнији - пикадо

Јака конкуренција у шаху

Фудбал - финале

ГО СТИ ИЗ СИН ДИ КА ТА 
ЕП МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Н а Ше стим су сре-
ти ма рад ни ка 

ЕПЦГ као гост је уче-
ство ва ла че тво ро чла-
на де ле га ци ја Син ди-
кал не ор га ни за ци је ЕП 
Ма ке до ни је, на че лу 
са ње ним пред сјед ни-
ком Ро бер том Си мо нов ским ко ји нам је 
ре као да они има ју ве о ма до бру са рад њу 
са цр но гор ским ко ле га ма ко је, већ тра-
ди ци о нал но по сје ћу ју сва ке го ди не, као 
и они њих.

- Кроз ду го го ди шњу са рад њу са Син-
ди ка том ЕПЦГ пра ти мо и раз вој син ди-
кал не дје лат но сти ма ме ђу на род ном ни-
воу ра ди по бољ ша ња усло ва за рад ни ке 
у на шим ком па ни ја ма. Ина че, Цр но гор ци 
су до бри до ма ћи ни и за хвал ни смо на-
шим ко ле га ма и дру гим рад ни ци ма Елек-
тро при вре де на ср дач ном при је му, ка зао 
је Си мо нов ски и до дао да су има ли не ко-
ли ко су сре та са рад ни ци ма и чла но ви ма 
по сло вод ства на ко ји ма су они из ни је ли 
сво ја ис ку ства и де ша ва ња у Ма ке до ни ји, 
ве за но за енер ге ти ку, а од цр но гор ских 
ко ле га се ин фор ми са ли о де ша ва њи ма 
код нас. 

СИНДИКАТ 
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ни је ва жан, ка зао нам је 
он, и до дао да је за до во-
љан ор га ни за ци јом ово-
го ди шњих су сре та   

Слав ко Кља је вић, 
рад ник Елек тро пре но-
са, и, го то во по пра ви-
лу, по бјед ник у кро су на 
Су сре ти ма, је са за до-
вољ ством уче ство вао и 
ове го ди не, и, ка ко нам 
је ре као, ни је би ло ла ко 
по би је ди ти, јер су еки пе 
под мла ђе не, због че га је 
тре ба ло уло жи ти мак-
сим на лан на пор.

- Ови су сре ти за рад-
ни ке су ве о ма ко ри сни и 
тре ба на ста ви ти кон ти-
ну и тет ига ра, јер би би-
ло ште та узе ти их рад-
ни ци ма ко ји ма је ово до-
бра при ли ка за дру же ње, 
опу шта ње и ства ра ње 
по знан ста ва, ка же Кља-
је вић и пред ла же да се 
сле де ћи су сре ти по но во 
ор га ни зу ју у овом тер ми-
ну, али на Жа бља ку, или 
не ком од гра до ва на сје-
ве ру Цр не Го ре

Цр на Го ра је ове го-
ди не до ма ћин пр вен ства 
Бал ка на за ве те ра не кра-
јем сеп тем бра и по чет-
ком ок то бра и Слав ко би 
же лио да уче ству је, али 
су му за то по треб не од-
ре ђе не при пре ме, што 
ва ља фи нан си ра ти. 

- Обра ти ћу се са мо 
Елек тро при вре ди, јер ме 
чи ње ни ца да ра дим у фи-
нан сиј ски ја кој фир ми 
оне мо гу ћа ва да по тра-
жим спон зор ство на дру-
гој стра ни, по себ но што 
то ни је су ве ли ка сред ства, 
не што око 400 еура, ре-
као је Кља је вић из но се ћи 
ми е шље ње да би ЕПЦГ у 
Ре пре зен та ци ју Цр не Го-
ре за ово пр вен ство мо гла 
укљу чи ти и фи нан си ра ти 
још не ке та лен то ва не по-
је дин це као што су Сан дра 
Бо шњак или Дар ко Ра и че-
вић ко ји је не дав но из јед-
на чио ре корд Цр не Го ре 
на 100 и обо рио ре корд на 
200 м, иако је ње го ва пра-
ва ди сци пли на 400 м. 

- То је тре нут но нај бо љи атле ти чар у 
Цр ној Го ри, но, и по ред то га, не ће уче-
ство ва ти на олим пиј ском так ми че њу у 
Пе кин гу. Ко ли ко сам ја упо знат, ри јеч је о 
не ким за ку ли сним рад ња ма, јер, очи глед-
но ни је био пре су дан ква ли тет, та ко да ће 
ње го ви ово го ди шњи из у зет ни ре зул та ти 
оста ти у сјен ци.

Так ми чи ли се 
при ја те љи

С ве ча но ве че у ре сто ра ну хо те ла 
„Бел ви“ по че ло је до дје лом пе ха ра 

и пла ке та нај бо љим еки па ма и по је дин-

ци ма, а про те кло је у пје сми, игри и ве-
дром рас по ло же њу. 

По здра вља ју ћи уче сни ке Ше стих су-
сре та и че сти та ју ћи по бјед ни ци ма,  пред-
сјед ник Син ди кал не ор га ни за ци је ЕПЦГ 
Сло бо дан Кри во ка пић је ре као да су ове 
игре за ми шље не као игра, а не над ме та ње 
и да су так ми ча ри при ја те љи а не про тив-

ни ци, јер је циљ ши ре ње при ја тељ ства и 
дру же ње рад ни ка  ЕПЦГ, од но сно пре дах 
од сва ко днев ни це, по слов них и жи вот них 
оба ве за. У ду ху спорт ске то ле ран ци је не-
ма по бјед ни ка и по би је ђе них, ва жно је да 
су сви уче ство ва ли.

Са да ва ља кре ну ти на ре дов не рад не 
за дат ке до сле де ћих су сре та ко ји ће би-
ти још јед на при ли ка за пра во, истин ско 
дру же ње и ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју.

Б.М.

УСЛУ ГА ДО БРА 
И КВА ЛИ ТЕТ НА

У че сни ци ма Ше стих су сре та рад ни-
ка ЕПЦГ ком плет ну услу гу пру жио је 

хо тел ски ком плекс „Бел ви“, а по ред смје-
шта ја и ис хра не, так ми ча ри ма су би ли на 
рас по ла га њу те ре ни и дру ги спорт ско-ре-
кре а тив ни са др жа ји. У не по сред ној бли зи-
ни је и чу ве на Ве ли ка пла жа, што су не ки 
уче сни ци ис ко ри сти ли да се, за хва љу ју ћи 
ли је пом вре ме ну, освје же у мо ру.

PRESS  ЦЕНТАР

Т о ком тра ја ња Су сре та ра дио је и Прес 
цен тар у ко јем је Ко ми си ја за ин фор-

ми са ње, ко ју су са чи ња ва ли Лу ка Бу рић, 
На та ша Ни ко лић, Та ња Ник че вић, Гор-
да на Го лу бо вић и Не бо јша Шту ра но-
вић, пра ти ла све ва жни је спорт ске и за-
бав не до га ђа је на овој ма ни фе ста ци ји и 
из да ва ла бил те не и дру га оба вје ште ња о 
тер ми ни ма утак ми ца и ре зул та и ма так-
ми че ња. Три иза шла бро ја бил те на, рас-
по ре ди так ми че ња и ре зул та ти, би ли су 
хро ни ка ових су сре та.

Са завршне вечери

Уручивање пехара

Триатлон - бацање кугле

Оштро око и сигурна рука - стрељаштво

Најбољи такмичари Сусрета - Соња Поповић и Веселин Савић

СИНДИКАТ 



26

Т ен зо ме триј ска ис пи ти ва ња при ка за-
на у пр вом ди је лу овог ра да су по-

ка за ла да у од ре ђе ним мјер ним тра ка ма 
ра чве А6 цје во во да Ц3 из мје ре ни на по ни 
од ста тич ког оп те ре ће ња  пре ла зе ври јед-

ност до зво ље ног на по на. Ка да се узме у 
об зир чи ње ни ца да се на мјер ним мје сти-

ма по ја вљу је кон цен тра ци ја на по на услед 
про мје не ге о ме триј ског об ли ка, он да то 
од сту па ње са мо за се бе не пред ста вља 
фак тор за бри ња ва ња. Ме ђу тим, за о ста ла 
на пре за ња удру же на са на пре за њи ма од 
ста тич ког оп те ре ће ња мо гу би ти за бри-

ња ва ју ћа.
Мје ре ње за о-

ста лих на пре за ња 
ни је би ло пред ви-
ђе но про гра мом 

пред мет них ис пи-
ти ва ња. Ме ђу тим, 
ми смо, у са гла-
сно сти са љу ди-
ма из ХЕ ,,Пе ру-

ћи ца”, лич ним ин ве сти ра њем, из вр ши ли 
ис пи ти ва ње за о ста лих на пре за ња на не-
ко ли ко мје ста на ра чви А6 цје во во да Ц3. 

Ко ли ко је ауто ру овог ра да по зна то, ово 
су пр ва ис пи ти ва ња за о ста лих на пре за ња 
из вр ше на на не кој кон струк ци ји у Цр ној 
Го ри. На и ме, у ци љу до би ја ња што ква-
ли тет ни јих ре зул та та прет ход но смо из вр-
ши ли ис пи ти ва ња јед ног ди је ла ра чве А6 

са ме то дом маг нет ног пам ће ња ме та ла. 
Ми слим да је и ова вр ста ис пи ти ва ња по 
пр ви пут из вр ше на у Цр ној Го ри. Ова се 
ме то да ко ри сти као ди јаг но стич ка ме то да 
за оцје ну на пон ског ста ња у кон струк ци-

ја ма из ра ђе них од маг не тич ких ме та ла. 
За сни ва се на по ја ви да се маг не тич ни ме-
та ли маг не ти шу под деј ством маг нет ног 
по ља Зе мље. Мје ре њем ин те зи те та маг-
нет ног по ља Hp на по вр ши ни објек та ко ји 
ис пи ту је мо, до би ја мо ње го ву рас по дје лу 
дуж ли ни је ске ни ра ња. 

Су шти на ра да овог уре ђа ја за сни ва се 

Испитивање напонског стања 
на карактеристичним мјестима 
цјевовода Ц3 у ХЕ "Перућица" (2)

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Пише: проф. др Милорад Мишо Бурић

МЈЕР НО МЈЕ СТО Z8К1

Ве ли чи на 1σ 2σ ϕ
νσ

Јединица N/mm2 N/mm2 [o] N/mm2

Вриједност 426.355 401.246 47.38 414.371

МЈЕРНО МЈЕСТО Z8К2

Величина
1σ 2σ ϕ

νσ
Јединица N/mm2 N/mm2 [o] N/mm2

Вриједност 413.545 351.214 64.68 386.171

Слика 16

Слика 15

Слика 17

Tabela 1

Tabela 2



27

на ве зи ја чи не из мје ре ног маг нет ног по ља 
у не кој тач ки ма те ри ја ла и кон цен тра ци је 
на пре за ња ма те ри ја ла у тој тач ки. На рав-
но, узрок кон цен тра ци је на пре за ња мо же 
би ти раз ли чит тј. не мо ра ју би ти у пи та њу 
са мо за о ста ла на пре за ња.

За ова мје ре ња као и ту ма че ња ре зул та-
та са ра ђи ва ли смо са еки пом под ру ко вод-
ством Ва ле ри ја Ша рен ца ,дипл.инж.маш 
из фир ме ,,КОМ МЕТ” д.о.о.-Бе о град.

На не ко ли ко та ча ка ра чве А6 смо на-
шли зна чај ну кон цен тра ци ју на пре за ња 
а он да  ана ли зом ода бра ли дви је тач ке за 
ко је смо сма тра ли да има ју нај ве ћа за о-
ста ла на пре за ња. То су тач ке са озна ка ма 
Z8К1 и Z8К2.

Њи хо ви по ло жа ји на ра чви као и од го-
ва ра ју ћи ди ја гра ми де фор ма ци ја су при-
ка за ни на сли ка ма 15. и 16.

Сли ка 17. при ка зу је из глед по ста-
вље них мјер них тра ка на пред мет ним 
тач ка ма.

Про ра чун глав них на по на и ре фер-
нтног на по на (по хи по те зи Von Mi ses-а) 
је ура ђен пре ма упут ству HBM - Cen tral 
Ho le Met hod (Ме то да цен трал ног отво ра)-
HBM 2007.

По том по ступ ку су до би је ни ре зул та-
ти да ти у та бе ла ма 1. и 2.

Као што се из та бе ла 1 и 2 ви ди, ре фе-
рент ни за о ста ли на по ни има ју ја ко ви со ке 
ври јед но сти.

Ло ка ци ју за ли је пље ње мјер них тра-
ка са из ра зи том кон цен тра ци јом на по на 
смо де фи ни са ли на осно ву екс трем них 
ври јед но сти ди ја гра ма при ка за ног на 
сли ци 18. Ове екс трем не ври јед но сти 
се на ла зе у зо ни су че о ног ша ва, при-
је ра чва ња во де ног мла за у ра чви А6, 
на ра сто ја њу од око 550 мм од по чет-
не тач ке сни ма ња, као што се ви ди са 
ди ја гра ма на сли ци 18. Сли ка 18. пред-
ста вља ди ја грам нор мал них ком по нен-
ти маг нет ног по ља Hp и њи хо вих гра-
ди је на та.

На сли ци 19. је при ка за на изо ме триј-
ска рас по дје ла нор мал них ком по нен ти 
маг нет ног по ља Hp и њи хо вих гра ди је на-
та дуж за ва ре ног спо ја на цје во во ду преч-
ни ка 2500 мм ра чве А6.

Не по вољ на окол ност је што су ови 
на по ни от кри ве ни у тач ка ма ко је су на 
ма лој уда ље но сти јед на од дру ге, али ис-
пи ти ва њем ни је смо при ми је ти ли да су и 
окол не тач ке са та ко ве ли ким кон цен три-
са ним на по ни ма (што се ви ди и са ди ја-
гра ма на сли ка ма 18. и 19.).

Би ло би ве о ма опа сно ако би ова-
кви за о ста ли на по ни ег зи сти ра ли по 
не кој ли ни ји или по вр ши ни кон струк-
ци је ра чве А6.

Да би се са си гур но шћу от кри ла ова 
мо гућ ност би ло би нео п ход но уре ђа јем за 
маг нет но пам ће ње ме та ла де таљ но пре ћи 
ком плет ну ра чву А6 а за тим из мје ри ти за-
о ста ла на пре за ња у кри тич ним мје сти ма.

Та ко ђе би би ло ко ри сно овом ме то дом 
ис пи та ти и дру га мје ста на цје во во ду Ц3 
да би се на ври је ме от кло ни ла евен ту ал на 
опа сност од пре оп те ре ће ња цје во во да.

Тре ба ис та ћи да из вор опа сно сти за 
цје во вод Ц3 мо же би ти и евен ту ал но 
де фор ми са но ста ње ње го вих осло на ца. 
На и ме, тре ба ло би про вје ри ти ква ли тет 
кли зних по вр ши на јер он знат но ути че 

на ври јед но сти си ла ре ак ци ја осло на ца а 
ти ме и на оп те ре ће ње цје во во да Ц3.

У то ку ди на мич ких ре жи ма ра да агре-
га та А6 и А7 дви је еки пе су син хро ни зо-

Слика 19

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Слика 18

Слика 20
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ва но ра ди ле. Јед на на тен зо ме триј ским 
мје ре њи ма а дру га на мје ре њу при ти ска 
во де у цје во во ду ис пред тур би не агре га та 
(сли ке 20, 21, 22 и 23).

За ври је ме мје ре ња, у ту не лу у ко јем 
је смје ште на ра чва А6, вла да ли су ве о ма 
не по вољ ни усло ви тј. по ја ви ла се ве ли ка 
во да, та ко да смо ин стру мен те и мјер на 
мје ста мо ра ли за шти ти ти што се ви ди на 
сли ка ма 22. и 23.

Ипак, ин стру мен ти су ра ди ли ста бил но 
што по ка зу ју ко рект но до би је ни ре зул та ти.

Та ко ђе смо из мје ри ли и по мје ра ња ра-
чве А6 са ком па ра те ри ма ко ји су при ка за-
ни на сли ци 24.

ЗА КЉУ ЧАК

З бог огра ни че ног про сто ра, ов дје су 
ре зул та ти на ве де них ис пи ти ва ња 

да ти се лек тив но али тех нич ки ко рект но. 
Они ће би ти про ши ре ни кван ти та тив но и 
ква ли та тив но и пре зен ти ра ни у За вр шном 
из вје шта ју.

Об у хва тиће се и ре зул та ти ис пи ти ва ња 
на пон ског ста ња ди ла та ци је-Т8 цје во во да 
Ц3.

Сма трам да су на ве де на ис пи ти ва ња 
успје шно оку пи ла ква ли тет не ис тра жи-
ва че из ХЕ ,,Пе ри ћи ца” и ван ње. Ко ри-
шће не су не ке од нај са вре ме ни јих ме то да 
ис пи ти ва ња кон струк ци ја.

Тре ба ис та ћи да се ква ли тет ни ре зул-
та ти, до би је ни ис пи ти ва њем на пон ског 
ста ња на ка рак те ри стич ним мје сти ма 
цје во во да Ц3, не  би мо гли оства ри ти без 
зна чај не по мо ћи од стра не ме наџ мен та 
,,ХЕ Пе ру ћи ца”-дипл.инж.маш. Шће па-
на Шун ди ћа и дипл.ел.инж. Зо ра на Пе-
ро ви ћа, а на ро чи то од стра не ин же ње ра 
из Слу жбе за при пре му, пла ни ра ње и кон-
тро лу ма шин ских по сло ва - ХЕ ,,Пе ру ћи-
ца” дипл.инж.маш. Ми ле те Ми лу но ви-
ћа, дипл.инж.маш. Ра до са ва Алек си ћа и 
инж.маш Са ва Ми ју шко ви ћа.

Са ве ли ким про фе си о нал ним за до-
вољ ством сам при ми је тио, то ком ових ис-
пи ти ва ња, да не ки ин жи ње ри из на ве де не 
Слу жбе зна лач ки и ве о ма по жр тво ва но 
оба вља ју сво је по сло ве.

Овим ис пи ти ва њем се, по мом ду бо-
ком увје ре њу, још јед ном по ка за ло, да код 
нас обич но не по сто ји де фи цит у зна њу, 
вје шти на ма и по слов ном мо ра лу ода бра-
них по је ди на ца, тј. по ка за ло се да се соп-
стве ним ин те гри са ним по тен ци ја ли ма 
мо же до ћи до ква ли тет них ре зул та та.

(Аутор рада је редовни професор 
Машинског факултета у Подгорици и 
руководилац Центра за транспортне 

машине и металне конструкције)

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Слика 24

Слика 21

Слика 22

Слика 23
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К луб до бро вољ них да ва ла ца кр-
ви Елек тро при вре де Цр не Го ре 

на ста вља са ор га ни зо ва њем ак ци ја за 
при ку пља ње ове дра го цје не теч но сти. 

Чла но ви овог клу ба са сје ди штем у 
Ник ши ћу, ко ји од не дав но сво ју из у зет-

но пле ме ни ту ми си ју вр ши у окви ру 
Цр ве ног кр ста Цр не Го ре, фор ми ра ли 
су по дру жни цу и у Под го ри ци и већ 
13. ју ла спро ве ли ак ци ју у Цен тру за 
тран сфу зи ју кр ви глав ног гра да у ко-
јој су уче ство вли до бро вољ ни да ва о ци 
кр ви за по сле ни у дје ло ви ма ЕПЦГ у 
Под го ри ци.

Ме ђу пр ви ма су се ода зва ли „те-
рен ци“ Елек тро град ње Ран ко То до-
ро вић, Дра ган Ра шо вић, Ђо ко То ма-
ше вић, Слав ко Пе ру но вић, Дра ган 
Пе ри шић, Са ша Му го ша на че лу са 
тех нич ким ди рек то ром ове цје ли не 
Ран ком Ра ду ло ви ћем, као и Бал ша 
До бро вић и Ми о драг Ја ни чић из Ди-
рек ци је ФЦ Ди стри бу ци ја.

- Ак ци ја је до бро про те кла и др 
Гор да на Ра шо вић, на чел ник Цен тра 
за тран сфу зи ју кр ви и Иван ка Ни-
ко лић, ко ор ди на тор за до бро вољ не 
да ва о це за до вољ ни су од зи вом, што 
су нам и са оп шти ли овом при ли ком, 
и нак нак дно пу тем те ле фо на, ка да су 
се за хва ли ли ху ма ни сти ма Елек тро-
при вре де и ка да су са оп шти ли да ће 
ви ше стру ким да ва о ци ма кр ви по сла-
ти за хвал ни це, а њи хо ве фо то гра фи је 
Свјет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји, 
ка же Ве се лин ка Ко ка Во ји но вић, ко-
ор ди на тор за Под го ри цу. Она је до да-
ла да би од зив си гур но био ма сов ни ји 
да прет ход ног да на на под руч ју гра да 
ни је би ло ви ше ква ро ва због не вре ме-
на, због че га је ве ћи на да ва ла ца би ла 
на те ре ну. За то ће сље де ћа ак ци ја, ко ја 
се пла ни ра за сеп тем бар, си гур но би ти 
још ма сов ни ја. 

А за на ше ху ма ни сте то је са свим 
при род но јер, ка ко ка жу, крв ко ју да ју 
дру ги ма и њих об на вља и обо га ћу је, а 
по се бан мо тив је са зна ње да су не ком 
по мо гли да оздра ви или му спа си ли 
жи вот. 

Овај чин по ка зу је њи хо ву пле ме-
ни тост, али и гра ђан ску од го вор ност 
и же љу да ове жи вот не теч но сти ко ја 
се, ка ко сто ји у Упу ству тран сфу зи је, 
не мо же на ба ви ти у апо те ци, бу де до-
вољ но. То са зна ње сви ма на ма да је си-
гур ност.

Осим ове ак ци је у Под го ри ци, до-
бро вољ ни да ва о ци кр ви из ЕПЦГ, 
ор га ни зо ва ни у По дру жни ци Пи ва, 
има ли су кра јем ма ја слич ну ак ци ју, 

спро ве де ну под окри љем Цр ве ног кр-
ста Плу жи на и у окви ру Клу ба до бро-
вољ них да ва ла ца кр ви Плу жи не ко ји 
је, ина че, про шле го ди не про гла шен за 
нај бо љи клуб до бро вољ них да ва ла ца 
кр ви у Цр ној Го ри за 2007. го ди ну.

Овог пу та смо у при ли ци да оба-
ви је сти мо и да је у дје ло ви ма ЕПЦГ у 
Пље вљи ма 11. ју ла фор ми ра на По дру-
жни ца Клу ба до бро вољ них да ва ла ца 
кр ви Елек тро при вре де и да је за ње ног 
пред сјед ни ка иза бран Рат ко Пу шо њић, 
ду го го ди шњи до бро вољ ни да ва лац, те 
да ће сво ју пр ву ак ци ју до го во ри ти са 
Цен тром за тран сфу зи ју кр ви у Пље-
вљи ма и Цр ве ним кр стом то га гра да.

Б.М. 

АКЦИЈА

КЛУБ ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ ЕПЦГ

Добар одзив у Подгорици

Д. Рашовић, Р. Тодоровић, Ђ. Томашевић и С. Перуновић Саша Мугоша  и Балша Добровић

У Ник ши ћу је 24. 
ју на са хра њен 

Не ма ња Те шић, во ђа 
смје не у ХЕ „Пи ва“, 
чо вјек ко га ће се ње-
го ве ко ле ге и при ја те-
љи још ду го и са љу-
ба вљу сје ћа ти.

Не ма ња је ро ђен 
1. ја ну а ра 1949. го ди не у Бу ко ви ци код 
Би је љи не, ода кле је на кон за вр шет ка шко-
ло ва ња оти шао у Ма ри бор, гдје је у фир-
ми „Ме тал на“ по чео свој рад ни ви јек. Са 
„Ме тал ном“ до ла зи у Цр ну Го ру, пр во да 
гра ди ХЕ Пе ру ћи ца, а по том и ХЕ Пи ва. 

Не ма ња ни је за др жао сво је зна ње за 
се бе, већ га је угра дио у Хи дро е лек тра ну, 
струч но и од го вор но оба вља ју ћи свој по-
сао од по чет ка  из град ње елек тра не, што 
ни је оста ло не за па же но, па му је по ну ђе-
но мје сто во ђе смје не у ХЕ Пи ва ко је је 
он при хва тио и од те да ле ке 1975 го ди не 
до сво је смр ти, не ште де ћи се, са вје сно 
га оба вљао. При па дао је ге не ра ци ји ко ја 
је ра ди ла и гра ди ла и иза ко је је остао не-
из бри сив траг.   

Опра шта ју ћи се у име ко лек ти ва од овог 
див ног чо вје ка, дру га и при ја те ља, ко ји је 
пли је нио пле ме ни то шћу и јед но став но шћу, 
Ва си ли је Осма ић је, по ред оста лог, ре као да 
су те жак по сао ко ји је оба вљао и пре тје ра на 
рев ност и од го вор ност оста ви ли тра га на Не-
ма њи, па му је пр во по пу сти ло ср це, а ка сни је 
ње го во здра вље је угро зи ла но ва те шка бо лест 
ко ју је хра бро но сио али са ко јом се ни је успио 
из бо ри ти, што је све ко ји су га по зна ва ли и во-
ље ли ду бо ко по тре сло. 

- Сви ма на ма ко ји смо има ли за до вољ-
ство да по зна је мо Не ма њу и да ра ди мо са 
њим те шко је па ла ви јест о ње го вом од ла-
ску. То је ве ли ки  гу би так за по ро ди цу и 
при ја те ље и ко ле ге, али и за ко лек тив ко-
ји му ду гу је не из мјер ну за хвал ност и по-
што ва ње за ду го го ди шњи пре дан рад и све 
што је учи нио за сво је пред у зе ће, рекао је 
Осмајић.

Б.М.

  IN MEMORIAM

НЕ МА ЊА 
ТЕ ШИЋ
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