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СТРАТЕШКИ СТРАТЕШКИ 
ПАРТНЕРПАРТНЕР

К рај ју ла и по че так ав гу ста 
оби ље жи ла је за вр шна фа-

за по ступ ка за до ка пи та ли за ци ју 
и дје ли мич ну при ва ти за ци ју Елек-
тро при вре де Цр не Го ре. Из бор 
ита ли јан ске А2А за стра те шког 
парт не ра ЕПЦГ с раз ло гом је био 
цен трал ни до га ђај не са мо за Елек-
тро при вре ду не го и за др жа ву Цр-
ну Го ру. Про да јом 11,5 ми ли о на или 
9 од сто ак ци ја и још то ли ком до-
ка пи та ли за ци јом, нај моћ ни ја др-
жав на фир ма до би ја још моћ ни јег 
парт не ра ко ји, са већ ку пље них 17 
од сто ак ци ја од при ва ти за ци о них 
фон до ва и оба ве зом от ку па ак ци ја 
ма њин ских ак ци о на ра, уко ли ко то 
они же ле, по истим усло ви ма као 
и др жав не ак ци је, а ко је из но се око 
10 од сто ка пи та ла ЕПЦГ -  свој 
удио у Елек тро при вре ди вр ло бр зо 
мо же по ве ћа ти на 45 од сто.

Та ко уво ђе ње стра ног парт-
не ра уз пра во упра вља ња ци је лом 
Елек тро при вре дом - за и ста пред-
ста вља кру пан до га ђај, али и пре-
лом ни тре ну так за рад и по сло ва-
ње на ше ком па ни је. Од на ве де них 
тран сак ци ја за ЕПЦГ као фир му 
ипак је нај ва жни је тих 9 од сто до-
ка пи та ли за ци је, од но сно 100 ми ли-
о на еура свје жег нов ца ко јим ће се 
фи нан си ра ти за по че ти и пла ни ра-
ни објек ти, што је и био циљ иде је 
о до ка пи та ли за ци ји.

Ме ђу тим, пре ма оцје на ма мно-
гих, већ са да се, на рав но уко ли ко се 
успје шно за вр ше пре го во ри око пот-
пи си ва ња уго во ра и на ври је ме за вр-
ше тран сак ци је, ма да, по све му су-
де ћи, у то не тре ба сум ња ти, мо же 
ре ћи да је ЕПЦГ већ при ва ти зо ва на, 
од но сно да је стра те шки парт нер 

већ "ви ђен" као ве ћин ски вла сник 
Елек тро при вре де. Уоста лом и до ка-
пи та ли за ци ја је вид при ва ти за ци је, 
а и до дат на ку по ви на пре о ста лих 6 
од сто ак ци ја до за о кру жи ва ња ве-
ћин ског па ке та на кон ис те ка пе то-
го ди шњег пе ри о да, што је та ко ђе 
оба ве за пре ма тен де ру, не ће пред-
ста вља ти про блем ни да ле ко сла би-
јој ком па ни ји од А2А, ма ко ли ка би ла 
њи хо ва ци је на.

Та ко се, да кле, као и по во дом 
ра ни је од лу ке о фор ми ра њу 5 ДОО 
и од лу ке о до ка пи та ли за ци ји, још 
јед ном оства ру је на ша оцје на из ре-
че на при је ви ше од дви је го ди не, ка-
да смо, та ко ђе у увод ни ку, по во дом 
ре зо лу ци је Скуп шти не Цр не Го ре 
на пи са ли да од у стај ње од про да је 
ТЕ "Пље вља", ипак, тре ба схва ти-
ти тек као од ла га ње или, пје снич-
ки ре че но, так тич ко "бје жа ње" у 
Сју тра, ко је је, осим то га што је 
мла ђи, по ка за ло се, за и ста бо љи и 
па мет ни ји брат и ко ји се из ми је-
нио и об ли ком и са др жи ном, у свим 
ви до ви ма и прав ци ма и по сти гао 
успјех, иако не и пу ну при влач ност. 
А и у на ма и око нас се што-шта 
про ми је ни ло.

Ж. Ћет ко вић

У В О Д Н И К
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Н а сед мој ре дов ној Скуп шти ни ак ци о на-
ра, одр жа ној 30. ју на у Ник ши ћу, раз ма-

тран је Из вје штај о по сло ва њу ЕПЦГ у 2008. 
го ди ни и Фи нан сиј ски ис каз Дру штва, те По-
ли ти ка на кна да Елек тро при вре де, а на днев-
ном ре ду би ле су и из мје не и до пу не Ста ту та 
Пред у зе ћа, као и ра зр је ше ње и из бор чла но ва 
Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ.

Скуп шти ни су, по ред 27 ак ци о на ра и пу-
но моћ ни ка, пред став ни ка 86,56 од сто укуп ног 
ка пи та ла Дру штва, при су ство ва ли пред сјед-
ник и чла но ви Од бо ра ди рек то ра Елек тро-
при вре де као пред ла га чи свих ма те ри ја ла, 
чла но ви ме наџ мен та ЕПЦГ и пред став ни ци  
ита ли јан ске ком па ни је А2А ко ја је не дав но 
од цр но гор ских фон до ва от ку пи ла 15,7 од сто 
ак ци ја цр но гор ске елек тро е нер гет ске ком па-

ни је,  што су зна чај не про мје не у струк ту ри 
ак циј ског ка пи та ла.

Обез би је ђе на ма те ри јал на 
и со ци јал на си гур ност рад ни ка

П ри је пре ла ска на рад ни дио Ран ко Во ји-
но вић, из вр шни ди рек трор ЕПЦГ, је дао 

не ко ли ко увод них на по ме на, у ве зи са ра дом и 
утвр ђе ним днев ним ре дом ове сјед ни це. 

Ди рек тор Во ји но вић је, из ме ђу оста лог, ис-
та као да је Елек тро при вре да  2008. го ди ну за-
вр ши ла са гу бит ком од 17,6 ми ли о на еура, али 
и да је ра ди ла у ве о ма сло же ним усло ви ма, јер 
је би ла су о че на са по ра стом тро шко ва, на ро чи то 
због по ве ћа ног уво за ел. енер ги је. 

И по ред то га, за хва љу ју ћи пу ном ан га жо ва-

СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ

Оства рен 
елек тро е нер гет ски 
би ланс у сло же ним 

усло ви ма ра да
Елек тро при вре да про шле го ди не има ла гу би так од 17,6 ми ли о на еура, а у пр ва 

три мје се ца ове го ди не про фит ве ћи за 14 ми ли о на
По тра жи ва ња ЕПЦГ пре ма ши ла 120 ми ли о на еура, али ни је дан од тих за хтје ва 

ни је за ста рио
За не пла ће ну стру ју под ни је то 100 хи ља да ту жби
У Од бор ди рек то ра Елек тро при вре де пр ви пут ушао пред став ник стра ног ка пи та-

ла, Ма у ро Ми љо из ита ли јан ске ком па ни је А2А ко ја је вла сник 15,7 од сто ак ци ја ЕПЦГ

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

Радно предсједништво
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Са сједнице Скупштине акционара ЕПЦГ

њу упра вљач ких и ме на џер ских струк ту ра 
и свих за по сле них, оства рен је елек тро е-
нер гет ски би ланс и обез би је ђе но уред но 
снаб де је ва ње по тро ша ча ел. енер ги јом.

Он је под сје тио да је у про шлој го ди ни у 
функ ци ји им пле мен та ци је за кљу ча ка Вла де 
ЦГ о прав ном раз два ја њу Елек тро при вре де, 
ФЦ Пре нос из дво јен у по себ но ак ци о нар-
ско дру штво, као  и на ин ве сти ци о но фи-
нан сиј ске ефек те по кре та ња по ступ ка до ка-
пи та ли за ци је и рас пи си ва ње тен де ра чи ји 
се ре зул та ти оче ку ју сре ди ном ју ла. 

- Те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње по-
стро је ња и опре ме, као нај бо љи га рант функ-
ци о ни са ња ел. ен. си сте ма, вр ше но је у нај ве-
ћем мо гу ћем оби му, ка ко на пре но сној и дстри-
бу тив ној мре жи, та ко и у хи дро е лек тра на ма 
и ТЕ Пље вља, у ко јој су за вр ше ни ре монт ни 
ра до ви ко тлов ског по стро је ња, па је овај из вор 
ел. енер ги је да нас де фи ни тив но је дан од нај по-
у зда ни јих те вр сте у ре ги о ну, ка зао је Во ји но-
вић. Он је, за тим, ис та као да је Елек тро при вре-
да, и по ред свих објек тив них и су бјек тив них 
сла бо сти у свом ра ду и по сло ва њу, успје ла да 
у пот пу но сти обез би је ди ма те ри јал ну и со ци-
јал ну си гур ност за по сле них као ва жан услов 
њи хо ве мо ти ви са но сти за ква ли те тан рад. Све 
од ред бе Ко лек тив ног уго во ра су уред но и на 
ври је ме ис пу ње не, а об ра чун и ис пла та за ра да 
и оста лих лич них при ма ња вр ше ни су, углав-
ном, у пред ви ђе ним ро ко ви ма. 

-У ди је лу 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 
у кон тек сту укуп них ак тив но сти на успје-
шном ре струк ту ри ра њу елек тро е нер гет ског 
си сте ма. Пра во на до бро вољ ну про да ју рад-
ног мје ста ис ко ри сти ла су 123 рад ни ка, па 
је пр ви пут број стал но за по сле них у ЕПЦГ 
, са Пре но сом, све ден на ис под три хи ља-
де, ре као је Во ји но вић до да ју ћи да је чвр-
сто опре дје ље ње упра вљач ке струк ту ре да 
се са мо у слу ча ју нео д ло жне по тре бе при-
ма ју но ви рад ни ци, те да се мак си мал но по-
спије ши пре ра спо ре ђи ва ње по сто је ће рад-
не сна ге, пре ма по тре ба ма про це са ра да. 

Он је, на кра ју, кон ста то вао да се не ки 
од кључ них ци ље ва По слов не по ли ти ке и 
Би знис пла на ко ји ни је су оства ре ни у про-
шлој го ди ни, а до би ли су при о ри тет но мје-

сто у план ским до ку мен ти ма за ову го ди ну, 
већ уве ли ко оства ру ју, што нај бо ље по твр-
ђу ју пре ли ми нар ни ре зул та ти по сло ва ња 
за пр ви квар тал ове го ди не са до би ти од 30 
ми ли о на еура. То је, ка зао је,  до бар раз лог 
да се на ста ви ре струк ту рар ни про цес и до-
ка пи та ли за ци ја, ка ко би се но вом ор га ни за-
ци јом обез би је ди ла нео п ход на фи нан сиј ска 
сред ства за ко на чан ула зак у сфе ру ста бил-
ног и по зи тив ног по сло ва ња, од но сно за 
пот пу ни ју ва ло ри за ци ју цр но гор ских ел. 
ен. ре сур са, за по бољ ша ње ма те ри јал ног 
по ло жа ја за по сле них, уред ни је и јеф ти ни је 
сер ви си ра ње по тро ша ча ел. енер ги је и, на 
кра ју, ис пла ту ди ви ден ди.

Гу би так ве ћи од пла ни ра ног

С у ми ра ју ћи ре зул та те по сло ва ња Бо-
рис Бу шко вић, ди рек тор Цен тра за 

кор по ра тив но пла ни ра ње, је ис та као да су 
хи дро е лек тра не у про шлој го ди ни, и по-
ред до бре по гон ске спрем но сти, оства ри ле 
ма њу про из вод њу за 4,8 од сто, из у зев ТЕ 
Пље вља ко ја је пре ба ци ла план за 2,2 про-
цен та. Основ ни раз лог сма ње ња про из вод-
ње је, ка ко је ре као, не по вољ на хи дро ло ги-
ја ко ја је има ла за по сље ди цу по ве ћан увоз 
ел. енер ги је, та ко да је Ком па ни ја има ла 
рас ход од 13,7 ми ли о на еура. 

Је дан од раз ло га ло шег фи нан сиј ског 
ре зул та та је и тро шак по осно ву от ку па 
рад них мје ста у ци љу ефи ка сни јег по сло-
ва ња, за  што је из дво је но 2,5 ми ли о на еура, 
а по за ма шне су би ле и оба ве зе Елек тро-
при вре де пре ма ло кал ним са мо у пра ва ма 
ко ји ма је на ра чун так си за гра ђе вин ско зе-
мљи ште ис пла ће но 4,7 ми ли о на еура ви ше 
од пла на. Гу би ци ма су, ка зао је Бу шко вић, 
до при ни је ле и од лу ке Ре гу ла тор не аген ци-
је о  ре гу ла тор ном при хо ду и уста но вље на 

ци је на стру је ко ја ни је мо гла обез би је ди ти 
по зи тив но по сло ва ње. 

Он је, за тим, до дао да се на да да ће 
Елек тро при вре да у овој го ди ни оства ри ти 
про фит од око 26 ми ли о на еура.

-На осно ву тро мје сеч ног из вје шта ја по 
ко јем је про фит ве ћи од пла на за 14 ми ли о на 
еура, до бре хи дро ло шке си ту а ци је ко ја је и да-
ље вр ло по вољ на и уз по сто је ћи ни во ци је на, 
Елек тро при вре да ће ову го ди ну за вр ши ти са 
пла ни ра ним про фи том, оци је нио је Бу шко вић.

А на гу бит ке је, пре ма ри је чи ма Ми ро-
сла ва Вук че ви ћа, ди ре то ра ФЦ Ди стри бу-
ци ја, ути ца ла и чи ње ни ца да је про шле го-
ди не ре ги стро ва но 25 ми ли о на ки ло ват са ти 
нео вла шће не по тро шње ел. енер ги је. Ме ђу-
тим, у то ку је ак ци ја на уво ђе њу не ле гал них 
по тро ша ча у ба зу по да та ка Елек тро при вре де 
и већ је ре ги стро ва но 12,5 хи ља да ових по-
тро ша ча, а ефек те ак ци је осје ти ће мо ове го-
ди не кроз сма ње ње гу би та ка у том ди је лу.

При је из ја шња ва ња о Из вје шта ју о по сло-
ва њу Ан ђел ко Ми ло ше вић је пи тао пред-
став ни ке Елек тро при вре де од ка да да ти ра ју 
по тра жи ва ња од ди стри бу тив них по тро ша ча 
и да ли су не ка од њих већ за стар је ла, као и то 
ка ко је мо гу ће да ЕПЦГ има гу би так од 17,6 
ми ли о на еура а од у ста је од при вре ме не мје ре 
пре ма КАП-у, на кон че га је до био од го вор од 
из вр шног ди рек то ра да при вре ме на мје ра ни-
је га ран ци ја да ће се по тра жи ва ња на пла ти ти, 
јер је КАП оспо рио све фак ту ре Елек тро при-
вре де и ту жбе су ушле у пар нич ни по сту пак, 
а да је, с дру ге стра не, пот пи сан Спо ра зум са 
Ком би на том и Вла дом Цр не Го ре да Елек тро-
при вре да од КАП-а до би је пет ми ли он еура на 
име ду га и од др жа ве још 8, ми ли о на, што, по 
ње му, ни је на ни је ло ште ту Елек тро при вре ди.

- Што се ти че по тра жи ва ња од ди стри-
бу тив них по тро ша ча, она пре ла зе 120 ми-
ли о на еура, али, ни је дан од тих за хтје ва 
ни је за ста рио. Око 35 ми ли о на од но си се 
на по тра жи ва ња ко ја су ста ри ја од го ди не 
у ка те го ри ји до ма ћин ста ва и од три го ди не 
у ка те го ри ји оста ла по тро шња, али ЕПЦГ, 
сход но За ко ну о енер ге ти ци, има нео спор но 
пра во да та по тра жи ва ња на пла ти суд ским 
пу тем или ис кљу че њем са мре же тих по-
тро ша ча, ка зао је Сре тен Гој ко вић, ди рек-
тор ФЦ Снаб ди је ва ње. 

Да би за шти ти ла сво је ин те ре се, Ком па-
ни ја је, пре ма ри је чи ма Ми о дра га Бу ла то-
ви ћа из ФЦ Снаб ди је ва ње, под ни је ла пре ко 
100 хи ља да ту жби над ле жним су до ви ма и 
са мо ове го ди не оне мо гу ћи ла за ста ру 18 ми-
ли о на еура. На су до ви ма се днев но во ди по 
50 спо ро ва око на пла те по тра жи ва ња ЕПЦГ.

- Ни је дан гра ђа нин ни је до са да оства-
рио пра во на за ста ру, јер се и те ка ко во ди 
ра чу на о ин те ре си ма  Елек тро при вре де, ка-
зао је Бу ла то вић.

Кр сто Сте ва но вић се за пи тао ко ји је 
раз лог по ве ћа ња гу би та ка на ди стри бу тив-
ној мре жи и да ли то ак ци ја на њи хо вом 
сма ње њу гу би на ин тен зи те ту и из нио став 
да је не га тив но по сло ва ње по сље ди ца за у-
ста вља ња кон цеп та при ва ти за ци је Тер мо е-
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лек тра не и Руд ни ка угља ко ја је, пре ма ње-
го вом ми шље њу, мо гла ри је ши ти про бле ме 
Елек трор пи вре де и омо гу ћи ти ре а ли за ци ју 
ва жних про је ка та у Пље вљи ма. 

Из вје штај о по сло ва њу за 2008. го ди-
ну усво јен је ве ћи ном гла со ва при сут них 
ак ци о на ра. 

Пред лог од лу ке о фи нан сиј ском ис ка зу 
за про шлу го ди ну са ми шље њем ре ви зо ра 
обра зло жи ла је Вој ка Ћа ла сан.

По ред фи нан сиј ских из вје шта ја ко ји об-
у хва та ју би ланс ста ња на дан 31. 12. 2008. 
го ди не и од го ва ра ју ћи би ланс успје ха, из вр-
ше на је и ре ви зи ја из вје шта ја о про мје на ма 
на ка пи та лу, те из вје шта ја о нов ча ним то ко-
ви ма за го ди ну ко ја се за вр ша ва на тај дан, 
а дат је и пре глед зна чај них ра чу но вод стве-
них по ли ти ка, као и на по ме не уз фи нан сиј-
ске из вје шта је.

Као со лид на осно ва за ква ли фи ко ва но 
ми шље ње ре ви зо ру су по слу жи ли до вољ ни 
и од го ва ра ју ћи до ка зи, од ко јих ће мо, овог 
пу та, по ме ну ти: ак тив ни ка пи тал Дру штва 
(не крет ни не, по стро је ња и опре ма), ис ка-
зан у би лан су ста ња на дан 31. де цем бра 
2008. г. из но сио је 935.698.603 еура; ду го-
роч на по тра жи ва ња у изно су од 3,5 ми ли о-
на углав ном се од но се на стам бе не кре ди те 
за по сле них, ду го роч ни фи нан сиј ски пла сма-
ни на кра ју про шле го ди не из но си ли су 11,2 
ми ли о на еура, а за ли хе 21,3 ми ли о на. Јед на 
од при мјед би ре ви зо ра од но си ла се на ста ро-
сну струк ту ру за ли ха (до ста их је ста ри је од 
јед не го ди не), али је об ја шње но  да је раз лог 
за то ре а ли за ци ја ка пи тал них ин ве сти ци ја и 
нео п ход ност по сто ја ња за ли ха за слу чај ха-
ва рисјких си ту а ци ја. 

У то ку су, ка за ла је Ћа ла сан, ак тив но-
сти на по сте пе ном от кла ња њу из ни је тих 
при мјед би ре ви зо ра.

Усво је на по ли ти ка за ра да 
Елек тро при вре де

Т ре ћа тач ка днев ног ре да, та ко ђе усво-
је на ве ћи ном гла со ва, ти ца ла се по-

ли ти ке на кна да Елек тро при вре де ко јом се 
утвр ђу ју прин ци пи од ре ђи ва ња на кна да 
за по сле ним и дру гим ли ци ма ко ја ра де у 
Елек тро при вре ди. 

Пре ма овој по ли ти ци, за ра де, на кна де и 
дру га при ма ња за послних утвр ђу ју се Ко-
лек тив ним уго во ром ко ји за кљу чу ју из вр-
шни ди рек тор и Син ди кал на ор га ни за ци ја 
ЕПЦГ, из у зев за ра да ор га на и ме наџ мен та 
ко ји се утвр ђу ју по себ ним уго во ри ма и од-
лу ка ма над ле жних ор га на, на осно ву прин-
ци па ове по ли ти ке.

Та ко мје сеч на за ра да пред сјед ни ка Од-
бо ра ди рек то ра ко ји је на про фе си о нал ном 
ра ду из но си че ти ри про сјеч не за ра де, за ра-
ду ма ње при ма ће оста ли чла но ви тог ти је ла 
уколико су на професионалном раду, а во-
лон те ри јед ну про сјеч ну за ра ду у ЕПЦГ.

Мје сеч на за ра да оста лих чла но ва ме-
наџ мен та из но си од 1,50 до 2,40 про сјеч них 
за ра да ЕПЦГ, оства ре них у мје се цу за ко ји 

се вр ши об ра чун. 
Ка ко су у по ступ ку при мје не Ста ту-

та Елек тро при вре де, до ни је тог од стра не 
Скуп шти не ак ци о на ра 23. мар та ове го ди-
не, уоче ни од ре ђе ни не до ста ци, утвр ђен је 
Пред лог из мје на и до пу на Ста ту та ра ди от-
кла ња ња тих не до ста та ка. А ра ди оса вре ме-
њи ва ња по сло ва ња, на пред лог стра те шког 
парт не ра А2А, у члан 51 Ста ту та уни је та је 

од ред ба да се сјед ни це Од бо ра ди рек то ра 
мо гу одр жа ва ти и елек трон ским пу тем, што 
је јед но гла сно усво је но.

Скуп шти на ни је усво ји ла Од лу ку о име-
но ва њу ре ви зо ра Дру штва, фир ме “Ре ви ко” 
из Под го ри це, ко ја је на јав ном тен де ру 
би ла нај по вољ ни ји по ну ђач, због че га је 
Вла да Цр не Го ре, на пред лог ита ли јан ског 
парт не ра А2А, су ге ри са ла да се на кнад но 
рас пи ше ме ђу на род ни тен дер за из бор но-
вог ре ви зо ра.

Јед но гла сно је усво је на Од лу ка о ра зр-
је ше њу до са да шњих чла но ва Од бо ра ди-
рек то ра ко ји ма је пре стао ман дат и из бо ру 
но вих чла но ва овог ор га на. 

Пр ви пут је у Од бор ди рек то ра Елек тро-
при вре де ушао пред став ник стра ног ка пи-
та ла, Ма у ро Ми љо ис пред ком па ни је А2А, 
умје сто до са да шњег чла на Ве се ли на Ба ро-
ви ћа, док је Зо ра на Ђу ка но ви ћа, пред сјед-
ни ка Од бо ра ди рек то ра АД Пре нос, за ми је-
нио Бо рис Бу шко вић.

По ред њих, но ви Од бор ди рек то ра са чи-
ња ва ју до са да шњи чла но ви: Ср ђан Ко ва че-
вић, Ми о драг Ча но вић, Дра гу тин Мар ти-
но вић и мр Ми ло рад Кат нић.

На сво јој пр вој сјед ни ци, одр жа ној од мах 
по сли је Скуп шти не ак ци о на ра, Од бор је за 
пред сјед ни ка иза брао Ср ђа на Ко ва че ви ћа, 
ко ји је и до са да вр шио ту ду жност.

 
Сви за јед но до 

успје шног по сло ва ња
     

П о же лив ши до бро до шли цу стра те шком 
парт не ру (али уз ре зер ву, ка ко је до дао 

да ли ће он то и оста ти), Ва си ли је Ми лич-
ко вић, пред сјед ник Удру же ња ма њин ских 
ак ци о на ра ЕПЦГ, је ис та као да се на да да 
ће Елек тро при вре да уз по моћ ове по слов не 
гру пе из Ита ли је, зе мље са ду гом тра ди ци-
јом тр жи шне при вре де, ко нач но рас ки ну ти 
са до го вор ном еко но ми јом и мо ћи да по слу је 
на здра вим тр жи шним осно ва ма, што ће јој 
обез би је ди ти про фит а ак ци о на ри ма ди ви-

ден ду. На рав но, то ће би ти у ин те ре су свих 
ак ци о на ра Елек тро при вре де.

Пред ста вља ју ћи Удру же ње ма њин ских 
ак ци о на ра ЕПЦГ ита ли јан ском парт не ру, 
он је ка зао да су ма њин ски ак ци о на ри ку-
по ва ли ак ци је ове ел. ен. ком па ни је, свје сни 
чи ње ни це да се ра ди о нај ја чем и нај си гур-
ни јем при вред ном су бјек ту у Цр ној Го ри 
чи ја се про из вод ња ба зи ра на об но вљи вим 
из во ри ма.

Ка да смо ку по ва ли ак ци је, зна ли смо да 
не ће мо по гри је ши ти, јер се ра ди о нај ква-
ли тет ни јем цр но гор ском про из во ду, ка зао је 
Ми лич ко вић. 

Ма у ро Ми љо је, на кра ју, ис та као да је 
ње го ва ком па ни ја спрем на да са ра ђу је са 
свим ак ци о на ри ма Елек тро при вре де, јер је 
ве о ма озбиљ но ушла у овај по сао, и да же ли 
да сви бу ду за до вољ ни. 

- На осно ву ди ску си ја ко је су се чу ле на 
Скуп шти ни свје сни смо да има од ре ђе них 
про бле ма и да је иза Елек тро при вре де јед-
на те шка го ди на, али по зи ти ван сиг нал за 
бу ду ћи успје шан рад Ком па ни је да је до бар 
по слов ни ре зул тат из пр вог квар та ла ове го-
ди не, ка зао је Ми љо. Он је из ра зио на ду да 
ће ње го ва ком па ни ја има ти зна чај ну уло гу 
у ра ду ове Скуп шти не и у окви ру елек тро-
е нер гет ске дје лат но сти, као и да ће код нас 
пре ни је ти по зи тив на соп стве на ис ку ства, да 
би кроз за јед нич ки рад оства ри ли успјех.

- Свје сни смо да пред на ма  ни је лак за да-
так, али вје ру је мо и у вас и у на ше ис ку ство и 
ин ве сти ци је и гле да мо са мо у бу дућ ност, ре-
као је, на кра ју, Ма у ро  Ми љо.

Б.М. 

Са Сједнице Скупштине акционара ЕПЦГ
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СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ди пло ми ра ни ин-
же њер елек тро тех ни ке, 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 ен ер 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. до ју ла 2008. го ди не оба вљао је функ ци ју из вр шног ди-
рек то ра ЕПЦГ, а у ман дат ном пе ри о ду 2008 - 2009. био је пред сјед ник Од-
бо ра ди рек то ра ЕПЦГ.

Члан је UC TE гру пе за ста ти сти ку и SET SO 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.

МИ О ДРАГ ЧА НО ВИЋ, ди пло ми ра ни ин же-
њер елек тро тех ни ке, ро ђен је  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 Ни к 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 био је по-
моћ ник ми ни стра за еко ном ски раз вој у Сек то ру за енер ге ти ку. 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.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић у прет ход ном ман дат ном пе ри о ду 2008 - 2009.

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

НОВИ САЗИВ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ (изводи из биографија)

Мр МИ ЛО РАД КАТ НИЋ - ди пло ми ра ни еко-
но ми ста, ро ђен је 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.

Еко ном ски фа кул тет за вр шио је 2000. го ди не, а ма-
ги стри рао на те му »Ана ли за и пре глед јав ног ду га« у 
ју лу 2005. го ди не у Под го ри ци. Де цем бра 2005. го ди не 
при ја вио је док тор ски рад »Др жав на по тро шња и еко-
ном ски раст«, на Еко ном ском фа кул те ту у Под го ри ци.

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

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре у прет-
ход ном ман дат ном пе ри о ду 2008 - 2009.

Го во ри ен гле ски је зик.

ДРА ГУ ТИН МАР ТИ НО ВИЋ, ди пло ми ра ни 
ин же њер елек тро тех ни ке, ро ђен је 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.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић у прет ход ном ман дат ном пе ри о ду 2008-2009.

Слу жи се ен гле ским је зи ком.
Оже њен је и има тро је дје це.

БО РИС БУ ШКО ВИЋ, ди по ми ра ни еко но ми-
ста, ро ђен је 1969.го ди не у За гре бу.

Основ ну и сред њу шко лу је за вр шио у Под го ри ци.
На кон за вр ше ног фа кул те та упи сао је дво го ди-

шње пост ди плом ске сту ди је »Пред у зет нич ка еко но-
ми ја« на Еко ном ском фа кул те ту у Под го ри ци, гдје је 
сте као зва ње „спе ци ја ли ста еко ном ских на у ка“. 

Од 1994. до 2003. го ди не ра дио је на по сло ви ма 
на пла те по тра жи ва ња од ку па ца у окви ру Сек то ра за 
ди стри бу ци ју, а за тим је три го ди не оба вљао по сло ве по моћ ни ка ди рек-
то ра Сек то ра за кор по ра тив но пла ни ра ње.

Од 2006. го ди не оба вља функ ци ју ди рек то ра Сек то ра за кор по ра тив-
но пла ни ра ње.

Уче ство вао је на ве ли ком бро ју струч них кур се ва и се ми на ра. 
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.
По сје ду је ак тив но зна ње ен гле ског и па сив но зна ње ита ли јан ског је зи ка.

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

Прав ни фа кул тет за вр шио је 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 за ци ју за европ ско пра во 
на Уни вер зи те ту у Окс фор ду.

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 
и сер ти фи ко ва ни ме ди ја тор у Цр ној Го ри и ар би тар ар би тра же при При-
вред ној ко мо ри Цр не Го ре.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић у прет ход ном пе ри о ду 2008-2009.

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

Mr MA U RO MI GLIO,  dipl.ecc је ро ђен у Ми ла-
ну 19.ок то бра 1961.го ди не.

У прет ход ној де це ни ји је ра дио у ве ли ким енер-
гет ским гру па ма, од но сно у Еди со ну и А2А (спа ја ња 
и ку по ви на), на ме на џер ским по зи ци ја ма у обла сти 
По слов ног раз во ја и М&А. Ње го во прет ход но про-
фе си о нал но ис ку ство об у хва та ме на џер ске по зи ци је 
у дру гим ве ћим ин ду стриј ским гру па ма, као што су 
Фи јат и Мон те ди сон.

Тре нут но је за ду жен за М&А за А2А гру пу. Та ко ђе је ан га жо ван на 
ни воу Од бо ра у од ре ђе ном бро ју ком па ни ја из гру пе ко је су по све ће не 
ме ђу на род ним ак тив но сти ма А2А.

Ње го во обра зо ва ње об у хва та ди пло му из Еко но ми је на Уни вер зи-
те ту Boc co ni (Ми ла но) и ма ги стар ску ди пло му IN SEAD-а (Фон тен блоу 
- Фран цу ска).

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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Н и је мо гао би ти по год ни ји тре ну-
так за раз го вор са пред сјен ди ком 

Од бо ра ди рек то ра Елек тро прир ве де 
Цр не Го ре у Ли сту Елек тро при вре да, у 
су срет Да ну Дру штва, од овог ка да се, 
за Цр ну Го ру јед на из у зет но ва жна, а за 
Ком па ни ју пре лом на, па чак, мо гло би 

се ре ћи, и пре суд на ак тив ност – до ка пи-
та ли за ци ја и дје ли мич на при ва ти за ци ја 
– при во ди кра ју, по го то во ка да се зна да 
су у не ко ли ко прет ход них го ди на би ле у 
оп ти ца ју раз ли чи те ва ри јан те тог кључ-
ног чи на, не са мо за Елек тро при вре ду, 
не го и за ци је лу еко но ми ју Цр не Го ре. 

- Ствар но је ри јеч о кључ ном, нај ва-

жни јем тре нут ку за ЕПЦГ, но да не бу-
дем пре тен ци о зан, не ћу ре ћи у чи та вом 
по сто ја њу Елек тро при вре де, али си гур-
но у по сљед њих два де се так го ди на. То 
се при је све га од но си на про цес до ка-
пи та ли за ци је и дје ли мич не при ва ти за-
ци је. За и ста та ко ми слим, ка же Ср ђан 

Ко ва че вић оста ју ћи до сље дан сво јим 
ра ни јим ста во ви ма о иде ји „чи сте“ до-
ка пи та ли за ци је. 

„Иде ја до ка пи та ли за ци је је си гур но 
ја ко до бра“, ка же Ко ва че вић, али он и 
ре ал но гле да на ства ри:„Ис по ста ви ло 
се то ком про це са да Вла да као вла сник 
Елек тро при вре де, има не ка дру га оче-

ки ва ња, од но сно има по тре бу за нов-
цем. За то је до не се на од лу ка да се иде 
по ла - по ла, од 18,3 од сто ври јед но сти 
ка пи та ла ЕПЦГ – по ла у до ка пи та ли-
за ци ју, а по ла као при ва ти за ци ја“, па 
за кљу чу је: „Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, 
пре ма по ну да ма ко је смо до би ли да ни 
ово рје ше ње ни је та ко ло ше“. 

- Бо ја ли смо се да та ква од лу ка мо же 
ути ца ти на ква ли тет по ну да, јер си гур но 
да чи ста до ка пи та ли за ци ја или ова дру-
га ва ри јан та ко ја је на кра ју спро ве де на 
ни је су исте и да би сва ки ин ве сти тор 
же лио да је у пи та њу са мо до ка пи та ли-
за ци ја, ка же он и до да је да по ну де ко је 
смо до би ли по ка зу ју да ни то ни је би ло 
ло ше рје ше ње, јер ће ци је не би ти ја ко 
ви со ке, чак прет по ста вљам, да ће би ти 
зна чај но из над но ми нал не ври јед но сти.

Про цес ап со лут но по зи ти ван

Б и ли смо свје сни да у си ту а ци ји у 
ко јој се на ла зи ЕПЦГ, има до ста 

не ри је ше них пи та ња, при је све га ми-
сли мо на КАП, а ни је би ло ја сно ни шта 
ће се де ша ва ти са ци је на ма ел. енер ги је 
у сље де ћих 5 го ди на. Ни је би ла ја сна ни 
по зи ци ја ЕПЦГ ка да је про је кат ХЕ на 
Мо ра чи у пи та њу. Сва та отво ре на пи-
та ња су сва ка ко оте жа ва ла ре а ли за ци ју 
про јек та до ка пи та пи та ли за ци је и дје ли-
мич не при ва ти за ци је. На рав но, би ло је 
отво ре но и пи та ње Пре но са: да ли ће 
се одва ја ти или не, ка же Ко ва че вић и 
за кљу чу је: - Ја ми слим да су та пи та ња 
ствар но ри је ше на: не ка су ри је ше на у 
пот пу но сти, а на она ко ја ни је су ри је-
ше на до кра ја има мо од го во ре ко ји су 
за до во ља ва ју ћи за по тен ци јал не ин ве-
сти то ре. Као ре зул тат све га то га до би ли 
смо озбиљ не по ну де, па са да мо же мо 
го во ри ти о јед ном про јек ту ко ји 24. ју-
ла, отва ра њем фи нан сиј ског ди је ла, до-
жи вља ва сво је фи на ле. Отва ра њем тех-
нич ких дје ло ва по ну да, ме ђу тим, би ло 
је са свим из вје сно да су за ЕПЦГ за ин-
те ре со ва не дви је моћ не ком па ни је: грч-
ка др жав на ком па ни ја PPS, ги гант чи ја 
је ври јед ност имо ви не око 15 ми ли јар ди 
еура и ита ли јан ска фир ма А2А ко ја је, у 
по ре ђе њу са на шом елек тро при вре дом 
та ко ђе ги гант, јер је ње на ври јед ност 

СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ  ГО РЕ:

Процес користан и за ЕПЦГПроцес користан и за ЕПЦГ
и за државу Црну Горуи за државу Црну Гору

Главна обиљежја периода: реструктурирање, докапитализација и 
дјелимична приватизација, четири узастопна рекорда у приватизацији ел. 
енергије и велики број пројеката који су у завршпној фази

Срђан Ковачевић

И Н Т Е Р В Ј У
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око 13 ми ли јар ди еура, те да обје има ју 
обрт из ме ђу 5 и 6 ми ли јар ди еура, ко-
ји је два де се так пу та ве ћи не го што има 
Елек тро при вре да Цр не Го ре. За то нам 
је за и ста част да су та ко ве ли ке и ре-
но ми ра не ком па ни је за ин те ре со ва не за 
Елек тро при вре ду у овом тре нут ку. 

А га рант да ће про цес би ти успје-
шан била је од лу ка ита ли јан ске ком па-
ни је A2A да и при је не го што је и за вр-
шен про цес ку пи ак ци је од фон до ва, по 
Ковачевићу, по са свим со лид ној ци је ни 
– 7,1 еуро по ак ци ји. ко ли ко је упра во 
њи хо ва ци је на из но си ла на бер зи тог 22. 
ју ла, када смо и водили овај разговор. 
Уз то, он је био при лич но си гу ран да 
ће мо у овом по ступ ку по ак ци ји до би ти 
ве ћу ци је ну не го што је но ми нал на и то 
из над 8 еура.

Свјеж но вац 
за број не ин ве сти ци је

 

Н а пи та ње шта то за пра во зна чи 
за Елек тро при вре ду пред сјед ник 

Од бо ра ди рек то ра ка же: 
„То зна чи да ће мо до би ти око 100 

ми ли о на еура свје жег нов ца за ре а ли за-
ци ју  ин ве сти ци ја ко је смо пла ни ра ли. 
Има ју ћи то на уму ми смо свје сно ушли 
у  фи нан си ра ње ве ли ког бро ја ин ве сти-
ци ја, од но сно ве ли ког бро ја про је ка-
та иако смо зна ли да не ма мо до вољ но 
сред ста ва да их до ве де мо до кра ја, али у 
увје ре њу да ће се овај про цес успје шно 
за вр ша ви ти, да до ла зи но вац, ни је смо 
ни јед ну од ин ве сти ци ја  за у ста вља ли. 
Ис по ста ви ло се то би ла ја ко до бра од-
лу ка, јер и др жа ва тре ба да до би је исто 
то ли ко ко ли ко и Елек тро при вре да, а на-
рав но, и сви оста ли ак ци о на ри ко ји се 
од лу че на про да ју сво јих ак ци ја, по тој 
ци је ни, мо ћи ће то да ура де. 

- Све у све му, је дан ја ко ко ри стан 
про цес за др жа ву Цр ну Го ру. Оче ку је 
се, на и ме,  да ће из ме ђу 250 и 300 ми-
ли о на еура да уђе у Цр ну Го ру. А ако 
се има у ви ду да је  кроз фон до ве већ 
ушло око 130 ми ли о на еура, ми слим 
да је про је кат то ли ко упе ча тљив да га 
не тре ба по себ но ко мен та ри са ти, каже 
Ковачевић. 

Но ви љу ди – но ва знања

П о њему, мо жда је нај зна чај ни ји 
дио ове при че то што ће у Ком па-

ни ју да до ђу свје ж но вац и но ви љу ди и 
то у њен сам врх. 

- Оно што нам сва ка ко тре ба је су 
но ва зна ња. По зна то је, на и ме, да је уз 
про цес до ка пи та ли за ци је и но вац ко ји 

Г о во ре ћи о ин ве сти ци о ном ула га њу 
у про те клих не ко ли ко го ди на Ср ђан 

Ко ва че вић је са за до вољ ством ре као 
сље де ће:

- По зна то је да смо још по о дав но кре-
ну ли са ни зом ин ве сти ци о них про је ка та. 
Они ове го ди не до жи вља ва ју сво је фи-
на ле, а ре зул та те тих про је ка та већ смо 
има ли при ли ку да осје ти мо. Ја стал но по-
тен ци рам да смо за 4 мје се ца има ли 4 ре-
кор да у про из вод њи: у де цем-
бру је ХЕ Пeрућица оства ри ла 
ре корд ну про из вод њу, ко ја је 
тим зна чај ни ја ако се зна да је 
Елек тра на ста ра око 40 го ди на 
(за ви сно ка ко ко ји агре гат) у 
ја ну а ру је у све три елек тра не 
за јед но оства ре на ре корд на 
про из вод ња ика да оства ре на у 
Цр ној Го ри, а ре зул тат је тим ве-
ћи  што је на ша нај мла ђа елек-
тра на, ТЕ Пље вља, пу ште на у 
по гон дав не 1982. го ди не, што 
по себ но тре ба ис та ћи. Он да 
смо у фе бру а ру са са мо 28 да на 
има ли ре корд ну мје сеч ну про-
из вод њу Пи ве, а за тим у мар ту, 
и ре корд ну мје сеч ну про из вод-
њу Тер мо е лек тра не. Да кле, за 
4 мје се ца – 4 ре кор да. То ни је 
слу чај но. 

На рав но, не би се то мо гло 
оства ри ти да ни је би ло ки ше 
и ве о ма до бре ис по ру ке угља од стра не 
Руд ни ка угља, али мо ра мо да се освр не-
мо и на ову дру гу стра ну, а то је да је по-
гон ска спрем ност би ла ја ко до бра и да су 
про јек ти ко ји су ра ни је за по че ти успје-
шно ре а ли зо ва ни, на гла сио је Ко ва че вић 
до да ју ћи да се у Тер мо е лек тра ни и ове 
го ди не ра де ве о ма озбиљ не ре кон струк-
ци је ко је ће као  као ре зул тат има ти ве ћу 
про из вод њу Тер мо е лек тра не за око 40% 
ве ћа не го што је би ла у прет ход ном пе-
ри о ду. То за пра во зна чи да је план да Тер-
мо е лек тра на иду ће го ди не про из ве де 
ми ли јар ду и 400 ми ли о на ки ло ват са ти.

Што се ти че Пе ру ћи це, пред сјед ник је 
под сје тио да се ту за вр ша ва ју ак тив но сти 
на ком пен за ци о ном ба зе ну, ка на ли ма 
и за по чи њу ак тив но сти на са на ци ји ин-
јек ци о них за вје са у је зе ри ма, ка ко би се 
сма њи ло гу бље ње во де, док и у ХЕ Пи ва 
по чи њу ре кон струк ци је агре га та. 

- Као ре зул тат свих ових ак тив но сти 
оче ку је мо да ће мо има ти око 400 ми ли-
о на ки ло ват са ти про из ве де не ел. енер-
ги је ви ше не го што је то би ло прет ход них 
го ди на, а то је, са мо по се би,  ја ко ве ли ки 
успјех, ре као је Ко ва че вић и ис та као: 

- Ја се по но во вра ћам на оно да смо 
на до бром пу ту, о че му го во ре и по да-
ци из из вје шта ја из пр ва три мје се ца 
за ко је смо има ли про из вод њу од 37% 

ви ше не го што смо пла ни ра ли, што је 
про сто не вје ро ват но, јер иако је по-
тро шња ел. енер ги је би ла за не ких 3% 
ве ћа од пла ни ра не, за хва љу ју ћи ова ко 
до број про из вод њи прак тич но ни је 
би ло уво за ел. енер ги је. 

Ко нач но, и фи нан сиј ски ре зул тат за 
пр ва три мје се ца је фе но ме на лан. Ра ди 
се о про фи ту од око 30 ми ли о на еура. 
Оче ку је мо да ће за пр ва че ти ри мје се-

ца про фит би ти око 40 ми ли о на еура. 
Све је то и по ред, мо ра се ре ћи, од ре-
ђе не сре ће, ре зул тат и до бро од ра ђе-
них про је ка та. 

- Ипак, фи нан сиј ска си ту а ци ја Елек-
тро при вре де, и по ред то га што се мо-
же ре ћи да је она ста бил на, има до ста 
про бле ма. Нај ве ћи про блем пред ста-
вља ју два нај ве ћа по тро ша ча: Ком би-
нат алу ми ни ју ма и Же ље за ра. Њи хов 
укуп ни дуг је око 32 ми ли о на еура и 
ми слим да ни ка да у исто ри ји на ших 
од но са ни је био то ли ко ве ли ки. До бро 
је, ме ђу тим, да смо, кад је КАП у пи та-
њу, са Вла дом на пра ви ли од ре ђе ни до-
го вор, на осно ву ко га оче ку је мо ве о ма 
ско ру упла ту, ко ја ће зна чај но сма њи-
ти дуг овог по тро ша ча. Има од ре ђе них 
по ма ка и у од но си ма са Же ље за ром 
бу ду ћи да смо са њом у сва ко днев ном 
кон так ту, док су о пла ћа њи ма оста лих 
по тро ша ча ин фор ма ци је ко је сти жу до 
Од бо ра ди рек то ра до ста до бре. На-
пла та се др жи на ни воу про шло го ди-
шње, чак је мо жда и ма ло бо ља, та ко 
да и по ред то га, што се на ла зи мо у ве-
о ма ве ли кој гло бал ној кри зи, ко ја је, 
де фи ни тив но, до бро по тре сла и Цр ну 
Го ру, на пла та Елек тро при вре де, уко-
ли ко из у зме мо КАП и Же ље за ру, иде 
са свим до бро.

ИС ПЛА ТИ ВЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

И Н Т Е Р В Ј У
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ула зи у Елек тро при вре ду, за ми шље но 
да стра те шки парт нер по ста ви и но ви 
ме наџ мент. Зна ју ћи, ре ци мо, да је јед-
на фир ма као што је А2А има ла про шле 
го ди не про фит од не ко ли ко сто ти на ми-
ли о на еура, морамо бити увјерени да ће 
њихово зна ње си гур но ути ца ти на то да 

Елек тро при вре да бу де још бо ља ком-
па ни ја. То би се исто мо гло ре ћи и за 
ППС. На осно ву све га то га, ми слим да 
је овај про цес ап со лут но по зи ти ван и то 
у сва ком по гле ду, оцје њу је Ко ва че вић.

Без тех но ло шког ви шка 
у на ред не 3 го ди не 

К о мен та ри шу ћи овај по сту пак, у 
на став ку раз го во ра, он оправ да но 

ре зо ну је  да, ипак, вје ро ват но, код рад-
ни ка по сто ји бри ге, што је ра зу мљи во 
јер сва ка про мје на но си са со бом од ре-
ђе ну стреп њу и пи та ње шта ће да се де-
си. Ковачевић, ме ђу тим, сма тра  да је и 
ту до бро по ста вље на при ча. 

- Ја ко је зна чај но да тех но ло шког 
ви шка не ће би ти у сље де ће три го ди не. 
До бро је то што се со ци јал ни про грам 
по себ но бо ду је, но си не ма лих 10 по е-
на. Ако се то упо ре ди  са бо до ви ма ко ји 
су пред ви ђе ни за ци је ну ко ју ће да дả 
по тен ци јал ни ин ве сти тор, ви ди се да 
тај со ци јал ни про грам у бо до ви ма но-
си не ких пе де се так ми ли о на еура, та ко 
да сам си гу ран је бу ду ћи парт нер то ме 

при шао ве о ма па жљи во и да је пред ло-
жио ква ли те тан со ци јал ни про грам, ка-
же он и до да је: 

- Ако ме пи та те шта ће се де си ти са 
пла та ма рад ни ка ми слим да оне, не са мо 
да не ће ићи до ље, што је нај ва жни је у 
овом тре нут ку, не го се чак мо же оче ки-

ва ти да пла та, у скла ду са ре зул та ти ма 
ко ји ће би ти бо љи, са мо иде го ре. Уз то, 
оче ку је се да у на ред не три го ди не до-
ђе до но вих пре го во ра са Син ди ка том, 
вје ро ват но и пот пи си ва ње но вог Ко-
лек тив ног уго во ра, јер тре ба очистити 
од ре ђе не не ја сно ће, ко је по сто је у Ко-
лек тив ном уго во ру. На рав но то је је дан 
парт нер ски чин из ме ђу ме наџ мен та и 
Син ди ка та и мо ра би ти ура ђен у ко рист 
обје стра не, па ће се тек на кон то га ући 
у утвр ђи ва ње тех но ло шког ви шка. Ко-
ва че вић  прет по ста вља да ће парт нер, и 
по ред то га што ни је пред ви ђе но да пр ве 
три го ди не бу де про гла ша ва ње тех но-
ло шког ви шка, по ку ша ти да сти му ла-
тив ним од ла ском љу ди из Елек тро при-
вре де ма ло ре лак си ра сво ју по зи ци ју 
на кон три го ди не. Али мо рам вам ре ћи 
да ЕПЦГ у овом тре нут ку има ис под 
2.700  стал но за по сле них рад ни ка, от-
при ли ке 2.650. Ми слим да се тај број, 
за хва љу ју ћи чи ње ни ци што ула зи мо 
у го ди не гдје до ста љу ди иде у пен зи-
ју, вр ло ла ко мо же све сти на 2.500, што 
је већ, по ме ни, под но шљив број за по-
сле них. Ина че, Елек тро при вре да има 

тај про блем ви шка бро ја за по сле них на 
од ре ђе ним по зи ци ја ма ко је јој ни је су 
то ли ко бит не, а с дру ге стра не по сто ји 
ма њак рад ни ка на дру гим по зи ци ја ма и 
си гур но је да ће се ту, кад су рад ни ци 
у пи та њу, парт нер фо ку си ра ти. Ја оче-
ку јем да се од мах на кон њего вог ула ска 
на пра ви ква ли тет на ана ли за људ ских 
ре сур са ко ји ће вје ро ват но под ра зу ми-
је ва ти и ин тер вјуе са љу ди ма и по пу ња-
ва ње од ре ђе них упит ни ка ка ко би но ви 
ме наџ мент сте као што бо љи ути сак са 
ка квим људ ским ре сур си ма рас по ла же. 
На кон то га ће ући, вје ро ват но, у пра-
вље ње од ре ђе них про гра ма, ка же Ко ва-
че вић и додаје: - Оно што ме ја ко ра ду је 
је сте да је стра те шки парт нер на ја вио 
да ће да ра ди на уса вр ша ва њу рад ни ка, 
ко је под ра зу ми је ва и од ла ске у ње го ву 
зе мљу, али и не са мо то, не го и до ла ске 
сво јих рад ни ка ра ди раз мје не ис ку ства 
и ра ди ус по ста вља ња што ја че са рад-
ње из ме ђу дви је ком па ни је. Ми слим да 
све то пред ста вља га ран ци ју да ће про-
цес би ти ја ко успје шан и да ће по мо-
ћи Елек тро при вре ди да на при вред ној 
ли сти др жав них фир ми ствар но за у зме 
мје сто ко је јој при па да, а то је да бу де 
нај бо ља фир ма у Цр ној Го ри. По ње го-
вом ми шље њу она је и са да ве о ма бли зу 
да то бу де, а на кон до ка пи та ли за ци је и 
ула ском стра те шког парт не ра то ће би ти 
са свим из вје сно, сма тра Ко ва че вић.

Уго вор ће би ти 
обо стра но ко ри стан

У на став ку раз го во ра он је по ја снио 
и дру ге еле мен те бу ду ћег уго во ра 

са стра те шким парт не ром: 
- За ми шље но је да, на кон пет го ди-

на, уко ли ко ис пу ни 80% ин ди ка то ра, 
ме ђу ко ји ма су по ве ћа ње про из вод ње, 
сма ње ње гу би та ка, по ве ћа ње на пла те 
ре а ли за ци ја, ин ве сти ци ја итд, стра те-
шки парт нер до ђе у по зи ци ју да од Вла-
де тра жи дру ги дио па ке та ко ји му омо-
гу ћа ва ве ћин ско вла сни штво у Елек тро-
при вре ди. Ина че, по Ко ва че ви ћу, ри јеч 
је о ве о ма за хтјев ном, али и оствар љи-
вом ин ве сти ци о ном пла ну. 

- Ве о ма је ва жно да су план на пра ви-
ли љу ди ко ји се ба ве овим по слом и ко ји 
сма тра ју да га је си гур но, с об зи ром да 
са фи нан сиј ским сред стви ма де фи ни-
тив но не ће би ти про бле ма, уз јед но до-
бро ан га жо ва ње мо гу ће оства ри ти, ка же 
он под сје тив ши да Вла да не ма оба ве зу 
да про да тај дру ги дио уко ли ко оци је ни 
да то ни је у ње ном ин те ре су, али ће у 
тој ва ри јан ти би ти у оба ве зи да от ку пи 
ак ци је парт не ра. 

Г о во ре ћи о про јек ти ма Ко ва че вић је, 
не без оправ да ног по но са, ис та као 

да се  у овом тре нут ку у Елек тро при вре-
ди, укљу чу ју ћи и Пре нос, „вје ро ва ли или 
не“, ка ко је ре као, од ви ја око 30 про је ка-
та. У Тер мо е лек тра ни су три ве ли ка про-
јек та чи ја је ври јед ност око 30 ми ли о на 
еура, што је у по ре ђе њу са за хва ти ма из 
2001. го ди не, или, чак и ра ни је, не у по ре-
ди во. Ри јеч је о нај о збиљ ни јим за хва ти-
ма у си сте му од пу шта ња тих обје ка та у 
по гон. Као у ТЕ, та ква је при ча са Пе ру-
ћи цом, гдје се ре а ли зу је чи тав низ про-
је ка та: од ка на ла, ин јек ци о них за вје са, 
ком пен за ци о ног ба зе на, осмог агре га та, 
за тим са ХЕ Пи ва - спу шта ње ни воа до ње 
во де, ре кон струк ци је и ре ви та ли за ци је 
агре га та, а све су то ве о ма ску пи, али вр-
ло ко ри сни про јек ти. С дру ге стра не, и у 
ди стри бу тив ној мре жи оба вља се чи тав 
низ про је ка та, а ме ђу њи ма је и онај ко ји 
је за јед но са Пре но сом ве о ма успје шно 
ре а ли зо ван. То је тра фо ста ни ца „Вир па-
зар“ ко ја је у функ ци ји ре ги о нал ног во до-
во да, али ко ја ће по слу жи ти за ква ли тет-
ни је ди стри бу тив но на па ја ње Зе те, а ту је 

и ре а ли за ци ја тзв. фран цу ског кре ди та и 
чи тав низ про је ка та на При мор ју.

С дру ге стра не, у Пре но су, по ред ка-
бла ко ји је стра те шки про је кат, ту су оп-
тич ки ка бал, тра фо ста ни ца Ри о ба ре ви не, 
ТС Мој ко вац, ТС Ан дри је ви ца, ТС Ко тор. 
Да кле, та кав обим ак тив но сти ко ји је те-
шко на бро ја ти.

У „ИГРИ“ 30 ПРО ЈЕ КА ТА

И Н Т Е Р В Ј У
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- Ме ни се чи ни да је то са свим ра-
зум но и са свим ко рект но, а с дру ге стра-
не и парт не ру да је га ран ци ју да на кон 
пет го ди на не ће би ти до ве ден у по зи-
ци ју ма њин ског ак ци о на ра ко ји, бу ду ћи 
да стра нац не мо же да убирa пло до ве 
успје шног ра да уко ли ко на кон пет го ди-
на по стиг не пла ни ра не па ра ме тре, чи ме 
би ова ком па ни ја по ква ли те ту си гур-
но би ла јед на од во де ћих енер гет ских 
ком па ни ја у ре ги о ну, ка же Ко ва че вић 
су ге ри шу ћи да без до бре са-
рад ње са рад ни ци ма ЕПЦГ 
и јед не отво ре но сти ко ја се 
оче ку је од парт не ра си гур но 
не ће би ти мо гу ће оства ри ти 
ове па ра ме тре. Он је на гла-
сак ста вио упра во на рад ни-
ке, јер ка ко је ре као, осје ћа 
да ту има од ре ђе не зеб ње 
шта ће се де си ти, па још 
јед ном на гла сио: „Рад ни ци 
ко ји има ју ква ли тет, ко ји 
до при но се овој ком па ни ји 
си гур но не ма ју раз ло га за 
страх. Та кви рад ни ци су 
по треб ни сва кој ком па ни-
ји а по себ но Елек тро при-
вре ди ка да се на ла зи у ова-
квом про це су, а парт нер ће 
зна ти то да ци је ни.

Ва жна по зи ци ја ЕПЦГ 
у град њи ХЕ на Мо ра чи

П од сје ћа ју ћи пред сјед-
ни ка да је упра во на 

ње гов пред лог од ло же но 
рас пи си ва ње тен де ра за из-
град њу Мо ра че док не до би-
је мо стра те шког парт не ра и 
да се  са да отва ра то пи та-
ње, пи та ли смо га ка ко са да 
гле да на то зна чај но пи та ње 
раз во ја елек тро-енер ге ти ке.

Ми ни је смо сје дје ли скр ште них ру-
ку. Раз ми шља ли смо, и у Сек то ру за 
раз вој на пра ви ли је дан вр ло до бар ма те-
ри јал. Ве за но за ХЕ на Мо ра чи де фи ни-
са ли смо по зи ци ју Елек тро при вре де у 
то ме. Ја сно је да Елек тро при вре да са ма 
не мо же да  ре а ли зу је тај про је кат, па ни 
са до ка пи та за ци јом, јер се ра ди о ја ко 
озбиљ ном про јек ту ко ји, по ред нов ца, 
зах ти је ва и огром но зна ње и, јед но став-
но, ве ћу ком па ни ју не го што је Елек-
тро при вре да. За то смо до бро ске ни ра-
ли по зи ци ју Елек тро при вре де, ви дје ли 
шта она мо же ура ди ти у сље де ћих пет 
го ди на, и у скла ду са тим де фи ни са ли 
гдје јој је мје сто у бу ду ћем па ке ту, од но-
сно кон зор ци ју му ко ји по на ма тре ба да 

ра ди ХЕ на Мо ра чи. Елек тро при вре да 
мо ра ту да има зна чај ну по зи ци ју. Са ма 
чи ње ни ца да је сва до ку мен та ци ја у ње-
ном вла сни штву обез бје ђу је и ње ну по-
зи ци ју на кра ју из град ње тих елек тра на.  
Пот пу но је при род но да ЕПЦГ упра вља 
тим ре сур си ма, да они бу ду дио је дин-
стве ног си сте ма, јер је оп ти ми за ци ја 
тих елек тра на у том слу ча ју мно го бо-
ља не го да ра де са мо стал но. Те пред но-
сти Елек тро при вре де смо пре по зна ли 

и, ми слим, на пра ви ли јед ну до бру плат-
фор му за раз го во ре са бу ду ћим парт не-
ром. На ша иде ја је да на кон за вр шет ка 
до ка пи та ли за ци је и име но ва ња но вог 
ме наџ мен та у ЕПЦГ,  за јед но са том 
ком па ни јом, мај ком ком па ни јом, за овај 
про је кат на пра ви мо кон зор ци јум ко ји 
ће да ра ди ХЕ на Мо ра чи. Још јед ном, 
ис ти чем да је град ња ХЕ на Мо ра чи  не-
мо гу ћа без ЕПЦГ и ЕПЦГ ту пред ност 
тре ба да ис ко ри сти и ра ди Цр не Го ре и 
ра ди се бе са ме. 

Уско ро уго вор 
о град њи ХЕ Ко мар ни ца

П од сје ти ли смо га и да је ско ро из-
ја вио да је А2А за ин те ре со ва на 

и за Ко мар ни цу, као и да су при је по ја-
ве ове ком па ни је по сто је ле ин тен зив не 
ак тив но сти са вла дом Аустриј око тог 
+про јек та.

- Да ле ко се оти шло и око про јек-
та ХЕ Ко мар ни ца. Ин те ре сант но је 
да је аустриј ска Вла да, а са да већ и 
ње но ми ни стар ство и од ре ђе не фир-
ме, као Фројд-Си менс, ја ко за ин те ре-
со ва ни за про је кат ХЕ на Ко мар ни ци. 
Оче ку је мо да уско ро, до кра ја ју ла, 

са аустриј ске стра не до-
ђе пред лог спо ра зу ма, а 
ти ме и де фи ни са ње по-
зи ци је Елек тро при вре де 
у том про јек ту. Сва ка ко 
ЕПЦГ не мо же би ти из-
ван ни тог про јек та, што 
је аустриј ски парт нер од-
мах пре по знао, ка зао је 
Ко ва че вић. 

Под сје тив ши на основ-
не па ра ме тре ХЕ Ко мар-
ни ца (про из вод ња не што 
пре ко 200 ми ли о на ки ло-
ват са ти, ври јед ност про-
јек та око 170-180 ми ли о на 
еура), Ко ва че вић је ка зао 
да је и то је дан ве о ма ква-
ли те тан про је кат, по го то-
во што он хи дро е лек тра ну 
Пи ва ста вља у бо љу по-
зи ци ју,  јер су ефек ти ХЕ 
Пи ва са ХЕ Ко мар ни ца 
мно го ве ћи. - Ја оче ку јем 
ће се на кон уса гла ша ва-
ња спо ра зу ма ве о ма бр зо 
при сту пи пот пи си ва њу 
уго во ра. Тре ба, ме ђу тим, 
на гла си ти да све ово ни је 
ве за но за про цес до ка пи-
та ли за ци је. Мо гу ће је,  да 
ка да се за вр ши про цес до-
ка пи та ли за ци је, да се до ђе 

до од ре ђе них, али не ве ли ких,  из мје-
на, у сми слу да ће стра те шки парт нер 
мо жда ви дје ти тај про је кат ма ло дру га-
чи је, мо жда ће га по зи ци о ни ра ти бо ље 
и ква ли тет ни је за Елек тро при вре ду.

Ре ал на при ча о пре но сном 
ка блу Цр на Го ра - Ита ли ја

 

К ад је ри јеч о пла ни ра ним про јек-
ти ма, пред сјед ник Од бо ра ди рек-

то ра Ср ђан Ко ва че вић се освр нуо и на 
пре но сни ка бал од Цр не Го ре пре ма 
Ита ли ји иако то ни је про је кат ко ји је, 
ка ко је ре као, до кра ја ве зан за Елек тро-
при вре ду. 

– Овај про је кат је за по чет док смо 
са Пре но сом би ли јед на ком па ни ја и 

И Н Т Е Р В Ј У
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мо рам ре ћи да љу ди из Елек тро при-
вре де још ак тив но уче ству ју у ње го-
вој ре а ли за ци ји. А ри јеч је о јед ном 
ја ко до бром про јек ту ко ји, прак тич-
но, тре ба да све про јек те про из вод ње 
ел. енер ги је ко јих има пу но у Цр ној 
Го ри још ви ше „диг не“, од но сно да 
их на пра ви још атрак тив ни јим, а тре-
ба ло би да се ре а ли зу је за кључ но са 
2013. го ди ном, ка же Ко ва че вић до да-
ју ћи да је ње го ва ври јед ност бли зу 
700 ми ли о на еура. По ње му, су шти-
на тог про јек та је да се тзв. „зе ле на“ 
или „чи ста“ енер ги ја ко ја по сто ји у 
Цр ној Го ри, а сви су по ка за те љи да 
ће је у бу дућ но сти би ти мно го ви ше, 
ква ли тет но пла си ра на ита ли јан ском 
енер гет ском тр жи шту гдје је ци је на 
мно го ве ћа. 

- Ин те ре сан тан је по да так да Ита-
ли ја 85% енер ги је про из во ди из тзв. 
„пр ља вих“ из во ра. То је ве ли ки си стем 
ко ји је око 100 пу та ве ћи од цр но гор-
ског у свим па ра ме три ма  и за Цр ну 
Го ру је ја ко до бро да се ве же за је дан 
та ко јак и ве ли ки, а при том и бо га ти 
си стем. А ка ко је сам про је кат ја ко до-
бар, ми слим да је и он зна чај но ути-
цао на то да се ита ли јан ски парт нер 
А2А на ђе у про јек ту до ка пи та ли за ци-
је ЕПЦГ, јер је спо знао да пре ко те ве-
зе мо же да бу де још ја че ве зан за Цр ну 
Го ру, од но сно за ци је лу Ита ли ју. То, 
да кле, зна чи да је про је кат ка бла од и-
грао ја ко по зи тив ну уло гу, но ве за но с 
њим, има ту још не ких отво ре них пи-
та ња, на рав но ве за но за Пре нос, али ја 
оче ку јем да ће  глав ни спо ра зум, ко ји 
је прак тич но оба ве зу ју ћи, би ти пот пи-
сан мо жда кра јем ју ла у Ри му, ка зао је 
Ко ва че вић.

Од но си са Ре гу ла тор ном 
аген ци јом за енер ге ти ку 

би мо ра ли би ти бо љи

Г о во ре ћи о од но си ма ЕПЦГ са Ре-
гу ла тор ном аген ци јом Ко ва че вић 

је пр ви пут у овом раз го во ру упо три-
је био ри јеч „на жа лост“: Она су ге ри ше 
про блем:

- Тач но је да од но си из ме ђу РА и 
ЕПЦГ, на жа лост, ни је су она кви ка кви 
би тре ба ло да бу ду. Ми слим да би љу де 
из ЕПЦГ тре ба ло ви ше ува жа ва ти око 
не ких ства ри, али ре гу ла тор има ту по-
зи ци ју ко ју му је де фи ни сао За кон и то 
је јед но став но та ко, ка же он. 

- По ка за ло се да су дви је од лу ке Ре-
гу ла тор не аген ци је „па ле“ и на пра ви-
ле ве ли ки про блем у функ ци о ни са њу 
Елек тро при вре де. Ни је ла ко по но во 

из да ти 300.000 ра чу на, по го то во ако 
то тре ба ура ди ти за свих шест мје се ци 
уна зад. То је 2 ми ли о на ра чу на. Ми слим 
да се до ста тих про бле ма мо гло ри је ши-
ти ра ни је са мо да је би ла ма ло бо ља ко-
му ни ка ци ја. Али шта је, ту је. 

- С дру ге стра не, као што се зна, 
ЕПЦГ не утвр ђу је ци је не, али гра-
ђа ни ве о ма че сто пре по зна ју са мо 
Елек тро при вре ду као ко нач ну адре су 
гдје тре ба да се жа ле и ко ја је уви јек 
кри ва. 

- Ми ће мо ис по што ва ти од лу ку Ре-
гу ла тор не аген ци је. Жао нам је што је 
до шло до сма ње ња ци је не стру је, али 
и по ред то га мо же мо ре ћи да је у овом 
тре нут ку за ЕПЦГ ци је на со лид на. Ја 
знам да је за гра ђа не она ви со ка, али 
тре ба узе ти у об зир јед но по ре ђе ње; 
или по ста ви ти пи та ње: „Да ли је и са 
ова ко „ви со ком“ ци је ном ел. енер ги је 
на шим гра ђа ни ма јеф ти ни је да се гри-
ју на стру ју или на не ко дру го го ри-
во? Ако на пра ви мо ту ана ли зу ви дје-
ће мо да је и да ље гри ја ње на стру ју 
јеф ти ни је од гри ја ња на др ва, по го то-
во у Под го ри ци и гра до ви ма гдје ни је 
оштра зи ма. Је сте ци је на ви со ка за то 
што пла те у Цр ној Го ри ни је су до сти-
гле европ ски ни во, али мо ра мо по че-
ти да при хва та мо да је стру ја роба као 
и сва ка дру га. Она ће од 2015. го ди не 
за до ма ћин ства и бу квал но би ти као и 
сва ка дру га ро ба. Ку по ва ће се на тр-
жи шту. То га мо ра мо да бу де мо свје-
сни и да се што при је на вик не мо на 
то, ка же Ко ва че вић.

Ко ри сна од лу ка ру ко вод ства

П о ме ну ли смо и од лу ку Од бо ра ди-
рек то ра ко ји је до бро про ци је нио 

(и ри зи ко вао) и кра јем про шле го ди не 
од у стао од уво за ел. енер ги је за I квар-
тал 2009.

- Ис по ста ви ло се да је та од лу ка 
би ла „до бра“ за чи та вих 40 ми ли о на 
еура, што сва ка ко ни је ма ло. Из ово га 
угла то је би ла ло гич на од лу ка и ла ко 
је би ло до ни је ти. Тре ба се са мо сје ти-
ти да је од лу ка до не се на у је ку „га сне 
кри зе“ ка да је ци је на ел. енер ги је би ла 
мно го ве ћа и ишла и пре ко 100 еура 
по ме га ват са ту, али су ин фор ма ци је 
ко је смо ми има ли и ана ли зе ко је су 
пра вље не по ка зи ва ле да та ци је на мо-
ра да иде до ље и за то смо од лу чи ли да 
не ку пи мо ел. енер ги ју. С дру ге стра не 
има ли смо сре ће: би ло је ки ше, Руд-
ник угља је ве о ма ква ли тет но ра дио и 
ис по ру чи вао угаљ, а на ши про из вод-
ни ка па ци те ти су до ве де ни до ни воа 

да мо гу да ква ли тет но про из во де ел. 
енер ги ју, што се и по твр ди ло за ова 
че ти ри мје се ца. Та ко за пр вих 6 мје се-
ци го то во ни је ни би ло уво за. С дру ге 
стра не у тр го ви ни ел. енер ги је по ка-

за на је ве ли ка флек си бил ност. Ин те-
ре сан тан је по да так да смо, кад смо 
мо ра ли да уво зи мо, уво зи ли по 33 €, а 
да смо је про да ва ли за 53 € по ме га ват 
са ту, та ко да смо, фи нан сиј ски гле да-
но, што се уво за ти че, на ну ли, што је 
за пр вих шест мје се ци у Цр ној Го ри, 
прак тич но, не вје ро ват но. У по ре ђе њу 
са про шлом го ди ном то је по зи ти ван 
из нос од 40 ми ли о на еура. 

Ка дров ска освје же ња 
су не ми нов ност

Н а кра ју раз го во ра пи та ли смо 
пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра 

да ли ће на кон до ка пи та ли за ци је до ћи 
до про мје на и у овом ор га ну, а не са мо 
у ме наџ мен ту.

- Са свим је при род но да до ђе до од-
ре ђе них освје же ња, не ких ро та ци ја. Си-
гур но је да ће са но вим парт не ром до ћи 
до не ких ве о ма бит них смје на. Ме наџ-
мент ће пре тр пи ти ја ко озбиљ не про мје-
не, до ко јег ни воа ви дје ће мо, и си гур но 
је да ће се убу ду ће ди рек то ри, од но сно 
ше фо ви, љу ди ко ји су на по зи ци ја ма од-
лу чи ва ња мно го че шће ми је ња ти, од но-
сно, уко ли ко се не ис пу ња ва ју пла но ви 
они ће си гур но би ти сми је ње ни. 

Ж. Ћетковић

З а про цес ре струк ту ри ра ња ЕПЦГ, 
од но сно одва ја ње Пре но са, Ср ђан 

Ко ва че вић каже да је био је дан ве о ма 
озби љан по сао који је за вр ше н кра јем 
мар та.

- Ри јеч је о јед ном ја ко ве ли ком про-
це су. Пре нос је са да не за ви сно ак ци-
о нар ско дру штво, и са мим тим ЕПЦГ и 
Цр на Го ра као др жа ва су ве за но за енер-
ге ти ку ис пу ни ли за хтје ве о уво ђе њу 
стан дар да ко ји се од нас тра же у про це-
су при бли жа ва ња Цр не Го ре Европ ској 
Уни ји.. Сам про цес је ве о ма успје шно 
ра ђен, а за то је ве о ма за слу жан се кре-
тар ЕПЦГ г-дин Ми ли во је Ву ја чић. Он 
је, за јед но са мном, био ко ор ди на тор 
те ак тив но сти, та ко да смо то са јед ним 
ти мом, успје шно од ра ди ли и у овом тре-
нут ку има мо Пре нос ко ји пот пу но са мо-
стал но функ ци о ни ше.

УСПЈЕ ШНО 
ЗА ВР ШЕН ПРО ЦЕС 

РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊА

И Н Т Е Р В Ј У
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Е лек тро при вре да Цр не Го ре рас-
по ла же по тен ци ја ли ма ко ји је 

са свим ре ал но кан ди ду ју за јед ну од 
во де ћих по зи ци ја на ре ги о нал ном тр-
жи шту енер ги је и то у ре ла тив но ско-
рој бу дућ но сти. Упра во то је и основ-
ни раз лог што смо, у го ди ни ко ја прет-
хо ди из у зет но ври јед ном и зна чај ном 
ју би ле ју - сто го ди шњи ци по сто ја ња 
цр но гор ске на ци о нал не еле тро е нер-
гет ске ком па ни је, кре и ра ли ам би ци-
о зан ин ве сти ци о ни план, от по че ли 
из у зет но ва жне, ре као бих ка пи тал но 
ва жне про це се од ко јих смо не ке већ 
успје шно ре а ли зо ва ли. Су шти на је да 
ЕПЦГ, као ком па ни ју ко ја је, без сум ње, 
око сни ца све у куп ног дру штве но-еко-
ном ског раз во ја на ше зе мље, у го ди ни 
ево ци ра ња успо ме на на пр ву цен тра лу 
у при је сто ном Це ти њу и 1910. го ди ну, 
с пра вом пре по зна ту као го ди ну уте ме-
ље ња и сво је вр сног по чет ка мо дер не 
ере у Цр ној Го ри, до дат но осна жи мо, 
а елек тро е нер гет ски си стем учи ни мо 
још ста бил ни јим. Крај њи циљ је по у-
зда ни је и ква ли тет ни је на па ја ње свих 
по тро ша ча елек трич не енер ги је и, у 
ко нач ном, ства ра ње по треб них пред-
у сло ва за ин те зив ни ји еко ном ски на-
пре дак на ше др жа ве.

ПРО ЦЕС ДО КА ПИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 
ЕПЦГ

И ако не бих да фа во ри зу јем, јер је 
сва ки про цес под јед на ко ва жан 

са ја сном уло гом и зна ча јем у да љем 
раз во ју енер ге ти ке у Цр ној Го ри, на 
по чет ку па жњу бих, ипак, по све тио 
про це су до ка пи та ли за ци је и дје ли-
мич не при ва ти за ци је на ше ком па ни је. 
Ово и сто га што је тен дер, не дав но, 
успје шно за вр шен, па са да пред сто ји 
мно го мир ни ји пе ри од окон ча ња цје-
ло куп не тран сак ци је. Од лу ка Са вје та 
да усли ши за хтјев тен дер ске ко ми си је 
и при хва ти као пр во ран ги ра ну по ну ду 
ита ли јан ске ком па ни је А2А јав но сти 
је по зна та као и ток про це са, за по чет 

2. фе бру а ра ове го ди не. За то не бих да 
оп те ре ћу јем по зна тим чи ње ни ца ма, 
али оно што ја ко ра ду је је сте из у зет-
но ин те ре со ва ње за и ста ре но ми ра них 
европ ских, па и свјет ских ком па ни ја 
за ЕПЦГ, што по тврђ у је на ше раз ми-
шља ње о енер гет ским по тен ци ја ли ма, 
ко ји га ран ту ју чак и јед ну од во де ћих 
по зи ци ја у ре ги о ну, мо гу сло бод но ре-
ћи, на тр жи шту елек трич не енер ги је 
у ју го и сточ ној Евро пи. С тим у ве зи, 
из бор ком па ни је А2А за стра те шког 
парт не ра и ре фе рен це ита ли јан ске 
ком па ни је по твр ђу ју на ша стре мље-
ња да до би је мо озбиљ ног парт не ра, 
опре ди је ље ног за да ља ула га ња ко ја 
ће Елек тро при вре ду увр сти ти у ред 

ве ли ких европ ских ком па ни ја са ка-
пи та лом мно го вред ни јим од по сто је-
ћег. У сва ком слу ча ју, од стра те шког 
парт не ра ре ал но оче ку је мо да, осим 
свје жег ка пи та ла, ов дје се ра ди о сто-
ти њак ми ли о на еура, у ЕПЦГ уне се и 
са вре ме на зна ња те европ ска ис ку ства 
у упра вља њу. Ти ме ће и пе то го ди шњи 
план ин ве сти ци ја, са свим си гур но, би-
ти мно го лак ше оства рен.

РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ ЕПЦГ

П ри је не го ли не што ка жем о ин-
ве сти ци ја ма и про јек ти ма усмје-

ре ним на бо ље ис ко ри шћа ва ње по сто-
је ћих енер гет ских ка па ци те та, освр нуо 

ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР ЕПЦГ РАН КО ВО ЈИ НО ВИЋ  У СУ СРЕТ ДА НУ ДРУ ШТВА

Го ди на из у зет но ва жних Го ди на из у зет но ва жних 
про це са и круп них про це са и круп них 

ин ве сти ци о них про је ка таин ве сти ци о них про је ка та

Ранко Војиновић

АУТОРСКИ ТЕКСТ
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бих се на још је дан зна ча јан про цес 
ве зан за ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа 
за по чет и за вр шен у овој го ди ни, а то 
је из два ја ње ФЦ Пре но са уз осни ва ње 
но вог ак ци о нар ског дру штва. Као што 
је по зна то, уз мак си мал но ан га жо ва ње 
свих и пу но ува жа ва ње прав не стру-
ке тај про цес је, у ве о ма крат ком ро ку, 
успје шно за вр шен кра јем мар та 2009.
го ди не. Ти ме су ис по што ва ње европ-
ске ди рек ти ве и ство ре ни сви усло ви 
за пот пу но отва ра ње тр жи шта енер-
ги је у на шој зе мљи и до ла зак ви ше 
снаб дје ва ча елек трич не енер ги је. То је 
до бро, из ме ђу оста лог и због по ја ча не 
кон ку рен ци је на тр жи шту ко ја, ако је 
здра ва, а не сум њам да ће та ква и би-
ти, уви јек до при не се и ква ли те ту ви-
ше. Ми се кон ку рен ци је не пла ши мо, 
на про тив, по др жа ва мо све про це се ко-
ји је под у пи ру, а не тре ба сум ња ти да 
је ЕПЦГ у пот пу но сти спрем на за фер 
тр жи шну утак ми цу. 

НО ВИ ПРА ВИЛ НИ ЦИ

Ј ош је дан ва жан по сао је иза нас, а 
то је из ра да но вих Пра вил ни ка о 

ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад-
них мје ста. Од мах да ка жем да се ни-
је су до го ди ле не ке осјет не про мје не у 
од но су на до са да шње ак те, осим што 
је фор ми ран но ви Сек тор за тр го ви ну 
елек трич ном енер ги јом у окви ру ФЦ 
Про из вод ња. Од бор ди рек то ра, на по-
сљед њој сјед ни ци, усво јио је по ме ну-
те до ку мен те, та ко да ће за по сле ни ма 
уско ро би ти по ди је ље на но ва рје ше ња 
ускла ђе на са но вим Пра вил ни ци ма о 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад-
них мје ста. Уз то, оче ку је мо да ће по-
чет ком сеп тем бра за по сле ни пот пи са-
ти и анек се уго во ра. 

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ 

В е ли ко ра зу ми је ва ње ње мач ке 
КfW бан ке и њи хо ва пра вил на 

про цје на о обо стра но ко ри сним ула-
га њи ма, пр вен стве но у про из вод не 
објек те и ди стри бу тив ну мре жу, 2009. 
го ди ну у Елек тро при вре ди Цр не Го ре 
учи ни ли су го ди ном ин ве сти ци ја. Сви 
ти про јек ти, и по ред ма њих те шко ћа, 
ре а ли зу ју се пре ма утвр ђе ном пла ну, а 
ка да бу ду за вр ше на ула га ња у про из-
вод не ка па ци те те ЕПЦГ ће мо ћи да ра-
чу на на но вих око 450 GWh елек тирч-
не енер ги је. 

И овом при ли ком под сје ти ћу на 
ка пи тал но ва жну за мје ну елек тро фил-
тер ског по стро је ња у ТЕ Пље вља, за-

тим про је кат за мје не ро то ра ни ског 
при ти ска и пот пу но ино ви ра ње си-
сте ма упра вља ња Тер мо е лек тра ном 
укуп не ври јед но сти бли зу 30 ми ли о на 
еура. Оно чи ме смо у ЕПЦГ по себ но 
за до вољ ни је сте чи ње ни ца да ће до 

но вем бра ове го ди не гра ђа ни Пље ва ља 
до би ти здра ви ју жи вот ну сре ди ну, јер 
ће еми си ја пе пе ла за хва љу ју ћи ула га-
њи ма у нај са вре ме ни је фи ле те ре би ти 
и до осам пу та сма ње на, а на ше опре-
дје ље ње да ула же мо у здра ви ју жи вот-
ну сре ди ну ти ме се не за вр ша ва.

Из у зет но ври јед ни су и гра ђе вин-
ски за хва ти на но вом ком пен за ци о ном 
ба зе ну и про ши ре њу ка па ци те та ула-
зне гра ђе ви не у ХЕ Пе ру ћи ца, са на ци-
ји ка на ла Зе та 1 и Зе та 2, и из град ња 
но вог над ви ше ња ка на ла Зе та 2. Ве о-
ма је ва жна и са на ци ја тзв. ињек ци о не 
за вје се ис под аку му ла ци ја Кру пац и 
Сла но те за мје на чи сти ли це и ре шет ке 
на за тва рач ни ци Вр тац. Сви ови ра до-
ви ко ји за крај њи циљ има ју уград њу 
осмог агре га та у нај ста ри јој цр но гор-
ској ве ли кој елек тра ни пла ни ра но је 
да се за вр ше до 2013, а њи хо ва укуп на 
ври јед ност из но си 35 ми ли о на еура.

Са мо у овој го ди ни про јек ти у ХЕ 
Пе ру ћи ца „те шки“ су 7,7 ми ли о на 
еура.

У то ку су и ис пи ти ва ња ма шин ске, 
хи дро ме ха нич ке и елек тро опре ме нео-

п ход на за ре а ли за ци ју про јек та дру ге 
фа зе ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
ХЕ Пи ва. И за овај про је кат чи ји се за-
вр ше так пла ни ра до кра ја 2013. го ди не 
обез би је ђен је кре дит KfW бан ке ври-
је дан 16 ми ли о на еура. Но, при је то га 

пла ни ра но је да се до кра ја ове го ди не 
за вр ше ра до ви на сни жа ва њу до њег 
ни воа во де у ХЕ Пи ва, а тре нут но се 
ис пи ту ју и не ста бил на под руч ја око 
Пив ског је зе ра и ста ње тзв. ињек ци о-
не за вје се ис под те аку му ла ци је. 

Ула га ња у ди стри бу тив не објек те 
и мре жу у пе ри о ду од 1990. до 2005. 
го ди не, због не до стат ка нов ца, би ло 
је на не до пу сти во ни ском ни воу и ни 
из да ле ка ни је од го ва ра ло ствар ним 
по тре ба ма и ка да је ри јеч о ула га њу у 
одр жа ва ње по сто је ћих или пак о раз-
во ју и из град њи но вих ка па ци те та. Го-
то во да је би ла уста ље на прак са да се 
одр жа ва ње сво ди на ни во ну жног, док 
је пре вен тив но тих го ди на пот пу но из-
о ста ло. С дру ге стра не, осим ре а ли за-
ци је од ре ђе них до на ци ја по пут Нор ве-
шке, дру гих ин ве сти ци о них ула га ња у 
ди стри бу тив ну мре жу го то во да ни је 
ни би ло. Ло гич на по сље ди ца то га је, 
очи глед но ло ше ста ње ди стри бу тив не 
ин фра струк ту ре на што ука зу је и по-
да так да сте пен от пи са но сти ди стри-
бу тив них обје ка та, мје рен од но сом 
аку му ли ра не амор ти за ци је и на бав не 

ОСТВА РЕН ДО БИ ТАК 
ОД 37,5 МИ ЛИ О НА €

Б и ланс успје ха за пр вих 6 мје се ци по-
ка зу је да је ЕПЦГ по сло ва ла са до бит-

ком од 37,5 ми ли о на ?. Де таљ ни јом ана-
ли зом мо же се уочи ти да су при хо ди на 
ни воу про шло го ди шњих, док су тро шко ви 
знат но ма њи. То ме је у нај ве ћој мје ри до-
при ни је ла на ша од лу ка, кра јем про шле 
го ди не, да се по ни шти тен дер за на бав ку 
не до ста ју ћих ко ли чи на за 2009. го ди ну. 
Из у зет но ри зич на и не из вје сна про цје на 
пре тво ри ла се у до бар по слов ни по тез 
ко ји је обез би је дио про фи та бил но по сло-
ва ње и мо гућ ност по кри ва ња по слов ног 
гу бит ка из прет ход не три го ди не.
Ов дје за и ста не тре ба за бо ра ви ти ни до-
при нос за по сле них у свим цр но гор ским 
елек тра на ма ко је су за хва љу ју ћи до број 
по гон ској спрем но сти на нај бо љи на чин ис ко ри сти ле ефек те обил них ки ша. Ре кор де 
у про из вод њи у пр вој по ло ви ни ове го ди не би ље жи ла је и ТЕ Пље вља, у пр вом ре ду 
за хва љу ју ћи ре дов ној до пре ми угља и на шем ко рект ном до го во ру са Упра вом и ме-
наџ мен том Руд ни ка угља Пље вља. 

ПО СЛОВ НИ РЕ ЗУ ЛА ТАТ У ПР ВОЈ ПО ЛО ВИ НИ 2009. ГО ДИ НЕ

АУТОРСКИ ТЕКСТ



15

ври јед но сти, из но си око 70 одсто.
Ин те зи ван при лив стра них ди рект-

них ин ве сти ци ја у Цр ну Го ру и екс-
пан зи ја  град ње усло ви ли су по ја ву ве-
ли ког бро ја но вих и ве о ма за хтјев них 
по тро ша ча, у по гле ду по треб не сна ге 
и енер ги је, што је ве о ма ја сно ука за ло 
на нео д го ва ра ју ће и огра ни че не ка па-
ци те те ди стри бу тив не мре же. Упра во 
ра ди по сти за ња стан дард ног ква ли те-
та, по свим па ра ме три ма де фи ни са ним 
При вре ме ним ди стри бу тив ним ко дек-
сом, у ис по ру ци елек трич не енер ги је 
са да шњим и бу ду ћим по тро ша чи ма, 
као и при пре ма за на ступ на отво ре-
ном тр жи шту елек трич не енер ги је, 
ФЦ Ди стри бу ци ја је по че ла не ко ли ко 
зна чај них про је ка та чи ја је ре а ли за ци-
ја на ста вље на у 2009. го ди ни.

Нај зна чај ни ји про јек ти су :
* Об но ва и про ши ре ње елек тро-

ди стри бу тив не мре же - Фран цу ски 
кре дит

* Бро ји ла (уград ња, за мје на,из мје-
шта ње и укла па ње у си стем да љин-
ског чи та ња и ис кљу че ња)

* Објек ти за на па ја ње ре ги о нал ног 
во до во да за Цр но гор ско при мор је

У окви ру об но ве и про ши ре ња 
елек тро ди стри бу тив не мре же у Цр ној 
Го ри про јек том је пред ви ђе но:

* Ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV Би-
стри ца

* Ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV 
Хум ци

* Ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV Ко-
тор - Шка ља ри

* Ре кон струк ци ја по стро је ња 10 kV 
у ТС 110/10 kV Под го ри ца 3

* Ре кон струк ци ја и уград ња 59 ко-
ма да ТС 10/04 kV

* На бав ка мо бил не тра фо ста ни це
* Из град ња ТС 35/10 kV Ба о ши ћи
* Из град ња ТС 35/10 kV Пе тро вац
Одо бре на је по моћ у ви ду зај ма 

Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске у из но су 
8.479.000 €, а 4.900.000 € је соп стве но 
уче шће ЕПЦГ.

За обез бје ђе ње на па ја ња ре ги о нал-
ног во до во да за Цр но гор ско при мор-
је пред ви ђе на је из град ња сље де ћих 
обје ка та:

* Мје шо ви тог ка блов ско ва зду шног 
во да 35 kV од ТС 35/10 kV Гор ња Зе та 
до ППВ Бо ље Се стре

* Ре кон струк ци ја ДВ 35 kV од ТС 
110/35 kV Вир па зар до ТС 35/10 kV 
Гор ња Зе та

* Из град ња ТС 35/10 kV Гор ња Зе-
та на по сто је ћој ло ка ци ји

Још је дан вр ло ва жан про је кат ко-
ји се ре а ли зу је у ЕПЦГ је, сва ка ко, 

на бав ка и им пле мен та ци ја мо дер ног 
би линг си сте ма. Овај про је кат об у хва-
та на бав ку софт ве ра, хар две ра, си гур-
но сне ин фра струк ту ре и тран сак ци о-

ног прин тинг си сте ма са ауто мат ским 
ко вер ти ра њем. Тре нут но се оцје њу ју 
при сти гле по ну де на тен дер.

ОД НО СИ СА СИН ДИ КА ТОМ

Н о во о сно ва на Син ди кал на ор-
га ни за ци ја за по сле них Елек-

тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 
до ста ви ла ми је 23.07.2009. го ди не 
пи са но оба вје ште ње да је ре ги стро-
ва на код над ле жног Ми ни стар ства. 
Из те чи ње ни це про из и ла зи да са да у 
ЕПЦГ ег зи сти ра ју дви је син ди кал не 
ор га ни за ци је: „Син ди кал на ор га ни за-
ци ја Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић“ (пред сјед ник Сло бо дан Кри-
во ка пић) и „Син ди кал на ор га ни за ци ја 
за по сле них Елек тро при вре де Цр не Го-
ре АД Ник шић“

(пред сјед ник Зо ран Осто јић).
За ко ном о ра ду про пи са но је да за-

по сле ни и по сло дав ци има ју пра во да 
по сло бод ном из бо ру, без прет ход ног 
одо бре ња, осни ва ју сво је ор га ни за ци је 

и да се у њих учла њу ју, да се за по сле-
ни ма јам чи сло бо да син ди кал ног ор га-
ни зо ва ња и дје ло ва ња, без прет ход ног 
одо бре ња, те да се син ди кал не ор га-

ни за ци је упи су ју 
у ре ги стар син ди-
кал них ор га ни за-
ци ја у над ле жном 
Ми ни стар ству. Та-
ко ђе, чла ном 156. 
За ко на про пи са но 
је да је ре пре зен-
та тив на ор га ни-
за ци ја син ди ка та 
она ко ја има нај-
ве ћи број чла но ва 
и ко ја је као та ква 
ре ги стро ва на код 
над ле жног ми ни-
стар ства.

Ка ко из За ко на 
о ра ду про из и ла зи 
да је ре пре зен та-
тив на ор га ни за ци-
ја син ди ка та,ор га-
ни за ци ја са ко јом 
је по сло да вац ду-
жан да обез бје дју-
је усло ве, са ра ђу је, 
пре го ва ра и рје ша-
ва пи та ња ва жна 
за ма те ри јал ни и 
со ци јал ни по ло-
жај рад ни ка, као 
и дру га пи та ња 
ре гу ли са на пред-
мет ним за ко ном и 

Ко лек тив ним уго во ром, нео п ход но је 
утвр ди ти ко ја је од дви је син ди кал не 
ор га ни за ци је у ЕПЦГ ре пре зен та тив-
на ор га ни за ци ја син ди ка та. С об зи ром 
на то, као над ле жни ор ган по сло дав ца 
по звао сам „Син ди кал ну ор га ни за ци ју 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић“ и „Син ди кал ну ор га ни за ци ју за-
по сле них Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић“ да ми нај ка сни је до 15. 
ав гу ста 2009.го ди не до ста ве вје ро до-
стој не до ка зе о то ме ко ли ко има ју чла-
но ва ме ђу за по сле ни ма у Елек тро при-
вре ди Цр не Го ре АД Ник шић (ко пи је 
при ступ ни ца и сл), као и до каз о то ме 
да су ре ги стро ва ни код над ле жног ми-
ни стар ства. 

Ре пре зен та тив ном ор га ни за ци јом 
син ди ка та у Елек тро при вре ди Цр не 
Го ре АД Ник шић сма тра ћу ону ко ја у 
на ве де ном ро ку до ста ви тра же не до-
ка зе и за ко ју се утвр ди да ис пу ња ва 
усло ве про пи са не чла ном 156. За ко на 
о ра ду.

   Ран ко Во ји но вић, дипл.eл.инж.

ПО РУ КА ЗА ПО СЛЕ НИ МА
С вје стан сам да код за по сле них по сто ји за бри ну тост за 

њи хов ста тус до ла ском стра те шког парт не ра ко ји ће до-
би ти и од ре ђе на 
упра вљач ка пра ва. 
Си гур но је да се у 
на ред не три го ди не 
не ће про гла ша ва ти 
тех но ло шки ви шак 
и от пу шта ти рад ни-
ци, осим ако се у ме-
ђу вре ме ну не ура ди 
до бар со ци јал ни 
про грам ко ји ће за-
до во љи ти све за-
хтје ве за по сле них. 
Прет по ста вљам да 
ће се у пр ве три го-
ди не рад ни ци ма по-
ну ди ти до бро вољ-
ни рас кид рад ног 
од но са уз од ре ђе ну на док на ду, слич но на шим од лу ка ма ко је 
смо има ли у прет ход ном пе ри о ду. Као што је по зна то већ се 
ра ди на до но ше њу но вог Оп штег ко лек тив ног уго во ра, а за тим 
гран ског и по је ди нач ног, ко ји тре ба ју на нај бо љи на чин да за-
шти те по ло жај рад ни ка у ЕПЦГ.

С дру ге стра не од го вор ност пре ма по слу и од нос пре ма 
Дру штву мо ра би ти на знат но ве ћем ни воу јер ће и ка зне на по-
ли ти ка би ти ри го ро зни ја. Оче ку јем да ће но ви ме наџ мент, ма у 
ка квом са ста ву био, оцје њи ва ти ин фла тор на кре та ња, а на ро-
чи то оства ре ње про фи та из над пла ни ра ног и на од го ва ра ју ћи 
на чин ускла ђи ва ти за ра де за по сле них.

АУТОРСКИ ТЕКСТ
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Н а пр вој рад ној, од но сно дру гој по 
ре ду, сјед ни ци Од бо ра ди рек то ра у 

но вом са зи ву (пр ва је би ла кон сти ту тив на 
са са мо јед ном тач ком днев ног ре да – из-
бор пред сјед ни ка) одр жа ној 24. ју ла 2009. 
го ди не у Под го ри ци на днев ном ре ду је 
има ла ак ту ел ну елек тро е нер гет ску и фи-
нан сиј ску си ту а ци ју, Из вје штај о по сло-
ва њу ЕПЦГ за пр ви квар тал ове го ди не, 
Пра вил ник о ор га ни за ци ји и пра вил ник 
о си сте ма ти за ци ји, те пред лог анек са 

уго во ра о пре но су имо ви не и оба ве за АД 
Пре но су, за тим ин фор ма ци ју о до ка пи та-
ли за ци ји Елек тро при вре де, план ак тив-
но сти на им пле мен та ци ји пре по ру ка ре-
ви зор ског извјке шта ја за 2008. го ди ну и 
пред лог од лу ка о до дје ли до на ци ја, пла-
ке та и на гра да по во дом Да на Дру штва. 
Али при је раз ма тра ња пи та ња из на ве де ног 
днев ног ре да, Од бор ди рек то ра је, ве ри фи-
ку ју ћи за пи сник са прет ход не сјед ни це до-
нио и за кључ ке ко ји ма је оба ве зао об ра ђи-
ва че ма те ри ја ла за сјед ни це овог ор га на и 
њи хо вог пред ла га ча да убу ду ће при пре ма ју 
пред ло ге од лу ка и за кљу ча ка на та кав на-
чин ко ји у пот пу но сти од ра жа ва од но сну 
про бле ма ти ку и обез бје ђу је ефи ка сну им-
пле мен та ци ју пред ло же них мје ра и ак тив-
но сти од стра не име но ва них из вр ши ла ца у 
утвр ђе ним ро ко ви ма, као и да из вр шни ди-
рек тор за сва ку сјед ни цу при пре ми ин фор-
ма ци ју о ре а ли за ци ји од лу ка и за кљу ча ка са 
прет ход не сјкед ни це, ко ја ће би ти раз ма тра-
на као стал на тач ка днев ног ре да, те да се 

све од лу ке и за клључ ци Од бо ра ди рек то ра, 
на кон њи хо ве ве ри фи ка ци је, об ја вљу ју на 
сај ту ЕПЦГ. 

Повољна ел. енергетска 
ситуација

П о во дом Ин фор ма ци је о тре нут ној 
елек тро е нер гет ској си ту а ци ји Од бор 

је, оцје њу ју ћи ову си ту а ци ју по вољ ном и са 
аспек та по гон ске спрем но сти и ста ња аку-

му ла ци ја, те аспек та ре а ли за ци је уво зних 
аран жма на за обез бје ђе ње не до ста ју ћих ко-
ли чи на елек трич не енер ги је, кон ста то вао да 
су до бри про из вод ни ре зул та ти у пе ри о ду 
од 1. ја ну а ра до 20. ју ла са пре ба ча јем пла на 
од 24,2 од сто, оства ре ни за хва љу ју ћи при је 
све га по вољ ној хи дро ло шкој си ту а ци ји, али 
и оп ти мал ној по гон ској спрем но сти про из-
вод них и пре но сних ка па ци те та. Због то га 
је овла шћен ме наџ мент Дру штва да из вр ши 
аде кват но вред но ва ње до при но са из вр ши ла-
ца у оства ре њу про из вод них ре зул та та.

Та ко ђе је кон ста то ва но да Елек тро при-
вре да и по ред из ла ска из по го на ТЕ Пље-
вља и ХЕ Пе ру ћи ца због ре а ли за ци је пла-
ни ра них ин ве сти ци о них ра до ва и ре дов них 
ре мо на та успје шно обез бје ђу је све по тре бе 
кон зу ма уво зном енер ги јом и раз мје ном са 
ЕПС-ом у скла ду са ду го роч ним уго во ром. 
С тим у ве зи за ду же на је ФЦ Про из вод ња, 
од но сно Сек тор за упра вља ње про из вод њом 
и тр го ви ну ел. енер ги јом, да са гле да нај бо љи 
на чин до дат не на бав ке не до ста ју ћих ко ли чи-

на ел. енер ги је у сеп тем бру и ок то бру, ко је 
су на ста ле због по мје ра ња тер ми на из во ђе-
ња ра до ва на објек ти ма и по стро је њи ма ТЕ 
Пље вља и ХЕ Пе ру ћи ца, а за бла го вре ме ни 
за вр ше так ре монт них ра до ва на тим про из-
вод ним ка па ци те ти ма и ула зак на мре жу ХЕ 
Пе ру ћи ца 1. ок то бра, а ТЕ Пље вља 1. но вем-
бра и пред у зи ма ње свих рас по ло жи вих мје ра 
да би се то оства ри ло за ду же ни су из вр шни 
ди рек тор и ди рек тор ФЦ Про из вод ња. 

Од бор је та ко ђе за ду жио из вр шног ди-
рек то ра да упо зна ми ни стар ство фи нан си ја 
о уве ћа ној по тро шњи КАП-а за 7,3 од сто 
у од но су на план и про јек ци јом по тре ба за 
ел. енер ги јом овог по тро ша ча до кра ја те ку-
ће го ди не ра ди обез бје ђе ња фи нан сиј ских 

сред ста ва за уго во ре не пар ти ци па ци је. 
За кљу че но је да убу ду ће ин фор ма ци је о 

ак ту ел ној елек тро е нер гет ској си ту а ци ји као 
оба ве зан са др жај тре ти ра ју и ста ње ди стри-
бу тив не мре же са кре та њем кон зу ма и гу би-
та ка. Кон сти ту и са но је и за ду же ње о при пре-
ми ин фор ма ци је о снаб ди је ва њу цр но гор ског 
при мор ја и оста лих ту ри стич ких цен та ра 
то ком тра ја ња се зо не и ана ли зу оства ре них 
гу би та ка на ди стри бу тив ној мре жи.

Повећати степен наплате

З а раз ли ку од елек тро е нер гет ске си ту а-
ци је, фи нан сиј ска си ту а ци ја Дур штва 

оци је ње на је не по вољ но, по себ но са аспек та 
оства ре ња сте пе на на пла те по тра жи ва ња за 
ис по ру че ну ел. енер ги ју и мо гућ но сти обез-
бје ђе ња фи нан сиј ских сред ста ва за сер ви си-
ра ње те ку ћег ра да, ре монт них и ин ве сти ци-
о них ра до ва и уво за не до ста ју ћих ко ли чи на 
ел. енер ги је. С тим у ве зи за ду же ни су из вр-
шни ди рек тор и ди рек тор ФЦ Снаб ди је ва ње 

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

Успјешно обезбјеђење Успјешно обезбјеђење 
конзума и у периоду конзума и у периоду 
ремоната електранаремоната електрана

Добри производни резултати са пребачајем плана за 24,2% захваљујући 
повољној хидрологији и оптималној погонској спремности производних и 
преносних капацитета

Са једне од сједница Одбора директора
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да пре ду зму све рас по ло жи ве мје ре у ци љу 
обез бје ђе ња што ве ћег сте пе на на пла те од 
ди рект них пшо тро ша ча, а по себ но КАП-а, 
али и од Вла де по осно ву суб вен ци ја за Же-
ље за ру, РТВ ЦГ, Гор њи Ибар и Же ље зни цу, 
те до ма ћин ства и со ци јал не слу ча је ве, као и 
од оста лих ди стри бу тив них по тро ша ча.

Од бор је за кљу чио да ин фор ма ци ју о ак-
ту ел ној фи нан сиј ској си ту а ци ји убу ду ће тре ба 
да об у хва те струк ту ру при хо да, ста ње ра чу на, 
пре глед до спје лих по тра жи ва ња, пре глед оба-
ве за са про јек ци јом Keshfl ow-ом за на ред ни 
пе ри од, од но сно до кра ја по слов не го ди не и 
пред ло гом мје ра за нје го ву ре а ли за ци ју. 

Исто вре ме но су за ду же ни из вр шни ди-
рек то ри и ди рек тор Сек то ра за еко и ном ске 
по сло ве да об у ста ве по слов ну са рад њу са 
бан ка ма ко је не пру жа ју кре дит ну по др шку 
Елек тро при вре ди по ње ним за хтје ви ма, као 
и да до го во ре отва ра ње тзв. трај них на ло га 
код фи нан сиј ских ор га ни за ци ја ко је је по др-
жа ва ју у по ступ ку обез бје ђе ња сред ста ва за 
те ку ћи рад и по сло ва ње.

Камате од 1. јуна
 

В е за но за фи нан сиј ску си ту а ци ју Дру-
штва при хва ћен је и из вје штај о ста њу 

по тра жи ва ња за ис по ру че ну ел. енер ги ју на 
дан 30. јун 2009. го ди не и с тим у ве зи за-
ду же ни но си о ци ак тив но сти на ре а ли за ци ји 
Ак ци о ног пла на Стра те ги је на пла те да сход-
но утвр ђе ним ро ко ви ма до сљед но при сту-
пе ре а ли за ци ји утвр ђе них мје ра уз оба ве зу 
мје сеч ног из вје шта ва ња о то ме, а ди ректор 
ФЦ Снаб ди је ва ње да  при сту пи об ра чу ну и 
на пла ти ка ма та не у ред ним по тро ша чи ма по-
чев од 1. ју на. Утвр ђен је и број бес ка мат них 
да на по осно ву ра чу на за утро ше ну ел. енер-
ги ју (30 или 31) од но сно ствар ни број из ме-
ђу два уза стоп на мје сеч на об ра чу на.

Ве за но за ово пи та ње Од бор је за ду жио 
из вр шног ди рек то ра и ди рек то ра ФЦ Снаб ди-
је ва ње да при пре ме ана ли зу оства ре ња Ак ци-

о ног пла на стра те ги је на пла те, као и да са чи-
не ана ли зу за стар је лих по тра жи ва ња са пред-
ло гом мје ра за њи хо во ра зр је ше ње, те са гле-
да ју мо гућ ност ис по ста вља ња елек трон ских 
ра чу на за утро ше ну ел. енер ги ју по је ди ним 
ка те го ри ја ма по тро ша ча, или по тро ша чи ма 
ко ји за то да ју при ста нак и сач ли не спи сак 
100 нај ве ћих ду жни ка ЕПЦГ за утро ше ну ел. 
енер ги ју по свим на пон ским ни во и ма.

Рекордна производња

Н а кон раз ма тра ња и при хва та ња из вје-
шта ја о по сло ва њу ЕПЦГ за пр ва 3 мје-

се ца 2009. го ди не Од бор је кон ста то вао да је 
у том пе ри о ду оства ре на ре корд на про из вод-
ња ел. енер ги је на пра гу елек тра на од 1270,4 
GWh, по тро шња од 1124,8 GWh и гу би ци на 
ди стри бу тив ној мре жи од 215,7 GWh, те да је 
у фи нан сиј ском по сло ва њу ЕПЦГ оства ри-
ла до бит од 30,7 ми ли о на €, што је за око 14 
ми ли о на ви ше не го што је би ло пла ни ра но, с 
тим што тро шко ви ре зер ви са ња ни је су укљу-
че ни у овај из вје штај, јер се они књи же тек 
на кра ју по слов не го ди не, као ни по зи тив ни 
ефек ти ду го роч ног уго во ра са ЕПС-ом.

Нови правилници

У на став ку сјед ни це Од бор је до нио од лу-
ку о до но ше њу Пра вил ни ка о ор га ни аз-

ци ји ЕПЦГ и Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји 
рад них мје ста ЕПЦГ и ве за но с тим за ду жио 
из вр шног ди рек то ра да при пре ми ана ли зу и 
ор га ни за ци је Елек тро при вре де са иден ти фи-
ка ци јом свих спо ред них дје лат но сти и пред-
ло гом ре а ли за ци је њи хо вог ор га ни за ци о ног 
из два ја ња из Дру штва. Од бор је до нио од лу ку 
о При хва та њу анек са уго во ра о пре но су имо-
ви не и оба ве за АД Пре но су, ко јим се при је 
све га утвр ђу ју про мје не у имо ви ни и оба ве-
за ма Дру штва, на ста ле по осно ву оба вља ња 
дје лат но сти Пре но са, опе ра то ра Пре но са и 
опе ра то ра тр жи шта од 1. ја ну а ра до 31. мар та 

2009. го ди не, као и про мје не књи го вод стве не 
ври јед но сти имо ви не Пре но са на ста ле у по-
ступ ку из ра де за вр шног ра чу на и ре ви зи је за 
2008. го ди ну и до пу не по да та ка ра ди пре ци-
зне иден ти фи ка ци је имо ви не Пре но са. 

Чла но ви Од бо ра су упо за ти на овој сјед-
ни ци о про це су до ка пи та ли за ци је Елек тро-
при вре де, а о да љим ак тив но сти ма у овом 
про це су Одбор ће се упо зна ти на кон за вр-
шет ка ра да тен дер ске ко ми си је.

До не се не су за тим пре по ру ке и план ак-
тив но сти на от кла ња њу ква ли фи ка ци ја ре-
ви зор ског из вје шта ја за 2008. го ди ну, а за 
њи хо ву ре а ли за ци ју за ду жен је из вр шни ди-
рек тор да од ре ди но си о це по је ди них ак тив-
но сти са ро ко ви ма из вр ше ња. Он ће, по чев 
од 1. ок то бра 2009. го ди не, је дан пут мје сеч-
но при пре ми ти од го ва ра ју ће ин фор ма ци је са 
пред ло гом евен ту и ал них из мје на ро ко ва или 
но си ла ца за ду же ња.

Из вр шни ди рек тор је та ко ђе за ду жен да 
са гле да по тре бу и нај по вољ ни ји на чин из ра-
де но ве про цје не имо ви не ЕПЦГ. 

Усли је ди ло је, за тим, до но ше ње од лу ка о 
до дје ли до на ци ја по во дом Да на Дру штва, по 
ко јој ће по 15.000 € ове го ди не до би ти: ЈУ Дом 
ста рих „Гра бо вац“ – Ри сан за ре кон струк ци ју 
гра ђе вин ских обје ка та и уре ђе ње те ре на, ЈУ 
Дом ста рих „Би је ло По ље“ за опре ма ње но-
во и згра ђе них смје штај них ка па ци те та, ЈЗУ 
Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти „Др 
Јо ван Бу ла јић“ Бре зо вик – Ник шић за на бав-
ку фи бер брон хо ско па, ЈУ За вод за дје цу и 
омла ди ну „Ко ман ски мост“ – Под го ри ца за 
адап та ци ју смје штај них ка па ци те та и НВО 
„Зра чак на де“ – Днев ни цен тра за дје цу оме-
те ну у раз во ју - Пље вља, ко је ће би ти уру че не 
на све ча ној сјед ни ци Од бо ра ди рек то ра Дру-
штва 19. ав гу ста у Пље вљи ма.

Исто вре ме но је до не се на и од лу ка о до-
дје ли пла ке та и нов ча них на гра да нај бо љим 
рад ни ци ма функ ци о нал них и ор га ни за ци о них 
цје ли на по пред ло гу ме наџ мен та Дру штва.

Ж.Ћ.

П о во дом пре стан ка члан ства у Од бо ру ди рек то ра Елек тро-
при вре де Цр не Го ре Зо ра на Ђу ка но ви ћа и Ве се ли на Ба-

ро ви ћа, ор га ни зо ван је 24. ју ла у ре сто ра ну „Ма ша“ у Под го ри-
ци, ис пра ћај ко ји је био у скла ду са ли је пим оби ча јем ко ји се у 
та квим при ли ка ма прак ти ку је у Ком па ни ји.

Да под сје ти мо: Зо ран Ђу ка но вић је пре шао на ду жност пред-
сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра А.Д. Пре нос, а Ве се лин Ба ро вић је 
био пред став ник фон до ва ко ји су про да ли сво је ак ци је.

Тим по во дом пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ Ср ђан 
Ко ва че вић, у име Ком па ни је, уз ри је чи за хвал но сти за до при нос 
у ра ду Од бо ра ди рек то ра у про шлом са зи ву, уру чио им је умјет-
нич ке сли ке.

Обо стра но је из ра же но за до вољ ство до са да шњом са рад њом, 
уз напомену да ће се успје шна и ко ри сна са рад ња неминовно на-
ста вити у не ком дру гом об ли ку, посебно са Зораном Ђукановићем, 
првим човјеком Преноса који је до сада био саставни дио ЕПЦГ.   

Свечано испраћена два члана 
Одбора директора ЕПЦГ

С. Ковачевић уручује пригодан поклон З. Ђукановићу

ОРГАНИ 
УПРАВЉАЊА
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П о за вр шет ку пр ве рад не сјед ни це Од-
бо ра ди рек то ра ЕПЦГ у но вом са зи ву 

за мо ли ли смо го спо ди на Ма у ра Ми ља, чла-
на овог ор га на ис пред ита ли јан ске ком па-
ни је А2А ко ја је у том тре нут ку има ла око 
15 од сто ак ци ја у ЕПЦГ, да за наш лист 
из не се сво је пр ве ути ске о Елек тро при вре-
ди на кон свог уче шћа у ра ду Скуп шти не ак-
ци о на ра ЕПЦГ 30. ју на, ка да је и он иза бран 
за чла на Од бо ра, за тим о ра ду овог ор га на, 
те сво је ви ђе ње мо гућ но сти раз во ја Ком па-
ни је у ко ју би ње го ва ма тич на фир ма мо гла 
има ти мно го ве ћи и зна чај ни ји удио уко ли-
ко по би је ди на тен де ру за до ка пи та ли за ци-
ју и дје ли мич ну при ва ти за ци ју ЕПЦГ, ко ји 
се баш тог да на, отва ра њем фи нан сиј ског 
ди је ла по ну да (24.07.2009.), при во дио кра ју. 

Го спо дин Ми љо (Miglio) је љу ба зно и уз 
за хвал ност при хва тио наш за хтјев и не ду-
го по том, елек трон ским пу тем по слао од-
го вор ко ји пре но си мо у цје ло сти.

П ри је све га же лио бих да се за хва лим 
свим ак ци о на ри ма ЕПЦГ на ука за ној 

при ли ци да бу дем члан Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ. Ве ли ка ми је част да бу дем члан ме-
наџ мен та та ко ва жне и углед не ком па ни је. 

Мо је при су ство Скуп шти ни ак ци о на-
ра у ју ну, као и уче ство ва ње у ра ду по-
сљед ње сјед ни це Од бо ра ди рек то ра, омо-
гу ћи ли су ми да се упо знам са еко ном-
ским ста њем у ЕПЦГ. Оба ве зе ак ци о на ра 
и про фе си о на ли зам ме наџ мен та по ка зу ју 
да су сви ко ји су по ве за ни са Елек тро при-
вре дом по све ће ни уна пре ђе њу Ком па ни је 
и ње ном да љем раз во ју. 

На Скупшпти ни ак ци о на ра за и ста сам 
био им пре си о ни ран отво ре но шћу и ди на-
ми ком ди ску си је, што је еви ден тан знак да 
је ути цај ЕПЦГ од фун да мен тал ног зна ча ја 
за еко но ми ју, али и за со ци јал но окру же ње 
у Цр ној Го ри. Све ово пред ста вља ве ли ку 
шан су, али и ве ли ку од го вор ност, ка ко за 
ме не, та ко и за А2А као ак ци о на ра ЕПЦГ.

Оства ре ни ре зул та ти у пр вој по ло ви ни 
2009. го ди не су ја сан по ка за тељ зна чај ног 
по тен ци ја ла Ком па ни је за на пре до ва ње, 
раз вој, и кад је ри јеч о ро ко ви ма и ква ли те-
ту обез бје ђе ња услу га по тро ша чи ма, и кад 
је ри јеч о по слов ној про фи та бил но сти.

Раз ра ђе ни раз вој ни план ко ји под ра зу-
ми је ва ин ве сти ци је у по ве ћа ње ка па ци те та 
про из вод ње, ре но ви ра ње и про ши ре ње ди-
стри бу тив не мре же, оп ти ми за ци ју би линг 
си сте ма – си гур но има ју нај ве ћи ути цај на 
ЕПЦГ. Вје ру јем да ће А2А и ЕПЦГ за јед-

но ус пје ти да оства ре им пле мен та ци ју овог 
пла на у цје ло сти, јер ће он, не са мо под ста-
ћи раз вој ЕПЦГ, већ и раз вој еко но ми је у 
ци је лој Цр ној Го ри, па и ре ги о ну, по себ но 
ка да се има у ви ду да по сто је ини ци ја ти ве 
за ко ор ди ни ци ју ко је пре ма шу ју пла но ве 
ак тив но сти из ме ђу Цр не Го ре и Ита ли је. 

Ин ду стриј ско ис ку ство А2А ће би ти 
зна чај на по др шка за цје ло куп но по бољ-
ша ње: А2А је је дан од глав них „игра ча“ у 
Ита ли ји за про из вод њу и ди си три бу ци ју 
енер ги је, са ин ста ли ра ним ка па ци те ти ма од 
ско ро 6.000 MW, од ко јих је 1.500 MW из 
хи дро е лек тра на и ди стри бу ци јом ко ја снаб-
ди је ва 1,1 ми ли он по тро ша ча. 

У ци љу оства ре ња свих по зи тив них 
ефе ка та бу ду ћег Би знис пла на, вје ру је мо да 
ће ЕПЦГ убр за ти ин ду стриј ски и тех нич ки 
раз вој, као и ме на џер ске спо соб но сти за по-
сле них, по себ но у обла сти енер гет ске ефи-
ка сно сти. Тех но ло ги јом тран сфе ра, као и 
обу ком на по слу, за једно ће мо пред ло жи ти 
ак тив но сти за ду го го ди шњи про грам и то 
све са ци љем да ЕПЦГ по ста не ли дер енер-
гет ских ком па ни ја у ју го и сточ ној Евро пи. 

Је дан од при о ри те та је ја ча ње упра вља ња 
људ ским ре сур си ма, по чев ши од на шег ис ку-
ства по сљед њих го ди на то ком ре ор га ни за ци-
је и оп ти ми за ци је про це са. Укљу чи ва ње свих 
за по сле них у по бољ ша ње овог про це са би ће 
од кру ци јал ног зна ча ја.

За и ста сам по но сан што сам дио овог 
про јек та и мо гу вам обе ћа ти да ће мо и ја и 
мо је ко ле ге по ка за ти све на ше ис ку ство у 
да љем раз во ју ЕПЦГ и енер гет ског сек то ра 
у Цр ној Го ри и ве о ма нам је дра го због то га, 
ка зао је г-дин Ми љо.

Ж.Ћ.
(Са ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Ми ло вић)

МА У РО МИ ЉО, ПРЕД СТАВ НИК А2А У ОД БО РУ ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ О НАШОЈ КОМПАНИЈИ

По ка за ће мо на ше ис ку ство
у да љем раз во ју ЕПЦГ 

Mauro Miglio

НЕ КИ ПО ДА ЦИ СА 
САЈ ТА КОМ ПА НИ ЈЕ А2А

О ва сло же на ком па ни ја је осно ва на 1. 
ја ну а ра 2008. го ди не спа ја њем AEM 

SpA Mi la no i ASM Spa Bre ša i Am sa i Eco de-
co - дви је еко ло шке ком па ни је ко је је ова 
гру па ку пи ла
А2А је тре нут но:

на ци о нал ни ли дер у еко ло шком сек-- 
то ру, са пре ра дом ви ше од 3 ми ли о-
на то на от па да
на пр вом мје сту ме ђу бив шим ита ли-- 
јан ским пред у зе ћи ма у сми слу бро ја 
кли је на та и обр та ка пи та ла.
на пр вом мје сту у Ита ли ји у сек то ру - 
пру жа ња услу га гри ја ња
на дру гом мје сту у Ита ли ји у сми слу - 
ин ста ли са них енер гет ских ка па ци те-
та и оби ма про да је
на тре ћем мје сту у Ита ли ји по про-- 
да ји га са.

А2А у ци фра ма:
Ка пи тал на бер зи 7,6 ми ли јар ди - 
еура,
Обрт ка пи та ла 5,175 ми ли о на еура- 
Бру то рад ни ка пи тал 1,013 ми ли о на - 
еура
Не то про фит 521 ми ли он еура- 
За по сле ни 8.500 - 
Пред ви ђе не ин ве сти ци је за пе то го-- 
ди шњи пе ри од 2008 – 2012 – 2,5 ми-
ли јар де еура
Ин ста ли са ни елек тро ка па ци те ти - 
3.400 MW на кра ју 2007, 6.200 MW 
пред ви ђе но до кра ја 2012.
Гас пор та фољо 5 ми ли јар ди м3- 
Про да ја то плот не енер ги је 1,5 ми ли-- 
о на MWh на кра ју 2007, 3,1 ми ли о на 
MWh за 2012.
Пре ра да от па да у енер ги ју 5 на кра ју - 
2007, 1 у раз вој ној фа зи

A2A Spa Group је углав ном за сту пље на 
у сље де ћим обла сти ма:

про из вод ња, про да ја и ди стри бу ци ја - 
енер ги је;
про да ја и ди стри бу ци ја га са;- 
про из вод ња ди стри бу ци ја и про да ја - 
то плот не енер ги је пре ко ди стри бу-
тив не то плот не мре же
упра вља ње от па дом- 
упра вља ње ин те гри са ним вод ним - 
ци клу си ма

ИЗЈАВЕ
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У окви ру тех но ло шке и еко ло шке ста би-
ли за ци је ТЕ „Пље вља“, по сли је ис те-

ка рад ног ви је ка од 25 го ди на, у 2009. ће се 
ре а ли зо ва ти не ко ли ко ин ве сти ци о них за хва-
та ко ји ма ће се от кло ни ти фи зич ка и тех но-
ло шка за стар је лост кључ не опре ме, док ће 
се, сма ње њем еми си је пра ши не на нор ме 
Европ ске уни је – на кон за мје не елек тро фил-
тер ског по стро је ња, по бољ ша ти еко ло шке 
пер фор ман се овог про из вод ног објек та. 

Ври је ме у ко јем ће се из вр ши ти за мје на 
елек тро фил тер ског по стро је ња, чи ја је ре а-
ли за ци ја већ по че ла, по тех но ло ги ји при мје-
не и из во ђе њу ра до ва, не мо же би ти ма ње од 

пет мје се ци. 
Због оп ти мал ног ис ко ри шће ња 

вре ме на за сто ја елек тра не и пла на 
про из вод ње елек трич не енер ги је у 
на ред ном пе ри о ду, ка ко смо оба ви-
је ште ни, од лу че но је да се у овом 
за сто ју, ко ји је по чео 17. ма ја, ка да 
су и кре ну ли ра до ви на за мје ни елек-
тро фил те ра, из ве де не са мо про је кат 
мо дер ни за ци је, ка ко елек тро е нер-
гет ске та ко и опре ме за кон тро лу и 
упра вља ње (чи ји је рок, прак тич но, ис те као 
већ два пу та), не го и про је кат мо дер ни за ци је 
тур би не са по ве ћа њем сна ге.

Тим по во дом смо сре ди ном ју ла по сје ти-
ли овај про из вод ни обје кат, чи ја су по стро-
је ња ми ро ва ла јер су у то ку би ли ра до ви на 
уград њи елек тро фил те ра, о че му су нас ин-
фор ми са ли Слав ко Ву ка ши но вић, ди рек-
тор ТЕ, До бри ло Га че вић, тех нич ки ди рек-
тор ТЕП-а, Јо сип Гра ша, из вр шни ди рек тор 
Ве мо са - глав ног из во ђа ча ра до ва и Не над 
Је ри нић, пред став ник ње мач ке фир ме Fat-
ten fall – кон сул тан та KfW бан ке.

Еко ло шка сли ка Пље ва ља 
ће се про ми је ни ти  

Б рој ним за га ђи ва чи ма жи вот не сре ди-
не у Пље вљи ма (у пр вом ре ду Руд ник 

угља и Тер мо е лек тра на) и са ма кон фи гу ра-
ци ја те ре на на ко ме се на ла зи овај град као 
да иде на ру ку. На и ме, , ка ко нам је об ја снио 
Слав ко Ву ка ши но вић, пље ваљ ска ко тли на 
је, због сла бог стру ја ња ва зду ха, по зна та 
као под руч је са ве ли ким бро јем ма гло ви тих 
а ма лим бро јем вје тро ви тих да на. Да би се 
из ми је ни ла еко ло шка сли ка и по бољ ша ло 
ста ње жи вот не сре ди не у гра ду на Ће хо ти-
ни по треб но је ре а ли зо ва ти не ко ли ко круп-
них про је ка та, а је дан од глав них сва ка ко је 
ре кон струк ци ја, од но сно за мје на елек тро-
фил тер ског си сте ма ТЕ „Пље вља“. По зна то 
је да су до са да шњи елек тро фил те ри Тер мо-
е лек тра не има ли еми си ју чвр стих че сти ца 
350 ми ли гра ма по куб ном ме тру, а у ва ри-

TE „ПЉЕ ВЉА“

Уград ња елек тро филтер ског Уград ња елек тро филтер ског 
по стро је ња у ТЕ - највећи по стро је ња у ТЕ - највећи 
еколошки пројекат у Црној Гориеколошки пројекат у Црној Гори

За вр ше ни те ме љи за уград њу но вих фил те ра, про јек то ва них по нај но ви-
јим за ко ни ма еми си је га со ва, у овом тре нут ку нај ве ћег еко ло шког про јек та у 
Цр ној Го ри, ко ји ће омо гу ћи ти да еми си је че сти ца бу ду чак за око де вет пу та 
ма ње не го до са да, што ће за до во љи ти стро ге европ ске стан дар де

То ком за сто ја ТЕ ко ји је по чео 17. ма ја ре а ли зо ва ће се и не ки про јек ти у 
окви ру тех но ло шке ста би ли за ци је објек та, а ура ди ће се и дру ги нео п ход ни и 
у та квим при ли ка ма уоби ча је ни по сло ви

Славко Вукашиновић

ТЕ Пљевља

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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јан ти ка да се ко ри сти ни ско ка ло рич ни угаљ 
са ве ћим са др жа јем пе пе ла ова еми си ја је 
би ла ве ћа. Из то га раз ло га се и при сту пи-
ло ре кон струк ци ји, у ства ри за мје ни елек-
тро фил тер ског по стро је ња, на кон ко је ће се 
са да шња еми си ја са 350 спу сти ти на ис под 

50 mg/m3. Ври јед ност овог про јек та ко ји се 
фи нан си ра из кре ди та ње мач ке KfW бан ке 
је око 9,7 ми ли о на €.  

- За вр шет ком овог про јек та ути цај Тер-
мо е лек тра не на окол ни про стор си гур но ће 
се сма њи ти, а еми си ју азот них ок си да (NOx) 
ри је ши ли смо још при ли ком ре кон струк ци је 
ко тлов ског по стро је ња и до ве ли до за до во-
ља ва ју ћих нор ма ти ва. Оста је још са мо по-
стро је ње за од сум по ра ва ње ко је ће мо ре а ли-
зо ва ти на кон за мје не елек тро фил те ра, на гла-
сио је Ву ка ши но вић.

По кре ну те су и ак тив но сти за уград-
њу но вог си сте ма за еко ло шки нај при хва-
тљи ви ји тран спорт на де по ни ју шља ке и 
пе пе ла, та ко да ће са за вр шет ком на ве де-
них про је ка та ТЕ „Пље вља“ би ти у пот пу-

но сти еко ло шки са ни ра на. 
- И по ред то га, не мо же мо ре ћи да Тер-

мо е лек тра на, ко ја ће ра ди ти као и оста ли 
слич ни објек ти у раз ви је ним зе мља ма, не ће 
ви ше за га ђи ва ти сво ју око ли ну, али ће та за-
га ђе ња ипак би ти да ле ко ма ња од са да шњих, 
јер ће би ти на ни воу ве о ма стро гих европ-
ских стан дар да, ка зао 
је Ву ка ши но вић, до-
дав ши да се, што се 
ти че тре нут не ди на-
ми ке по ко јо јој се ре а-
ли зу је овај та ко ва жан 
по сао, не ка за ка шње-
ња мо гу на док на ди ти 
ин тен зив ни јим ра дом 
у три смје не.

Од не ко ли ко 
круп них ин ве сти ци-
о них про је ка та у ко ја 
су уло же на знат на фи-
нан сиј ска сред ства, а 
ко ја се по пла ну ре а-
ли зу ју у овој го ди ни, 
је дан од нај зна чај них 
сва ка ко је за мје на 
елек тро фил те ра ко ја 
се из во ди у ци љу сма-
ње ња еми си је пра ши-
не из дим них га со ва. 
У том сми слу, ка ко је 
ис та као До бри ло Га-
че вић, про је кат тре ба 
да обез би је ди еми си-
ју ис под 50 mg/m3, 
што ће  би ти у скла ду 
са европ ским нор ма-
ма. Ово је са мо је дан 
дио у по ступ ку еко ло-
шке ста би ли за ци је ТЕ 
„Пље вља“, а ко нач ни 
је про је кат од сум по-
ра ва ња дим них га со ва, ко ји би тре ба ло да се 
ре а ли зу је не ку го ди ну ка сни је.

Глав ни из во ђач овог по сла ко ји се фи-

нан си ра сред стви ма из кре ди та ње мач ке 
KfW бан ке је кон зор ци јум хр ват ско-сло ве-

нач ких фир ми – Ве мос из За гре ба, ко ји је 
ан га жо вао и по ди зво ђа че: Ре монт-мон та жу 
Ту зла, Бо сна-мон та жу При је дор, Мон те вар 
Ник шић и др.

Ина че, са из ра дом те ме ља за по ме ну ти 

обје кат гра ђе вин ски дио по сла на за мје ни 
елек тро фил те ра је за вр шен, на кон че га ће 
усли је ди ти мон та жа че лич не кон струк ци је.

- До шли смо до по зи ци је да смо за вр-
ши ли дио гра ђе вин ских ра до ва, бу ду ћи да 
се ра ди ло о ис ко пу ду бо ке ја ме за те ме ље 
објек та, што је би ло ком плек сно за укуп ну 
без бјед ност на гра ди ли шту. И по ред то га 
успје ли смо да без по сле ди ца за вр ши мо овај 
дио по сла. Због не по вољ них вре мен ских 
усло ва (стал них и обил них ки ша) мо ра ли 
смо ор га ни зо ва ти по сао у три смје не ка ко би 
ану ли ра ли та кве окол но сти. Свје сни зна ча ја 
објек та не са мо за ЕПЦГ, не го и за Цр ну Го-
ру, вје ру је мо да ће мо, уко ли ко се по бољ ша 
ври је ме, по сао за вр ши ти у уго во ре ном ро ку. 
Сва опре ма је го то ва, та ко да и то га ран ту је 
из ре че ну тврд њу, ре као нам је Јо сип Гра ша, 
ис та кав ши да но вим елек тро фил тер ским по-
стро је њем - про јек то ва ним по нај но ви јим 
за ко ни ма еми си је га со ва, Елек тро при вре да 
Цр не Го ре оси гу ра ва еко ло шку ди мен зи ју за 
ци је ли пље ваљ ски крај. 

Фил тер је, ка ко нам је об ја снио инж Гра-
ша, про јек то ван на на чин да ће се у ка сни јој 
фа зи мо ћи до гра ди ти опре ма за от пре му пе-
пе ла, ко ја ће омо гу ћи ти и ко мер ци ја ла ци ју 
пе пе ла (за про из вод њу це мен та), чи ме ће се 
до би ти још јед на еко ло шка ди мен зи ја јер ће 

СЛАВ КО ВУ КА ШИ НО ВИЋ: 

ТЕ „ПЉЕ ВЉА“  НАЈ ВЕ ЋИ 
ПРО ИЗ ВО ЂАЧ ЕЛ.ЕНЕР ГИ ЈЕ И 

ГЛАВ НИ ОСЛО НАЦ ЕЕСА ЦР НЕ ГО РЕ

Д о за у ста вља ња 17. ма ја, због 
ра до ва на за мје ни елек тро фил-

тер ског си сте ма, ТЕ „Пље вља“ је, у не-
пу них пет мје се ци 2009. (ка да су би ла 
и два мје сеч на ре кор да – у ја ну а ру и 
мар ту), про из ве ла 589 ми ли о на ки-
о ло ват ча со ва елек трич не енер ги је, 
што је за 33,3 од сто ви ше од пла ни-
ра ног за на ве де ни пе ри од го ди не .

Тер мо е лек тра на је чи та во ово 
ври је ме ра ди ла у кон ти ну и те ту, без 
ијед ног за сто ја, што се ни је де си ло 
од ње ног пу шта ња у по гон у ок то бру 
1982. го ди не.

Ка да ре а ли зу је мо Сви про јек ти ко је ће мо ре а ли зо ва ти у те-
ку ћој го ди ни ство ри ће усло ве (већ у иду ћој 2010.) за ре корд ну 
про из вод њу бло ка од 1 ми ли јар ду и 400 ми ли о на kWh, што је 40 
од сто ви ше не го што је у прет ход ном пе ри о ду оства ри ва но на 
го ди шњем ни воу. 

Не са мо што је нај ве ћи про из во ђач стру је, ТЕП је за хва љу ју-
ћи и сво јој до број по гон ској спрем но сти глав ни осло нац за ста-
бил но функ ци о ни са ње Елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не Го ре.

По ве ћа ње про из вод ње у Тер мо е лек тра ни ко ју пла ни ра мо 
на ред не го ди не сма њи ће де фи цит, а са мим тим би ће и ма ња по-
тре ба за уво зном енер ги јом.

Славко Вукашиновић

Темељи за ново електрофилтерско постројење

Добрило Гачевић
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се на тај на чин сма њи ти ко ли чи на пе пе ла ко-
ја иде у од ла га ли ште.

Про је кат ће омо гу ћи ти и ка сни ју на-
до град њу си сте ма за од сум по ра ва ње, ко ји 
је још је дан еле ме нат у за га ђе њу око ли не, 
чи ме би био за о кру жен еко ло шки кон цепт 
ТЕ „Пље вља“.

По ми шље њу Не на да Је ри ни ћа (чи ја 
је фир ма за ду же на да пру жа по др шку ТЕ 
„Пље вља“ у ци љу пра ће ња ре а ли за ци је 
про јек та ка ко са аспек та ди на ми ке, та ко и 
са фи нан сиј ске стра не, укљу чу ју ћи и тех-
нич ку по др шку), из град њом пот пу но но вог 
елек тро фил тер ског по стро је ња у ТЕП, што 
је у овом тре нут ку нај ве ћи еко ло шки про-
је кат у Цр ној Го ри, еми си ја че сти ца у пот-
пу но сти ће за до во љи ти нај но ви је европ ске 
нор ма ти ве и цр но гор ско за ко но дав ство. 
Оче ки ва на ври јед ност еми си је ће би ти ис-
под 40 ми ли гра ма по нор мал ном куб ном 
ме тру, што је ско ро де вет пу та ма ње од 
про јект не ври јед но сти по сто је ћег елек тро-
фил тер ског по стро је ња. На тај на чин ће се 
у пот пу но сти за до во љи ти сви еко ло шки 
нор ма ти ви са аспек та еми си је че сти ца у ат-
мос фе ру, што ће осјет но по бољ ша ти усло ва 
жи во та на овом про сто ру.

По Је ри ни ће вим ри је чи ма, но ви фил тер 
ће би ти два пу та ве ћи од по сто је ћег. На и ме, 
умје сто до са да шњих 18.000 м2 та ло жне по-
вр ши не, но во по стро је ње ће има ти око 34,5 
хи ља да ква драт них ме та ра. Укуп на те жи на 
но вог по стро је ња ће из но си ти 1960 то на, 
док је ста ро те шко те шко око 800 то на.

Ком плет но по стро је ње ће би ти опре мље-
но са нај но ви јом опре мом за мо ни то ринг, 
од но сно мје ре ње еми си је дим них га со ва 
(кон цен тра ци ја че сти ца, еми си ја сум пор них 
и азот них ок си да, угљен ди ок си да, угљен мо-
нок си да итд.).

Мно го по сла то ком за сто ја

П о ред на ве де ног, у окви ру тех но ло шке 
ста би ли за ци је Тер мо е лек тра не ре а ли-

зу ју се још два про јек та: за мје на тех нич ког 
си сте ма упра вља ња елек тра ном са ре кон-
струк ци јом елек трич них раз во да соп стве не 
по тро шње и ре кон струк ци ја пар не тур би не 
ко ја ће омо гу ћи ти ве ћу ефи ка сност у ра ду и 
по ве ћа ње сна ге ТЕ „Пље вља“.

Глав ни из во ђач и про јек тант пр вог од 
на ве де них про је ка та, ко ји се фи нан си ра из 
сред ста ва ЕПЦГ и кре ди та ис по ру чи о ца 
опре ме, је кон зор ци јум Си менс За греб – Бе-
о град, а ис по ру чи о ци опре ме су: кон зор ци-
јум АББ За греб и Ме рис Бе о град.    

У то ку ра до ва на ре кон струк ци ји и мо-
дер ни за ци ји ауто мат ског си сте ма упра вља ња 
тех но ло шким про це сом (ASU TP) и елек тро-
ди је ла соп стве не по тро шње (ESP) пље ваљ-
ске тер мо е лек тра не, што је, по Га че ви ћу, са 
тех нич ког аспек та, циљ про јек та, за ми је ни ће 
се фи зич ки и тех но ло шки за стар је ла опре ма, 
чи ме ће се про ду жи ти жи вот ни ви јек елек-
тра не, уз исто вре ме но по бољ ша ње ње них 
тех но ло шких и еко ло шких пер фор ман си. 

Исто вре ме но, ка ко се оче ку је, по бољ ша-
ње си гур но сти и ефи ка сно сти ра да ТЕ ће, 

за јед но са дру гим про-
јек том, по ве ћа ти про из-
вод њу елек трич не енер-
ги је за 300 ги га ват са ти 
го ди шње.

За мје ном ро то ра ни-
ског при ти ска, ко ја ће 
се из ве сти у то ку ре а-
ли за ци је дру гог про јек-
та, по ве ћаће се сте пен 
ис ко ри шће ња тур би не и 
сна га елек тра не, на ра-
чун по ве ћа ња при ти ска 
па ре на тур би ну. 

Глав ни из во ђач 
овог по сла би ће ру ска 
фир ма „Си ло ви је ма-
ши ни“ из Санкт Пе-
тер бур га - про из во ђач 
тур бин ске опре ме, са 
ко јом ће се уско ро пот-
пи са ти уго вор ври је дан 
8 ми ли о на €.

По ред глав них по-
сло ва, у то ку пе то мје-
сеч ног за сто ја елек тра-
не ура ди ће се и дру ги 
нео п ход ни и у та квим 
при ли ка ма уоби ча је ни 
по сло ви, као што је, на 
при мјер, стан дард ни ре-
монт на оста лом ди је лу 
опре ме и по стро је ња, 
укљу чу ју ћи и за мје ну 
ди је ла цје во во да си ро-
ве во де од аку му ла ци је 
Оти ло ви ћи.

Сви на ве де ни по-
сло ви тре ба ло би да 
се из ве ду у то ку пе то-
мје сеч ног за сто ја, што 
зах ти је ва мак си мал но 
ан га жо ва ње из во ђа ча и 
осо бља Тер мо е лек тра не 
као над зо ра.

С об зи ром да је 
Тер мо е о е ле тра на ста ла 
18. ма ја, сви ра до ви би 
тре ба ло да се за вр ше 
до кра ја ок то бра 2009. 
го ди не. Иако по сто је 
од ре ђе на ка шње ња на 
по је ди ним про јек ти-
ма, ипак ће се, ка ко нас 
увје ра ва ју на ши са го-
вор ни ци, на сто ја ти да 
се та ка шње ња на док на-
де у на ред ној фа зи њи-
хо ве ре а ли за ци је.

Из вје сно је да ће се 
на тзв. кри тич ном пу ту 
на ћи и Про је кат за мје-
не тех нич ког си сте ма 
упра вља ња, с об зи ром 
на сло же ност по сла, 
ро ко ве из ра де, ис по ру-
ке опре ме и сам старт 
про јек та.

И.З.

ЗА ЉЕП ШИ ЕКС ТЕ РИ ЈЕР
Н а сто је ње да ЕПЦГ (Управ на згра да, Елек тра на, ТС и сл.) и 

ви зу ел но из гле да љеп ше и ци ви ли зо ва ни је, на че му је 
на ро чи то ан га жо ва на На та ша Ни ко лић и о че му смо пи са ли 
у јед ном од про шлих бро је ва Ли ста, се на ста вља. 

Као по твр ду то га об ја вљу је мо фо то гра фи је ула за Управ-
не згра де ЕПЦГ у Ник ши ћу.
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Н а кон ви ше мје сеч ног пе ри о да успје-
шног ра да, из ван ред не про из вод ње 

елек трич не енер ги је и по стиг ну тих ре кор-
да, у ма шин ској ха ли на ше пр ве ве ли ке хи-
дро е лек тра не од 22. ју ла ца ру је ти ши на, јер 
су свих се дам ње них агре га та за у ста вље ни, 
док су и ка на ли у Ник шић ком по љу ско ро у 

пот пу но сти ис пра жње ни. Ври је ме је, да кле, 
за уоби ча је не ра до ве на ре мон ту при мар не 
опре ме, а до ста па жње је по све ће но до вод-
ном си сте му елек тра не, од но сно ка на ли ма и 
та ло жни ци, гдје сло ве нач ка фир ма "При мор-
је" из Ај дов шчи не из во ди ра до ве на са на-
ци ји и ре кон струк ци ји хи дро гра ђе вин ских 
обје ка та.

Ма да су пла ни ра ни да поч ну 1. ју ла, ре-
монт ни ра до ви кре ну ли су, из оправ да них 
раз ло га, два де се так да на ка сни је, јер је због 
ки шо ви тог ју ла, за хва љу ју ћи стан дард но 
ви со кој по гон ској спрем но сти "Пе ру ћи це", 
ско ро до мак си му ма ис ко ри шће на из у зет-
но по вољ на хи дро ло шка си ту а ци ја, о че му 
нај бо ље го во ре у кон ти ну и те ту из ван ред ни 
про из вод ни ре зул та ти са кра ја про шле и у 
пр вих се дам мје се ци те ку ће го ди не.   

Из ван ред ни про из вод ни 
ре зул та ти

К а да ана ли зи ра мо рад ХЕ Пе ру ћи ца од 
по чет ка го ди не, мо ра мо кон ста то ва ти 

да смо вр ло за до вољ ни ка ко оства ре ним ре-
зул та ти ма у про из вод њи елек трич не енер ги-
је, та ко и то ком ак тив но сти око по сло ва ко ји 
су пред у зе ти или се пред у зи ма ју ка ко би се 
уна пре ди ле тех нич ке пер фор ман се и по гон-
ска спрем ност елек тра не, ка зао нам је ди рек-

тор ове елек тра не Шће пан Шун дић.
На по чет ку раз го во ра он је скре нуо па-

жњу на из ван ред не про из вод не ре зул та те 
ХЕ "Пе ру ћи ца" у то ку пр вих се дам мје се ци 
ове го ди не, ка да је про из ве де но око 685 ми-
ли о на kWh елек трич не енер ги је, што је 12,8 
од сто ви ше од пла на. По ред то га, у де цем-
бру про шле го ди не по ста вљен је ап со лут ни 
мје сеч ни ре корд од пре ко 211 ми ли о на kWh 
елек трич не енер ги је, док је у пр ва три мје се-
ца ове го ди не обо рен тро мје сеч ни ре корд (са 
501,5 ми ли о на kWh), у скло пу ко јег је обо рен 
и фе бру ар ски ре корд (185,5 ми ли о на kWh). 
Сто га и мо же мо кон ста то ва ти да је у пр вих 

се дам мје се ци 2009. ХЕ "Пе ру ћи ца" ра ди ла 
са мо уз ре кор де, на гла сио је Шун дић.

Ре мон ти, ре кон струк ци ја, 
мо дер ни за ци ја

П а ра лел но са тим те кле су и ак тив но сти 
ко је ће до при ни је ти по бољ ша њу тех-

нич ких пер фор ман си и по гон ске спрем но сти 
ове ХЕ. При је све га, ра ди се о на став ку не-
ких про је ка та из прет ход них го ди на, као што 
је I фа за ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ 
"Пе ру ћи ца", у ко ју је уло же но 12,5 ми ли о на 
€, ко ја се за вр ша ва ове го ди не, а у скло пу 
ко је се ра ди на им пле мен та ци ји Тех нич ког 
си сте ма упра вља ња елек тра не, на ста вље ни 
су и ра до ви на са на ци ји хи дро гра ђе вин ских 

ХЕ "ПЕ РУ ЋИ ЦА"

Рад уз ре кор деРад уз ре кор де
Као кључ ни су бје кат ЕЕС-а Цр не Го ре, ХЕ "Пе ру ћи ца" и овог пу та од го во-

ри ла свом за дат ку

Шћепан Шундић

ФЦ ПРОИЗВОДЊА



23

обје ка та у Ник шић ком по љу.
- Осим од лич не про из вод ње има ли смо и 

дру гих ак тив но сти, јер све што пред у зи ма мо у 
пр вој по ло ви ни го ди не у ства ри је ве ли ка при-
пре ма за редовне ре монт не ра до ве сва ког ље та. 

Ре монт ни ра до ви, чи ји је рок про ду жен 
због ре кон струк ци је и са на ци је хи дро гра-
ђе вин ских обје ка та, оба ви ће се за ври је ме 
то тал не об у ста ве ра да елек тра не и тра ја ће 
нај вје ро ват ни је до кра ја сеп тем бра. Као и 
до са да, из ве шће се сви по треб ни, углав ном 
стан дард ни по сло ви ко ји се из во де то ком 
сва ког ре мон та. Ме ђу тим, ре мон ти за тва рач-

ни ца и гра ђе вин ских обје ка та у Ник шић ком 
по љу ни је су об у хва ће ни про јек том  ре кон-
струк ци је и са на ци је, од но сно ре мон ти ма 

до вод ног  цје во во да и опре ме у ма шин ској 
ха ли, рас клоп ном по стро је њу и у МХЕ. Од 
ве ћих (по оби му и фи нан сиј ским по ка за-
те љи ма) ра до ва у том сми слу из два ја ју се: 
ка пи тал ни ре монт ге не ра то ра агре га та бр. 

7, де таљ на ре кон-
струк ци ја си сте ма 
про тив по жар не за-
шти те ге не ра то ра, 
као и ве ли ки за хват  
АКЗ опре ме до вод-
ног цје во во да, а за-
тим сни ма ње ста ња 
ра чве ис пред ку-
гла стих за тва ра ча 
ис пред ма шин ске 
ха ле ХЕ "Пе ру ћи-
ца" и ка пи тал ни ре-
монт тур би не јед-
ног агре га та МХЕ 
"Гла ва Зе те".    

Оста ло су уоби-
ча је ни по сло ви ко-
је углав ном из во де 
рад ни ци елек тра-
не, осим спе ци ја-
ли зо ва них ко ји су 
по вје ре ни из во ђа-
чи ма са стра не, за 
ко је су они је ди но 
овла шће ни и оспо-
со бље ни.

На кон ре монт них ра до ва по гон ска 
спрем ност елек тра не, по Шун ди ће вом ми-
шље њу, омо гу ћи ће си гур ну про из вод њу у 
на ред ном пе ри о ду, до сле де ћег тен де ра, ко-
ји ће би ти знат но уна при је ђен, с об зи ром на 
за хва те ко ји ће се извести, у скло пу I фа зе 
Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
ХЕ »Пе ру ћи ца«.

- Иако су хи дро ло шке при ли ке би ле на-
кло ње не, ни шта се не би мо гло по сти ћи, ка-
да су про из вод ни ре зул та ти у пи та њу, без 

из у зет не по гон ске спрем но сти обје ка та и 
по стро је ња ХЕ »Пе ру ћи ца«, за што су за слу-
жни за по сле ни, сва ко на свој на чин. С по но-
сом мо же мо ре ћи да је ХЕ »Пе ру ћи ца«, као 
кључ ни обје кат ЕЕС-а Цр не Го ре, од го во ри-
ла свом за дат ку, под вла чи он.

Уград ња ТСУ

К а да ње мач ка фир ма »Ла ма јер« за вр ши 
сту ди ју II фа зе Про јек та ре кон струк-

ци је и мо дер ни за ци је ХЕ »Пе ру ћи ца«, тач но 
ће се зна ти обим и при о ри те ти у ре а ли за ци-
ји ове фа зе ко ја об у хва та агре га те 5, 6 и 7, 
раз вод на по стро је ња 110 и 220 kV и објек те 
за тва рач ни ца. Уград ња од ре ђе них хи дро ло-
шких мје ре ња омо гу ћи ће ста лан увид у хи-
дра у лич ко и хи дро ло шко ста ње си сте ма, на 
осно ву че га ће се, због но ве уло ге ко ју ће ова 
ХЕ до би ти у тр жи шним усло ви ма, бо ље и 
оп ти мал ни је пла ни ра ти њен рад. 

По ред то га што ће је уве сти у Тех нич-
ки си стем упра вља ња ЕЕС-ом Цр не Го ре, 
ре а ли за ци ја I фа зе Про јек та ре кон струк ци-
је и мо дер ни за ци је омо гу ћи ће ХЕ »Пе ру-

ћи ца« да пру жа си стем ске услу ге у по гле ду 
се кун дар не и тер ци јар не ре гу ла ци је. То ће 
из и ски ва ти до дат не на по ре за још бо љом 
по гон ском спрем но ћу, али и за вр хун ске 
тех нич ке пер фор ман се, с об зи ром да ће ХЕ 
»Пе ру ћи ца« би ти но си лац ба лан сне од го-
вор но сти у си сте му. Та ко ће ова елек тра на, 
осим про из вод ње елек трич не енер ги је, што 

Умје сто 1. ју ла, ка ко је би ло и пла ни ра но, ре до ван го ди шњи 
ре монт обје ка та и по стро је ња ХЕ »Пе ру ћи ца« за по чео је два де се-
так да на ка сни је, да би се што ви ше ис ко ри сти ле ве ли ке па да ви-
не и до то ци у ју ну.

Ма да је би ло пла ни ра но 607 
ми ли о на ки ло ват ча со ва елек трич-
не енер ги је, у овој ХЕ је, ка ко нас је 
оба ви је стио Ми ло рад Ра и че вић, 
шеф Слу жбе елек тро одр жа ва ња, 
до 20. ју ла про зве де но 682.909.395 
kWh, што зна чи да је план про из-
вод ње ре а ли зо ван 112,5 од сто. Са-
мо у два де сет да на ју ла си сте му је 
ис по ру че но 21.521.555 kWh, а би-
ло је пла ни ра но све га 7 ми ли о на 
ки ло ват ча со ва.

Од ка пи тал них за хва та ко ји ће 
се из ве сти то ком ово го ди шњег ре мон та, ко ји је по чео 23. ју ла, а 
тре ба ло би да тра је на ред них 70 да на, из два ја мо ре кон струк ци-
ју и са на ци ју хи дро гра ђе вин ских обје ка та до вод ног си сте ма ХЕ 
»Пе ру ћи ца« и ра до ве на за мје ни чи сти ли це и ре шет ке на за тва-
рач ни ци, ко је ће ис по ру чи ти фир ма MU UR из Ње мач ке.

РЕ КОР ДИ У КОН ТИ НУ И ТЕ ТУ

Разводно постројење за које још није дефинисано коме да припадне: ЕПЦГ или АД Пренос

П о чет ком мар та рас пи сан је тен-
дер за уград њу 8. агре га та у ХЕ 

"Пе ру ћи ца" и на кон два про ду жет ка за 
до ста вља ње по нуд бе не до ку мен та ци је 
крај њи рок је про ду жен до 10. сеп тем-
бра. Оче ку је мо да ће мо до би ти не ко-
ли ко по ну да од ре но ми ра них свјет ских 
про из во ђа ча из ове обла сти, ис та као 
је Шун дић до дав ши да ће се са иза бра-
ним кон сул тан том за ре а ли за ци ју на-
ве де ног про јек та ових да на пот пи са ти 
уго вор. 

У то ку су при прем ни ра до ви на 
уград њи чи сти ли це и ре шет ке на за тва-
рач ни ци Вр тац. Из ра ди опре ме ко ја се 
фи нан си ра из кре ди та Свјет ске бан ке 
(на ме ђу на род ном тен де ру по сао је до-
би ла ње мач ка фир ма MU UR), нај вје ро-
ват ни је ће се по чет ком сеп тем бра при-
ве сти кра ју. На ре ду је из бор по ну ђа ча 
за де мон та жу и мон та жу опре ме, јер 
по уго во ру Свјет ска бан ка фи нан си ра 
са мо ис по ру ку опре ме, а "Пе ру ћи ца", 
ка ко је об ја снио Шун дић, ор га ни зо ва ти 
из во ђе ње ра до ва. У то ку је тен дер ска 
про це ду ра, од но сно тзв. шо пинг ме то-
да, као је дан од об ли ка јав них на бав ки 
за из бор нај бо љег по ну ђа ча за де мон-
та жу и мон та жу опре ме за чи сти ли цу и 
ре шет ку на за тва рач ни ци Вр тац.

О УГРАДЊИ 8. 
АГРЕГАТА

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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је и ње на основ на 
уло га, има ти и 
дру ге функ ци је у 
си сте му, ко јем ће 
пру жа ти услу ге не 
са мо се кун дар не и 
тер ци јар не ре гу ла-
ци је, не го и ре гу ла-
ци је на по на. 

- Овим се по-
о штра ва ју мно ге 
ства ри, због че га 
са ве ћим сте пе ном 
од го вор но сти мо-
ра мо при хва ти ти 
но ве усло ве ра да 
ко ји до са да ни је су 
би ли за сту пље ни, 
а ко ји ће у на ред-
ном пе ри о ду би ти 
ре ал ност, ре као је 
Шун дић.

Као што је 
по зна то, у до са-
да шњем пе ри о ду 
ре а ли за ци је I фа зе 
Про јек та ре кон-
струк ци је и мо дер-
ни за ци је ХЕ »Пе-
ру ћи ца«, за по че та 
при је 4 - 5 го ди на, 
ко ја се већ при во-
ди кра ју, из вр ше на 
је ре кон струк ци-
ја елек тро и ма-
шин ске опре ме на 
агре га ти ма 1- 4 (40 
MVA). Ре а ли за ци-
јом овог про јек-
та, осим уво ђе ња 
ТСУ (на че му се 
тре нут но ра ди), 
по стиг ну та је ве ћа 
по у зда ност у ра ду, 
а ма ња је и мо гућ-
ност от ка за. За мје-
ном ста ре опре ме 
но вом екс пло а та-
ци о ни ви јек елек-
тра не про ду жи ће 
се нај ма ње за 30-
так го ди на. По ред 
ве ће по у зда но сти 
и ефи ка сно сти у 
ра ду овој ХЕ ће се 
до ди је ли ти и но ва 
уло га у си сте му у 
по гле ду да ва ња си-
стем ских услу га.

По Шун ди ће-
вим ри је чи ма, циљ 
Про јек та ре кон-
струк ци је и мо-
дер ни за ци је ни је 
по ве ћа ње сна ге 
Елек тра не, осим 
оног ди је ла ко ји се 
оче ку је да се за вр-
ши у II фа зи ре кон-
струк ци је, ка да се 

елек тра на оспо со би да ра ди пу ном сна гом од 
307 MW. По ве ћа ње сна ге по агре га ти ма ни-
је био пре вас ход ни циљ овог про јек та, ма да 
има на зна ка да је то мо гу ће, али без те мељ ни-
јих ана ли за и кон сул та ци ја са про из во ђа чи ма 
опре ме ни ко у ХЕ »Пе ру ћи ца« ни је си гу ран 
да не ки од ње них агре га та мо же да ра ди ве-
ћом сна гом од про јек то ва не. Ме ђу тим, са мим 
тим што се већ по сти гло, и што ће се по сти ћи, 
ова ХЕ по ста ће оно што се од ње оче ку је, а 
то је да бу де си гу ран про из во ђач елек трич не 
енер ги је у на ред них три де це ни је.

Тек ка да је ри јеч о уград њи 8. агре га та, ко-
ја би тре ба ло да ко шта 18 ми ли о на €, и за ко ју 
је за ин тер со ва но не ко ли ко ре но ми ра них свјет-
ских про из во ђа ча, што ули ва на ду да ће се до-
би ти ве о ма ква ли тет не по ну де за на бав ку ове 
ма ши не, мо же мо го во ри ти о по ве ћа њу сна га 
Елек тра не и пру жа њу си стем ских услу га.

Про јек ти ко ји још че ка ју

П о ред ра до ва на са на ци ји ин јек ци о-
не за вје се на бра ни Сла но и са на ци је 

слан ске бра не, раз ми шља се и о пре во ђе-
њу во да Зе те у Кру пац, а ка сни је и у Сла-
но. Упра во би сту ди ја чи ја је из ра да у то ку 
тре ба ло да по ка же има ли штет них ути ца ја 
на снаб ди је ва ње Ник ши ћа пит ком во дом из 
по кло нич ких из во ра.

Ин те ре сан тан је и про је кат ко ји не за-
ви си са мо од Елек тро при вре де. Ра ди се о 
до во ђе њу ин ду стриј ских во да Же ље за ре у 
до вод не ка на ле ХЕ »Пе ру ћи ца«. На и ме, во-
да из аку му ла ци је Ли ве ро ви ћи, ка да про ђе 
тех но ло шки про цес у Же ље за ри, бес по врат-
но се гу би у ко ри ти ма Би стри це и Гра ча ни-
це. За ми сао је да се та во да пре ве де у ко ри то 
Гра ча ни це, па пре ко цје во во да до до вод них 
ор га на »Пе ру ћи це«, и та ко ис ко ри сти за про-
из вод њу елек трич не енер ги је.

Ре а ли за ци јом свих ових про је ка та, у си-
ту а ци ји ка да је сва ки ки ло ват ва жан, про из-
вод ња на ше нај ста ри је ве ли ке ХЕ уве ћа ла би 
се за 10 - 15 од сто, или око 100 ми ли о на kWh 
го ди шње, што је, по Шун ди ћу, за и ста ве ли ка 
ко ли чи на ако се има у ви ду де фи цит елек-
трич не енер ги је ко ја је ве о ма тра же на ро ба. 
И по ред то га што је тре нут но опа ла, ци је-
на стру је ће и да ље ра сти, јер је елек трич на 
енер ги ја ве о ма тра же на ро ба, па ће се стал но 
ис ка зи ва ти по тре ба за овим ви дом енер ги је.

Ко ми си ја ко ја је про шле го ди не фор-
ми ра на ра ди иден ти фи ка ци је имо ви не ХЕ 
»Пе ру ћи ца« свој је по сао, по Шун ди ће вој 
оцје ни, ура ди ла на из ван ре дан на чин ко ји 
мо же по слу жи ти као узор свим дје ло ви ма 
Елек тро при вре де, јер је, уз ма ње не ја сно-
ће, иден ти фи ко ва ла ско ро сву имо ви ну ове 
ХЕ. У то ку је упис ове имо ви не у ка та стар. 
Из раз ло га што ће би ти од ре ђе них про бле ма 
због не ких вје ро ват но бес прав но из гра ђе них 
обје ка та, по ку ша ли смо да при ба ви мо до ку-
мен та ци ју на осно ву ко је би и ту имо ви ну 
упи са ли у ка та стар као на ше вла сни штво. С 
об зи ром да је на том пла ну ура ђен иван ре дан 
по сао, на да мо се да ће мо до кра ја го ди не за-
вр ши ти упис имо ви не у ка та стар, за кљу чио 
је Шун дић

И.З. 

П о сао на ре кон струк ци ји и са на ци ји хи дро гра ђе вин ских обје ка та до-
вод ног си сте ма ХЕ„Пе ру ћи ца“, ЕПЦГ је на осно ву уго во ра од 16. ју ла 

2009. го ди не, по вје ри ла фир ми При мор је Д.Д. Ај дов шчи на – Сло ве ни ја.

Ври јед ност уго во ре них ра до ва је 7.703.139,18 € (са ПДВ-ом). До са-
да је ре а ли зо ва но 2.564.586,69 €.

Гра ђе вин ски ра до ви на ком пен за ци о ном ба зе ну, као и на ка на ли-
ма Зе та 1 и Зе та 2, из ве шће у пе ри о ду об у ста ве ра да елек тра не ко ји ће 
тра ја ти 70 да на.

При ли ком из во ђе ња ра до ва на ком пе на ци о ном ба зе ну, чи ја је по-
вр ши на око 125.000 м2, ка ко нам је об ја сни ла мр Ол га Ра ду ло вић, шеф 
Слу жбе тех нич ке и пла ни ра ња гра ђе вин ског одр жа ва ња, По ред са на-
ци је дна и при пре ме за уград њу фо ли је, из гра ди ће се мост на су же-
њу из ме ђу та ло жни це и пред ба зе на и про ши ри ти про ти цај ни про фил 
на пред ба зе ну ула зне гра ђе ви не, а из ра ди ће се спој ком пен за ци о ног 
ба зе на и та ло жни це са ка на лом Зе та 1. Ови ра до ви су усло вље ни об-
у ста вом ра да елек тра не, си стем је без во де, па ће из во ђач ди на ми ку 
из во ђе ња ра до ва (ка ко рад не сна ге, та ко и ме ха ни за ци је) при ла го ди-
ти об у ста ви ра да елек тра не.

Ра до ви на ка на ли ма Зе та 1 и Зе та 2 об у хва та ју са на ци ју и над ви ше-
ње ка на ла. Са на ци ју ка на ла Зе та 1 (Вр тац – Но рин, 6 км) и Зе та 2 (Вр тац 
– Ву ков мост, 5,5 км) је ди но је мо гу ће из ве сти у пе ри о ду об у ста ве ра да 
елек тра не. Ра до ви об у хва та ју са на ци ју оште ће не бе тон ске под ло ге, ње ну 
за мје ну и за пу ња ва ње шу пљи на ис под бе тон ске под ло ге, за мје ну ди ла та-
ци о них спој ни ца, као и ис пи ра ње дре на жног си сте ма у ка на ли ма, ко је је 
ура ђе но про шле го ди не, та ко ђе у пе ри о ду об у ста ве ра да елек тра не.

Тре нут но се из во де ра до ви на над ви ше њу ка на ла Зе та 2
По ред по ве ћа ња про фи ла до вод них ор га на си сте ма ХЕ „Пе ру ћи-

ца“ са по сто је ћих 68 m3/sec на 81 m3/sec, ре а ли за ци јом ове ин ве сти-
ци је сма њи ће се гу би так во де у ка на ли ма и ба зе ну.

Из во ђач ра до ва, уз стал ни над зор ин ве сти то ра и за хтје ве над зор-
ног ор га на, ра до ве из во ди за до во ља ва ју ће ква ли тет но и у скла ду са 
тех нич ким про пи си ма. За јед нич ки се от кла ња ју про бле ми на те ре ну 
то ком из во ђе ња ра до ва.

ВЕ ЋИ КА ПА ЦИ ТЕТ 
ДО ВОД НИХ ОР ГА НА

Почели радови на надвишењу канала

Олга Радуловић: Капацитет компензационог базена биће већи

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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У ХЕ „Пи ва“, гдје је већ по че ла II фа за 
Про гра ма ре кон струк ци је и мо дер-

ни за ци је, ко ја се ре а ли зу је из кре ди та ње-

мач ке KfW бан ке, и у пр вом по лу го ђу 2009. 
на ста вљен је оби ман и за хтје ван по сао на 
ре ви та ли за ци ји при мар не опре ме, ко ја је у 
екс пло а та ци ји пре ко три де це ни је. Је дан од 
пла ни ра них за да та ка у том сми слу је и ре-
до ван го ди шњи ре монт агре га та број 1, ко ји 
је оба вљен од кра ја апри ла до кра ја ју на ове 
го ди не.

Тим по во дом по сје ти ли смо ову елек-
тра ну, гдје су нас о по ме ну тим ак тив но сти-
ма ин фор ми са ли ди рек тор Дра ган Чи змо-
вић и мр Све тла на Пје шчић, тех нич ки 
ди рек тор.

Ком плек сан по сао

К а ко нас је оба ви је стио ди рек тор Дра-
ган Чи змо вић, струч ња ци Тур бо ин-

шти ту та из Љу бља не су, на осно ву скло пље-
ног уго во ра са овом сло ве нач ком фир мом, 
из вр ши ли ис пи ти ва ња ма шин ске, хи дро ме-
ха нич ке и елек тро опре ме ХЕ „Пи ва“, ко ја 
су оба вље на у пе ри о ду од 21. мар та до 25. 
ма ја те ку ће го ди не. Ина че, Тур бо ин шти тут, 
ко ји је тре ба ло да пре ли ми нар не из вје шта је 
до ста ви у ро ку од пет на ест да на, а фи нал-
ни из вје штај на кон два мје се ца, по ред сво је 
еки пе имао је још пет по ди зво ђа ча: че ти ри 
фир ме из За гре ба (ИГХ - Ин сти тут гра ђе ви-
нар ства Хр ват ске; ИЕ – Ин сти тут елек тро-
тех ни ке и енер ге ти ке; Мар тинг и Бро дар ски 
ин сти тут) и јед ну из Су бо ти це (North). 

За по тре бе ис пи ти ва ња ан га жо ва на је и 

фир ма „Ме тал на – Но ва“ из Ма ри бо ра, чи-
ја је еки па мон ти ра ла ре ви зи о на ко ли ца и 
ма ни пу ли са ла са њи ма за ври је ме пре гле да 
ко сих ме тал них дје ло ва до вод ног цје во во-
да. Ин сти тут за цр ну ме та лур ги ју из Ник-
ши ћа је из вр шио пре глед и из дао атест за 
ре ви зи о на ко ли ца.

Ис пи ти ва ња опре ме сва три агре га та 
из ве де на су у тзв. on li ne и of li ne ре жи му, 
од но сно то ком ра да, али и за ври је ме ми ро-
ва ња ма ши на, док је на агре га ту број 1, на 
ко јем су ис пи ти ва ња би ла обим ни ја, из ва-
ђен и ро тор.

- С об зи ром да је на по чет ку II фа зе ре-
кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ 
би ло пред ви ђе но ком плет но ис пи ти ва ње и 
јед ног од агре га та, због чи ње ни це да то ком 
овог про це са агре гат не мо же би ти у функ-
ци ји, а и да би ис ко ри сти ли за стој у ње го-
вом ра ду за оба вља ње 
свих нео п ход них ин-
тер вен ци ја, од лу чи ли 
смо се за ком пле тан 
ре монт агре га та А1, 
ре кла нам је мр Све-
тла на Пје шчић.

Ва ђе ње ро то ра ге-
не ра то ра, ко је је оба-
вље но 28. апри ла, 
пред ста вља је дан од 
ком плек сни јих за хва та 
код де мон та же агре га-
та. Са ма чињ ни ца да је 
ро тор те жак 315 то на 
го во ри о озбиљ но сти 
овог за хва та.

Осим чи шће ња, од-
ма шћи ва ња, ви зу ел них 
пре гле да и ис пи ти ва ња, 
на овом агре га ту из вр-
ши ће се пре кли ња ва-
ње ста тор ског на мо та, 
са на ци ја евен ту ал них 
ло кал них оште ће ња 
на ста тор ском па ке ту, 
за тим кон тро ле и ра-
до ви на ле жа је ви ма и 
коч ни ца ма, те за мје на 
не ис прав них мјер них и 
за штит них ин стру ме-
на та и сл.

Ре монт ни ра до ви 
на овој ма ши ни, ка ко 
је пла ни ра но, тра ја ће 
до кра ја ју на те ку ће го-
ди не.  

У то ку из во ђе ња 
уго во ре них ис пи ти ва-
ња на сва три агре га та 
и ре мон та А1 кон ста-

то ва ни су од ре ђе ни про бле ми на по ме ну-
тим ма ши на ма. 

Код агре га та А1 утвр ђе но је да је от пор 
ле жај ног зво на ис под до зво ље ног, због че га 
је од про из во ђа ча ге не ра то ра („Кон чар – Ге-
не ра то ри мо то ри“) за тра же но струч но ми-
шље ње о овом про бле му и на чи ну ње го вог 
рје ша ва ња. Уко ли ко бу де по треб но ми је ња-
ти изо ла ци ју зво на, што је вр ло вје ро ват но 
услед изо ла ци о ног от по ра, тре ба ло би га, 
ра ди тех но ло шког по ступ ка са на ци је, нео-
п ход них га ран ци ја за ква ли тет из ве де них 
ра до ва и од ре ђе них ге о ме триј ских кон тро-
ла тран спор то ва ти у фа бри ку про из во ђа ча. 
Ови ра до ви  би, тре ба ло да се за вр ше у то ку 
ре мон та агре га та А1.

Због уоче них про бле ма на тур би ни и пре-
по ру ка струч ња ка Тур бо ин шти ту та по треб-
но је из вр ши ти кон тро лу угље не бр тве, што 

ХЕ „ПИ ВА“

фир ма „Ме тал на – Но ва“ из Ма ри бо ра, чи-
ја је еки па мон ти ра ла ре ви зи о на ко ли ца и

ј

то ва ни су од ре ђе ни про бле ми на по ме ну-
тим ма ши на ма.

К А1 ђ ј ј

Обимне активностиОбимне активности
По ред обим ни јег по сла на ре мон-

ту агре га та А1, из вр ше на ис пи ти ва-
ња на све три ма ши не

Драган Чизмовић

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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зах ти је ва де мон та жу ве ћег ди је ла тур бин ске 
опре ме, ко ја ни је пла ни ра на у то ку ово го ди-
шњег ре мон та. На кон де мон та же тре ба оба-

ви ти цен три ра ње тур бин ске осо ви не и ле жа-
ја. За из во ђе ње ових ра до ва ну жно је обез би-
је ди ти над зор, ко ји мо же из во ди ти са мо ли це 
ко је има ис ку ство у та квим по сло ви ма.

Ме ђу тим, ка ко је ис та као Д. Чи змо вић, 
због од ре ђе ног ка шње ња кар ло вач ког МГ 
Сер ви са, ко ји је ода бран да ура ди пре кли-
ња ва ње ста тор ског на мо та, вје ро ват но ће 
се ка сни ти и са за вр шет ком ре мон та пр вог 
агре га та.

И по ред уоче не пу ко ти не на вра ти лу 
агре га та број 2, уз са гла сност елек тро е-
нер гет ског ин спек то ра ма шин ске стру ке и 
из дво је но ми шље ње глав ног елек тро е нер-
гет ског ин спек то ра, до не се на је од лу ка да 
се ова ма ши на пу сти у рад, а да ХЕ „Пи ва“ 
сту пи у кон такт са про из во ђа чем опре ме 
(„Кон чар – Ге не ра то ри мо то ри“) да би се 
до би ло струч но ми шље ње ка ко ри је ши ти 
про блем уво да стру је у ро тор на тех нич ки 
бо љи на чин од по сто је ћег. Ина че, овај про-
блем је узро ко ван пу ко ти ном на вра ти лу ко-
ја је на ста ла због ве ли ког за гри ја ва ња.

При ли ком ис пи ти ва ња агре га та А3 
уста но вље на је по ве ћа на за пр ља ност ге-
не ра то ра од уља из ле жи шта и че сти ца од 
гра фит них пло ча ко је слу же за ме ха нич ко 
ко че ње. У ту свр ху по треб но је на ба ви ти 
но ве зап тив ке на ге не ра тор ским ле жа је ви-
ма, ка ко би се спри је чи ло про цу ри ва ње уља 
пре ма ге не ра то ру, али и оспо со би ти и елек-
трич но ко че ње агре га та, јер ме ха нич ко ко-
че ње, по мо ћу гра фит них пло ча, до во ди до 
ве ће за пр ља но сти ге не ра то ра.

Што се ти че ис пи ти ва ња гра ђе вин ских 
обје ка та и под руч ја аку му ла ци је, од ње-
мач ке KfW бан ке до би је на је са гла сност за 
пот пи си ва ње уго во ра ко је ће се оба ви ти 29. 
ма ја ове го ди не. Ра ди се о три уго во ра (Ис-
пи ти ва ње гра ђе вин ских обје ка та; Ба ти ме-
триј ско сни ма ње аку му ла ци је; Ис пи ти ва ње 
не ста бил них под руч ја у зо ни аку му ла ци је).

Ме ђу тим, сав по сао ве зан за про је кат 
сни же ња до ње во де за вр шен је до рас пи си-
ва ња тен де ра за из во ђе ње ра до ва, а ова ин-

ве сти ци ја из но си 2 ми ли о на €.
У скло пу II фа зе Про гра ма ре кон струк-

ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“, струч-

ња ци ма ри бор ског Тур бо ин шти ту та су, 
по ри је чи ма Ми лин ка Ра и че ви ћа, ше фа 
Слу жбе одр жа ва ња, од 21. мар та до 25. ма-
ја, оба ви ли ис пи ти ва ња сва три агре га та. 
Пр во су ура ђе на елек тро ис пи ти ва ња на 
све три ма ши не (На А1 су 4. ма ја из вр ше на 
of li ne, а 13. и 14. ма ја и on li ne ис пи ти ва-
ња, док су на А3 on li ne ис пи ти ва ња по че ла 
16. ма ја,а 24. и 25. ма ја оба вље на су и of 
li ne ис пи ти ва ња), да би се за тим, 22. апри-

ла, при сту пи ло де мон та жи агре га та број 1. 
Том при ли ком из вр ше на је де мон та жа ро-
то ра ге не ра то ра и ди је ла тур бин ске опре-
ме. Овај сло жен и осје тљив по сао из ве ли 
су рад ни ци Елек тра не. 

- Ка да је ри јеч о ан га жо ва њу рад ни ка 
ХЕ „Пи ва“, све при прем не ра до ве то ком 

ис пи ти ва ња оба ви ле су тех нич ке слу жбе 
Елек тра не. Па ра лел но са овим ак тив но-
сти ма из во ђе ни су и ра до ви на при пре ми 

по сло ва за МГ Сер вис из Кар лов ца, са 
ко јим је скло пљен уго вор за од ре ђе не за-
хва те на агре га ту број 1, на гла сио је инж. 
Ра и че вић об ја снив ши да ће се,  на осно ву 
за вр шног из вје шта ја и пре зен та ци је свих 
ис пи ти ва ња, ко је ће ма ри бор ски Тур бо ин-
шти тут ура ди ти и до ста ви ти кроз два мје-
се ца,  од ре ди ти да ље ак тив но сти на пла ну 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи-
ва“, у ко јој су би ле у то ку и ак тив но сти на 

уград њи опре ме за мје ре ње про то ка во де 
кроз тур би ну агре га та А1.

- Ве за но за ма шин ске по сло ве, на ре-
мон ту пр вог агре га та из во де се ра до ви на 
за мје ни вен ти ла тор ских ло па ти ца, а кар ло-
вач ки МГ Сер вис (ко ји вр ши над зор над де-
мон та жом и мон та жом по ме ну те ма ши не) 

Извађени ротор генератора А1

Светлана Пјешчић
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П ри ли ком по сје те Елек тра-
ни сре ли смо, пред пор-

тир ни цом на ула зу ко ји во ди 
у ма шин ску ха лу, на ње го вом 
стра жар ском мје сту, Сте ва на 
Ра до ји чи ћа, јед ног од нај ста ри-
јих по ста жу рад ни ка ХЕ "Пи ва".

У крат ком и при јат ном 
раз го во ру са овим ве дрим чо-
вје ком ко ји је жи ва исто ри ја 
пив ске елек тра не, јер ов дје, 
ка ко нам је ре као, ра ди од пр-
вог да на, са зна ли смо, по ред 
оста лог, мно ге за ни мљи во сти из жи во та 
и ра да овог ко лек ти ва, чи ји је свје док, 
али и о зна ним и не зна ним љу ди ма ко је 
је сре тао на свом рад ном мје сту ка да су 
по сје ћи ва ли ову ХЕ.

Многи од тих сусрета остали су му у 
при јат ној успо ме ни.

Нај не при јат ни ји, али и нај-
дра ма тич ни ји ње гов до жи вљај 
ве зан је за јед ну, ду бо ку и там-
ну зим ску ноћ, ка да се, при је 
не ку го ди ну, са ли је ве оба ле 
Пи ве от ки нуо дио сти је не, ко-
ји се, за тим, ру ше ћи све пред 
со бом, уз за глу шу ју ћи тре сак, 
стро по штао у ри је ку. Ма да га 
је са мо дје лић се кун де ди је-
лио од си гур не смр ти, све се, 
сре ћом, за вр ши ло без ика квих 
по сле ди ца, ка ко за ње га, та ко 

и за раз вод но и под зем но по тро је ње ко је 
је те но ћи чу вао.

И овај при мјер нај р је чи ти је го во ри са 
ка квим су ри зи ком сва ко днев но су о че ни 
сви они чи је је рад но мје сто ве за но за по-
стро је ње ХЕ смје ште не у ка ме ним ње дри ма 
пив ског ка њо на.

КА ДА СЕ СТИ ЈЕ НА ОБ РУ ШИ

Стеван Радојичић
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оба вља и по сло ве на ле жа је ви ма и коч ни-
ца ма, ре као нам је Сла ви ша Бај че та, шеф 
Слу жбе ма шин ских по сло ва, ко ји нас је та-

ко ђе ин фор ми сао и да је, од елек тро по сло-
ва, МГ Сер вис до са да, по ред ком плет ног 
чи шће ња на мо та ста то ра, у пот пу но сти из-
вр шио и ла ки ра ње ро то ра, а тре нут но из во-
ди и пре кли ња ва ње на мо та ста то ра.

Про из вод ња из над пла на

П о ри је чи ма Жељ ка Авра мо ви ћа, 
ше фа Слу жбе екс пло а та ци је, ХЕ 

„Пи ва“ је, (у не пу них пет мје се ци 2009. 
го ди не) за кључ но  са 27. ма јем, про из ве ла 
484 ми ли о на ки ло ват ча со ва елек трич не 
енер ги је, што је 63,5 од сто пла на за 2009.

За хва љу ју ћи до број хи дро ло шкој си ту-
а ци ји аку му ла ци ја је, пр и ли ком на ше по-
сје те, би ла пу на, јер је ко та је зе ра би ла на 
674,63 мнм, што је енер гет ски из но си ло 
301 ми ли он kWh.

- У то ку ис пи ти ва ња агре га та успје ли 
смо да одр жи мо про звод њу, чак са јед ном 
ма ши ном у по је ди ним пе ри о ди ма, и не до-
зво ли мо да до ђе до пре ли ва, иако је ко та је-
зе ра би ла на ско ро 30 цм од пре ли ва, на гла-
ша ва инж. Авра мо вић.

Има ју ћи у ви ду до бар до ток од 52 м3/sec, 
ХЕ „Пи ва“ би, и по ред ра до ва на ре дов ном 
го ди шњем ре мон ту и ре кон струк ци ји пр вог 
агре га та, у пр вих пет мје се ци ове го ди не мо гла 
оства ри ти про из вод њу од 500 ми ли о на kWh.

За хва љу ју ћи за вр ше ним ис пи ти ва њи-
ма на агре га ти ма А2 и А3, у по го ну су би ле 
дви је ма ши не.

Тре ба ис та ћи и до бру по гон ску спрем-
ност агре га та ко ја се огле да у чи ње ни ци да 
је у пр вих пет мје се ци те ку ће го ди не би ло 
са мо 2 са та не пла ни ра них за сто ја.

Од по чет ка мар та, ка да је кре ну ла ре-
а ли за ци ја про јек та ис пи ти ва ња сва три 
агре га та, би ло је, ка ко нам је ка зао Ми-
лан Ан ђе лић, во ђа Смје не „А“, по треб но 
ван ред но ан га жо ва ње смјен ског осо бља 
и еки па одр жа ва ња Елек тра не, јер се ра-
ди ло о ве о ма за хтјев ним и ком плек сним 
ме то да ма ис пи ти ти ва ња, за ко је су се мо-
ра ле стрикт но по што ва ти утвр ђе не про-
це ду ре и по се бан ре жим ра да агре га та.

По Ан ђе ли ће вим ри је чи ма, са два агре-
га та у по го ну си ту а ци ја у по стро је њу је 
би ла ре дов на, а, с об зи ром на ре зул та те у 
про из вод њи елек трич не енер ги је са кра ја 
про шле и у пр вих мје се ци ове го ди не, као 
и енер ги ју у аку му ла ци ји, са си гур но шћу се 
мо же ре ћи да ће ово го ди шњи план при звод-
ње би ти пре ма шен,

Смјен ско осо бље ХЕ „Пи ва“ се већ на-
ви кло на спе ци фич не усло ве ра да под зе-
мљом, али се, ка ко су нам ре кли у Ко ман ди 
Елек тра не, у па у за ма из ме ђу смје на при ку-
пи сна га за сле де ћу ту ру. Очи глед но је да 
та кви усло ви оста вља ју по сле ди це на здра-
вље рад ни ка, што је утвр ђе но и си сте мат-
ским ме ди цин ским пре гле дом.

И.З.

КО РИ СНА ПО СЈЕ ТА
Г ру па ин же ње ра из ХЕ „Пе ру ћи ца“ по сје ти ла је по чет ком ма ја сво је ко ле ге у ХЕ „Пи-

ва“, са ко ји ма су, на кон до бро до шли це ко ју им је по же ље ла мр Све тла на Пје шчић, 
тех нич ки ди рек тор, об и шли по гон елек тра не смје ште не у ње дри ма пив ских вр ле ти. Ту 
су се на ли цу мје ста упо зна ли са основ ном и по моћ ном опре мом овог про из вод ног по-
стро је ња, а ви дје ли су ка ко те ку ре монт ни ра до ви и ис пи ти ва ња на из ва ђе ном ро то ру 
ге не ра то ра агре га та А1, ко ји је, ка ко су се увје ри ли, им по зант не те жи не и га ба ри та.

Би ло је то ко ри сно ис ку ство за ин же ње ре „Пе ру ћи це“, од ко јих су не ки пр ви пут 
би ли у ХЕ „Пи ва“. 

На кра ју по сје те ко ја је про те кла у до бром рас по ло же њу и при јат ној ат мос фе ри, 
из ра же на је за јед нич ка же ља за ус по ста вља ње не по сред ни је са рад ње и ме ђу соб ног 
ис по ма га ња, због или слич них про бле ма у ра ду. За кљу че но је да би ова кви су сре ти 
тре ба ло да бу ду обо стра ни, ко ри сни и по жељ ни јер има ју ве ли ки зна чај за струч ња ке 
дви је хи дро е лек тра не.                                                                                                                          

И.З.
       

Група инжењера из ХЕ Перућица у посјети Пиви

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Милинко Раичевић

Славиша Бајчета

Жељко Аврамовић
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Р аз го вор са ди рек то ром ФЦ Ди стри бу-
ци ја Ми ро сла вом Вук че ви ћем по че-

ли смо о јед ној од на јва жни јих те ма ко ја већ 
ду го вре ме на чи ни око сни цу ак тив но сти у 
овом ди је лу Дру штва – сма ње њу гу би та ка 
на ди стри бу тив ној мре жи.

То је, сва ка ко, је дан од нај при о ри тет-
ни јих за да та ка ме наџ мен та Ди стри бу ци је 
у бор би за по зи ти ван по слов ни ре зул тат, а 
да би се он оства рио, мо ра ју се ис пу ни ти 
од ре ђе ни усло ви, уз ве ли ке ак тив но сти и 
ор га ни зо ван рад.

У ве зи с тим, ди рек тор Вук че вић је ка-
зао да гу би ци ел. енер ги је у пр вих шест 
мје се ци ове го ди не из но се 23,51од сто и да 
су 0,21 од сто ма њи у од но су на исти пе риод 
про шле го ди не, а са ура чу на том нео вла-
шће ном по тро шњом гу би ци су не што ни жи 
и из но се 22,39 од сто, што је за 0,67 про це-
на та ма ње у од но су на 2008. го ди ну. 

-Нео вла шће на по тро шња и те ка ко ути-
че на по ве ћа ње гу би та ка, а на кон што је у 
до го во ру са Ми ни стар ством за еко ном ски 
раз вој по кре ну та ак ци ја ре ги стро ва ња и 
уно ше ња у ба зу по да та ка по тро ша ча ко ји 
не ле гал но тро ше ел. енер ги ју, еви ден ти-
ра но је у овој го ди ни 14.193.686 kWh, што 
из но си 2.152.865 еура, на во ди Вук че вић 
об ја шња ва ју ћи да то не зна чи ле га ли за ци ју 
тих по тро ша ча, ни ти ми је ша ње у за кон ска 
рје ше ња, већ са мо еви ден ти ра ње по тро ше-
них ки ло ват са ти ко је тре ба на пла ти ти да 
Ди стри бу ци ја не би би ље жи ла гу бит ке по 
том осно ву.

Они и да ље има ју оба ве зу да ле га ли зу ју 
сво је објек те, од но сно да поч ну про це ду-
ру до би ја ња са гла сно сти за при кљу че ње 
на мре жу, а основ ни услов за то је да до-
би ју гра ђе вин ску до зво лу, што не за ви си од 
Елек тро при вре де већ од над ле жних ор га на, 
ис ти че ди рек тор Вук че вић.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, до са да је 
еви ден ти ра но 12.650 не ле гал них кон зу ме-
на та а ак ци ја ће тра ја ти до 1. сеп тем бра, и 
сви ко ри сни ци ће би ти тех нич ки об ра ђе ни 
и уни је ти у ба зу по да та ка Снаб ди је ва ња ра-
ди из да ва ња ра чу на и њи хо ве на пла те, у ко-

ју ће, на кон тог да ту ма мо ћи ући са мо они 
по тро ша чи ко ји бу ду ис пу ња ва ли усло ве 
пред ви ђе не За ко ном. Ефе кат ове ак ци је у 

2009. го ди ни је на пла та 1.325.000 еура, што 
је нај бо ља по твр да да се на овај на чин шти-
те ин те ре си Елек тро при вре де.

Из мје шта ње и за мје на 
не ис прав них бро ји ла 

– ве ли ки про је кат

В е за но за ак тив но сти из мје шта ња бро-
ји ла из обје ка та по тро ша ча на ли ни ју 

раз два ја ња јав ног и при ват ног вла сни штва, 
што је та ко ђе у функ ци ји сма ње ња ко мер ци-
јал них гу би та ка, ди рек тор Вук че вић је ка зао 
да је то ве ли ки и озби љан про је кат и да је до 
са да из мје ште но око че ти ри хи ља де бро ји ла 
и за вр ше на тен дер ска про це ду ра за на бав ку 
но вих уре ђа ја ко ји ће би ти ис по ру че ни у за-
ви сно сти од пла ћа ња при спје лих бро ји ла.

- Јед на од кон стант них ак тив но сти на 
пла ну сма ње ња гу би та ка је и за мје на не ис-
прав них и ме ха нич ки оште ће них бро ји ла, 
а од по кре та ња ак ци је „Сви тро ши мо а ко 
пла ћа“ (1.10.2006. го ди не) до 1. ју ла ове го-
ди не за ми је ње но је 46.684 та квих бро ји ла, 
на кон што су еки пе Ди стри бу ци је прет ход-

но на те ре ну уста но ви ле да је то нео п ход но, 
ка же он на гла сив ши да рје ша ва њу овог про-
бле ма до при но си и еви ден ти ра ње, од но сно 
пре по зна ва ње тра фо ре о на у ко ји ма су гу-
би ци нај ве ћи.У том сми слу пла ни ра но је да 
се све тра фо ста ни це опре ме мјер ним уре ђа-
јем за мје ре ње енер ги је, ра ди омо гу ћа ва ња 
ква ли тет не ана ли зе гу би та ка по тра фо ре о-
ни ма. У ју ну и ју лу је угра ђе но 550 мјер них 
гар ни ту ра, или 15 од сто од укуп ног бро ја, и 
то у тра фо ре о ни ма гдје се пре у зи ма нај ви-
ше енер ги је и гдје је нај ве ћа по тро шња, да 
би се тач но уста но ви ло ко ли ки су гу би ци у 
њи ма. Та ко ће се ба ра та ти са пре ци зним по-
да ци ма о то ме ко ли ко се енер ги је пре у зи ма 
а ко ли ко еви ден ти ра и мо ћи ће се ци ља но 
кон тро ли са ти сви ти по тро ша чи. 

Вук че вић ни је про пу стио при ли ку да у 
скло пу ове при че о гу би ци ма ис так не елек-
тро ди стри бу ци је ко је су на том пла ну нај у-
спје шни је ре кав ши да су нај бо ље ре зул та те 
оства ри ле ЕД Ти ват и ЕД Бу два чи ји су гу-
би ци у пр вом по лу го ди шту ма њи од пла ни-
ра них , што је, сва ка ко, ре зул тат сва ко днев-
ног ор га ни зо ва ног ра да. Нај ве ће гу бит ке, 
око 10 од сто из над пла на, има ју елек тро ди-
стри бу ци је Жа бљак, Ко ла шин, Ник шић и 
Це ти ње, а и у пре о ста лим ЕД има још про-
сто ра за сма ње ње гу би та ка. 

- На ни воу Функ ци о нал не цје ли не тре нут-
но се ра ди про грам мје ра за сма ње ње гу би та-
ка ко ји ће ја сно де фи ни са ти но си о це овог зна-
чај ног по сла и од го вор на ли ца за спро во ђе ње 
про гра ма, ис та као је Вук че вић до да ју ћи да ће 
се у том сми слу у на ред ном пе ри о ду ин тен-
зи ви ра ти и кон тро ла по тро ша ча ра ди су зби ја-
ња кра ђе стру је што, по ред на ве де ног, та ко ђе 
до при но си сма ње њу гу би та ка ко ји су, ина че, 
знат но из ра же ни ји на сје ве ру Цр не Го ре, по-
себ но у од но су на При мор је.

- У пи та њу је, при је све га, со ци јал на 
струк ту ра ста нов ни штва, али ни је на Елек-
тро при вре ди да во ди со ци јал ну по ли ти ку. 
Кра ђа стру је је кри вич но дје ло ко је ЕПЦГ 
не мо же то ле ри са ти. Сто га се мо ра ју еви-
ден ти ра ти сви ти по тро ша чи, што Ди стри-
бу ци ја и ра ди и про тив њих под но си кри-
вич не и пре кр шај не при ја ве, а на ин сти ту-
ци ја ма си сте ма је од го вор ност за про це су и-
ра ње тих при ја ва, ка же ди рек тор Ди стри бу-
ци је до да ју ћи да не ма мо њи хо ву по др шку у 
мје ри ко ју с пра вом оче ку је мо, ина че би се 
по сти гли бо љи ре зул та ти.

При ја ве се не об ра ђу ју и не ажу ри ра ју, 
а и за оне ко је се спро ве ду, ка зне су не до пу-
сти во бла ге у од но су на по чи ње но кри вич но 
дје ло, што на не ки на чин по ни шта ва уло же-

РАЗ ГО ВОР СА ДИ РЕК ТО РОМ МИРОСЛАВОМ ВУКЧЕВИЋЕМ

но на те ре ну уста но ви ле да је то нео п ход но,
ка же он на гла сив ши да рје ша ва њу овог про-
б

 Смањење губитака - један од 
првих приоритета ангажовања

Ин тен зив не ак тив но сти на еви ден ти ра њу и на пла ти нео вла шће не по тро-
шње, као и из мје шта њу бро ји ла из обје ка та по тро ша ча, а јед на од кон стант-
них ак тив но сти је и за мје на не ис прав них и ме ха нич ки оште ће них бро ји ла

Нај бо ље рје ше ње за сма ње ње гу би та ка и на пла ту ис по ру че не ел. енер ги-
је - уград ња бро ји ла за да љин ско очи та ва ње по тро шње

Ин тен зивира не и ин ве сти ци о не ак тив но сти 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Мирослав Вукчевић
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ни труд елек тро ди стри бу те ра да се сма ње 
гу би ци ел. енер ги је ко ји ди рек тро ути чу на 
ре зул та те по сло ва ња, сма тра он.

Да љин ско очи та ва ње 
ап со лут ни при о ри тет

 

У окви ру при че о про бле ми ма ко ји ути-
чу на по ве ћа ње гу би та ка Вук че вић је 

на вео и про блем по сто ја ња ве ли ког бро ја 
обје ка та у Цр ној Го ри ко ји ни је су стал но 
на ста ње ни, због че га су њи хо ва бро ји ла 
нео чи та на, та ко да од по чет ка го ди не ни-
је еви ден ти ра на по тро шња код го то во 65 
хи ља да по тро ша ча, што је тех нич ки про-
блем. У том ци љу су ових да на ин тен зи ви-
ра не ак тив но сти на оби ла ску тих обје ка та 
и про на ла же њу њи хо вих вла сни ка, по себ-
но на При мор ју, ка ко би се ре ги стро ва ла и 
на пла ти ла ел. енер ги ја ко ја је по тро шна у 
овом пе ри о ду.

Уко ли ко рад ни ци Ди стри бу ци је не бу ду 
у мо гућ но сти да очи та ју ова, као и сва дру га 
бро ји ла ко ја ни је су би ла до ступ на у пе ри о ду 
очи та ва ња, или уко ли ко ти по тро ша чи са ми 
не очи та ју ста ње и до ста ве га Елек тро ди-
стри бу ци ји, што је њи хо ва оба ве за, об у ста-
ви ће им се ис по ру ка ел. енер ги је. Прет ход но 
ће им би ти до ста вље но оба вје ште ње о то ме, 
са упу ством шта тре ба да ура де, ка ко би се 
обез би је ди ла тач ност об ра чу на по тро шње, 
као и о мје ра ма ко је ће Ди стри бу ци ја пред-
у зе ти уко ли ко ни убу ду ће овла шће ни рад ни-
ци не бу ду мо гли да очи та ва ју по тро шњу код 
тих кон зу ме на та. Ра ди се о то ме да ће се од 
њих зах ти је ва ти да мјер на мје ста из мје сте 
у ди стри бу тив ни ор мар на гра ни ци вла сни-

штва или на фа са ду објек та.
У ци љу рје ша ва ња про бле ма са гу-

би ци ма и на пла том и у функ ци ји уна-
пре ђе ња ра да Ди стри бу ци је нео п ход на 
је уград ња бро ји ла са да љин ским очи та-
ва њем и ис кљу че њем по тро ша ча, што је 
ап со лут ни при о ри тет. У том прав цу се и 
од ви ја ју ак тив но сти на до би ја њу кре ди та 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке за на бав ку 

ових мјер них уре ђа ја, о 
че му има ви ше ри је чи 
у овом бро ју Ли ста у 
окви ру раз го во ра са Ве-
ли ми ром Стру га ром, 
по моћ ни ком ди рек то ра 
Ди стри бу ци је.

- Сва ко ула га ње у 
опре му се ве о ма бр зо 
ис пла ти, али је ре а ли-
за ци ја ду го трај на, пр во 
због то га што Ди стри бу-
ци ју огра ни ча ва За кон о 
јав ним на бав ка ма и ве-
о ма спо ре про це ду ре, а 
за тим и због то га што је 
и на кон на бав ке опре ме 
по треб но пу но вре ме на 
и ве ли ки број рад ни ка да 
се угра де сви ти уре ђа ји. 
Ипак је ФЦ Ди стри бу-
ци ја од луч на у на мје ри 
да ис тра је у свим овим 
ак тив но сти ма ко је су 
пре суд не за по бољ ша-
ње по сло ва ња, од но сно 
сма ње ње гу би та ка. 

- Има мо циљ да за 
пет го ди на гу би ци бу ду 
11 од сто, тј. на ни воу 
тех нич ких гу би та ка и 

од тог ци ља не ће мо од сту пи ти, ка те го ри-
чан је Вук че вић.

Ва жне ин ве сти ци је

У на став ку раз го во ра наш са го вор ник се 
освр нуо и на ин ве сти ци о не ак тив но сти 

у 2009. го ди ни ре кав ши да је јед на од нај ва-
жни јих из град ња ТС 35/10 kV „Гор ња Зе та“ 
у ври јед но сти од ми лион и 390 хи ља да еура, 
ко ја тре ба да се за вр ши у ав гу сту а слу жи ће за 
на па ја ње црп не ста ни це на из во ри шту ре ги о-
нал ног во до во да „Бо ље се стре“ и по бољ ша ње 
на па ја ња по тро ша ча на под руч ју Гор ње Зе те, 
Гр ба ва ца, Ле ки ћа и ди је ла Ље шан ске на хи је. 

- Оба ве за Ди стри бу ци је, ве за но за про-
јек те ко ји се ре а ли зу ју за по тре бе Ре ги о-
нал ног во до во да би ла је и из град ња 35 kV 
да ле ко во да од но ве ТС до во до и зво ри шта 
у ду жи ни од око 7 км на вр ло те шком те ре-
ну. То је ре зер вно на па ја ње во до и зво ри шта, 
док ће глав но би ти из ТС Вир па зар ко ја је са 
њим ка блов ски по ве за на. По ла га ње ка бла и 
гра ђе вин ске ра до ве на овом објек ту из ве ла 
је Елек тро град ња а пред сто је елек тро мон та-
жни ра до ви, ка зао је Вук че вић.

Он је по том ис та као да су ко нач но по-

че ле ак тив но сти на ре кон струк ци ји, од-
но сно из град њи ДВ 35 kV Це ти ње-Ри је ка 
Цр но је ви ћа-Под гор, у ду жи ни од 17,2 км 
ко ја је пла ни ра на још при је 15 го ди на, јер 
се у Под го ру на ла зе пум пе за во до снаб ди-
је ва ње Це ти ња и Бу две . И ове ра до ве, за 
ко је је већ до би је на гра ђе вин ска до зво ла, 
из во ди ће Елек тро град ња.

У то ку су при пре ме за рас пи си ва ње 
тен де ра за ре кон струк ци ју 10 kV по стро-
је ња ТС Под го ри ца 3 ко ја се фи нан си ра из 
тзв. Фран цу ског кре ди та. За вр ше так ра до-
ва пред ви ђен је до кра ја го ди не, а укуп на 
ври јед ност опре ме је 1,2 ми ли о на еура. 
Пла ни ра се и ре кон струк ци ја ТС Под го ри-
ца 4, јер се оче ку је при кљу че ње ве ли ких 
по тро ша ча, а ка ко је сна га на тран сфор ма-
то ри ма у по сто је ћим ка па ци те ти ма мак си-
мал но ис ко ри шће на, мо ра ју се сте ћи усло-
ви да се ти по тро ша чи мо гу при кљу чи ти 
на ди стри бу тив ну мре жу. 

До кра ја го ди не пла ни ран је за вр ше так 
ТС 110/10 kV ПГ Под го ри ца 5, што је ве ли-
ка ин ве сти ци ја ко ја је нео п ход на Под го ри-
ци, с об зи ром да се у том ди је лу гра да раз-
ви ла ин ду стриј ска зо на са знат ним бро јем 
но вих по тро ша ча. Овај за јед нич ки про је кат 
Пре но са и Ди стри бу ци је ри је ши ће ве ћи ну 
про бле ма у на па ја њу под го рич ког кон зу ма.

А ка ко је ва жан за да так Ди стри бу ци је 
ста бил но снаб ди је ва ње ел. енер ги јом при-
мор ских оп шти на у љет њој ту ри стрич кој 
се зо ни, у при пре му ово го ди шње се зо не 
уло же но је 5,2 ми ли о на еура и то у из град-
њу 18 тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, сна ге 630 
kVA, дви је ТС сна ге 2 x 630 kVA, че ти ри 
ТС сна ге 250 kVA и дви је чи ја је сна га 1 
X 1000 kVA. У окви ру ове ин ве сти ци је 
по ло же но је око 18 км 10 kV под зем них 
ка блов ских во до ва и ре кон стру и са на ни-
ско на пон ска мре жа у ври јед но сти од 300 
хи ља да еура, као и 18 тра фо ста ни ца 10/0,4 
kV у Бу дви и Ко то ру.

- При ве ден је кра ју ва жан про је кат за 
ко тор ску оп шти ну. У пи та њу је по ла га ње 
10 kV во да Муо-Сто лив-Пр чањ, ис та као је 
Вук че вић до да ју ћи да је при пре мље на ком-
плет на до ку мен та ци ја за из град њу 35/10 kV 
тра фо ста ни ца у Пе тров цу, Хер цег Но вом, 
Ник ши ћу, Це ти њу и Ко то ру ко ја се фи нан-
си ра из тзв. Фран цу ског кре ди та, те да је за 
ТС 35/10 kV, Би стри ца у Ник ши ћу, ко ја је 
из у зет но ва жна за по у зда ни је на па ја ње гра-
да под Тре бје сом ел. енер ги јом, за вр шен 
тен дер за гра ђе вин ске и елек тро мон та жне 
ра до ве. Из град ња ове тра фо ста ни це у ври-
јед но сти од 1,6 ми ли о на еура, тре ба да поч не 
у ав гу сту, као и из град ња за Ник шић та ко-
ђе ве о ма ва жне ТС у Хум ци ма. Ври јед ност 
те ин ве сти ци је је 1,3 ми ли о на еура, ка зао је 
ди рек тор Ди стри бу ци је ин фор ми шу ћи да је 
у то ку из ра да сту ди ја раз во ја Под го ри це и 
Ник ши ћа у ко ји ма ће се де фи ни са ти прав ци 
раз во ја пре но сне и дис три и бу тив не мре же, 
та ко да ће се има ти ја сни је смјер ни це за да-
ље ак тив но сти у том прав цу.

Б.М.

Монтажа челично-решеткастог стуба у ЕД Будва
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Д а да љин ско очи та ва ње по тро шње 
и да љин ско ис кљу че ње са мре же 

по ста је усво је на стра те ги ја раз во ја ди-
стри бу тив ног си сте ма Цр не Го ре и да је 
циљ Ди стри бу ци је да тај раз вој бу де оп-
ти ма лан, уз упо тре бу но вих тех но ло ги ја, 
по твр ђу је тре нут но јед на од при о ри те-
них ак тив ности у овој функ ци о нал ној 
цје ли ни на до би ја њу кре ди та Европ ске 
бан ке за ре кон струк ци ју и та звој, у из-
но су од 40 ми ли о на еура, под ве о ма по-
вољ ним усло ви ма, ко ји ће би ти утро шен 
за про ши ре ње и уна пре ђе ње за по че тог 
си сте ма мје ре ња у оним цр но гор ским 
елек тро ди стри бу ци ја ма у ко ји ма је за-
жи вио Пи лот про је кат да љин ског очи та-
ва ња по тро шње и уво ђе ње та квог си сте-
ма у ЕД Це ти ње.

Кон ти ну и тет оса вре ме ња ва ња 
си сте ма мје ре ња

Н а и ме, пре ма ри је чи ма Ве ли ми ра 
Стру га ра, по моћ ни ка ди рек то-

ра ФЦ Ди стри бу ци ја, у овој цје ли ни су 
свје сни да се си стем мје ре ња на при-
кључ ним тач ка ма свих по тро ша ча у ди-
стри бу тив ном кон зу му ап со лут но мо ра 
мо дер ни зо ва ти у функ ци ји уво ђе ња пот-
пу ног ре да и кон тро ле у екс пло а та ци ји 
елек тро ди стри бу тив ног си сте ма.

Због то га је кре дит Европ ске бан ке за 
ре кон струк ци ју и раз вој за Ди стри бу ци-
ју Цр не Го ре ве о ма ва жан јер пру жа мо-
гућ ност за уна пре ђе ње и раз вој, од но сно 
про ши ре ње тог си сте ма, што пред ста-
вља кон ти ну и тет до са да шњих ак тив но-
сти на ње го вом оса вре ме ња ва њу и уна-
пре ђи ва њу.

- Апли ка ци ји за до би ја ње кре ди та 
Европ ске бан ке за ре кон струк ци ју и раз-
вој прет хо ди ле су ак тив но сти на ре а ли-
за ци ји тзв. Пи лот про јек та ауто мат ског 
очи та ва ња и ис кљу че ња бро ји ла ко ји је 
у ФЦ Ди стри бу ци ја ре а ли зо ван из сред-
ста ва кре ди та Свјет ске бан ке на узор ку 
од че ти ри хи ља де мјер них мје ста у два-

де се тјед ном тра фо ре о ну, под сје тио је 
Стру гар до да ју ћи да је, и по ред од ре ђе-
них, углав ном су бјек тив них, сла бо сти у 
одр жа ва њу и екс пло а та ци ји си сте ма, ко-
је ће се от кло ни ти да би се на осно ву тих 
ис ку ста ва си стем мје ре ња у Цр ној Го ри 
да ље раз ви јао, овај про је кат по ка зао из-

ван ред не ре зул та те, што је би ла и оцје на 
Струч ног са вје та Елек тро при вре де ко ји 
је ана ли зи рао ње го ву ре а ли за ци ју и за-
кљу чио да је та кав си стем нео п хо дан 
Ди стри бу ци ји Цр не Го ре. У при лог то-
ме иде и прак са и ис ку ство са вре ме них и 
мо дер но ор га ни зо ва них елек тро при вре-
да, јер ова рје ше ња ни је смо ми из ми сли-
ли, већ их са мо фа во ри зу је мо, си гур ни у 
чи ње ни цу да ће нам се уло же на сред ства 
за крат ко ври је ме вра ти ти кроз сма ње ње 
гу би та ка.

Не мо же, ка зао је Стру гар, би ти им-
про ви за ци је у си сте му мје ре ња, већ тај 
про је кат мо ра би ти на сло њен на си гу-
ран, та чан и по у здан си стем ре фе рент-
них про из во ђа ча у сви је ту, с об зи ром да 
се ра ди о обла сти од ко је до ми нант но за-
ви си по сло ва ње ЕПЦГ у цје ли ни. 

Сто га ће ФЦ Ди стри бу ци ја, уко ли ко 
до би је ова сред ства, ре а ли зо ва ти про-
је кат про ши ре ња и уна пре ђе ња си сте-
ма мје ре ња у елек тро ди стри бу ци ја ма у 

Под го ри ци, Ник ши ћу, Хер цег Но вом и 
Би је лом По љу, ко је су и до са да има ле 
та кав си стем, а још ће се об у хва ти ЕД 
Це ти ње.

- Пла ни ра на је на бав ка око 63 хи ља де 
мјер них уре ђа ја у пет ди стри бу ци ја, од 
че га ће по ло ви на би ти угра ђе на у Под го-
ри ци, ре као је Стру гар и на гла сио:

- Да би се ова ко ам би ци о зан и по 
оби му сред ста ва ко ја се ула жу, до са да 
нај ве ћи про је кат у Ди стри бу ци ји, упје-
шно ре а ли зо вао, ком плет не ак тив но сти 
по ди је ље не су у дви је фа зе. Пр ва фа за 
под ра зу ми је ва из ра ду апли ка ци је за кон-
ку ри са ње за кре дит, што је вр ло оби ман 
и ком плек сан за да так, с об зи ром на обим 
по да та ка ко ји је тра жен на увид од стра-
не кон сул та на та Европ ске бан ке за ре-
кон струк ци ју и раз вој. 

С тим у ве зи Ди стри бу ци ја је фор-
ми ра ла рад ни тим од во де ћих струч ња-
ка у овој функ ци о нал ној цје ли ни ко ји 
се ба ве об ла шћу мје ре ња ел. енер ги је 
и да љин ског упра вља ња и очи та ва ња 
бро ји ла, на чи јем че лу је наш са го вор-
ник а у ње му су још Дра ган Пе ру ни-
чић, Си ни ша Ман дић, Ран ко Ву ко вић, 
Сла вен Ми ља нић и Бо рис Цвет ко вић. 
У ра ду Ти ма та ко ђе ће уче ство ва ти и 
Са ва Осто јић и Зо ран Ра ко че вић, као и 
ди рек то ри дис три бу ци ја у ко ји ма ће се 
им пле мен ти ра ти про је кат про ши ре ња 
си сте ма мје ре ња. 

Уго вор о кре ди ту до кра ја го ди не

П ре ма ри је чи ма Стру га ра, ини ци-
јал не ак тив но сти на из ра ди апли-

ка ци је су по че ле још у фе бру а ру 2009. 
го ди не, да би се ин тен зи ви ра ле у ма ју и 
ју ну, а Рад ни тим за из ра ду апли ка ци је за 
кре дит је у оба ве зи да у ко ор ди на ци ји са 
кон сул тан ти ма Европ ске бан ке за ре кон-
струк ци ју и раз вој (иза бра ни кон сул тант 
је из шпан ске Елек тро при вре де), за вр ши 
све де фи ни са не ак тив но сти до сеп тем-
бра, ка да ће би ти ор га ни зо ван сље де ћи 
са ста нак са њи ма на ко јем ће Ди стри-
бу ци ја де таљ но пре зен то ва ти ура ђе но у 
прет ход ном пе ри о ду.

ПРО ШИ РЕ ЊЕ И МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА СИ СТЕ МА МЈЕ РЕ ЊА ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ

У пла ну ми ли он ска ула га ња 
у про ши ре ње и раз вој

да љин ског очи та ва ња по тро шње

Велимир Стругар

То је у функ ци ји уво ђе ња пот пу ног ре да и кон тро ле у екс пло а та ци ји 
       елек тро ди стри бу тив ног си сте ма Цр не Го ре
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- На кон за вр шет ка ак тив но сти на 
из ра ди апли ка ци је и на кон пот пи си ва-
ња уго во ра о кре ди ту ко је се оче ку је до 
кра ја го ди не, пла ни ра но је да се фор ми-
ра но ви тим ко ји ће се ба ви ти ре а ли за-
ци јом овог про јек та, што је дру га фа за, 
са оп штио је Стру гар ис та кав ши да би 
Ди стри бу ци ја ре а ли за ци јом овог про-
јек та у пла ни ра ном оби му има ла око 
20 од сто мјер них мје ста у Цр ној Го ри 
у си сте му да љин ског очи та ва ња и ис-
кљу че ња, што ће са до са да угра ђе них 
око 50 хи ља да но вих умје сто не ис прав-
них бро ји ла, и уз ре а ли за ци ју за по че тог 
про јек та из мје шта ња мјер них мје ста на 
ли ни ју раз два ја ња јав ног и при ват ног 
вла сни штва, де фи ни тив но бит но ути-
ца ти на сма ње ње гу би та ка у елек тро ди-
стри бу тив ној мре жи и њи хо во сво ђе ње 
на циљ не тех нич ке гу бит ке.

- Да би тај крај њи циљ био до сти жан, 
мо ра се бит но про ми је ни ти уку пан ам-
би јент у дру штву кад је у пи та њу од нос 
по тро ша ча пре ма мјер ном мје сту као 
имо ви ни Елек тро при вре де Цр не Го ре, 
ре као је Стру гар и одао:

- По вољ но сти овог си сте ма мје ре-
ња ни је су са мо у пу ком ко нек то ва њу 
по да та ка на да љи ну и ис кљу че њу по-
тро ша ча, већ и мно го ви ше од то га, јер 
ова бро ји ла омо гу ћа ва ју стал ну ре ги-
стра ци ју про фи ла оп те ре ће ња, што ће у 
по ступ ку отва ра ња тр жи шта елек трич-
не енер ги је би ти ве о ма ва жно за по тро-
ша че из ка те го ри је до ма ћин ста ва. Овај 
си стем, ге не рал но, мо ра да омо гу ћи и 
зна ча јан сте пен за шти те од нео вла шће-
ног при сту па бро ји лу и ма те ри јал ну 
ре ги стра ци ју ата ка на бро ји ло, што је 
ва жно у слу ча ју до ка зног по ступ ка про-
тив по чи ни о ца на су до ви ма. 

Ди стри бу ци ја Цр не Го ре је, на ста вио 
је Стру гар, свје сна сво је оба ве зе да обез-
би је ди ква ли тет ну и по у зда ну ис по ру ку 
елек трич не енер ги је свим по тро ша чи ма 
цр но гор ског кон зу ма, али и ова, као и 
сва ка дру га услу га, мо ра би ти пла ће на, 
тј. ком па ни ја мо ра до би ти ма те ри јал ну 
на док на ду ко ја јој по за ко ну при па да. 
Мо гућ ност на пла те те на док на де, од но-
но фак ту ре за ис по ру че ну ел. енер ги ју, је 
уско ве за на за ни во тех нич ке опре мље-
но сти и ква ли те та си сте ма мје ре ња, твр-
ди наш са го вор ник, па је, стим у ве зи, он 
пот пу но си гу ран да је ула га ње у је дан 
ова кав си стем за Ди стри бу ци ју ис пла ти-
во и да се не мо же до во ди ти у сум њу она 
ин ве сти ци ја ко ја се за крат ко ври је ме ви-
ше стру ко вра ти, при је све га кроз сма ње-
ње гу би та ка ел. енер ги је.

Б.М.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

А де кват но но во на ста лој по слов ној си ту а-
ци ји, ЕПЦГ ће, по од лу ци Од бо ра ди рек-

то ра, раз ви ти јед ну но ву ди мен зи ју и уна при-
је ди ти начин рада при мје ном мо дер ног ви де-
о кон фе рен циј ског си сте ма за ко му ни ка ци ју у 
ре ал ном вре ме ну из ме ђу ви ше ло ка ци ја. 

Сход но то ме, у на ред них два мје се ца ће 
би ти на ба вље на опре ма, из вр ше но те сти ра ње 
и им пле мен та ци ја по ме ну тог си сте ма, ко ји ће 
пр вен стве но слу жи ти за одр жа ва ње елек трон-
ских сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра, с об зи ром 
да је за са да је дан члан овог ор га на пред став-

ник фир ме А2А из Ми ла на – Ита ли ја, (ко ја у 
ЕПЦГ има пре ко 15% ак циј ског ка пи та ла).

Уво ђе ње ви де о кон фе рен циј ског си сте ма 
ко му ни ка ци ју тре ба да учи ни ин тер ак тив ном 
у ре ал ном вре ме ну (пре нос зву ка и сли ке са 
за не мар љи вим ка шње њем), и за до во љи по-
тре бу за че стом по слов ном ко му ни ка ци јом 
ко ја ис кљу чи во за хтије ва ин тер ак тив ну ви зу-
ел ну ко му ни ка ци ју из ме ђу са го вор ни ка. 

На и ме, ова кви си сте ми има ју ши ро ку 
при мје ну у по слов ном сви је ту, али и у дру гим 
обла сти ма као што су ме ди ци на, обра зо ва ње, 
суд ство. По мо ћу ова квих си сте ма са стан ци на 
“да љи ну”, кон сул та ци је, до го во ри, пре го во ри 
мо гу да се оба вља ју мно го че шће, чи ме се по-
ве ћа ва про дук тив ност, ште ди ври је ме и сма-
њу ју тро шко ви.

Ова кав си стем сво јим аудио и ви део ком-
по нен та ма је у мо гућ но сти да ква ли тет но по-
кри је са лу са 10 до 15 уче сни ка, уз два мо-
ни то ра и два или ви ше ми кро фо на. У пла ну 
је да се као ко му ни ка ци о ни линк ко ри сти 
из најм ље на ли ни ја бр зи не 2 Mbps ко ја ина че 
пред ста вља из лаз пре ма Ин тер не ту на ло ка-
ци ји управ не згра де ЕПЦГ у Ник ши ћу, с тим 
да се из у зет но до бар ква ли тет сли ке и зву ка 
мо же по сти ћи и при бр зи на ма ре да 512 Kbps 
за хва љу ју ћи Х.264 ви део стан дар ду и из у-
зет но из ба лан си ра ном зву ку. Оп ти ми за ци ја 

и ди је ље ње про пу сног оп се га лин ка се вр ши 
про пор ци о нал но по тре ба ма ви де о кон фе рен-
ци је с јед не и Ин тер не та с дру ге стра не. На-
и ме, прак са је да се као ко му ни ка ци о ни линк 
ко ри сти ISDN ка па ци те та 512 Kbps, ме ђу тим 
у по ну ди цр но гор ског Те ле ко ма је мак си мал-
ни оп сег 128 Kbps, док мо гућ ност ко ри ште ња 
ADSL сер ви са не по сто ји, због ло ги ке аси-
ме трич ног си сте ма пре но са (раз ли чи ти up и 
доwн лин ко ви) при је све га, не ста бил но сти 
овог сер ви са, као и чи ње ни це да цр но гор ски 
опе ра тер ADSL ко ри сни ку не до дје љу је ста-

тич ку јав ну (гло бал ну) IP адре су, ко ја је нео п-
ход на за ме ђу соб но „по зи ва ње“ уче сни ка ви-
де кон фе рен ци је и ус по ста вља ње се си је.

Си стем ће има ти Multi-Point функ ци о нал-
ност ко јом се омо гу ћа ва да ви ше од два уче сни-
ка на раз ли чи тим ло ка ци ја ма уче ству ју у ви део 
кон фе рен ци ји. Си стем по сје ду је ка ме ру ко ја 
ауто мат ски пра ти го вор ни ке, и има мо гућ ност 
се то ва ња и ме мо ри са ња по зи ци ја ка ме ре за лак-
шу ма ни пу ла ци ју то ком ви део кон фе рен ци је, 
ауто мат ско по де ша ва ње ни воа аудио сиг на ла та-
ко да се го вор ник до бро чу је без об зи ра да ли се 
на ла зи бли же или да ље од ми кро фо на.

По ред раз мје не сли ке и гла са мо гу ће је раз-
мје њи ва ти и дру ге са др жа је као нпр. раз не до-
ку мен те, пре зен та ци је и слич но. Сва ка ко је ја ко 
зна чај но да ова кав си стем пру жа мо гућ ност ар-
хи ви ра ња, од но сно сни ма ња аудио и ви део за пи-
са кон фе рен ци је на ра чу на ру (wеб стре а минг), 
а с об зи ром да се ра ди о пре но су по вјер љи вих 
ин фор ма ци ја и са др жа ја раз ли чи тим ко му ни ка-
ци о ним ка на ли ма, би ће обез бије ђен аде ква тан 
си стем софт вер ске ен крип ци је по да та ка.

У пла ну је да се за  са да у пр вој фа зи ова-
квим си сте мом опре ми са ла за са стан ке у згра ди 
Ди рек ци је Дру штва у Ник ши ћу, а у ка сни јој фа-
зи да се са истом функ ци о нал но шћу по кри је и 
са ла за са стан ке Елек то град ње у Под го ри ци. 

Ан тон Ра до нић, инж. у Цен тру за ICT

СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ ЗА ПО ТРЕ БЕ ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА

Уво ђе ње 
ви де окон фе рен ци ја
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Н ашим читаоцима је познато 
да је Ре гу ла тор на аген ци ја за 

енер ге ти ку 20. ју на ове го ди не до-
ни је ла Од лу ку о из мје ни та ри фа за 
ел. енер ги ју пре ма ко јој су ци је не 
стру је за до ма ћин ства сни жене до 
три од сто и да је та измјена усли је-
ди ла  на кон пре су де Управ ног су да 
Цр не Го ре да се усво ји ту жбе ни 
за хтјев и по ни шти Од лу ка РА за 
енер ге ти ку о из мје ни та ри фа за ел. 
енер ги ју од 27. но вем бра про шле 
го ди не.

От кло ње не 
не пра вил но сти

У прав ни суд је, на и ме, рје ша ва ју ћи управ ни 
спор по ту жби гра ђа на Сте ва Му ка и Да-

ли бор ке Уља ре вић из Ко то ра и Го ра на Ђу ро ви-
ћа из Под го ри це про тив Ре гу ла тор не аген ци је за 
енер ге ти ку, ко јом су тра жи ли по ни ште ње но вем-
бар ске Од лу ке о из мје ни та ри фа, до нио пре су ду 
да ни је би ло прав ног осно ва за до но ше ње но ве 
од лу ке о та ри фа ма, исто вре ме но зах ти је ва ју ћи 
од Ре гу ла тор не аген ци је да у по нов ном по ступ-
ку до не се но ву од лу ку ко јом ће от кло ни ти не-
пра вил но сти и ва ља но раз ја сни чи ње ни це у ве зи 
са по је ди ним тро шко ви ма у по сло ва њу ЕПЦГ на 
осно ву ко јих је спор на од лу ка и до ни је та. 

Тим по во дом раз го ва ра ли смо са Бо ри сла-
вом Пра ви ло ви ћем, ру ко во ди о цем Ти ма за ре-
гу ла ци ју ЕПЦГ, ко ји нам је, об ја шња ва ју ћи хро-
но ло ги ју де ша ва ња, ве за но за овај спор, бли же 
об ја снио и по сту пак одо бра ва ња ре гу ла тор но 
до зво ље ног при хо да и та бе ла са ци је на ма за ел. 
енер ги ју.

- По шту ју ћи про це ду ру, утвр ђе ну Пра вил-
ни ком о та ри фа ма за ел. енер ги ју, Елек тро при-
вре да је кра јем фе бру а ра про шле го ди не упу ти-
ла Ре гу ла тор ној аген ци ји за енер ге ти ку За хтјев 
за одо бра ва ње ре гу ла тор но до зво ље ног при хо-
да, на кон че га је Од бор РА, од лу чу ју ћи по овом 
За хтје ву и до ста вље ној до ку мен та ци ји, у ма ју 
2008. го ди не до нио Од лу ку о ре гу ла тор но до зво-
ље ном при хо ду, ко јом ЕПЦГ као но си о цу ли цен-
ци за про из вод њу и пре нос ел. енер ги је, за опе-
ра то ра пре но сне мре же и опе ра то ра тр жи шта, 
те за ди стри бу ци ју ел. енер ги је, опе ра то ра ди-
стри бу тив не мре же и снаб ди је ва ње ел. енер ги-
јом, утвр ђу је и одо бра ва ре гу ла тор но до зво ље ни 
при ход (раз ли ка укуп них тро шко ва и оста лих 
по слов них, ван ред них и ван по слов них при хо-
да, на зна че них у Од лу ци) ко ји се тран спо ну је у 

на кна де и та ри фе, у из но су од 
243.770.930 еура, на во ди Пра-
ви ло вић до да ју ћи да су истом 
Од лу ком утвр ђе ни и одо бре ни 
укуп ни тро шко ви Елек тро при-
вре де у из но су од 272.273.782 
еура (оправ да ни тро шко ви по-
сло ва ња 210.767.915 €, тро шак 
амор ти за ци је 37.487.915 € и 
тро шак по вра та на ин ве сти ци-
је 24.024.952 €), као и оста ли 
по слов ни, ван ред ни и ван по-
слов ни при хо ди у из но су од 
28.502.852 €. По ред то га, утвр-
ђе на је оба ве за Елек тро при вре-
де да из вр ши рас по ре ђи ва ње 

ре гу ла тор но до зво ље ног при хо да, од ре ђен рок 
за до ста ву та бе ла са ци је на ма РА на одо бра ва ње 
и де фи ни сан пе ри од у ко јем ће се Од лу ка при-
мје њи ва ти (од 1. ју на 2008. до 31. ма ја 2009. го-
ди не), ка зао је Пра ви ло вић до дав ши да је Од бор 
РА 30. ма ја 2008. г. ко нач но, по за хтје ву ЕПЦГ 
до нио Од лу ку о одо бра ва њу та бе ла са ци је на ма 
за ел. енер ги ју.

При знат са мо дио тро шко ва

Н аш са го вор ник да ље на во ди да је ЕПЦГ, 
ко ри сте ћи од ред бе чла на 20. став 20. тач-

ка 1. Пра вил ни ка о та ри фа ма за ел. енер ги ју, 
под ни је ла 28. ок то бра про шле го ди не за хтјев 
Ре гу ла тор ној аген ци ји за из мје ну већ одо бре не 
та ри фе при је ис те ка пе ри о да за ко ји је одо бре на, 
јер је због окол но сти ко је се ни је су мо гле пред-
ви дје ти до шло до по ве ћа ња укуп них тро шко ва 
по сло ва ња из над три од сто.

-По ве ћа ни тро шко ви су се од но си ли на при-
спје ло по тра жи ва ње по пре су ди Тр го вин ског су-
да у Но вом Са ду у из но су од 6,5 ми ли о на еура, 
ве ће тро шко ве уво за ел. енер ги је за 13 ми ли о на 
€, ве ће тро шко ве по осно ву на кна да за ко ри шће-
ње гра ђе вин ског зе мљи шта за оп шти не Ник шић 
и Плу жи не у од но су на одо бре не за 5,9 ми ли-
о на €, као и уве ћа ни тро шак (у од но су на одо-
бре ни) за на бав ку угља у из но су од 3,5 ми ли о на 
еура. Тра же но је, та ко ђе, ума ње ње оче ки ва ног 
ван ред ног при хо да по осно ву по тра жи ва ња по 
по кре ну тим суд ским спо ро ви ма јер је до шло до 
зна чај ног од сту па ња у на пла ти пред ви ђе них 9,2 
ми ли о на еура, као и по ве ћа ње сто пе одо бре ног 
по вра та на ин ве сти ци је због пла ни ра них број-
них ин ве сти ци о них ак тив но сти у 2009. го ди ни, 
об ја снио је Пра ви ло вић. Он је, за тим, ка зао да 
је од на ве де них тро шко ва Ре гу ла тор на аген ци ја 

при хва ти ла тро шак за на кна де оп шти на ма Ник-
шић и Плу жи не и тро шак за на бав ку угља и по 
том осно ву 27. но вем бра про шле го ди не до ни-
је ла Од лу ку о из мје ни та ри фа за ел. енер ги ју, 
одо бре них 30. ма ја 2008. г., де фи ни шу ћи ци је ну 
уве зе не ел. енер ги је за кал ку ла ци ју на кна да и та-
ри фа у ви си ни од 82 €/МWх. Та ко ђе је утвр ђен 
и одо брен ре гу ла тор но до зво ље ни при ход ко-
ји се тран спо ну је у на кна де и та ри фе, у из но-
су од 272.191.705 еура, од ре ђе ни укуп ни тро-
шко ви по сло ва ња у из но су од 299.299.947 еура 
(оправ да ни тро шко ви по сло ва ња 217.379.109. 
€, тро шко ви амор ти за ци је 37.480.915 Е, по врат 
на ин ве сти ци је 38.439.923 €) и рок при мје не до 
31.12.2009. го ди не.Истом Од лу ком су, на осно ву 
на ве де них по ка за те ља, одо бре не та бе ле са ци је-
на ма за ел. енер ги ју.

Правиловић је у на став ку ис та као да су по-
ме ну ти ту жи о ци С. Мук, Г. Ђу ро вић и Ј. Уља ре-
вић 23. де цем бра под ни је ли Управ ном су ду Цр-
не Го ре ту жбу за по ни ште ње ове Од лу ке, оспо-
ра ва ју ћи основ по сто ја ња по ве ћа ња укуп них 
тро шко ва по сло ва ња из над три од сто, а ти ме и 
основ за из мје ну та ри фа. 

-Управ ни суд је 20. ма ја 2009. го ди не до нио 
Пре су ду ко јом, као што је ре че но, усва ја за хтјев 
ту жи о ца и по ни шта ва по ме ну ту но вем бар ску 
Од лу ку Ре гу ла тор не аген ци је, а по њи хо вој оцје-
ни, ци је на за уве зе ну ел. енер ги ју се ни је мо гла 
при хва ти ти у ви си ни ко ју је РА од ре ди ла, јер је 
у ме ђу вре ме ну по ни штен тен дер за на бав ку не-
до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је због че га ни је 
за кљу чен ни је дан уго вор о на бав ци. Ни је, по на-
во ди ма Су да, мо гао би ти при хва ћен ни тро шак 
за на ба ку угља, а оправ да но је са мо при хва та ње 
тро шка по осно ву на кна де за ко ри шће ње гра ђе-
вин ског зе мљи шта у Ник ши ћу и Плу жи на ма, ка-
зао је Пра ви ло вић и до дао:

-По сту па ју ћи по пре су ди Управ ног су да, Од-
бор Ре гу ла тор не аген ци је 30. ју на ове го ди не до-
но си Од лу ку о из мје ни та ри фа за ел. енер ги ју по 
ко јој се до зво ље ни ре гу ла тор ни при ход ко ји се 
тран спо ну је у на кна де и та ри фе, ми је ња и утвр-
ђу је на из нос од 253.490.499 еура, од ре ђу ју укуп-
ни тро шко ви по сло ва ња у из но су од 281.993.352 
€ (оправ да ни тро шко ви по сло ва ња 220.487.485 
€, амор ти за ци ја 37.480.915 €, по врат на ин ве сти-
ци је 24.024.952 €) и оста ли по слов ни, ван ред ни 
и ван по слов ни при хо ди у из но су од 28.502.852 
Е. На осно ву ових па ра ме та ра Аген ци ја је утвр-
ди ла и одо бри ла та бе ле са ци је на ма ко је ће при-
мје њи ва ти ЕПЦГ, од но сно ФЦ Снаб ди је ва ње.

С об зи ром на то да из Од лу ке о из мје ни та-
ри фа за ел. енер ги ју про из и ла зи раз ли ка у од но-
су на та ри фе утвр ђе не по ни ште ном Од лу ком, 
Од бор Аген ци је је до нио за кљу чак да Елек тро-
при вре да по но во об ра чу на ис по ру че не ко ли чи-
не стру је по тро ша чи ма за пе ри од од 1. де цем бра 
про шле до 31. ма ја ове го ди не

На кон то га, Елек тро при вре да ће, ка зао је, на 
кра ју, Пра ви ло вић, на од го ва ра ју ћи на чин из вр-
ши ти по рав на ње код свих по тро ша ча, гдје је то 
нео п ход но, на ра чун бу ду ћих за ду же ња.

Б.М.

У ПО СТУП КУ СПРО ВЕ ДЕ НОМ ПО ПРЕ СУ ДИ УПРАВ НОГ СУ ДА РЕ ГУ ЛА ТОР НА 
АГЕН ЦИ ЈА ДО НИ ЈЕ ЛА ОД ЛУ КУ О ИЗ МЈЕ НИ ТА РИ ФА ЗА ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈУ

Нова одлука - ниже цијенеНова одлука - ниже цијене
На осно ву пре су де Управ ног су да по ни ште на Од лу ка о та ри фа ма РА из но вем-

бра про шле го ди не ко јом је ел. енер ги ја по ску пи ла 10 од сто и усво је на но ва Од лу ка 
о из мје ни та ри фа пре ма ко јој је ци је на стру је за до ма ћин ства ни жа за три од сто

ЕПЦГ ће по но во об ра чу на ти ис по ру че ну ел. енер ги ју за пе ри од од 1. де цем бра 
про шле до 31. ма ја ове го ди не и из вр ши ти по рав на ње код по тро ша ча на ра чун 
бу ду ћих за ду же ња

Боро Правиловић

ДИРЕКЦИЈА
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И ма ју ћи у ви ду по след ња де ша ва ња 
у до са да је дин стве ној Син ди кал-

ној ор га ни за ци ји Елек тро при вре де Цр-
не Го ре, до го ди ло се што се и оче ки ва-
ло: по чет ком ју ла ове го ди не, Син ди кат 

Елек тро при вре де се по ди је лио на два 
ди је ла. На и ме, 4. ју ла 2009. шест син-
ди кал них по дру жни ца (ХЕ „Пе ру ћи ца“, 
ХЕ „Пи ва“, ТЕ „Пље вља“, ЕД Ник шић, 
Ди рек ци ја Дру штва и Снаб ди је ва ње) на 
осни вач кој Скуп шти ни у Ник ши ћу фор-
ми ра ли су но ву Син ди кал ну ор га ни за ци-
ју за по сле них ЕПЦГ, ко ја је 21. ју ла ре ги-
стро ва на у Ми ни стар ству здра вља, ра да 
и со ци јал ног ста ра ња.

С об зи ром на но ву си ту а ци ју у до 
ју че је дин стве ном Син ди ка ту на ше 
ком па ни је, у ко јој по сто је дви је син-
ди кал не ор га ни за ци је, што је чи ње-
ни ца пред ко јом не сми је мо за тва ра ти 
очи, об ја вљу је мо и раз го вор са Зо ра-
ном Осто ји ћем, пред сјед ни ком но ве 
Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них 
ЕПЦГ, ка ко би, из пр ве ру ке, упо зна ли 
на ше чи та о це, ко ји су и нај за ин те ре со-
ва ни ји, са ста во ви ма но вог син ди ка та 
и раз ло зи ма ње го вог осни ва ња.

Али, при је не го пре ђе мо на раз го вор, 
да, у нај кра ћим цр та ма, пред ста ви мо 
на шег са го вор ни ка. Ди пло ми ра ни елек-
тро ин же њер Зо ран Осто јић, са 23-го ди-
шњим ста жом у ХЕ „Пе ру ћи ца“, гдје је 
во де ћи ин же њер за рас клоп ну опре му, 

ис ку сни је син ди кал ни ак ти ви ста. Тре-
нут но је члан Ре пу блоч ког Од бо ра Гран-
ског син ди ка та енер ге ти ке Цр не Го ре и 
Из вр шног од бо ра Син ди кал не по дру-
жни це ХЕ „Пе ру ћи ца“.  

Због бло ка де ста рог 
осно ва ли но ви Син ди кат 

    

Н ема сум ње да је глав ни спор у Син-
ди кал ној ор га ни за ци ји на стао око 

не мо гућ но сти пре го ва ра ња са по сло вод-
ством, од но сно пот пи си ва ња Анек са Ко-
лек тив ног уго во ра ве за но за Со ци јал ни 
про грам (от прем ни не) у слу ча ју тех но-
ло шког ви шка. Иако Зо ран Осто јић ни је, 
ка ко ка же, не по сред но уче ство вао у то ме, 
он нам је, из свог угла, из-
нио раз ло ге због ко јих је 
до шло до ци је па ња је дин-
стве ног Син ди ка та ЕПЦГ 
на дви је син ди кал не ор га-
ни за ци је.

Об ја шња ва ју ћи због 
че га су пред став ни ци 
шест по ме ну тих син-
ди кал них по дру жни ца 
осно ва ли но ву син ди кал-
ну ор га ни за ци ју, Осто јић 
је, при је све га, под ву као 
да то ни је би ло мо ти ви-
са но тзв. лич ним раз ло-
зи ма пре ма би ло ко ме, а 
по себ но не пре ма Сло-
бо да ну Кри во ка пи ћу ко-
ји је пре ко 14 го ди на био 
пред сјед ник Син ди кал не 
ор га ни за ци је (са ко јим је 
имао, а на да се да ће и да-
ље има ти ко рект ну са рад-
њу), те да би не по ште но 
би ло ба ца ти се др вљем и 
ка ме њем на ње га. 

- Због нер је ши вих 
про бле ма на ре ла ци ји 
Син ди кат – по сло вод-
ство, до шло је до пот пу-
не бло ка де у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји, 
што ни је од го ва ра ло ин те ре си ма за по-
сле них ко је је за сту па ла до са да је дин-
стве на Син ди кал на ор га ни за ци ја. Би ло 

је, не са мо сто га, ја сно да се, у овом 
вре ме ну, ка да нас као Ком па ни ју и дру-
штво че ка ју суд бо но сне од лу ке, тре ба 
при пре ми ти и на сва ки на чин по ку ша-
ти за шти ти ти, при је све га, ин те рес за-
по сле них, али и да Ком па ни ја, од но сно 
др жа ва за шти ти сво је ин те ре се. По што 
је овај про блем ре ла тив но ско ро иза шао 
на ви дје ло, тре ба ло је не што пред у зе ти 
да би се пре ва зи шла та ква, сво је вр сна 
пат по зи ци ја, ка же Осто јић. 

- У ме ђу вре ме ну Ко лек тив ни уго вор, 
она кав ка кав је био, ушао је у Тен дер ску 
до ку мен та ци ју ("тен дер ску со бу"), и ви-
ше ни је би ло ни те о рет ске шан се да се 
не што про ми је ни. Зна чи, био је из бор: 
или да оста не мо у та квом син ди ка ту, да 
чу ва мо ин те рес јед ног чо вје ка, или да-
се рас пи шу ван ред ни из бо ри, ка же наш 
са го вор ник, на во де ћи да се због ста ва С. 

Кри во ка пи ћа ко ји је имао тро че твр тин-
ску ве ћи ну, ни је мо гла са зва ти ван ред на 
сјед ни ца Из вр шног од бо ра Син ди кал-
не ор га ни за ци је, ко јој би при су ство ва ли 

СИНДИКАТСИНДИКАТ

РАЗ ГО ВОР СА ЗО РА НОМ ОСТО ЈИ ЋЕМ, ПРЕД СЈЕД НИ КОМ СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
ЗА ПО СЛЕ НИХ ЕПЦГ  НО ВЕ РАД НИЧ КЕ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ У КОМ ПА НИ ЈИ

Са рад ња Син ди ка та и 
по сло вод ства - га ран ци ја успје ха

Син ди кат и по сло вод ство мо ра ју би ти парт не ри и је ди но та ко ће мо ћи да се до го-
ва ра ју о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са

Зоран Остојић

РЕГУЛАРНО И БЕЗ ПРИТИСКА 

О бја шња ва ју ћи раз ло ге због ко јих је до шло до по дје ле 
у Син ди ка ту ЕПЦГ, Зо ран Осто јић је ис та као да су он 

и ње го ве ко ле ге, сти ца јем при ли ка, би ли при ну ђе ни да то 
ура де.

У том сми слу они су по ну ди ли ини ци ја ти ву и из ја ву ко-
ја је, по Осто је ви ће вом  ми шље њу, сро че на са свим ко рект-
но и ко ја је исто вре ме но при ступ ни ца, а она гла си: „Овим 
нео по зи во из ја вљу јем да не же лим да бу дем члан до са да-
шње Син ди кал не ор га ни за ци је. По др жа вам ини ци ја ти ву 
за осни ва ње но ве Син ди кал не ор га ни за ци је у АД Елек тро-
при вре ди Цр не Го ре чи ји члан же лим да бу дем“. 

- У ових шест дје ло ва, њу је, до са да, пот пи са ло око 
1.400 за по сле них, ре као нам је Осто јић до да ју ћи да се ка-
сни је при дру жи ла и Ди стри бу ци ја Бе ра не. Он да ље ка же 
да је, ако тре нут но Елек тро при вре да бро ји 2.650 за по сле-
них, ја сно да но ва ор га ни за ци ја има про сту ве ћи ну, али са 
тен ден ци јом да љег ра ста. 

Уз то он ис ти че да се у прим пре мље ној из ја ви не по ми-
ње ни јед но име, што зна чи да ту не ма ни шта лич но, ни ти је 
то ура ђе но због ка ри је ри зма, под вла чи Осто јић, до да ју ћи 
да је пот пи сом из ра же на сло бод на во ља за по сле них, по-
твр ђе на име ном и пре зи ме ном, је дин стве ним ма тич ним 
бро јем и сво је руч ним пот пи сом. 

- Све је ап со лут но чи сто и по ред то га што у јав ност из-
ла зе тврд ње да смо вр ши ли при ти сак, пре сре та ли љу де као 
1948. и по ку ша ва ли за стра ши ва њем да их при до би је мо, 
што ап со лут но не сто ји, ка те го ри чан је Осто јић.
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пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра и из вр-
шни ди рек тор ЕПЦГ. Пре ма ње го вим 
ри је чи ма, Кри во ка пић је, ипак, на кра ју 
при стао да се одр жи  та кав са ста нак, али 
за то је већ би ло ка сно ка да су, ка ко ис ти-
че Осто јић, по че ле „игре“ у но ви на ма, па 
се си ту а ци ја се за о штри ла до "пре кид не 
тач ке" ка да је пред сјед ник Син ди кал не 
ор га ни за ци је, ка ко ка же Осто јић, кр ше ћи 
пра ви ла о ор га ни за ци ји ра да Син ди кал-
не ор га ни за ци је и Ста тут ССЦГ, из ње-
ног члан ства ис кљу чио пред став ни ке пет 
син ди кал них по дру жни ца. 

- И по ред по ку ша ја пред сјед ни ка Ре-
пу блич ког од бо ра Син ди ка та енер ге ти ке 
ува же ног ко ле ге Ми ло ра да Тер зи ћа да 
сми ри си ту а ци ју и на ђе за јед нич ки је зик, 
раз лаз био не ми но ван. Шест по вје ре ни-
ка на ве де них син ди кал них по дру жни ца 
кре ну ло у фор ми ра ње но ве Син ди кал не 
ор га ни за ци је, ка же Осто јић. 

 На кон сти ту тив ној Скуп шти ни но-
ве Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле-
них ЕПЦГ, одр жа ној 4. ју ла у Ник ши ћу, 
све је, по ри је чи ма на шег са го вор ни ка, 
ура ђе но ка ко је пред ви ђе но Пра ви ли ма 
о ор га ни за ци ји и на чи ну ра да син ди-
кал не ор га ни за ци је, од но сно по Ста ту-
ту Са ве за са мо стал них син ди ка та Цр не 
Го ре и по зи тив ној за кон ској про це ду ри. 
У ста рим пра ви ли ма из вр ше не су не ке 
из мје не на бо ље. Уве де но је пра ви ло да 
рад на је ди ни ца до 30 за по сле них би ра 
јед ног де ле га та за Скуп шти ну Син ди-
кал не ор га ни за ци је за по сле них ЕПЦГ, 
а на сва ких сле де ћих 30 још по јед ног, 
та ко да се не мо же де си ти, као што је до 
са да био слу чај, да не ка ма ња ЕД има 
исти зна чај као, ре ци мо, ХЕ „Пи ва“, 

ТЕ “Пље вља“ или ХЕ „Пе ру ћи ца“, ко је 
су та ко ђе има ле по јед ног пред став ни-
ка у Из вр шном од бо ру. Због чи ње ни це 
да је у ФЦ Ди стри бу ци ја дви је тре ћи не 
за по сле них у ЕПЦГ, ни шта се ни је мо-
гло про ми је ни ти у ор га ни за ци ји и на-
чи ну ра да Син ди ка та. На прет про шлој 
Скуп шти ни Син ди кал не ор га ни за ци је, 
ка ко на во ди Осто јић, ни је усво јен пред-
лог да се уве де прин цип хо ри зон тал не 
ро та ци је: да пред сјед ник Син ди кал не 
ор га ни за ци је бу де из јед ног од сек то ра 
Елек тро при ве де, од но сно функ ци о нал-
не цје ли не, и да се ци клич но ми је ња. 
Хо ће ли то би ти је дан ман дат или не-
ки кра ћи пе ри од, ни је бит но. Углав ном 
да се не мо же де си ти да бу квал но је дан 
чо вјек до жи вот но бу де  пред сјед ник, па 
још из јед не цје ли не. 

- Ми са да има мо на лог и оба ве зу, ко-
је нам је Скуп шти на да ла, да наш ман дат 
тра је до го ди ну да на, ка да ће се спро-
ве сти оп шти из бо ри на свим ни во и ма у 
на шој син ди кал ној ор га ни за ци ји, на по-
ми ње наш са го вор ник. Он нам је, ка да је 
већ о из бо ри ма ри јеч, на вео при мјер ка ко 
је то ра ђе но у Син ди кал ној по дру жни ци 
ХЕ „Пе ру ћи ца". (Био је из не на ђен ка да је 
ви дио да се та ква из бор на про це ду ра не 
прак ти ку је у чи та вој Елек тро при вре ди). 
Да су из бо ри у Син ди кал ној по дру жни-
ци ХЕ „Пе ру ћи ца“ (за ко је је та да шњи 
пред сјед ник Ми ле та Ми лу но вић, при-
је де се так го ди на, да би опо вр гао при че 
о "на мје шта њу" из бо ра за ње гов дру ги 
ман дат, на пра вио за и ста стро га пра ви ла) 
спро ве де ни бес пре кор но, го во ри и чи ње-
ни ца да је, од мах по њи хо вом за вр шет ку, 
омо гу ће но они ма ко ји су из гу би ли, од но-
сно "опо зи ци ји", да бро је гла со ве и са ста-
вља ју за пи сник, због че га је та да шњи пр-
ви чо вјек из бор не ко ми си је у два на вра та, 
ка ко је ка зао, на ро чи то по но сан. Слич но 
је, по ње му, ура ђе но и у „Пи ви“, а ка ко 
прет по ста вља и у ТЕ „Пље вља“, док у 
ди стри бу ци ја ма ни је. Мо гао је до ћи чак 
и ОЕБС да кон тро ли ше и пра ти из бо ре и 
не би на шао ма не.

 То ком на шег раз го во ра он је, још јед-
ном, под ву као зна чај са рад ње са по сло-
вод ством. Уко ли ко, по ње му, не ма ко му-
ни ка ци је, ко ја је до са да шњем Син ди ка ту 
у по след ње ври је ме не до ста ја ла, што су 
при зна ли и пред сјед ник до не дав но је-
дин стве не Син ди кал не ор га ни за ци је и 
по сло вод ство ЕПЦГ, ни је се смје ла до-
зво ли ти та ква си ту а ци ја. 

- И до са да шња Син ди кал на ор га ни-
за ци ја је функ ци о ни са ла, под сје тио је 
Осто јић, са мо ка да је има ла до бар од нос 
са по сло вод ством, са ди рек то ром. Без 
то га не мо же, јер је то, он да, "раз го вор 
глу вих". Ни је по ен та у од но си ма Син ди-
кат – по сло вод ство да се по на ша мо као 
за ра ће не стра не, не го да смо парт не ри. У 

про тив ном, по што ула зи мо у дра ма тич не 
про мје не, по сто ја ла је опа сност да оста-
не мо без со ци јал ног про гра ма ко ји на 
тен де ру, ка ко чу јем, за стра те шког парт-
не ра до но си 10 од сто, што је ве о ма ва жно 
ако је на прет ход ним усло ви ма тен де ра 
из јед на че но ста ње и уко ли ко је за др жан 
исти број бо до ва по за то од го ва ра ју ћим 
тач ка ма. Тек онај ко ји, по ми шље њу на-
шег са го вор ни ка, има бо љи со ци јал ни 
про грам би ће у пред но сти да по би је ди на 
тен де ру,  

На на ше пи та ње ко ће, с об зи ром да 
има мо дви је син ди кал не ор га ни за ци је, 
пре го ва ра ти са по сло вод ством ко је ће за 
пе ри од од на ред них пет го ди на фор ми ра-
ти стра те шки парт нер, Осто јић је од го во-
рио да ће Ко лек тив ни уго вор пот пи са ти 
ре пре зен та тив ни син ди кат, а то ће би ти 
онај ко ји има ви ше при ступ ни ца, тј. ве ћи 
број члан ства. 

Са свим је нор мал но што но ви Син ди-
кат, ка ко нам је ре као Осто јић, сво ју шан-
су упра во ви ди у са рад њи са са да шњим 
по сло вод ством ЕПЦГ, јер је баш тај не до-
ста так ко му ни ка ци је био основ ни раз лог 
због че га се ушло у све оно што је до ве ло 
до осни ва ња но ве син ди кал не ор га ни за-
ци је у на шој ком па ни ји. Он је сто га и за-
мје рио Сло бо да ну Кри во ка пи ћу што дви-
је го ди не, по соп стве ном ка зи ва њу, ни је 
имао ко му ни ка ци ју са пред сјед ни ком Од-
бо ра ди рек то ра. 

Пе ри од од три го ди не ко ји је пред 
на ма би ће ври је ме у ко јем ће се, ка да 
је про цес тран сфор ма ци је Елек тро при-
вре де у пи та њу, до го ди ти зна чај не про-
мје не, по себ но у вла снич кој струк ту ри 
пу тем до ка пи та ли за ци је, услед че га ће 
на днев ни ред до ћи и пи та ње тех но ло-
шког ви шка. У том прав цу, под сје ти ли 
смо на шег са го вор ни ка да је пред сјед-
ник Од бо ра ди рек то ра оп ти ми ста, јер 
ће он, ка ко нам је ка зао, би ти на кло њен 
рад ни ци ма да под што бо љим усло ви-
ма тех но ло шки ви шак бу де ри је шен. 
На и ме, пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 
сма тра да ће но ви стра те шки парт нер 
ко ји ће има ти свој ме наџ мент по ну ди-
ти раз ли чи те на чи не ства ра ња усло ва 
за од ла зак, па ће чак би ти и ан ке ти ра-
ни по је ди ни рад ни ци на ко ји на чин и 
ка ко да се то из ве де. У сва ком слу ча ју, 
ства ра ње до ку мен та као што је Анекс 
Ко лек тив ног уго во ра мо ра би ти у том 
пе ри о ду. Баш тај пе ри од би ће кљу чан и 
за Син ди кат ко ји ће са по сло вод ством 
пре го ва ра ти о мо гу ћем тех но ло шком 
ви шку и усло ви ма под ко ји ма ће се ово 
пи та ње рје ша ва ти. Ин те ре со ва ло нас је 
сто га шта сто ји иза увје ре ња да ће се 
ус пје ти у то ме.

По ми шље њу на шег са го вор ни ка, 
спрем ност по сло вод ства и но вог син ди-
ка та на са рад њу га ран ци ја је тог успје ха. 

НЕДОВОЉНА 
ОБАВИЈЕШТЕНОСТ 

РАДНИКА

Н е спо ре ћи чи ње ни цу да у Ком па ни-
ји има до ста оних ко ји ма још уви јек 

ни је ја сно због че га се је дин стве ни Син-
ди кат Елек тро при вре де по ди је лио, Осто-
јић је као раз лог за то по себ но из дво јио 
не до вољ ну ин фор ми са ност рад ни ка у 
ФЦ Ди стри бу ци ја.  

- Увје рен сам да за по сле ни у ди стри-
бу ци ја ма ни је су оба ви је ште ни о раз ло зи-
ма због ко јих је осно ва на но ва Син ди кал-
на ор га ни за ци ја за по сле них, јер се до са-
да шњи по вје ре ни ци др же уз Сло бо да на 
Кри во ка пи ћа, на што има ју пра во, али 
не ма ју пра во да кри ју оба вје ште ња од 
ба зе, од рад ни ка ко је пред ста вља ју. Због 
то га је би ла на мје ра, а лич но ми је част 
да пре ко на шег ли ста са оп штим нај ши рој 
рад нич кој по пу ла ци ји на ше ста во ве, ка-
же инж. Осто јић.
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У том сми слу по сло вод ство је већ на-
пра ви ло ве ли ки гест ка да је из вр шни ди-
рек тор ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић по сли је 
осни вач ке Скуп шти не но ве Син ди кал не 
ор га ни за ци је до шао да им че сти та и по-
же ли успје шан рад и са рад њу.

- Не мо же мо ра ди ти ако се не бу де мо 
сре та ли са њи ма и до го ва ра ли о суд би ни 
за по сле них или суд би ни фир ме, јер је то 
за јед нич ки по сао, ка же Осто јић, ко ји је 
по том на вео ли јеп при мјер успје шне са-
рад ње син ди ка та и по сло вод ства јед не 
фир ме уочи ње не вла снич ке тран сфор ма-
ци је. Ра ди ло се о при ва ти за ци ји, од но сно 
ку по про да ји ко тор ског Ју го пе тро ла. На 
осно ву ин фор ма ци ја ко је је до био од ко-
ле га из Ју ге пе тро ла у Ре пу блич ком од бо-
ру Син ди ка та енер ге ти ке, он сма тра да је 
то нај у спје шни ја при ва ти за ци ја у Цр ној 
Го ри ко ја ће оста ти и нај бо љи при мјер 
за рад ни ке, али, ка ко ка же, и за ди рек то-
ре. Син ди кат Ју го пе тро ла је, у до го во ру 
са та да шњим по сло вод ством, на пра вио 
Ко лек тив ни уго вор, гдје су ци је ну ра да 
по ве ћа ли за три пу та, и ти ме, прак тич но 
пре ко но ћи, тро стру ко по ве ћа ли пла те. 
На ова кав ин спи ра ти ван при мјер, о ко-
ме, ка ко ис ти че стал но го во ри, скре нуо 
је па жњу Ср ђа ну Ко ва че ви ћу, та да шњем 
из вр шном ди рек то ру ЕПЦГ, и Мир ку Ки-
ли бар ди, ди рек то ру ФЦ Про из вод ња, ка-
да су при је дви је и по го ди не по сје ти ли 
ХЕ  „Пе ру ћи ца“. 

Сле де ћи при мјер у том по гле ду је 
Лу ка Бар, чи јем је по сло вод ству  Вла да 
Цр не Го ре пре по ру чи ла да пот пи ше Со-
ци јал ни про грам ко ји об у хва та 24 пла те 
и 1000 € по го ди ни ста жа. Ваљ да и ми 
за слу жу је мо бар то ли ко, ако не и ви ше,  
јер смо моћ ни ји у сва ком по гле ду. Је-
сте да смо мо но пол на дкје лат ност, али 
не мо же се без Елек тро при вре де ко ја 
је по кре тач дру штва, не са мо у Цр ној 
Го ри, не го и сву да у сви је ту, на гла ша ва 
Осто јић.

И по ред из гу бље ног вре ме на, наш 
са го вор ник ипак сма тра да ће Син ди кат  
до би ти шан су при ли ком пот пи си ва ња ку-
по про дај ног уго во ра, јер је чуо на ја ве да 
ће би ти укљу че ни у пре го во ре ка да до ђе 
на ред со ци јал ни про грам, од но сно син-
ди кал на про бле ма ти ка. 

При том, на ду му ули ва ју и  стра те-
шки парт не ри из Европ ске уни је, ко ји ће 
до ћи из сре ђе них сре ди на и др жа ва у ко-
ји ма је Син ди кат као ин сти ту ци ја бу квал-
но парт нер и вла сти, а ка мо ли по сло вод-
ства, што је ве ли ка шан са и за Син ди кат 
ЕПЦГ. По што су то љу ди ко ји су на у чи ли 
на та кав на чин ра да, увје рен сам да ће 
при хва ти ти и нас као озбиљ не и рав но-
прав не уче сни ке у тим пре го во ри ма, ка-
же Осто јић.

Сво је увје ре ње он те ме љи и на чи-
ње ни ци да ве ћи ну чла но ва но ве Син ди-
кал не ор га ни за ци је за по сле них ЕПЦГ 
чи не рад ни ци ФЦ Про из вод ња, ко ја је 
осно ва све га у Елек тро при вре ди и као 
та ква, а по го то во ХЕ „Пе ру ћи ца“, има 
по се бан ре спект у оста лим дје ло ви ма 
Ком па ни је. Ипак, Про из вод ња не мо-
же функ ци о ни са ти без Ди стри бу ци је, 
Пре но са и Снаб ди је ва ња, све је то, по 
Осто је ви ће вим ри је чи ма, јед на цје ли на, 
је дан ор ке стар гдје свак тре ба да сви ра 
на свом ин стру мен ту, али под вођ ством 
до брог ди ри ген та.

 - Сви за по сле ни и по сло вод ство мо-
ра ју би ти свје сни да са мо за јед нич ким 
сна га ма, обо стра ним ра зу ми је ва њем, по-
што ва њем, по вје ре њем и спрем но шћу на 
са рад њу мо же мо учи ни ти пу но, на гла ша-
ва Осто јић. 

Ра ди ће се тим ски

Г ово ре ћи о пред сто је ћим ак тив но сти-
ма, наш са го вор ник нас је ин фор ми-

сао и о на чи ну ра да у но вом син ди ка ту ко ји 
ће, ка ко је ис та као, ра ди ти тим ски и не ће 
би ти "со ли ра ња". Ни јед ну од лу ку не ћу до-
ни је ти а да се прет ход но не кон сул ту јем са 
ко ле га ма из Из вр шног од бо ра. На свим раз-
го во ри ма, пре го во ри ма и до го во ри ма, ко ји-
ма ћу као пред став ник Син ди кал не ор га ни-
за ци је за по сле них при су ство ва ти пре но си-
ће по сло вод ству ста во ве Из вр шног од бо ра, 

а Из вр шном од бо ру ста во ве по сло вод ства, 
ка же он.   

- Ни је нам по шло за ру ком, иако смо 
има ли ис кре ну на мје ру и же љу, да са чу-
ва мо је дин ствен син ди кат. На да ли смо 
се и ту смо из гу би ли до ста вре ме на, јер 
смо ми сли ли да ће то до ћи на сво је. Наш 
је циљ,сто га, да за по сле ни бу ду оба ви је-
ште ни на пра ви на чин, да са зна ју раз ло-
ге, па се на дам се да ће ве ли ки ис ко рак 
би ти упра во овај чла нак ко ји ће иза ћи у 
на шем ли сту. По што смо ре ги стро ва ни 
као зва нич на ор га ни за ци ја по че ће мо да 
оби ла зи мо дје ло ве Елек тро при вре де, 
да рад ни ци ма по ја сни мо на ше на мје-
ре, ко је ни је су упе ре не ни про тив ко га, 
да пре до чи мо шта их че ка, хо ће ли им 
се де ша ва ти не што ми мо њих, од но сно 
ње го вих пред став ни ка, или ће по ку ша-
ти да пре ко сво јих пред став ни ка ути чу 

на сво ју бу дућ ност. Ако сју тра бу де не ко 
про гла шен за тех но ло шки ви шак да не 
оде пот ци је њен, већ са по ште ном и пра-
вом на док на дом, да би мо гао, по го то во 
ако су у пи та њу ре ла тив но мла ди љу ди, 
по че ти не ки (лич ни) би знис или не ку вр-
сту дје лат но сти.

На кра ју раз го во ра он је по звао за по-
сле не из остат ка Елек тро при вре де, од но-
сно оне ко ји ни је су чла но ви но ве син ди-
кал не ор га ни за ци је да сво је вољ но од лу-
че, про ци је не гдје им је пра ви ин те рес. 
Да ли да оста ну у до са да шњем син ди ка-
ту, или да при ђу но вој син ди кал ној ор га-
ни за ци ји. По што се са да шњи син ди кат 
и по ди је лио за то што ни је имао ни ка кву 
са рад њу са по сло вод ством, ми ус по ста-
вља мо са рад њу са по сло вод ством и у том 
сми слу смо у ве ли кој пред но сти у од но-
су на до са да шњи син ди кат и до са да шњи 
на чин ра да. 

- Овим пу тем их по зи вам да нам 
при сту пе да би смо по но во по ста ли је-
дан је дин стве ни син ди кат, јер што смо 
је дин стве ни ји, то смо ја чи, за кљу чио је 
Осто јић

И.З.

ПОСЛОВОДСТВО 
ЖЕЛИ КОРЕКТНУ 

САРАДЊУ
Обе ћа ње из вр шног ди рек то ра да ће га, 
као пред став ни ка Син ди кал не ор га ни-
за ци је, по зи ва ти на сва ку Ко ор ди на ци ју 
ис пу ња ва га оп ти ми змом ка да се ра ди о 
ин фор ми са њу Син ди ка та о ра ду ор га на 
Ком па ни је. То је и сиг нал да по сло вод-
ство же ли ко рект ну са рад њу са Син ди ка-
том, чи ји ће пред став ник би ти у при ли ци 
да са зна шта се и на ко ји на чин та мо рас-
пра вља, што ће пре но си ти син ди кал ним 
ор га ни ма и члан ству.

КУ - НАЈВЕЋИ УСПЈЕХ 
ДОСАДАШЊЕГ 
ЈЕДИНСТВЕНОГ 

СИНДИКАТА

Б ез об зи ра на по дје ле ко је су до ве-
ле до осни ва ња но ве ор га ни за ци је 

за по сле них, Зо ран Осто јић ипак не ма 
ло ше ри је чи за до са да шњи је дин стве-
ни Син ди кат ЕПЦГ, чи ји је нај ве ћи успјех 
из ван ре дан Ко лек тив ни уго вор, ко ји је, 
ка ко ис ти че, био из над оче ки ва ња и нај-
ве ћих оп ти ми ста, што се мо ра при зна ти. 
Ме ђу тим, по ње му, то ни је за слу га са мо 
чел ни ка, већ свих ко ји су на то ме би ли 
ан га жо ва ни, ме ђу ко ји ма је и он, сти ца-
јем окол но сти, био у пре го ва рач ком ти-
му за гран ски ко лек тив ни уго вор. Том 
при ли ком су пред став ни ци Ре пу блич ког 
Гран ског син ди ка та енер ге ти ке на пре-
го во ри ма са При вред ном ко мо ром Цр не 
Го ре по пра ви ли ко е фи ци јен те из прет-
ход ног Ко лек тив ног уго во ра за 30 од сто, 
а он да је и По је ди нач ни КУ по пра вљен за 
још 40 про це на та, та ко да су, у про сје ку 
око 70 од сто у ЕПЦГ по ве ћа не пла те, ко-
е фи ци јен ти и ци је на ра да. То је ве ли ка 
ствар ко ја ни је за под цје њи ва ње, ка зао 
је Осто јић
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Д а у Син ди кал ној ор га ни за ци ји Елек тро-
при вре де Цр не Го ре ни је све она ко ка ко 

би тре ба ло да бу де, што сва ка ко ни је до бро, 
с об зи ром да је ова елек тро е нер гет ска ком па-
ни ја ушла у про цес до ка пи та ли за ци је и дје ли-
мич не при ва ти за ци је, ко ји би, по ред оста лог, 
тре ба ло да до не се и на гла ше ни ју уло гу Син-
ди ка та као асо ци ја ци је ко ја шти ти ин те ре се 
за по сле них, по ка за ла су нај но ви ја де ша ва ња 
у овој рад нич кој ор га ни за ци ји.. 

Ма да кри за у од но си ма Син ди кат - по-
сло вод ство тра је већ дви је го ди не, из би ла је 
на ви дје ло тек не дав но. Јаз је би вао све ве ћи, 
па се због не у са гла ше но сти ста во ва до шло у 
си ту а ци ју ка да се ви ше ни је мо гао пре мо сти-
ти, већ се због пре ки да ко му ни ка ци је са по-
сло вод ством Ком па ни је од ра зио и на од но се 
уну тар са мог Из вр шног од бо ра Син ди кал не 
ор га ни за ци је. Пре ви ра ња су до ве ла до то га да 
су се дви је стру је пот пу но раз и шле по пи та-
њу одр жа ва ња ван ред них из бо ра, на кон че га 
је по чет ком ју ла и осно ва на но ва Син ди кал на 
ор га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ, ко ју су фор-
ми ра ле син ди кал не по дру жни це ХЕ „Пе ру ћи-
ца“, ХЕ „Пи ва“,  ТЕ „Пље вља“, ФЦ Снаб ди-
је ва ње, ЕД Ник шић, и то од стра не оних по-
вје ре ни ка ко је је Из вр шни од бор је дин стве не 
ор га ни за ци је ис кљу чио из члан ства, а њи ма 
су се при кљу чи ли и по вје ре ни ци Ди рек ци је 
Дру штва и ЕД Бе ра не. 

Де си ло се оно што вје ро ват но ни јед на 
стра на ни је же ље ла. Али, ре ал ност је, по пра-
ви лу, нај че шће друк чи ја од же ља, па је VII 
ван ред на сјед ни ца Из вр шног од бо ра Син ди-
кал не ор га ни за ци је одр жа на 29. ју на у Под го-
ри ци озна чи ла ко нач ни раз лаз дви је стру је у 
Из вр шном од бо ру. 

И по ред ми шље ња да је умје сто раз два-
ја ња и усит ња ва ња по треб ни је је дин ство 
Син ди ка та, ипак је, по што су сви оста ли при 
сво јим ста во ви ма, ве ћи ном гла со ва, до не се на 
од лу ка о ис кљу че њу по вје ре ни ка ЕД Ник шић, 
ХЕ „Пе ру ћи ца“, ТЕ „Пље вља“, ХЕ „Пи ва“ и 
ФЦ Снаб ди је ва ње из члан ства Син ди кал-
не ор га ни за ци је Елек тро при вре де Цр не Го ре 
А.Д. Ник шић, уз обра зло же ње да су се они, 
по што су на сту пи ли са за јед нич ком ини ци-
ја ти вом, из ја сни ли про тив до са да шњег ра да 
Син ди кал не ор га ни за ци је и са ми се бе ис кљу-
чи ли из син ди кал ног члан ства на на чин што 
су се из ја сни ли да ви ше не же ле би ти чла но ви 
ове син ди кал не ор га ни за ци је.

На са стан ку ко ји је 30. ју на у Ник ши-
ћу ор га ни зо ва ла Син ди кал на по дру жни ца 
Ди рек ци је Дру штва са те мом „Де ша ва ња 
у Син ди кал ној ор га ни за ци ји ЕПЦГ“, ко јој 
је при су ство вао и пред сјед ник Син ди кал не 
ор га ни за ци је Сло бо дан Кри во ка пић, по ред 
оста лог је ис так ну то да је нај ва жни ји циљ 
син ди кал не бор бе из ра да ква ли тет ног Со-
ци јал ног про гра ма и Ко лек тив ног уго во ра. 

Исто та ко, још јед ном је на гла шен зна чај је-
дин стве ног и сна жног Син ди ка та Елек тро-
при вре де, ко ји се, баш та кав, и мо гао  из-
бо ри ти за је дан од нај бо љих Ко лек тив них 
уго во ра Цр ној Го ри. . 

Ма ло број ни рад ни ци Ди рек ци је на овом 
син ди кал ном збо ру из но си ли су и про бле ме 

ко ји их ти ште, као што је, на при мјер, стам-
бе на про бле ма ти ка, али и од но си на по слу и 
усло ви ра да, док се во зач Пре драг Гој ко вић  
за хва лио Сло бо да ну Кри во ка пи ћу на бла го-
вре ме ном ан га жо ва њу у Кли нич ко-бол нич ком 
цен тру Под го ри ца, гдје је ле жао због озбиљ-
них здрав стве них про бле ма, ка да су ин тер ве-
ни са ла чак че ти ри кар ди о хи рур га, што му је 
спа си ло жи вот.

И.З.

ДЕШАВАЊА У ДОСАДАШЊОЈ ЈЕДИНСТВЕНОЈ СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕПЦГ

ко ји их ти ште, као што је, на при мјер, стам-
бе на про бле ма ти ка, али и од но си на по слу и 

Из гу бље но је дин ство Син ди ка та
Пре ви ра ња у Син ди кал ној ор га ни за ци ји ЕПЦГ кул ми ни ра ла за хтје вом за смје ну 

ње ног пред сјед ни ка Сло бо да на Кри во ка пи ћа и за фор ми ра ње но вог Син ди ка та

У Гран ском син ди ка ту 
енер ге ти ке Цр не Го ре 

су, пре ма ри је чи ма пред сјед-
ни ка Ми ло ра да Тер зи ћа, 
по ку ша ли да са чу ва ју је дин-
ство Син ди кал не ор га ни за-
ци је ЕПЦГ, јер су сма тра ли 
да је основ на сна га син ди ка та 
упра во у је дин ству и со ли-
дар но сти. Али, и по ред то га, 
до шло је до ства ра ња дру ге 
син ди кал не ор га ни за ци је ко-
ја је ре ги стро ва на ових да на, 
што им је омо гу ћио За кон 
о ра ду, до ни јет 23. ав гу ста 
2008. го ди не и то је ре ал ност у ЕПЦГ ко ја се 
не мо же пре не бре ћи.

По ми шље њу Тер зи ћа, то што је до-
шло до ци је па ња је дин стве ног Син ди ка та 
Елек тро при вре де - ни је до бро, јер ће ова ква 
си ту а ци ја си гур но оте жа ти син ди кал не ак-
тив но сти на ни воу ЕПЦГ, али и у Гран ском 
син ди ка ту, а то рад ни ци ма Елек тро при вре де 
у овом тре нут ку ни је би ло по треб но, с об зи-
ром да пред сто је ак тив но сти на из ра ди гран-
ског Ко лек тив ног уго во ра, а за тим и по је ди-
нач ног КУ на ни воу Дру штва, ко ји ће са по-
сло дав цем пот пи са ти тзв. „ре пре зен та тив на“ 
син ди кал на ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, у овом 
тре нут ку се, ка же Тер зић, по ста вља пи та ње 
ко ја је од ове дви је ор га ни за ци је ре пре зен-
та тив на, по што још уви јек у Цр ној Го ри не-
ма за ко на о ре пре зен та тив но сти Син ди ка та, 
ма да су ак тив но сти на ње го вом до но ше њу у 
то ку,  па ту по сто ји прав на пра зни на. Ина-
че, рад на вер зи ја овог за кон ни је про шла на 
сјед ни ци Скуп шти не Са ве за син ди ка та ЦГ, 
ко ја је одр жа на сре ди ном ју ла ове го ди не. 
Због то га се на сто ји да но ву вер зи ју За ко-
на из ра ди Со ци јал ни са вјет Цр не Го ре ко ји 
са чи ња ва ју пред став ни ци сва три со ци јал на 
парт не ра: Син ди ка та, Вла де и Уни је по сло-

да ва ца Цр не Го ре, об ја шња-
ва Тер зић до да ју ћи да су до 
са да, као основ ни па ра ме три 
за ре пре зен та тив ност, узи ма-
ни број чла но ва и спо соб ност 
син ди кал не ор га ни за ци је да 
што успје шни је за сту па сво је 
члан ство пред по сло дав цем.

Он да ље ка же да ће, с 
об зи ром на пред сто је ће ак-
тив но сти на из ра ди гран ског 
и по је ди нач ног КУ ко ји су 
нај зна чај ни ји до ку мен ти за 
за по сле не, ко ја год од ове 
дви је ор га ни за ци је бу де ре-

пре зен та тив на има ти оба ве зу да са ра ђу је са 
оном дру гом у из ра ди овог ак та, чи ме ће до-
при ни је ти бо љем за сту па њу и оства ри ва њу 
пра ва за по сле них. 

- У ин те ре су је рад ни ка Елек тро при вре-
де, у овом вр ло ва жном и пре суд ном тре-
нут ку за ЕПЦГ, у ко јем се ел. енер гет ска 
ком па ни ја при ва ти зу је и до ка пи та ли зу је, 
што ће, си гур но, ути ца ти на еко ном ско-со-
ци јал ни ста тус за по сле них и њи хо ва пра ва 
и оба ве зе, за кљу чи ва ње и пот пи си ва ње по-
је ди нач ног КУ ко је, на кра ју, мо же оба ви ти 
ре пре зен та тив на син ди кал на ор га ни за ци ја, 
или чак обје за јед но, ка же Тер зић.

Он, та ко ђе, сма тра.да ће у но вој ре ал но-
сти би ти оте жан и рад Гран ског син ди ка та на 
сва ком пла ну, а по себ но на из ра ди Гран ског 
КУ због то га што ће и ту би ти по ла ри за ци је 
чла но ва-пред став ни ка Ре пу блич ког од бо ра. 

- У овој ор га ни за ци ји ће се, ме ђу тим, мак-
си мал но тру ди ти да са чу ва ју је дин ство ка ко 
би енер ге ти ка, као јед на од нај ја чих гра на у 
СС ЦГ, успје шно за сту па ла ин те ре се сво јих 
чла но ва пред со ци јал ним парт не ри ма, ре као 
нам је на кра ју Ми ло рад Тер зић, пред сјед ник 
Гран ског син ди ка та енер ге ти ке Цр не Го ре.

Б.М.

МИ ЛО РАД ТЕР ЗИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ГРАН СКОГ 
СИН ДИ КА ТА ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ О ФОР МИ РА ЊУ ДРУ ГЕ 

СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ У ЕПЦГ

Ре ал ност ко ја се 
не мо же пре не бре ћи

Милорад Терзић

СИНДИКАТСИНДИКАТ
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МИ ЛИН КО РА И ЧЕ ВИЋ  
ФЦ ПРО ИЗ ВОД ЊА

У Функ ци о нал-
ној цје ли ни Про-
из вод ња при зна ње 
нај бо љег у 2009. 
го ди ни при па лао 
је Ми лин ку Ра и-
че ви ћу, ди пло ми-
ра ном ма шин ском 
ин же ње ру, ко ји је 
за по слен у Хи дро-

е лек тра ни „Пи ва“. Од 1985. го ди не он је 
у овој ХЕ ра дио на по сло ви ма од го вор ног 
ин же ње ра за ма шин ску опре му и во де ћег 
ин же ње ра за про из вод не агре га те, а већ 
три на ест го ди на, тач ни је од 1996. го ди не, 
успје шно оба вља по сло ве ше фа Слу жбе 
одр жа ва ња.

Успје шно шћу у ор га ни за ци ји ко ја зах-
ти је ва ње го во рад но мје сто, као и лич ним 
не се бич ним за ла га њем на свим рад ним за-
да ци ма и по вје ре ним му по сло ви ма Ми лин-
ко је, ка ко пи ше у пред ло гу ко ји је пот пи сао 
ди рак то р ФЦ Про из вод ња Мир ко Ки ли-
бар да, до при нио по сти за њу од лич них ре-
зул та та у по гле ду обез бје ђе ња по гон ске 
спрем но сти и си гур но сти ра да ХЕ „Пи ва“.

РА ДИ ВО ЈЕ КР КЕ ЉИЋ  
ФЦ ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА
Као шеф Одје-

ље ња за одр жа ва ње 
ФЦ Ди стри бу ци ја 
По го ри ца, ди пло-
ми ра ни елек тро-
ин же њер Ра ди во је 
Кр ке љић је сво јим 
зна њем, ра дом, од-
лич ном ор га ни за-
ци јом по сла и ауто ри те том учи нио да се по-
стиг ну ве о ма до бри ре зул та ти у ра ду еки пе 
ко јој је на че лу.

Ка ко се на во ди у обра зло же њу ФЦ Ди-
стри бу ци ја По го ри ца, Одје ље ње за одр жа-
ва ње тра фо ста ни ца, да ле ко во да и ка бло ва, 
ко је је за ду же но за одр жа ва ње ТС 35/10 
ки ло вол ти на при мор ју и оп шти на ма на 

сје ве ру Цр не Го ре, а ко јим он ру ко во ди, 
од го во ри ло је свим пла ни ра ним за да ци ма 
уз из у зет ну про фе си о нал ност и од го вор-
ност. Ре дов но оба вља ње ре мо на та до при-
ни је ло је сма ње њу бро ја ква ро ва на елек-
тро е нер гет ским објек ти ма, а због до бре 
ор га ни за ци је и про фе си о нал ног од но са 
пре ма по слу ма њи је сте пен ис па да на ди-
стри бу тив ној мре жи.

Струч ном ана ли зом, до бром при пре мом 
и ква ли те том ра да ово одје ље ње је до при-
ни је ло да се све ви ше пре ла зи са ха ва риј-
ског на пре вен тив но одр жа ва ње си сте ма.

СЛО БО ДАН МИ ЛО ВИЋ  
ФЦ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ
Сло бо дан Ми-

ло вић, ре фе рент 
за фак ту ри са ње и 
на пла ту ин ду стриј-
ских и ко мер ци-
јал них по тро ша ча 
у Ор га ни за циј ској 
је ди ни ци Снаб ди је-
ва ње Под го ри ца, је 
рад ник ко ји од го вор но оба вља свој по сао. 
Мак си мал но по све ћен сво јим рад ним за да-
ци ма, са мо и ни ци ја ти ван и ве о ма кре а ти ван, 
по себ но ка да се ра ди о уна пре ђе њу про це са 
по сло ва ња, успје шно одо ли је ва при ти ску 
по сла ко ји не тр пи од ла га ње.

У прет ход ном пе ри о ду, пи ше у пред ло-
гу ру ко во ди о ца Снаб ди је ва ња Под го ри ца, 
Ива не Ра ду ло вић Га то лин, при хва тио се 
оба ве за сво јих ко ле га ко ји су ду же ври је ме 
би ли на бо ло ва њу или го ди шњим од мо ри-
ма и сам, без ичи је по мо ћи, ефи ка сно за вр-
ша вао све по вје ре не за дат ке, а да ре зул та ти 
ни је су из гу би ли на ква ли те ту.

ДО БРИ ЛА НИ КО ЛИЋ  
ДИ РЕК ЦИ ЈА ДРУ ШТВА
До бри ла Ни ко лић, ар хи вар у Слу жби 

за оп ште по сло ве Ди рек ци ја Дру штва у 
Ник ши ћу, рад ни од нос у Елек тро при вре ди, 
у ко јој не пре кид но ра ди 38 го ди на, је за сно-
ва ла 4. ма ја 1971.

Од 1980. го ди не, па до да нас, рас по ре-
ђе на је на по сло ви ма ар хи ва ра, што је чи-

ње ни ца ко ја по ка-
зу је ње ну из у зет ну 
и ри јет ку по све ће-
ност Елек тро при-
вре ди и од го вор ном 
по слу ко ји оба вља 
ско ро три де це ни је.

По сли је ових 
по да та ка, ка ко је 
обра зло же но у Сек-
то ру за прав не, ка дров ске и оп ште по сло ве 
Ди рек ци је ЕПЦГ, су ви шно је сва ко да ље 
обра зло же ње ко је До бри лу пре по ру чу је за 
по себ ну на гра ду, већ ће мо са мо ис та ћи да 
она ни кад не ко ри сти па у зу у то ку рад ног 
вре ме на, а го ди шњи од мор је ди но уко ли ко 
јој то до зво ли обим ни и од го вор ни по сао 
ко ји оба вља, али ни кад по свом из бо ру.

МИ ЛОШ ТО МИЋ  
ОЦ ЕЛЕК ТРО ГРАД ЊА
Ми лош То-

мић, рас по ре ђен на 
рад но мје сто елек-
тро мон тер II, рад ни 
од нос у Елек тро-
при вре ди Цр не Го-
ре за сно вао је 1987. 
го ди не. Го ди не 
про фе си о нал ног и 
од го вор ног ра да на 
да ле ко во ди ма свих на пон ских ни воа пре-
по ру чи ле су га за ову на гра ду, о че му су се 
за по сле ни тај ним гла са њем у ве ли ком про-
цен ту из ја сни ли.

Ве о ма ис ку сан, од го во ран и са вје сан 
сва ки по вје ре ни за да так оба вља ква ли тет-
но, бла го вре ме но и без од ла га ња. На по слу 
је не се би чан, си гу ран и бла го вре мен. Не 
са мо што по шту је рад но ври је ме, већ је на 
рад ном мје сту и ви кен ди ма, пра зни ци ма и 
кад год се за то ука же при ли ка.

За ово при зна ње га, ка ко је ис та као у 
свом пред ло гу Ран ко Ра ду ло вић, ди рек тор 
Елек тро град ње Под го ри ца, осим пре да ног 
и од го вор ног ра да, на да све пре по ру чу ју 
ње го ви мо рал ни ква ли те ти и од нос пре ма 
ко ле га ма и са рад ни ци ма, код ко јих је ве о ма 
оми љен. Спре ман је да по мог не кад год за-
тре ба не ште де ћи ни труд ни ври је ме.

И.З.

ЗА ДАН ПРЕД У ЗЕ ЋА

Нај бо љи у 2009. годиниНај бо љи у 2009. години
С об зи ром да ће овај број на шег ли ста иза ћи уочи Да на Пред у зе ћа – 19. ав гу ста, овог пу та ће мо име на рад ни ка 

ко ји су за слу жи ли при зна ње нај бо љег у сво јим функ ци о нал ним цје ли на ма у 2009. го ди ни об ја ви ти при је уру чи-
ва ња на гра да на све ча но сти ко ја ће се по во дом на ве де ног да ту ма ове го ди не одр жа ти у Тер мо е лек тра ни Пље вља.

На да мо се да нам на гра ђе ни рад ни ци, али и пред ла га чи, као и они ко ји ће им у име Елек тро при вре де уру чи ти 
на гра де не ће за мје ри ти што смо ма ло по жу ри ли да им, за јед но са на шим чи та о ци ма, пр ви че сти та мо и по же ли-
мо да та ко бу ду успје шни и у бу ду ће. 

ПРИЗНАЊА
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К а ко је у пр вом по лу го ђу 2009. го ди не 
те кла на пла та елек трич не енер ги је у 

кон зу му Елек тро при вре де Цр не Го ре и ко ји 
су про бле ми пра ти ли ак тив но сти на на пла ти 
по тра жи ва ња у том пе ри о ду?

Од го вор на то пи та ње про на шли смо у 
„Из вје шта ју о ре а ли зо ва ној на пла ти елек-
трич не енер ги је за пе ри од ја ну ар – јун 2009. 
го ди не“, ко ји је при пре ми ла ФЦ Снаб ди је ва-
ње, из ко јег пре но си мо ка рак те ри стич не по-
дат ке и ко мен та ре.  

По ве ћан дуг ди рект них по тро ша ча

Д у го ва ња ди рект них по тро ша ча за ис по-
ру че ну елек трич ну енер ги ју на дан 30. 

јун 2009. го ди не из но си ла су 33.828.826,08 €. У 
пр вом по лу го ђу КАП је ду го вао 23.356.763,06 
€, Же ље за ра Ник шић 8.556.532,62 €, а Же ље-
зни це ЦГ 1.915.530,40 €  Умје сто 28.947.255,83 
€, ко ли ко је елек трич не енер ги је, у пе ри о ду 
ја ну ар – јун 2009. го ди не, фак ту ри са но ди-
рект ним по тро ша чи ма, на пла ће но је са мо 
5.298.881,40 €. Од на ве де не су ме вир ман ски 
је на пла ће но 1.118.198,60 €, а оста ло су ком-
пен за ци је. Ма да је дио ду га Же ље зни ца Цр не 
Го ре у из но су од 1.691.836,06 €, пре ма оба-
вје ште њу Ми ни стар ства фи нан си ја, пре у зе ла 
Вла да Цр не Го ре, још уви јек ни је су до би је-
на рје ше ња на осно ву ко јих би се из вр ши ло 
раск њи жа ва ње по ме ну тих оба ве за у за мје ну 
за дуг Елек тро при вре де по осно ву ПДВ-а. 
Укуп на по тра жи ва ња код ди рект них по тро ша-
ча по след њег да на ју на 2009. у од но су на 31. 
де цем бар 2008. ве ћа су за 3,38 пу та. Раз ло зи 
за ова кво ста ње ле же у по сле ди ца ма гло бал не 
еко ном ске кри зе ко ја је иза зва ла ве ли ки пад 
ци је на алу ми ни ју ма и че ли ка што је има ло 
знат не по сле ди це на по сло ва ње нај ве ћих по-
тро ша ча Елек тро при вре де Црне Го ре.

Ка да је у пи та њу на пла та по тра жи ва ња за 
утро ше ну елек трич ну енер ги ју код ди стри-
бу тив них по тро ша ча, тре ба има ти на уму да 
сва ко пр во по лу го ђе ка рак те ри шу два раз ли-
чи та квар та ла, ка ко по фак ту ра ма, та ко и по 
на пла ти. По пра ви лу по след њих го ди на, пр ви 
квар тал је, сва ка ко нај те жи, у пр вом ре ду због 
из у зет но ве ли ких мје сеч них фак ту ра услед 
по ве ћа не по тро шње у свим ка те го ри ја ма по-
тро шње, као и због знат ног бро ја ре кла ма ци ја 
на ис по ста вље не ра чу не ко ји уз не га тив ну ме-
диј ску кам па њу до при но си опа да њу сте пе на 
на пла те. Ме ђу тим, у дру гом квар та лу пр вог 
по лу го ђа ко јег ка рак те ри шу ма ње фак ту ре и 
ве ћи сте пен на пла те по ку ша ва се на до мје сти-
ти же ље ни сте пен на пла те.

Оп шти ути сак је да је гло бал на еко ном ска 
кри за осјет но до при ни је ла сла би јој струк ту ри 
на пла те, ко ја се нај ви ше ефек то ва ла кроз пад 
вир ман ске и по ве ћа њу на пла те пу тем ком пен-

за ци ја, као и ка шње њу пла ћа ња фак ту ра по-
тро ша ча ко ји су до са да ре дов но из ми ри ва ли 
сво је оба ве зе за утро ше ну елек трич ну енер-
ги ју.

У пр вом по лу го ђу 2009. у од но су на прет-
ход ну го ди ну, сход но од лу ка ма Вла де Цр не 
Го ре, по ја вљу ју се и но ви мо да ли те ти пла ћа-
ња ра чу на за стру ју, као што је, на при мјер, 
пла ћа ње ди је ла фак ту ра по тро ша ча пу тем 
одо бре них суб вен ци ја у обје ка те го ри је по-
тро шње ко је Елек тро при вре да фак ту ри ше 
Ми ни стар ству за еко ном ски раз вој Вла де 
Цр не Го ре, или пак пла ћа ње утро ше не елек-
трич не енер ги је об ве зни ца ма Фон да ПИО за 
по тро ша че из ка те го ри је до ма ћин ства.

С об зи ром да у окви ру усво је ног пе то го-
ди шњег би знис пла на за пе ри од 2009 -2013. 
го ди на ни је де фи ни сан мје сеч ни план на пла-
те, као па ра ме тар по ко ји ма је вр ше на на пла та 
по слу жи ла је упо ред на ана ли за оства ре не на-
пла те у овој са истим мје се ци ма у прет ход ној 
го ди ни. Из тог раз ло га ана ли за је ра ђе на на 
ба зи укуп не фак ту ри са не и на пла ће не елек-
трич не енер ги је у пр вим квар та ли ма те ку ће и 
прет ход не го ди не.

Не по вољ ни ја струк ту ра на пла те

У пе ри о ду ја ну ар – јун 2009. го ди не по-
тро ша чи ма на ди стри бу тив ном ни воу 

фак ту ри са но је укуп но 115.863.729,41 €, од 
че га у ка те го ри ји до ма ћин ства 61.291.981,35 € 
а у ка те го ри ји оста ла по тро шња 54.538.474,11 
€, што пред ста вља по раст у од но су на исти пе-
ри од прет ход не го ди не за 13.703.788,68 €, од-
но сно за 13,38 од сто. Гле да ју ћи по ка те го ри ја-
ма по тро шње, фак ту ра до ма ћин ста ва ве ћа је 
за 12.781.449,30 € или 26,32 од сто, док је фак-
ту ра оста ле по тро шње по ра сла за 1.059.223,16 
€ или за 1,01 од сто. Раз лог за ова кве трен до ве 
ра ста ле жи у тзв. та риф ном пу ту пре ма ко јем 
је у то ку прет ход не 2008. го ди не ци је на елек-
трич не енер ги је за оста лу по тро шњу има ла 
тренд па да док је за до ма ћин ства ра сла. Ова 
чи ње ни ца се не га тив но од ра зи ла на на пла ту 
по тра жи ва ња јер се фак ту ра пре се ли ла на ве-
ћи број су бје ка та код ко јих је ре а ли за ци ја на-
пла те знат но те жа.

Сход но од лу ци Вла де Цр не Го ре о суб-
вен ци о ни са њу елек трич не енер ги је од фак-
ту ри са ног из но са Ми ни стар ству за еко ном-
ски раз вој фак ту ри са но је 9.666.616,92 €, што 
пред ста вља 8,34 од сто укуп но фак ту ри са не 
елек трич не енер ги је ди стри бу тив ним по тро-
ша чи ма у пр вих шест мје се ци 2009. го ди не.

Укуп на на пла та за пр во по лу го ђе из но си-
ла је 90.828.240,65 €, од но сно 78,39 од сто од 
фак ту ри са не елек трич не енер ги је, што зна чи 
да је на пла та у од но су на исти пе ри од прет-
ход не го ди не ма ња за 7,84 од сто. Ова квом па-

ду сте пе на на пла те у од но су на 2008. го ди ну 
до при ни је ла је и чи ње ни ца да оба ве зе Вла-
де по осно ву суб вен ци о ни са ња по тро ша ча у 
2009. ни је су ре а ли зо ва не.

Уко ли ко би се фак ту ри са ле суб вен ци је у 
из но су од 9.666.616,92 €, ко је ће на кон упла-
те од стра не Ми ни стар ства фи нан си ја би-
ти раск њи же не, укуп на на пла та би из но си ла 
100.494.857,57 €, од но сно 86,74 од сто фак ту ри-
са не елек трич не енер ги је у пр вих шест мје се-
ци 2009. го ди не, па би у од но су на исти пе ри од 
прет ход не го ди не би ла ве ћа за 0,39 од сто.

Гле да но по ор га ни за ци о ним је ди ни ца-
ма Снаб ди је ва ња, сте пен на пла те се кре ће од 
66,49 до 89,53 од сто у Тив ту. 

Уку пан сте пен на пла те код оста ле по тро шње 
из но си 79,09 од сто (што је за 6,27 од сто ма ње 
не го у истом пе ри о ду 2008.), а код до ма ћин ста ва 
77,77 од сто (или 6,77 од сто ма ње од оства ре ња у 
истом раз до бљу прет ход не го ди не).

Чи ње ни ца је да фак ту ри са не суб вен ци је 
за пр во по лу го ђе 2009. го ди не, ко је још ни-
је су ре а ли зо ва не, има ју зна ча јан ути цај на 
спе пен на пла те. Уко ли ко би се ура чу на ле 
про књи же не упла те из ба зе  би лин га за слу-
чај да се ре а ли зо ва ло пла ћа ње фак ту ри са них 
суб вен ци ја, оства ре ни сте пен на пла те у пр-
вих шест мје се ци те ку ће го ди не за оста лу 
по тро шњу из но сио би 89,89 осто и био би 
за 4,53 од сто ве ћи у од но су на исти пе ри од 
2008, а у слу ча ју ре а ли за ци је фак ту ри са них 
суб вен ци ја на пла та код до ма ћин ста ва, чи ји 
би сте пен из но сио 83,92 од сто, би ла би за 
0,62 од сто ни жа у од но су на оства ре ње у пр-
вом пе ри о ду прет ход не го ди не.

У укуп ном ре зул та ту на пла те у пр вом 
по лу го ђу 2009. го ди не вир ман ска на пла та 
је уче ство ва ла са 88,12 од сто, ком пен за ци је 
са 8,7 про це на та, а об ве зни це са 3,19 од сто. 
Нај ма њи про це нат на пла те го то ви ном био је 
у Пље вљи ма 57,70 од сто, а нај ве ћи у Тив ту 
96,02 од сто.

Струк ту ра на пла те у пр вих шест мје се ци 
ове го ди не је не по вољ ни ја у од но су на исти 
пе ри од 2008. Вир ман ска на пла та је сма ње на 
за 4,77 про це на та, док је на пла та пу тем ком-
пен за ци о них пла ћа ња по ра сла за 1,74 од сто. 
Основ ни раз лог за пад на пла те вир манскм 
пу тем је не ли квид ност при вред них су бје ка-
та ко ја је ди рект но про у зро ко ва на гло бал ном 
еко ном ском кри зом.Уво ђе ње суб вен ци ја и об-
ве зни ца Фон да ПИО по зи тив но се од ра зи ло 
на ви си ну на пла те, али се не га тив но од ра зи ло 
на струк ту ру оства ре не на пла те. У слу ча ју ка-
да се у оства ре ну на пла ту укљу че суб вен ци је 
(чи ја је на пла та из вје сна), сма њу је се про це-
нат вир ман ске на пла те са са да шњих 8,12 про-
це на та, на 79,64 од сто. Уко ли ко би се на пла ти-
ле фак ту ри са не суб вен ци је (за пе ри од ја ну ар 
– април 2009.), уку пан сте пен на пла те у пр вом 
по лу го ђу 2009. го ди не, ко ји је из но сио 86,74 
од сто, био би за 039 од сто ве ћи од оства ре ња 
у истом пе ри о ду про шле го ди не.

И.З.    

РЕ ЗУЛ ТА ТИ НА ПЛА ТЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ У ПР ВОМ ПО ЛУ ГО ЂУ 2009.

ду сте пе на на пла те у од но су на 2008. го ди ну
до при ни је ла је и чи ње ни ца да оба ве зе Вла-
де по основу субвенционисања потрошача у

Ма ња на пла та го то ви ном
Пад вир ман ске и по ве ћа ње на пла те пу тем ком пен за ци ја, уз ка шње ње пла ћа ња 

по тро ша ча ко ји су до са да ре дов но из ми ри ва ли сво је оба ве зе за утро ше ну стру ју
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Г ру па про гра ме ра, на че лу са ру ко во ди о-
цем Центра за ин фор ма ци о не технологије 

ЕПЦГ Стан ком Вуј ко ви ћем, у ко јој су би-
ли На та ша Па ви ће вић, Зо ран Ра ду ло вић и 
Бран ко По лек сић) кре и ра ла је 11. ју на 2009. 
го ди не „Стра те ги ју раз во ја MIS-a“ (Мен џмент 
ин фор ма тив ни си стем).

Ово ва жно ин фор ма тич но рје ше ње елек тро-
нич ног по сло ва ња ко је су кре и ра ли про гра ме ри 
ЕПЦГ слу жи ће за упра вља ње по слов ним про-
це си ма и по слов ном до ку мен та ци јом (ERP).

Нај кра ће ре че но, ERP (скра ће ни ца од En-
ter pri se Re so ur ce Plan ning) је софт вер ски си-
стем ко ји пра ти све аспек те по сло ва ња јед не 
ком па ни је ко ји је, ка да је им плем нти ран, у мо-
гућ но сти да ин те гри ше по сло ва ње раз ли чи тих 
дје ло ва 

Осно ва за све про це ду ре

„Стра те ги ја раз во ја MIS-a (ERP-a)“ пред ста-
вља, ка ко је оци је ње но на Ко ор ди на ци ји из вр-
шног ди рек то ра Дру штва на ко јој је при хва ће-
на, стра те шку осно ву на ко јој су за сно ва не све 
про це ду ре и упут ства ко ја се кре и ра ју у ци љу 
де фи ни са ња функ ци ја ин фор ма ци о ног си сте-
ма.

По ред ин те гра ци је и уни фи ка ци је по слов-
них про це са у сми слу са гле да ва ња по слов них 
до га ђа ја на је дин ствен на чин, те јед но бра зног 
еви ден ти ра ња свих по слов них тран сак ци ја и 
до га ђа ја у апли ка тив ном си сте му, циљ стра-
те ги је је по бољ ша ње ко му ни ка ци је и про то ка 
ин фор ма ци ја и по слов не до ку мен та ци је уну тар 
ЕПЦГ, оси гу ра ње еви ден ци је по да та ка - цен-
трал но и на мје сти ма од ви ја ња по слов них до-
га ђа ја, али и да обез би је ди ти си гур ност по да та 
и по у зда ност ин фор ма ци ја кроз ре дов ну ад ми-
ни стра ци ју ба зе по да та ка. До ку мент са др жи 
План ак тив но сти (при о ри тет не до 12 мје се ци и 
стра те шке, ду го роч не) да се нор ма тив но уре де 
ин фор ма тив не ак тив но сти ЕПЦГ са ин кор по-
ри ра ним глав ним аспек ти ма Стра те ги је. 

Због сво је сло же но сти, ка ко пи ше у ма те ри-
ја лу ко ји смо до би ли, до ку мент тре ба усва ја ти 
етап но, пре ма при о ри те ти ма. У овом тре нут ку, 
има ју ћи у ви ду и брз раз вој ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја и њи хов ути цај на про мје не у на чи-
ну по сло ва ња, ра зум но је пред ви дје ти ак тив но-
сти за пе ри од до дви је го ди не. При то ме тре ба 
пре ци зи ра ти и на чин на ко ји се мо гу вр ши ти 
из мје не овог и из ве де них до ку ме на та, у скла-
ду са по тре ба ма и про мје на ма до ко јих до ла зи 
то ком вре ме на.

Стан дар ди за ци ја по слов них про це са је им-

пе ра тив на ра ди сво ђе ња, ре ци мо, де вет ЕПЦГ 
ин стан ци на јед ну, што зна чи да се мо де ли про-
це са и де та љи рад них опе ра ци ја уре де на је дин-
ствен на чин у ци је лој Ком па ни ји, као осно ва 
про це сних зна ња и исто вре ме но као стра те шки 
ре сурс, са ја сно де фи ни са ним за ду же њи ма и 
од го вор но сти ма. 

Ква ли те тан сни мак основ них про це са 
(BPM – Bu si ness Pro ces Ma na ge ment) на ме-
ће се као ну жност и пр ва ак тив ност при је, на 
при мјер, са ме им плен та ци је тех но ло ло шке ар-
хи тек ту ре за ње го ву по др шку, пре вас ход но ка-
ко би се иден ти фи ко ва ли за јед нич ки по слов ни 
про це си на ни воу ци је ле ЕПЦГ, као и они спе-
ци фич ни за по је ди не ор га ни за циј ске дје ло ве.

Гло бал ни аспек ти стра те ги је су: ор га ни-
за ци о ни, по слов но-про це сни, без бје до но сни, 
тех но ло шки (стан дар ди за ци ја, уни фи ка ци ја...) 
и ин ве сти ци о ни.

Да би се оства ри ли ци ље ви Стра те ги је нео-
п ход но је усво ји ти план ак тив но сти са ње ним 
ин кор по ри ра ним глав ним аспек ти ма, а као при-
о ри тет ни за да ци су: Пре ла зак eBS-а на јед ну 
ин стан цу; По ве ћа ње ка па ци те та и без бјед но сти 
WAN ЕПЦГ; Ини ци ја ли за ци ја за BI (упра вља-
ње про це си ма).

Да би се омо гу ћио пре ла зак eBS-а на јед-
ну ин стан цу нео п ход но је ре а ли зо ва ти од ре ђе-
не при прем не ак тив но сти, као што су, из ме ђу 
оста лог, сре ђи ва ње ши фар ни ка ма те ри ја ла на 
ни воу ЕПЦГ и ма пи ра ње на eBS; еви ден ти ра ње 
за хтје ва ка ко за фун ци о нал ним про мје на ма, та-
ко и за уни фи ка ци јом свих ак ту ел них пре гле да 
и из вје шта ја; кон со ли да ци ја свих по да та ка са 
по сто је ћих 9 eBS ин стан ци, њи хо ва уни фи ка-
ци ја и ми гра ци ја та ко сре ђе них по чет них ста-
ња; им пле мен та ци ја на пред не Orac le ар хи тек-
ту ре; им пле мен та ци ја и ин те гра ци ја бла гај не; 
раз вој и ин те гра ци ја ин тер феј са из ме ђу софт-
ве ра ко ји Елек тро при вре да ко ри сти за об ра чун 
пла та и eBS-а; раз вој, ин те гра ци ја и ка сто ми за-
ци ја за ком пен за ци је из ме ђу ку па ца и до ба вља-
ча; раз вој ин тер феј са за куп це (енер ги ја, са гла-
сно сти, услу ге), ко ји ће иден ти фи ко ва ти куп це 
из би линг си сте ма ко је ЕПЦГ тре нут но ко ри сти 
за на пла ту да би се мо гла пра ти ти на пла та по-
тра жи ва ња по куп ци ма у скло пу eBS-а.

Има ју ћи све ово у ви ду, као и чи ње ни цу да 
су мно ге ак тив но сти у IT цен тру ЕПЦГ већ у 
то ку, мо ра ју се обез би је ди ти пред у сло ви да се 
ра ди на из град њи снажног цен тра ли зо ва ног ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ног си сте ма, а са мим 
тим и на пред них мре жних сер ви са и ра чу нар-
ске мре жне ин фра струк ту ре, ко ји има ју за циљ 
да обез би је де: за шти ту по слов них ин фор ма ци ја 
ЕПЦГ; по ве ћа ње про дук тив но сти за по сле них; 

тран спа рент ност по сло ва ња и по што ва ње по-
зи тив них прав них нор ми и ре гу ла ти ва; мо гућ-
ност при сту па по слов ним ин фор ма ци ја ма са 
би ло ког мје ста, у би ло ко је ври је ме са би ло ког 
уре ђа ја; ди на мич ко при ла го ђа ва ње IT си сте ма 
по слов ним по тре ба ма и про це си ма; по ве ћа ње 
ефи ка сно сти и сма ње ње тро шко ва по сло ва ња.

Но ви, пла ни ра ни сер ви си об у хва та ју им-
пле мен та ци ју рје ше ња ко ја ће омо гу ћи ти ефи-
ка сни је и без бјед ни је функ ци о ни са ње цен-
трал не мре же, по ве ћа ње ни воа без бјед но сти 
мре жних ре сур са и ко му ни ка ци ја, те уво ђе ње 
си сте ма за раз мје ну и упра вља ње по ру ка ма 
уну тар Пред у зе ћа и пре ма Ин тер не ту. У том 
ци љу пред ви ђа се на бав ка и им пле мен та ци ја 
ак тив не мре жне опре ме и сер ве ра ко ји ће, са 
јед не стра не, омо гу ћи ти скла ди ште ње и ар хи-
ви ра ње ве ли ке ко ли чи не по да та ка, што са по-
сто је ћом опре мом ни је би ло мо гу ће, а са дру ге 
стра не ве ли ку флек си бил ност, мо гућ ност про-
ши ре ња, као и ви со ке пер фор ман се у по гле ду 
бр зи не при сту па по да ци ма.

Ра ди оства ре ња по ста вље них ци ље ва тре ба 
ре а ли зо ва ти од ре ђе не ак тив но сти, а при је све га 
рас пи са ти тен дер за на бав ку нео п ход ног хар-
две ра и софт ве ра за WAN мре жу ЕПЦГ.

Упра вљач ко-ин фор ма ци ни, веб ор јен ти са-
ни, Би линг си стем мо ра ин те грал но да обу ва-
ти, на опе ра тив ном и ме на џер ском ни воу, све 
по слов не про це се и функ ци о нал но сти ко је су 
по треб не за ефи ка сно и ефек тив но оба вља ње 
по сло ва из до ме на про да је и на пла те елек трич-
не енер ги је. Ин те гри са ни Би линг си стем мо ра 
по сје до ва ти сле де ће тран сак ци о не ин те феј се: 
Ин тер фејс из ме ђу Би линг си сте ма и: руч них 
тер ми на ла; По ште; по слов них ба на ка; eBS-а; 
АМR (Auto ma tic Me te ring and Re a ding) си сте-
ма; веб сај то ва; Call цен тра;  SMS си сте ма; 
си сте ма плат них кар ти ца; ин те фејс из ме ђу Би-
линг си сте ма и (Com pu ter Te lep hony In te gra tion) 
си сте ма.

На бав ка и им пле мен та ци ја Би линг си сте ма 
де фи ни са на је тен дер ском до ку мен та ци јом, док 
је тен дер ски по сту пак у то ку.

Им пе ра тив ни за хтјев је ин те гра ци ја свих 

СТРА ТЕ ГИ ЈА РАЗ ВО ЈА МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАТИВНОГ СИСТЕМА MIS

Станко Вујковић

Ин те гра ци ја и уни фи ка ци ја 
по слов них про це са

Стан дар ди за ци ја по слов них про це са је им пе ра тив на при је све га да би се 
мо де ли про це са и де та љи рад них опе ра ци ја уре ди ли на је дин ствен на чин у 
ци је лој Ком па ни ји, као осно ва про це сних зна ња и исто вре ме но као стра те-
шки ре сурс, са ја сно де фи ни са ним за ду же њи ма и од го вор но сти ма
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про фит них цен та ра у eBS (cac he ma na ge ment) 
на тран сак ци о ном ни воу.

По зи тив ни фи нан сиј ски 
и ор га ни за ци о ни ефек ти

 

К ао ло ги чан смјер и ком по нен та да љег раз-
во ја на ме ће се им пле мен та ци ја ква ли тет-

ног BI (упра вља ње про це си ма - Bu si ness In te li-
gen ce Hype rion EPM) си сте ма ко ји би оси гу рао 
мјер љи ве по зи тив не ефек те на по сло ва ње, ка ко 
фи нан сиј ске та ко и ор га ни за ци о не.

По ми шље њу ауто ра ове стра те ги је, Hype-
rion ће омо гу ћи ти ЕПЦГ ко ри сни ци ма про ак-
тив но упра вља ње по сло ва њем, бр же и ефи ка-
сни је ре ак ци је на про мје не, те њи хо во пред ви-
ђа ње, као и ма ни пу ла ци ју с ве ли ким да та-се то-
ви ма за мо де ли ра ње ком плек сних сце на ри ја, 
прог но за и what-if ана ли за, те мо гућ ност ин те-
гра ци је с MS Of fi  ce om (Word, Ex cel, Po wer Po-
int). За по сле ни ма у Кор по ра тив ном сек то ру ће 
омо гу ћи ти ко ла бо ра тив не, опе ра тив не про це се 
пла ни ра ња за сно ва не на до га ђа њи ма у ци је-

лој Ком па ни ји, у свр ху за до во ља ва ња ши ро ког 
спек тра фи нан сиј ских и опе ра тив них по тре ба. 
Угра ђе ни wor kfl ow да је мо гућ ност си сте мат-
ског при сту па бу џе ти ра њу и тран спа рент но 
пла ни ра ње. Фи нан сиј ско мо де ло ва ње ће по мо-
ћи ме наџ мен ту да лак ше кре и ра con ti gency пла-
но ве, те сти ра ал тер на тив не стра те ги је и бо ље 
ра зу ми је ути цај стра те ги ја и пла но ва на ду го-
роч но по сло ва ње ци је ле Ком па ни је. Hype rion 
Per for man ce Sco re card ће омо гу ћи ти кре и ра ње 
стра те ги ја и ци ље ва, њи хо во ко му ни ци ра ње 
кроз ци је ло Пред у зе ће и пра ће ње KPI-a. Hype-
rion Pro fi  bi lity and Cost Ma na ge ment ће омо гу-
ћи ти от кри ва ње из во ра про фи та бил но сти и 
ак тив но сти ко је ства ра ју до дат ну ври јед ност, 
ви ше ди мен зи о нал ну ана ли зу тро шко ва и про-
фи та бил но сти и кре и ра ње из вје шта ја, пре ци-
зни је ало ци ра ње тро шко ва, ства ра ње нај бо љих 
прак си по сма тра ју ћи про фи та бил ност као мје-

ру по сло ва ња. (ЕПЦГ по сје ду је Orac le li cen ce 
za Hype rion EPM).

С об зи ром да ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
и њи хов бр зи раз вој има ју им пе ра тив ну уло-
гу у упра вља њу про це си ма и на ра ци о нал но 
и еко но мич но по сло ва ње Дру штва, нео п ход-
но је до ни је ти и усво ји ти ак та кор по ра тив не 
IT по ли ти ке у ЕПЦГ А.Д. по свим гло бал ним 
еле мен ти ма стра те ги је: Кор по ра тив но-ор га ни-
за ци о ној, по слов но-про це сној, без бје до но сној, 
тех но ло шкој (стан дар ди за ци ја, уни фи ка ци ја 
итд) и ин ве сти ци о ној IT по ли ти ци.

Раз вој не мо гућ но сти

Р аз вој и при мје на ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја за по тре бе PIS-a ЕПЦГ се ре а ли зу-

је кроз сле де ће ор га ни за ци о не фор ме (ти је ла): 
Ко ор ди на ци ја из вр шног ди рек то ра; Сек тор за 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
Ди рек ци је Дру штва; Цен три (слу жбе, одје ље-
ња, ко ор ди на то ри за IT у функ ци о нал ним цје-
ли на ма.

Ова стра те ги ја 
об у хва та пра ће ње и 
упра вља ње По слов-
но -ин  фор  ма  ци  о -
ног си сте ма (PIS-a, 
ERP-a). Основ ни 
по сту лат је Ме на џер 
ин фор ма ци о ни си-
стем у чи јем је згру је 
Orac le eBS са мо ду-
ли ма за сле де ће про-
це се: Глав на књи га; 
Ана ли ти ка до ба вља-
ча и ку па ца (услу ге); 
Ма те ри јал но ма га-
цин ско по сло ва ње; 
Упра вља ње про јек-
ти ма; Пла ни ра ње, 
пра ће ње и упра вља-
ње нов ча ним то-
ко ви ма (про фит ни 
цен три и пла ћа ње из 
си сте ма); Упра вља-
ње ка дро ви ма.

По ред то га, пра-
ти ће се и по слов ни 
про це си, као што су: 
Бла гај нич ко по сло-
ва ње са пут ним на-
ло зи ма; Еви ден ци ја, 
пра ће ње и об ра да 

по слов не до ку мен та ци је; Еви ден ци ја, пра ће ње 
и об ра да за хтје ва за IT услу га ма (при ја ва гре-
ша ка, за хтјев за аси стен ци ју, над зор и пра ће ње 
ура ђе них ак тив но сти и др.); Би линг си стем; 
По слов ни про цес (елек тро е нер гет ских обје ка-
та; кли је на та – ку па ца; при кљу че ња по тро ша ча; 
за сни ва ња уго во ре ног од но са о снаб ди је ва њу; 
та риф ног си сте ма; мјер них уре ђа ја и ба ждар-
ни ца; очи та ва ња бро ји ла; об ра чу на елек трич-
не енер ги је; фи нан сиј ске ана ли ти ке; еви ден-
ти ра ња по слов них до га ђа ја; ад ми ни стра тив ни 
по слов ни про цес); BI – упра вља ње и оп ти ми-
за ци ја по слов них про це са; Елек трон ско по сло-
ва ње; Да Да би се лак ше ре а ли зо вао про јект ни 
за да так као што је упра вља ње зна њем, ну жно 
је на ба ви ти на тр жи шту апли ка тив на рје ше ња 
– ба зи ра на на Orac le тех но ло ги ји и тран сак ци-
о но ин те гри са на у eBS, (за по слов не про це се: 
Об ра чун пла та; во зни парк; веб сајт), про јек то-

ва ти и им пле мен ти ра ти соп стве ним ре сур си ма 
и ине гри са ти у eBS.

У ци љу уна пре ђе ња ин фор ма ци о ног си-
сте ма ЕПЦГ, по себ но на пла ну кор по ра тив не 
без бје до но сне IT по ли ти ке, нео п ход но је де фи-
ни са ти и до ни је ти ја сне и за јед нич ке по слов-
не про це ду ре и по ступ ке за стан дар ди зо ва но 
пра ће ње по слов них про мје на и об збје ђе ње 
функ ци о ни са ња ERP-a. До но ше ње ова кве вр-
сте до ку мен та IT струч ња ци ма ће обез би је ди ти 
про ак ти ван, ефи ка сан рад на им пле мен та ци ји и 
одр жа ва њу без бје до но сних си сте ма, што тре ба 
да омо гу ћи по ди за ње ни воа без бјед но сти ин-
фор ма ци ја у си сте му ЕПЦГ. До ку мент Кор по-
ра тив на без бје до но сна IT по ли ти ка тре ба да об-
у хва ти сле де ће аспек те: Иден ти фи ка ци ја сред-
ста ва и имо ви не об у хва ће не без бје до но сном 
по ли ти ком (ин фор ма ци је; ко мју тер ска опре ма 
– хар двер, софт вер); Мре жна опре ма – из ра да 
ком плет не спе ци фи ка ци је); Про цје на ри зи ка – 
из ну тра (ана ли за при јет њии сла бих та ча ка; вје-
ро ват но ћа гу бит ка или оште ће ња по да та ка или 
опре ме; про цје на мо гу ће ште те); Кон тро ла при-
сту па ин фор ма ци ја ма и си сте ми ма (фи зич ка за-
шти та; ин ста ла ци ја и ко ри шће ње хар две ра, као 
и ко мер ци јал ног софт ве ра; раз вој и одр жа ва ње 
соп стве ног софт ве ра; кла си фи ка ци ја ин фор-
ма ци ја; при ступ по да ци ма; на чин ко ри шће ња 
Ин тер нет сер ви са; аутен ти фи ка ци ја ко ри сни-
ка; ен крип ци ја по да та ка; при ват ност на мре жи; 
по вјер љи вост ин фор ма ци ја; уда ље ни при ступ); 
Пре вен ци ја гу бит ка ин фор ма ци ја и опре ме 
(пре вен тив не мје ре; план bac ku pa-a по да та ка; 
план опо рав ка од гу бит ка или оште ће ња по да-
та ка или опре ме); По сту па ње у ин ци дент ним 
си ту а ци ја ма (план по сту па ња у ин ци дент ним 
си ту а ци ја ма; до ку мен то ва ње ин ци де на та); Им-
плен та ци ја и одр жа ва ње (спро во ђе ње без бје до-
но сне по ли ти ке; над зор ак тив но сти на мре жи; 
одр жа ва ње си сте ма; уп зна ва ње ко ри сни ка са 
без бје до но сном по ли ти ком; еду ка ци ја; утвр ђи-
ва ње по у зда но сти си сте ма, ка ко по је ди нач них 
еле ме на та та ко и си сте ма у цје ли ни.

Ма да је на бав ком Orac le eBS (Li nux, Win-
dows) ЕПЦГ до ни је ла, не фор мал но, од лу ку о 
усва ја њу Orac le, Li nux и Mic ro soft тех но ло ги-
је за соп стве ни стан дард (brand na me con cept), 
ипак је, ка да је у пи та њу кор по ра тив на тех но ло-
шка IT по ли ти ка (стан дар ди за ци ја, уни фи ка ци-
ја...), по треб но до ни је ти и усво ји ти про це ду ре 
за: де фи ни са ње (деск топ и сер вер ских опе ра-
тив них си сте ма; тех но ло ги је ба зе по да та ка; 
мре жних сер ви са; ак тив не и па сив не мре жне 
опре ме; раз вој них ала та и user апли ка тив ног 
софт ве ра; ме то да ли цен ци ра ња си сте мат ског и 
апли ка тив ног софт ве ра; уни фи ка ци ја цје ло куп-
ног хар ве ра; Ин тра не та за ЕПЦГ А.Д. ) и на чин 
ажу ри ра ња опе ра тив них си сте ма.

Да би се је дин стве но са гле да ла цје ло куп на 
Кор по ра тив на ин ве сти ци о на IT по ли ти ка нео п-
ход но је план ски пред ви дје ти (бу џе ти ра ти) и пра-
ти ти крат ко роч на (го ди шња) и ду го роч на сред-
ства по сег мен ти ма: план ре дов ног и ван ред ног 
одр жа ва ња функ ци о ни са ња Ин фор ма ци о ног си-
сте ма ЕПЦГ (сер ве ра, ак тив не и па сив не мре жне 
опре ме, као и оста лих хар двер ских ком по нен ти, 
функ ци о нал на по др шка си стем ин те гри са ном 
софт ве ру, ин ста ла ци ја и ко ри шће ње хар две ра и 
ко мер ци јал ног софт ве ра и сл.); знат не на бав ке 
но вог, од но сно за мје не по сто је ћег хар две ра и ин-
фра струк тур не опре ме; кон ти ну ал но об на вља ње 
ли цен ци апли ка тив ног, ан ти ви ру сног, си стем ског 
и дру гог софт ве ра итд.

И.З.

Дијаграм 1  - Архитектура ERP 

ДИРЕКЦИЈА



41

И з раз го во ра са Мр ком Мр ки ћем, 
ко ор ди на то ром Ти ма за иден ти фи ка-

ци ју и упис не по крет не имо ви не Елек тро-
при вре де Цр не Го ре, са зна је мо да је про-
цес иден ти фи ка ци је не по крет не имо ви не 
у ЕПЦГ А.Д. Ник шић до да нас окон чан у 
Ди рек ци ји Дру штва, ФЦ Про из вод ња, ФЦ 
Снаб ди је ва ње и Елек тро град њи, док у ФЦ 
Ди стри бу ци ја ни је за вр шен, ма да се и у тој 
цје ли ни пред у зи ма ју мје ре ка ко би се овај 
про цес ин тен зи ви рао и до вео до кра ја.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, у дје ло ви ма 
у ко ји ма је про цес иден ти фи ка ци је окон-
чан по ка за ло се да се цје коп на имо ви на ко ја 

при па да Елек тро при вре ди, у ка та стар ским 
опе ра ти ма не во ди на ЕПЦГ не го ди је лом 
на дру ге су бјек те, па чак и на фи зич ка ли ца. 
За то су у тим дје ло ви ма фор ми ра не струч-
не гру пе за упис имо ви не по де фи ни са ном 
упут ству ко је је уса гла ше но са ва же ћим за-
кон ским про пи си ма. На и ме, у пр вој фа зи 
ће рад не гру пе са над ле жним ка та стар ским 
је ди ни ца ма уса гла си ти не спор ну имо ви ну 
(имо ви ну ко ја је у ка та стар ске опе ра те упи-
са на на ЕПЦГ), док ће се у дру гој фа зи спор-
на имо ви на (имо ви на ко ју ко ри сти Елек тро-
при ве да а у ка та стар ске опе ра те је упи са на 
на дру ге су бјек те) пу тем управ ног по ступ ка 

упи са ти као 
валс ни штво 
ЕПЦГ.

- Са Ди-
рек ци јом за 
не крет ни не 
је до го во ре но да се овом про це су да мак-
си мал ни при о ри тет ка ко би се исти до вео 
до кра ја у што кра ћем ро ку, ка же Мр кић 
и до да је:

- Чи ње ни ца да у ФЦ Ди стри бу ци ја ни је 
за вр ше на ни иден ти фи ка ци ја не по крет не 
имо ви не и да управ ни по ступ ци мо гу вре-
мен ски да се оду же, за оче ки ва ти је да се 
по сао упи са цје ло куп не не по крет не имо-
ви не на ЕПЦГ, и по ред пред у зе тих мје ра, 
не ће бр зо окон ча ти, ка же Мр ка Мр кић ко-
ор ди на тор ове зна чај не ак тив но сти.

Ж.Ћ.

И ва на Рaду-
ло вић Га-

то лин је ро ђе на 
1976.го ди не у 
Под го ри ци, гдје 
је за вр ши ла осно-
в ну шко лу и гим-
на зи ју - ма те ма-
тич ки смјер, а на 
Еко ном ском фа-
кул те ту Уни вер-
зи те та Цр не Го ре 
ди пло ми ра ла је 
2000.го ди не, а за тим за вр ши-
ла по сти ди плом ске сту ди је на 
смје ру „Ин сти ту ци о нал на еко-
но ми ја“ и сте кла зва ње спе ци-
ја ли сте еко ном ских на у ка.

Пр во за по сле ње је до би ла 
у Д.О.О. „Sin da re la com mer ce“, 
гдје је као ра чу но во ђа и ор га-
ни за тор уво за ра ди ла го ди ну 
да на, а за тим још не пу ну го ди-
ну у Д.О.О. „Глас јав но сти“ као 
ор га ни за тор ди стри бу ци је и од 
мар та 2002.го ди не до ав гу ста 
2003.го ди не го ди не у Д.О.О. 
„Спин“ као ра чу но во ђа и кон-
сул тант у Аген ци ји за ра чу но-
вод ство, ре ви зи ју и кон сал тинг.

Сеп тем бра 2003.го ди не 
пре ла зи у ЕПЦГ, пр во на мје сто 
фи нан сиј ског пла не ра -  ана-

ли ти ча ра у Елек-
тро ди стри бу ци ји 
Под го ри ца, а на-
кон дви је го ди не 
има но ва на је за 
ше фа за фак ту-
ри са ње и на пла-
ту ин ду стриј ских 
и ко мер ци јал-
них по тро ша ча 
у Снаб ди је ва њу 
Под го ри ца. Од 
фе бру а ра 2006. до 

ма ја 2009.го ди не ра ди ла је као 
шеф Цен тра за кон такт са куп-
ци ма у ФЦ Снаб ди је ва ње и ме-
на џер за од но се са јав но шћу у 
овој цје ли ни. Исто вре ме но је од 
ју на до де цем бра 2008.го ди не 
би ла ме на џер за од но се са јав-
но шћу и у Ди рек ци ји ЕПЦГ.

Ива на Ра ду ло вић Га то лин је 
аутор ви ше струч них и на уч них 
ра до ва као што су: „Кон фликт 
ин те ре са у по ре ским ор га ни ма“, 
„Зна чај и ка рак те ри сти ке ак-
тив не по ли ти ке за по шља ва ња у 
Цр ној Го ри“ и „Ка рак те ри сти ке 
тро шко ва елек трич не енер ги је и 
зна чај та риф ног си сте ма“.

Го во ри ен гле ски а слу жи се 
и фран цу ским је зи ком.

Б.М.

Ивана Радуловић Гатолин

ИВА НА РА ДУ ЛО ВИЋ ГА ТО ЛИН – 
ШЕФ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА ПОД ГО РИ ЦА

И з  в р  ш н и 
д и  р е к  т о р 

ЕПЦГ, Ран ко Во-
ји но вић, је Рје-
ше њем од 1.ју на 
2009.го ди не за ди-
рек то ра ОЦ Елек-
тро град ња име-
но вао Ран ка Ра-
ду ло ви ћа, дипл.
ел.ин же ње ра.

Ран ко Ра ду ло-
вић је ро ђен 1954.
го ди не у Под го ри ци, гдје је за вр-
шио основ ну шко лу и гим на зи ју, 
а на кон јед но го ди шњег бо рав ка 
у САД, ма ту ри рао је на: Cre ston 
High Scho ol, Grand Ra pids, Mic-
hi gan 1974.го ди не.

На Елек тро тех нич ком фа кул-
те ту у Под го ри ци ди пло ми рао је 
1981.го ди не а пр во за по сле ње је 
до био у „Iskra Com mer ce“ Љу-
бља на, пред став ни штво Под го-
ри ца, ода кле 1984.го ди не пре ла зи 
у РО Елек тро ди стри бу ци ја Цр не 
Го ре - ООУР Ди стри бу ци ја про-
јект, гдје је ра дио као од го вор ни 
про јек тант за елек тро е нер гет ске 
објек те. Био је, из ме ђу оста лог, 
ан га жо ван на из ра ди де се ти-
на ела бо ра та, идеј них рје ше ња 
и глав них про је ка та из обла сти 
над зем них во до ва, под зем них 

ка бло ва, тран-
сфор  ма  тор  ских 
ста ни ца, елек тро е-
нер гет ских ин ста-
ла ци ја и ра свје та 
са о бра ћај ни ца.

На мје сто тех-
нич ког ди рек то-
ра Елек тро град-
ње рас по ре ђен је 
1997.го ди не и ту 
оста је до не дав-
ног име но ва ња на 

ду жност ди рек то ра ове ор га ни-
за ци о не цје ли не.

Ран ко Ра ду ло вић је, ина че, у 
пе ри о ду од 1995. до 1998.го ди-
не ви ше пу та бо ра вио у Мо скви 
гдје је ра дио на по сло ви ма про-
јек то ва ња и из во ђе ња елек тро е-
нер гет ских обје ка та. 

Као кан ди дат ЕПЦГ за вр-
шио је 1990.го ди не дво мје сеч ни 
Основ ни курс из обла сти ал тер на-
тив них из во ра енер ги је у Ита ли-
ји, а у Бе о гра ду 2001.го ди не курс 
„Еко но ми ја, фи нан си је и мар ке-
тинг“, ко ји је био ор га ни зо ван у 
окви ру до на ци је Вла де Шпа ни је.

По сје ду је овла шће ње за 
про јек то ва ње, као и овла шће ње 
за ру ко во ђе ње гра ђе њем, пи ше 
и го во ри ен гле ски а слу жи се и 
ру ским је зи ком.                  Б.М.

Ранко Радуловић

РАН КО РА ДУ ЛО ВИЋ  
ДИ РЕК ТОР ОЦ ЕЛЕК ТРО ГРАД ЊА

Мрка Мркић

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЕПЦГ

По сао упи са имо ви не 
Дру штва ће по тра ја ти

Иден ти фи ка ци ја не по крет не имо ви не у ФЦ Ди стри бу ци ја,  и по ред пред-
у зе тих мје ра, не ће се ско ро окон ча ти. Сли је ди ком пли ко ва ни ји дио по сла – 
упис у ка та стар ске опе ра те

ИМЕНОВАЊА
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У скло пу при пре ма за ту ри стич ку се зо-
ну 2009. го ди не у Елек тро ди стри бу-

ци ји Бар су пла ни ра ли из град њу не ко ли ко 

ди стри бу тив них по стро је ња, ка ко у гра ду 
та ко и у ту ри стич ким на се љи ма на атрак-
тив ној бар ској ри ви је ри.

О тим, али и о дру гим зна чај ним пи та-
њи ма (као што су гу би ци елек трич не енер-
ги је) из ра да ове ди стри бу ци је, ин фор ми сао 
нас је средином маја ди рек тор Ја гош Пу по-
вић, ко ји је почетком јуна име но ван за ди-
рек то ра ЕД Под го ри ца.

У ци љу ква ли тет не при пре ме за ту ри-
стич ку се зо ну пла ни ра на је из град ња пет 
ди стри бу тив них, од но сно МБТС 10/0.4 kV 
у гра ду, при град ским и ту ри стич ким на се-
љи ма.  

Ре кон струк ци јом по сто је ће СТС 10/0.4 
kV Ду бра ва - Ве ли ки Пи је сак у ДТС 630 
kVА  по ве ћа ће се сна га по стро је ња и ква-
ли тет на па ја ња по тро ша ча у по ме ну том на-
се љу.

Из град њом но ве тра фо ста ни це 10/0.4 
kV сна ге 630 kVА по бољ ша ће се снаб ди-
је ва ње већ по сто је ћих по тро ша ча у на се љу  
Утје ха – Тр о пи ка на. 

На кон ре кон струк ци је СТС Или но II у 
ДТС 630 kVА –за јед но са сна гом овог по-
стро је ња по ве ћа ће се и ква ли тет на па ја ња 
та ма шњих по тро ша ча. Због не при ба вље-
ног одо бре ње од орга на ло кал не упра ве за 
по ста вља ње при кључ ног ка бла за но ву ТС, 
ко ју је Елек тро ди стри бу ци ја по ста ви ла на 
пла ни ра но мје сто, Оп шти на Бар је пре у зе ла 
оба ве зу да од ре ди тра су ка бла и обез би је ди 
са гла сност за ње го во по ста вља ње.

Мон та жом но вих по стро је ња „Чач ке“ 
и „Пар ти зан ски пут“, чи ја је сна га 2x630 
kVА, по бољ ша но је снаб ди је ва ње по тро ша-
ча у при град ском на се љу Шу шањ, као и у 
Су то мо ру.

Да би се што успје шни је при пре ми ли 
за љет њу се зо ну, у овој ди стри бу ци ји су 
се, ка ко нам је ре као Пу по вић, пла ни ра ли и 
по ста вља ње ка блов ских во до ва kV, ко ји ма 
ће се по ве за ти ТС 10/0.4 kV Ник шић (Су-
то мо ре) са ТС10/0.4 kV Бр ца, те ТС 35/10 
kV Кон чар и ТС10/0.4 kV Или но, као и ТС 
35/10 kV Ста ри Бар са ТС 10/0.4 kV Ара-
га на

Ка ко је Ди рек ци ја за са о бра ћај, ко јој 
је за хтјев упу ћен у ок то бру пр о шле го ди-
не, да ла одо бре ње у мар ту ове 2009, об ја-
вљи ва ње тен де ра за из во ђе ње ових ра до ва 
ни је би ло мо гу ће ура ди ти при је апри ла. С 
об зи ром да Елек тро ди стри бу ци ја има кон-
струк тив ну са рад њу са ло кал ном упра вом, 
ре ал на је, ка ко ис ти че наш са го вор ник, мо-
гућ ност да Оп шти на Бар фи нан си ра по ста-
вља ње ка блов ског во да10 kV од ТС 10/0.4 
kV Ник шић (Су то мо ре) до ТС10/0.4 kV Бр-
ца, ка ко би ра до ви би ли за вр ше ни у скло пу 
ак ци је ко је из во ди Ре ги о нал ни во до вод на 
ис тој ло ка ци ји.

Пла ни ра но је по ста вља ње и СТС 160 
kV у Ко ва че ви ћи ма, за ко ју је ура ђен пр о-
је кат, а опре ма за ње ну из град њу већ је на-
ба вље на.

У пе ри о ду од но вем бра 2008. до по чет-
ка апри ла 2009. го ди не из вр ше на је и ре кон-
струк ци ју де вет тра фо ста ни ца у Ба ру. За-

мје ном ви со ко на пон ских и ни ско на пон ских 
бло ко ва у по стро је њи ма гдје је опре ма би ла 
до тра ја ла, по ве ћа на је по у зда ност на па ја ња 
по тро ша ча елек трич ном енер ги јом.

При је ту ри стич ке се зо не оба вље на је 
ре кон струк ци је ни ско на пон ске мре же у 
мно гим дје ло ви ма Оп шти не Бар (Ту ђе ми ли, 
Су сташ, Бар ту ла, Рап, Том ба, Зуп ци, Пе то-
ви ћа За био, Су то мо ре, Вир па зар и Острос).

Пла ни ра на сред ства за ре а ли за ци ју 
ових ра до ва пре ла зе из нос од 1,5 ми ли о на 
€, а са на бав ком око 200 бе тон ских сту бо ва 
у овај по сао се укљу чи ла Скуп шти на оп-
шти не Бар.

Да је ЕД Бар у скло пу ак тив но сти на 
сма ње њу гу би та ка ква ли тет но од ра ди ла ак-
ци ју еви ден ти ра ња и уно ше ња не ле гал них 
по тро ша ча, нај бо ље се ви ди у чи ње ни ци 
да је бр ој по тро ша ча Бар на кон ове ак ци је 
по ве ћан за ви ше од 3000.  С об зи ром да је 
ак ци ја спро ве де на од кра ја но вем бра пр о-
шле го ди не до 1.апри ла 2009. го ди не, уоче-
но је да по сто ји још обје ка та ко је би тре ба-
ло уба ци ти у ба зу по тро ша ча ЕПЦГ, јер су 
то углав ном ви кенд ку ће чи ји су вла сни ци 
ту са мо у то ку ље та. На ја вље но пр о ду же-
ње ове ак ци је, по Пу по ви ћу, је оправ да но, 
јер је то ин те рес ЕПЦГ. Та ко ђе је Бар из-
вр ше но из мје шта ње пре ко 600 мјер них мје-
ста по тро ша чи ма чи ја су мјер на би ла уну-
тар објек та, а мјер на мје ста из мје ште на и 
по тро ша чи ма ко ји ни је су до зво ља ва ли ис-
кљу че ње. Сре ди ном ма ја у ЕД Бар је сти-
гла опре ма - мјер не гар ни ту ре ко је ће би ти 
угра ђе не у тра фо ста ни це 10/0.4 kV, на кон 

ЕД БАР

Бо љи на пон то ком ље та

Јагош Пуповић

Из град њом пет ди стри бу тив них ТС 
10/0,4 kV и ре кон струк ци јом ни ско на-
пон ске мре же у гра ду и ту ри стич ким 
на се љи ма по ве ћа ће се си гур ност 
снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги-
јом то ком ово го ди шње се зо не

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Управна зграда ЕД Бар
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че га ће се мо ћи ло ци ра ти и пра ти ти гу би-
ци по тра фо-ре о ни ма. Све ове ак тив но сти 
усмје ре не су на сма ње ње гу би та ка.

По Пу по ви ће вим ри је чи ма, ак ци ја ис-
кљу че ња не пла ти ша у ЕД Бар спро во ди се 
уоби ча је ном ди на ми ком. Ве ли ки пр о блем, 
ме ђу тим, пред ста вља ју по тро ша чи ко ји 
не до зво ља ва ју ис кљу че ње а не ки од њих 
и фи зич ки на па да ју елек три ча ре. Дво ји ца 
рад ни ка ко ја су на пад ну та у апри лу при ли-

ком оба вља ња по сла на ис кљу че њу ду жни-
ка за до би ла су фи зич ке по вре де. 

- Ве ли ку по моћ на шим еки па ма пред-
ста вља ла би аси стен ци ја по ли ци је, ко је још 
уви јек на ма, ис та као је Пу по вић, ко ји нам је 
на вео и за ни мљи вост ка да су рад ни ци ЕД 
Бар по тро ша ча ко ји је имао ве ли ки дуг за 
утро ше ну ел. енер ги ју, а ни је до зво ља вао ис-
кљу че ње, ис кљу чи ли  чак у 4 са та ују тро.

И.З.

Е ки пе ФЦ Ди стри бу ци је, ра де ћи на от кла-
ња њу про бле ма на мре жи, по не ка да до-

жи вља ва ју и нео бич не, а мо гли би смо их на-
зва ти чак, и ко мич не си ту а ци је. 

Јед ну та кву има ле су дво ји ца рад ни ка из 
Елек тро ди стри бу ци је Бар.

При ли ком оби ла ска да ле ко во да 10 kV Вир-
па зар-Глу хи До, шеф Оде ље ња за одр жа ва ње 
ДВ Љу бо мир Га ври ло вић, дипл.ел.инж. и шеф 
по слов ни це Вир па зар Вла ди мир Ра до њић, 
же ле ћи да пре ђу по ток ко ји им је ра ни је био ла-
га на пре пре ка, на шли су се у »ду бо кој во ди«. 

Ни је су ра чу на ли на про љећ не ки ше ко је су 

на пу ни ле ње го во ко ри то, што их је не при јат но 
из не на ди ло, али су се њих дво ји ца сре ћом, бр зо 
сна шли. Фо то гра фи ја го во ри ви ше од ри је чи.

Али, ка ко се уз ве дар дух и ша лу лак ше 
пре мо сте све пре пре ке, они су, за шти тив ши 
мо тор ауто мо би ла од ква ра, ипак, про ко мен-

та ри са ли: „Ка да је по сао у Елек тро ди стри бу-
ци ји у пи та њу, не ма пре пре ка«.

Њи хо ви спа си о ци су, при ли ком до ла ска, 
на пра ви ли ове фо то гра фи је ка ко до га ђај не 
би про шао не за па же но, ис ко ри стив ши  при-
ли ку да се и на ша ле на њи хов ра чун.

Т. Зечевић

Легенда

НИ ВО ДА НИ ЈЕ ПРЕ ПРЕ КА

Легенда

У Под го ри ци је 
31. мар та по-

сли је кра ће бо ле сти 
пре ми нуо Вук сан – 
Ву ко  Ба ле тић, гра-
ђе вин ски тех ни чар 
у Слу жби опе ра ти ве 
ОЦ Елек тро град ња.

Ву ко Ба ле тић је 
ро ђен 1956. го ди-
не у Зе ти у Под го ри ци. На кон за вр шет-
ка основ не  и сред ње шко ле за по слио се 
у Елек тро град њи ко јој је по све тио сво је 
зна ње и сав свој рад ни елан и остао јој 
вје ран пу ну 31 го ди ну.

У име Елек тро град ње од ње га се опро-
стио шеф Опе ра ти ве Во јин Бла го је вић, ко ји 
је, по ред оста лог, ре као:

- Оти шао је чо вјек ко ји ни је знао за пре-
пре ке и те шко ће, за умор и пре дах. Оти шао је 
је дан од нај бо љих, јер су га, по ред нео спор-
них рад них и струч них ква ли те та, кра си ле и 
из у зет не људ ске осо би не: по ште ње, по жр тво-
ва ност и од го вор ност, због че га је био оми љен 
ме ђу са рад ни ци ма, ко ле га ма и при ја те љи ма.

Ву ко је био до бар и за слу жан рад ник, 
струч њак у свом по слу од ко га се мо гло 
мно го на у чи ти, а при је све га че стит чо-
вјек на ко га се мо гло у цје ло сти и без ре-
зер ве ра чу на ти у сва ко до ба да на и но ћи. 
Искре но је и без ре зер ве при ла зио сва ком 
по слу, био је бо гом дан као са рад ник, одан 
при ја тељ и ко ле га. 

За сво га рад ног ви је ка оста вио је ду-
бок траг у стру ци и за слу жио по што ва ње 
ко лек ти ва у ко јем је ра дио. Не мјер љив је 
ње гов до при нос, јер су ри јет ки објек ти и 
про јек ти ко је је Елек тро град ња из ве ла у 
по след ње три де це ни је а да он ни је на њи-
ма  ра дио и угра ђи вао се бе. То су из у зет но 
зна чај наи објек ти за ЕПЦГ и Цр ну Го ру: 
400 kV и 110 kV да ле ко во ди, раз вод на по-
стро је ња ХЕ Пе ру ћи ца и Ри ба ре ви не, без-
број ма њих да ле ко во да и тра фо ста ни ца и 
мно ги дру ги. Уви јек је ишао гдје је нај те-
же, а ње го ви по сло ви у стру ци би ли су у 
ран гу до брог ин же ње ра, и то за хва љу ју ћи 
не са мо ње го вом зна њу, не го и ор га ни за ци-
о ним спо соб но сти ма и уми је ћу да ор га ни-
зу је и ре а ли зу је про је кат.

Пре ки нут је је дан жи вот у ври је ме пу-
не сна ге и зре ло сти, у го ди на ма ка да је сво-
јој дје ци и свом пред у зе ћу мо гао још до ста 
по мо ћи.Оста ла је ве ли ка ту га и пра зни на у 
ср ци ма ње го ве по ро ди це, пра зно мје сто у 
жи во ту, дру же њу, на по слу.

Успо ме ну на ње га са љу ба вљу ће чу ва-
ти ње го ви при ја те љи и ко ле ге и, си гур но је, 
сви они ко ји су по зна ва ли овог че сти тог чо-
вје ка и ве ли ког дру га.

Ву ко Ба ле тић са хра њен је 1. ју на на мје-
сном гро бљу  у род ној Срп ској у Зе ти.

Б.М.

  IN MEMORIAM

ВУК САН - ВУ КО 
БА ЛЕ ТИЋ

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Д а би што спрем ни је до че ка ли ту ри-
стич ку се зо ну ко ја се уве ли ко за хук та-

ва, у ЕД Бу два су, ко ли ко су им до пу шта ла, 
овог пу та, знат на ма те ри јал на сред ства ко ја 
су им би ла на рас по ла га њу за хва љу ју ћи ра-

зу ми је ва њу ма тич не функ ци о нал не цје ли не, 
у прет ход ном пе ри о ду за вр ши ли број не ва-
жне про јек те.

О тим и дру гим пи та њи ма, ве за но за 
рад и функ ци о ни са ње овог ди стри бу тив ног 
ко лек ти ва, као и о ак тив но сти ма на сма ње-
њу гу би та ка елек трич не енер ги је, у че му су 
оства ри ли ве о ма до бар ре зул тат, раз го ва ра ли 
смо кра јем ју ла, при ли ком на ше по сје те, са 
ди рек то ром Во јом Ву ка ди но ви ћем и ње го-
вим са рад ни ци ма Љу бомиром Кне же ви ћем 
и Векославом Ма ни ћем.

Из град ња и ре кон струк ци ја 
тра фо ста ни ца

 

У окви ру ак тив но сти на ре а ли за ци ји 
Пла на за при пре му ту ри стич ке се зо-

не, пре ма ри је чи ма ди рек то ра Ву ка ди но-
ви ћа, из гра ђе но је на под руч ју бу дван ског 
кон зу ма шест тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, и то: 
ТС „Ра ђе но ви ћи“, сна ге 2 x 630 kVA, ТС 
„Бен то нит II“, ТС „Бу два Цен тар I“, сна ге 
1 x 1000 kVA и ТС „При је вор I - Но ва“ ТС 
„Сви њи шта-Но ва“ и ТС „Го лу бо ви ћи-Но-
ва“, сна ге 630 kVA. По ред ових тра фо ста-
ни ца, ми мо пла на из гра ђе не су ТС 10/0,4 
kV, сна ге 630 kVA „Ла зи - Но ва“ и МБТС 

10/0,4 kV, сна ге 630 kVA „Врх Ла зи“, са 
рас кло пи штем 35 kV. Ова тра фо ста ни ца је 
пу ште на у по гон, док је за рас кло пи ште у 
то ку тех нич ки при јем. 

- Не ке од из гра ђе них тра фо ста ни ца још 
ни је су пу ште не под на пон због ка шње ња 
оп шти не у из да ва њу одо бре ња за гра ђе ње, 
али се оче ку је да ће се овај про блем бр зо ри-
је ши ти и да ће оп шти на, са ко јом је, ина че, 
ус по ста вље на ве о ма до бра са рад ња, ис пу ни-
ти пре у зе те оба ве зе, ка же Ву ка ди но вић до-
да ју ћи да је у ци љу што бо ље при пре ме ту-
ри стич ке се зо не ре кон стру и са но и осам ТС 
10/0,4 kV у ди је лу ВН и НН на по на. Та ко је 
у ТС „Ауто камп Бо ре ти“ за ми је њен тра фо 
630 kVA но вим тра фо ом 1000 kVA, као и СН 
блок и НН блок, у ТС „Шко ла-Пе тро вац“, ТС 
„Пе ра зи ћа до“ и ТС „Пе тро вац-Цен тар“ НН 
блок, у ТС „Бу ља ри ца“ и ТС „По шта-Бу два“ 
СН и НН блок, док је у ТС „Шко ла Бу два“ и 
ТС „Фа бри ка ва го на“ из вр ше на за мје на СН 
бло ка. Ми мо Пла на ре кон стру и са на је ТС 
10/0,4 kV „Лу го ви“, у ко јој је та ко ђе за ми је-
њен СН блок, као и у тра фо ста ни ци „Ма на-
стир Ре же ви ћи“.

Од ин ве сти ци о них ак тив но сти у овој 
ЕД ди рек тор Ву ка ди но вић је ис та као и из-
град њу 10 kV ка блов ских под зем них во-
до ва у ду жи ни од 18.710 м, на тра си ду гој 

6.940 м („Фа бри ка ва го на - Бен то нит II“, 
„Бен то нит II - укљ. у вод При је во рац-Лу-
чи це“, „ДВ Ла ства-ТС При је вор I“, „При је-
вор I - Во де ни град“, „Во де ни град-Сви њи-
шта“, „ДВ Ла ства-Сви њи шта“, „Бу ља ри ца-
Пе тро вац“ и „Сту по ви II - Јед. ули ца I“), а 
на ба вљен је и ка бал ду жи не 6.000 м ко ји ће 
се угра ди ти на тра си „ТС Бли зи ку ће - ТС 
Ра ђе но ви ћи“ од  1.875 м.

По ред на ве де них ин ве сти ци ја, наш 
са го во рик је на вео и ре кон струк ци ју ни-
ско на пон ске мре же у ври јед но сти од 100 
хи ља да еура у на се љи ма Сви њи шта, При-
је вор I, Се о це, Бен то нит II, Сту по ви II, 
Крш, Ме ди на, Ве љи Ви но гра ди, Ла зи, Ла-
ства и ЦДС.

У ТС 35/10 kV „Ми ло чер“ угра ђен је 
тран сфор ма тор сна ге 8 MVA на мје сту ста-
рог тра фоа сна ге 4 MVA, а бу дван ска оп-
шти на је у са рад њи са Пре но сом фи нан си-
ра ла за мје ну тран сфор ма то ра 110/35 kV у 
ТС Мар ко ви ћи у ко јој је умје сто по сто је ћег 
сна ге 20 MVA угра ђен но ви трафо од 63 
MVA, та ко да је са да шња ин ста ли са на сна га 
у том објек ту 103 MVA. Оп шти на је та ко ђе 
фи нан си ра ла и за мје ну два тран сфор ма то-
ра у ТС 35/10 kV Бе чи ћи, гдје је је дан већ 
угра ђен, а ових да на тре ба да се угра ди још 
је дан тран сфор ма тор сна ге 8 MVA.

- Ври јед ност пла ни ра них ра до ва на 
под руч ју Бу две из но си ла је ми ли он и 320 
хи ља да еура, али је уло же но знат но ви ше, 

с об зи ром на ин ве сти ци је ко је су ре а ли зо-
ва не ми мо Пла на за овај пе ри од, ка же Ву-
ка ди но вић до да ју ћи да за бу дван ску Елек-
тро ди стри бу ци ју ни је ма ње зна чај на ни 

ЕД БУ ДВА

Но ви објек ти за 
по у зда но снаб ди је ва ње

У ци љу сма ње ња оп те ре ће ња у ту ри стич кој се зо ни, у ЕД Бу два у прет-
ход ном пе ри о ду из гра ђе но и ре кон стру и са но ви ше ел. енер гет ских обје ка та

Гу би ци ел. енер ги је у пр вих шест мје се ци ма њи од пла ни ра них
Све из ра же ни ји не до ста так струч ног ка дра, у пр вом ре ду елек тро ин же ње ра

Војо Вукадиновић

Монтажа трафостанице
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на бав ка во зи ла: "Иве ко" са хи дра у лич ном 
плат фор мом и два "Ре но кан гу", као ни 
на бав ка уре ђа ја SPG 40 за ло ци ра ње ква-
ро ва на ка блов ској мре жи ко ја је одав но 
пла ни ра на, те бро ји ла и оста ле опре ме за 
уград њу мје ре ња у ТС 10/0,4 kV и уре ђа-
ја ЗЕ РА за кон тро лу бро ји ла и ис прав ност 
ве за са мјер ним мје сти ма. Све ово је, у са-
рад њи са ФЦ Ди стри бу ци ја, на ба вље но у 
прет ход них 12-так мје се ци, за хва љу ју ћи 
зна ча ју ко ји се при да је овој ЕД, што је за 
њу ве о ма ва жно.

Освр нув ши се на са рад њу са ме наџ мен-
том и струч ним слу жба ма ФЦ Ди стри бу-
ци ја, наш са го вор ник је ре као да је она на 
за вид ном ни воу и да бу дван ски елек тро ди-
стри бу те ри има ју мак си мал ну по др шку и 
по моћ у свим си ту а ци ја ма, би ло да се ра ди 
о ин ве сти ци ја ма усљед ква ро ва у ТС 35/10 
kV и ка блов ској мре жи, или обез бје ђе њу 
бро ји ла и ор ма ра ра ди за мје не и из мје шта-
ња мјер них мје ста, или, пак, евен ту ал ном 
пре ко ра че њу пла на пре ко вре ме них са ти и 
по тро шњи го ри ва.

Ова ква по др шка ЕД Бу два за ову Елек-
тро ди стри бу ци ју мно го зна чи, али је то и 
сво је вр сна оба ве за да сво јим ан га жо ва њем, 
ра дом и ре зул та ти ма ра да оправ да ју сва та 
ула га ња и пру же но по ве ре ње.

Иако је ту ри стич ка се зо на по про цје на-
ма ту ри стич ких по сле ни ка не што ло ши је 
стар то ва ла не го про шле го ди не, ових да на 
је у пу ном је ку и еви дент но је знат но по-
ве ћа ње оп те ре ће ња, чак ве ће не го у истом 
пе ри о ду про шле го ди не, али се оче ку је да 
ће ово го ди шња се зо на про ћи без зна чај њих 
про бле ма, ма да је та ко не што уви јек не за-
хвал но прог но зи ра ти.

Пла ни ра не ка пи тал не ин ве сти ци је

Ш то се ти че пла на ин ве сти ци о них 
ак тив но сти за на ред ни пе ри од, Ву-

ка ди но вић је ка зао да је у овој ЕД већ при-
пре мљен план ка пи тал них ин ве сти ци ја за 
на ред ну го ди ну, јер се ра ди о за Бу дву нео-
п ход ним објек ти ма чи ја је град ња тре ба ла 
да поч не још ове го ди не. Ри јеч је, на и ме, о 
из град њи ТС 35/10 kV, 2X8 MVA „Пе тро-
вац“ ко ја се фи нан си ра из тзв. Фран цу ског 
кре ди та, по ла га њу 10 kV ка блов ског во да 
од ТС 35/10 kV „Ми ло чер“ до МБТС 10/0,4 
kV „Кр стац“ ко јим тре ба да се оства ри 10 
ки ло волт на ве за из ме ђу ТС Ми ло чер и ТС 
35/10 kV Бу ља ри ца, као и из град њи ТС 
35/10 kV, 2x12,5 MVA „Ро зи но“ (скло пљен 
уго вор са Си мен сом о ис по ру ци опре ме) и 
за мје ни 10 ки ло волт ног по стро је ња у ТС 
35/10 kV „Ду бо ви ца“, гдје је ин ве сти тор 
бу дван ска оп шти на.

А од мах по за вр шет ку ту ри стич ке се зо не 
су ми ра ће се, по уста ље ној прак си, сви па ра-
ме три мре же, а за тим озна чи ти ло ше тач ке и 
пла ни ра ти из град ња од ре ђе ног бро ја тра фо-
ста ни ца 10/0,4 kV, 10 ки ло волт них ка бло ва, те 
ре кон струк ци ја ни ско на пон ске мре же са ци-
љем да се мре жа рас те ре ти и до бро при пре ми 
за на ред ну ту ри стич ку се зо ну.

Б.М.

Г у би ци ел. енер ги је на ди-
стри бу тив ној мре жи у ЕД 

Бу два за пр вих шест мје се ци ове 
го ди не из но се 11,75 од сто, што 
је не што ма ње од пла на за 2009. 
го ди ну, го то во два про цен та ма-
ње у од но су на исти пе ри од про-
шле го ди не и пет од сто ма ње у 
од но су на 2007. го ди ну. Ова кав 
ре зул тат на пла ну сма ње ња гу-
би та ка про из вод је ор га ни зо ва-
ног ра да на ре а ли за ци ји број-
них ак тив но сти у ци љу сма ње ња 
гу би та ка од ко јих је мо жда нај ва-
жни ја уград ња мјер них уре ђа ја у тра фо ста-
ни це за мје ре ње укуп не по тро шње.

На и ме, пре ма ри је чи ма Ве ко сла ва Ма-
ни ћа, ше фа Одје ље ња за мје ре ње и кон-
тро лу, од укуп но 105 тра фо ста ни ца, у 74 су 
угра ђе ни ови уре ђа ји у пе ри о ду од два и по 
мје се ца, а у пре о ста лим тра фо ста ни ца ма 
уград ња ће се, пре ма пла ну, за вр ши ти до 
сеп тем бра, што ће омо гу ћи ти пра ћа ње по-
ја ве гу би та ка у од ре ђе ним ре о ни ма.

На пла ну сма ње ња гу би та ка спро во-
ди се и ак тив ност из мје шта ња бро ји ла на 
ли ни ју раз два ја ња јав ног и при ват ног вла-
сни штва, и већ је из мје ште но око 250 ових 
бро ји ла, и то углав ном код по тро ша ча гдје 
су прет ход но би ли ве ли ки гу би ци, од но сно 
гдје се сум ња ло у по тро шњу, али и гдје је 
би ло тех нич ки мо гу ће да се то из ве де.

Та ко ђе је у пе ри о ду од 1. ок то бра 2006. до 
30. ју на ове го ди не из вр ше на за мје на дви је и 
по хи ља де не ис прав них и ме ха нич ки оште ће-
них бро ји ла, што је око 10 од сто од укуп ног 
бро ја ових уре ђа ја у бу дван ском кон зу му. 

Што се ти че ис кљу че ња са мре же не ре-
дов них пла ти ша, пре ма пла ну је пред ви ђе-
но да те по сло ве оба вља јед на еки па, али 
у ЕД на сто је да у љет њим мје се ци ма обез-
би је де ан га жо ва ње до дат не еки пе за ову 
ак тив ност, у на мје ри да се оства ри про јек-

то ва ни сте пен на пла те. То је на 
уштрб дру гих ак тив но сти, али је 
про цје на да је у овом тре нут ку 
на пла та при о ри тет, због че га ће 
се пред у зе ти све ак тив но сти да 
се ис по шту ју на ло зи за ис кљу-
че ња Снаб ди је ва ња Бу два. То 
ће се ра ди ти упо ре до са ни зом 
дру гих ак тив но сти, ма да је у 
пе ри о ду очи та ва ња по тро шње 
из у зет но те шко обез би је ди ти 
ефи ка сна ис кљу че ња.

Ве о ма је ва жно на пла ну 
сма ње ња гу би та ка и мак си мал-

но очи та ва ње по тро шње, та ко да се ових 
да на ин тен зив но ра ди на про на ла же њу и 
очи та ва њу кон зу ме на та ко ји се у Елек тро-
ди стри бу ци ји Бу два тре ти ра ју као ви кен да-
ши, јер у бу дван ској оп шти ни по сто ји зна тан 
број 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 до сље де ће го ди не.

- Све је, да кле, под ре ђе но сма ње њу 
гу би та ка, ка ко у Бу дви, та ко и у Пе тров цу 
ко ји, по на чи ну ра да и од го вор но сти, мо-
же слу жи ти за при мјер, ка же Ма нић ис та-
кав ши да је про блем ове ЕД не до во љан 
број тех нич ки обра зо ва ног ка дра.

- Ре ал но би би ло да се са ра стом бро ја по-
тро ша ча по ве ћа ва и број рад ни ка и ра сте раз-
вој мре же, али да то ни је та ко по ка зу је по да так 
да је Бу два 1993. го ди не има ла се дам хи ља да 
по тро ша ча, а Елек тро ди стри бу ци ја 80 рад ни-
ка, док у овом тре нут ку у цр но гор ској ту ри-
стич кој ме тро по ли има 25 хи ља да по тро ша ча, 
а у ЕД Бу два 53 рад ни ка. Због еви дент ног не до-
стат ка струч ног ка дра ве о ма су оп те ре ће ни ру-
ко во ди о ци Елек тро ди стри бу ци је, ко ји по ред 
по сло ва из свог до ме на, ра де и дру ге по сло ве, 
по себ но ад ми ни стра тив не, што им од у зи ма 
мно го дра го цје ног вре ме на.                               Б.М.

ГУ БИ ЦИ МА ЊИ ОД ПЛА НИ РА НИХ

Векослав Манић

Н ај ве ће оп те ре ће ње на 
мре жи у Бу дви је од 10. ју-

ла до 25. ав гу ста, тј. у пе ри о ду 
тзв. шпи ца ту ри стич ке се зо не, 
ка да је мре жа мак си мал но оп-
те ре ће на. Еки пе Елек тро ди-
стри бу ци је ко је ра де на одр жа-
ва њу мре же су, пре ма ри је чи ма 
Љу бомира Кне же ви ћа, тех-
нич ког ди рек то ра бу дван ске 
ЕД, стал но ан га жо ва не на кон-
тро ли одр жа ва ња ВН и ни ско-
на пон ске мре же.

Сва ко днев но је, на и ме, ан га жо ва но 
15-так рад ни ка ко ји су стал но на те ре ну, 
због ве ли ког оп те ре ће ња, по про цје ни на-
шег са го вор ни ка, око 5 од сто ве ћег не го у 
истом пе ри о ду про шле го ди не.

Кне же вић је по себ но по тен ци рао про-
блем не до стат ка ше фа Екс пло а та ци је и 
ше фа Одр жа ва ња, јер, иако су ова мје ста 
си сте ма ти зо ва на, ни је су по пу ње на већ не-
ко ли ко го ди на, због не до стат ка елек тро 
ин же ње ра, што ства ра про бле ме ру ко во-
ди о ци ма ове ЕД, као и не до ста так мон те-

ра и уклоп ни ча ра, иако је обим 
по сла знат но по рас тао због ши-
ре ња кон зу ма и екс пан зив не 
град ње ко ју тре ба да пра ти и 
из град ња ин фра струк ту ре, што 
ов дје ни је слу чај.

- Кон стан тан про блем је 
из мје шта ње по сто је ће мре же 
и обје ка та због из град ње са о-
бра ћај ни ца, ре ги о нал ног во-
до во да, стам бе них и по ро дич-
них ку ћа и дру гих обје ка та, а 
еви дент ни су и број ни пре ки-

ди ка блов ске елек тро е нер гет ске ин фра-
струк ту ре, па ЕД због на па ја ња дру гих 
по тро ша ча мо ра да ре а гу је и по пра вља 
ствар, иако то ни је ње на оба ве за, ис ти че 
Кне же вић и до да је да је раз лог за то не по-
што ва ње до ку мен та ци је, од но сно про це-
ду ре да се од Елек тро ди стри бу ци је тра же 
ин фор ма ци је о то ме да ли на мје сти ма 
гдје се пред ви ђа град ња има под зем них 
ка бло ва и да ли се ту уоп ште мо гу из во ди-
ти ра до ви, због че га се пра ви ве ли ка ште-
та овој ЕД.                                                    Б.М.

ЕКС ПАН ЗИВ НА ГРАД ЊА УМНО ЖА ВА ПО СЛО ВЕ

Љубомир  Кнежевић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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К а ко су се у ул цињ ској ди стри бу ци ји 
при пре ми ли за ово го ди шњу ту ри-

стич ку се зо ну, по зна ту и као пе ри од ка да, 
у гра ду са вје ро ват но нај ду жом пла жом на 
Ја дра ну, број ње го вих при вре ме них да ле-

ко пре ма шу је број ње го вих стал них жи те-
ља, а по тро шња елек трич не енер ги је сва-
ког на ред ног ље та ра сте „ге о ме триј ском 
про гре си јом“, због че га је про блем преоп-
те ре ће ња по сто је ћих елек тро е нер гет ских 
по стро је ња и мре жа све из ра же ни ји, што 
у знат ној мје ри оте жа ва функ ци о ни са ње 
елек тро е нер гет ског си сте ма у нај ју жни-
јем ди је лу Цр не Го ре, раз го ва ра ли смо 13. 
ма ја са Љо ром Нре ки ћем, ди рек то ром 
ЕД Ул цињ. 

У „ту ри стич ке“ при о ри те те за цр та не 
пла ном за 2009. го ди ну, наш са го вор ник је, 
у пр вом ре ду, увр стио но ву, тек из гра ђе ну 
и већ укло пље ну у град ску ви со ко на пон ску 
и ни ско на пон ску мре жу ТС 10/0,4 kV (630 
kVА) „Ше врон“, за ко ју је до би је на до зво ла 
Се кре та ри ја та за ур ба ни зам СО Ул цињ, пу-
ште на је у по гон 20. ма ја, ка да је оба вљен и 
њен тех нич ки при јем.

У ме ђу вре ме ну оче ки ва ло се и одо-
бре ње за град њу ТС 10/0,4 kV (1000 kVА) 
„Се ма фо ри“ у гра ду, ко ја би тре ба ло, да се, 
на кон ви со ко на пон ског и ни ско на пон ског 
укла па ња, за јед но са тех нич ким пре гле дом, 
пу шти у рад кра јем ма ја.

Исто та ко, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам 
СО Ул цињ пре дат је за хтјев за до би ја ње 
до зво ле за из град њу дви је СТС 250 kVА у 
штој ским на се љи ма „4. јул“ и Ру до ви ћи, а 
од ре ђе не су тра се за да ле ко во де и за по ла га-
ње ви со ко на пон ског ка бла. Уко ли ко све бу-
де те кло ка ко је пла ни ра но, ови објек ти ће 
би ти под на по ном већ кра јем ју на, од но сно 

до по чет ка ту ри стич ке се зо не. Њи хо вом из-
град њом ће се по бољ ша ти на пон ске при ли-
ке на по ме ну том под руч ју и от кло ни ти сла бе 
тач ке у на па ја њу та мо шњих по тро ша ча.

За из град њу на ве де не че ти ри тра фо ста-

ни це из дво је но је око 300 хи ља да €.
У ре кон струк ци ју до тра ја ле ди стри бу-

тив не мре же у ту ри стичкм на се љу Кру че, 
ка да је пре ко сто ти ну др ве них за ми је ње но 
бе тон ским сту бо ви ма, уло же но је пре ко 150 
хи ља да €.

Из град њом че ти ри ТС 10/0,4 kV (2 х 
1000 и 2 х 630 kVА) у нај трак тив ни јем ди-

је лу гра да, у про шлој го ди ни, ко нач но је 
из бјег ну то пре оп те ре ће ње елек тро е нер гет-
ских обје ка та на овом под руч ју, са не из бје-
жним про бо јем ка бла и дру гим оште ће њи-
ма, по себ но то ком ту ри стич ке се зо не.

Све по ме ну те ра до ве из ве ле су еки пе 
ул цињ ске Елек тро ди стри бу ци је.

- Ка да су ин ве сти ци је у пи та њу, на гла-
сио је наш са го вор ник, као ди рек тор ове 
ди стри бу ци је ни је сам за до во љан јер је у 

прет ход ном пе ри о ду ве о ма ма ло ула га но у 
ЕД Ул цињ, чак се на пр сте мо гу из бро ји ти 
ин ве сти ци је ре а ли зо ва не у по след њих де-
сет го ди на. Све ово ути че на укуп но ста ње 
елек тро е нер гет ског си сте ма у кон зу му ове 

ди стри бу ци је и снаб ди је ва ње стру јом ње-
них по тро ша ча, по го то во у љет њим мје се-

ЕД УЛЦИЊ

Рас те ре ће ње град ске мре жеРас те ре ће ње град ске мре же
Из град њом но вих тра фо ста ни ца у гра ду и ту ри стич ком на се љу Штој на Ве ли кој 

пла жи по бољ ша ће се на пон ске при ли ке на по ме ну тим под руч ји ма и от кло ни ти сла-
бе тач ке у на па ја њу ул цињ ских по тро ша ча

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Љоро Нрекић

Зграда Електродистрибуциије Улцињ

ТС 35/10 kV Град
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ЕД ХЕРЦЕГ НОВИ

Без проблема Без проблема 
током љета током љета 

ци ма ка да су и оп те ре ће ња мак си мал на.
За по тре бе ин те грал ног гра нич ног пре-

ла за пре ма Ал ба ни ји ко ји се гра ди у Су ко-
би ну код Ул ци ња, Елек тро при вре да Цр не 
Го ре је до на ци јом од 130 хи ља да € омо гу ћи-
ла на бав ку 1300 ме та ра ду гог ви со ко на пон-
ског ка бла, из ра ду про јект не до ку мен та ци је 
и ра до ве на ње го вом по ла га њу у пред ви ђе-
ну тра су.

Што се ти че ма те ри ја ла нео п ход ног за 
при пре му ту ри стич ке се зо не, сва ки за хтјев 
упу ћен ФЦ Ди стри бу ци ја, ка ко за по тре бе 
те ку ћег одр жа ва ња, та ко и за ври је ме ту ри-
стич ке се зо не, по зи тив но се рје ша ва и тра-
же не ко ли чи не од мах сти жу из цен трал ног 
ма га ци на у Под го ри ци.

Због до бре са рад ње Слу жбе за ис кљу че-
ња ЕД и Снаб ди је ва ња Ул цињ успје шно се 
и без мно го про бле ма на те ре ну ре а ли зу ју 
на ло зи за ис кљу че ње ду жни ка са ди стри-
бу тив не мре же. Ме ђу тим, ка ко ис ти че наш 
са го вор ник, про бле ма тич на је гру па со ци-
јал но не збри ну тих по тро ша ча као и не ки 
пре по тент ни по тро ша чи ко ји не ће да пла те 
свој дуг за стру ју, али и ови про бле ми се 
успје шно рје ша ва ју за хва љу ју ћи скла па њу 
про то ко ла о из ми ре њу оба ве за пре ма Елек-
тро при вре ди.

Гло бал ни про блем гу би та ка елек трич не 
енер ги је ни је за о би шао ни ул цињ ску Ди-
стри бу ци ју. По ве ћа ни сте пен ко мер ци јал них 
гу би та ка да ти ра још од 1999. го ди не, са по ја-
вом кра ђе стру је, од ка да се у овом ко лек ти ву 
чи не на по ри на њи хо вом сма ње њу, што под-
ра зу ми је ва стал ну кон тро лу по тро ша ча.

- Тај син дром ко ји је на мет нут до ла ском 
из бје гли ца ни је смо мо гли пре ва зи ћи јер ни-
је смо има ли до вољ но струч не рад не сна ге 
за оба вља ње та квих по сло ва, ка же ди рек тор 
Нре кић, до да ју ћи да је и ди вља град ња, ко ја 
је ов дје по след њих го ди на узе ла ма ха, је дан 
од „кри ва ца“ за раст гу би та ка. За раз ли ку 
од прет ход них го ди на, ка да су ре пу блич-
ка и оп штин ска ин спек ци ја о вај про блем 
рје ша ва ле пре ко Елек тро при вре де, са да је 
ипак дру га си ту а ци ја. На и ме, ка ко нам је 
об ја снио Нре кић, до го во ром Ми ни стар ства 
за еко ном ски раз вој и ме наџ мен та Елек тро-
при вре де Цр не Го ре од лу че но је да се уз 
тех нич ки ми ни мум и по што ва ње про це ду ре 
ФЦ Ди стри бу ци ја сви, та ко зва ни ди вљи по-
тро ша чи уве ду у ба зу по да та ка, на кон че га 
ће им се фак ту ри са ти по тро шња елек трич-
не енер ги је и из да ва ти мје сеч ни ра чу ни за 
утро ше ну стру ју.

По ред не до вољ ног ула га ња у до тра ја ле 
мре же, од но сно у по бољ ша ње на пон ских 
при ли ка у нај ју жни јем ди је лу на шег при-
мор ја, ва жан па ра ме тар, по Нре ки ћу, ко ји 
узро ку је по ве ћа ње ко мер ци јал них гу би та ка 
у кон зу му ове ди стри бу ци је је, ви ше не го 
скром но уче шће ви со ко на пон ских по тро ша-
ча од све га 4 од сто.

На рав но, све ово бит но ути че на укуп-
ни би ланс гу би та ка Елек тро ди стри бу ци је 
Ул цињ.

И.З.

Р а до ви ко ји се у овој ди стри бу ци ји из-
во де у ци љу што ква ли тет ни је при-

пре ме за пред сто је ћу ту ри стич ку се зо ну 

од ви ја ју се пре ма пла ни ра ној ди на ми ци и 
про гра му. Ме ђу тим, про бле ми нај че шће ис-
кр са ва ју ка да тре ба при ба ви ти нео п ход ну 
до ку мен та ци ју ко ју из да је ло кал на упра ва, 

јер се због не по пу ње но сти од ре ђе них оп-
штин ских слу жби и ло ше ор га ни за ци је по-
не кад не по треб но ду го че ка на при ба вља ње 
одо бре ња за град њу, ре као нам је Ми ло рад 

Са мар џић, ди рек тор ЕД Хер цег Но ви, ко ји 
нас је 15. ма ја, при ли ком на ше по сје те, ин-
фор ми сао о из град њи но вих и ре кон струк-
ци ји по сто је ћих елек тро нер гет ских обје ка-
та, ка ко би се ту ри стич ка се зо на у овом гра-
ду, ка да је у пи та њу ква ли тет и си гур ност 
на па ја ња стру јом, што спрем ни је до че ка ла.

Бо љи на пон и ван 
ту ри стич ке се зо не

.

О д пла ни ра них ди стри бу тив них обје-
ка та ко ји су у функ ци ји ово го ди шње 

ту ри стич ке по ну де пре ли је пог гра да на ула-
зу у Бо ку, наш са го вор ник је из дво јио пет 
град ских ТС 10/0,4 kV (ТС 630 kVА „То-
пла 4“, ТС 630 kVА „Ба ринг тон“, ТС 630 
kVА „На ки ће но ви ћи“, ТС 630 kVА „Че ла“ 
и ТС 1000 kVА „Ба те ри ја“), чи ја су град ња 
и пу шта ње у по гон пред ви ђе ни до по чет ка 
ту ри стич ке се зо не. У ври је ме на ше по сје те 
већ су би ла мон ти ра на че ти ри, а оче ки ва-
ла се мон та жа и пе тог по стро је ња. За дви-
је тра фо ста ни це су при ба вље на одо бре ња 

за град њу, а за пре о ста ле три одо бре ња би 
тре ба ло да се до би ју за де се так да на. У том 
сми слу, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и стам-
бе но-ко му нал не по сло ве СО Хер цег Но ви 

Зграда ЕД Херцег Нови

Из град њом ди стри бу тив них по стро је ња у гра ду и при град ском на се љи-
ма по бољ ша ће се на пон ске и енер гет ске при ли ке, а кон ти ну и тет и ква ли тет 
елек трич не енер ги је би ће ве ћи не го до са да, чи ме се да је до при нос ква ли-
те ту ту ри стич ке по ну де Хер цег Но вог

Милорад - Бато Самарџић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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пре да та је ком плет на до ку мен та ци ја, чи ме 
су от кло ње не би ло ка кве смет ње за из да ва-
ње одо бре ња за из град њу и ових елек тро е-
нер гет ских обје ка та. По што је и за на пој не 
10 kV ка бло ве при ба вље но одо бре ње, још 
су се са мо че ка ли рад ни ци и ма ши не фир-
ме „Кол ма ко мерц“ из Бу две, ко ја тре ба да 
из ве де по ме ну те ра до ве. По Са мар џи ће вим 
ри је чи ма, из град њом ових по стро је ња (што 
ће са укла па њем у ви со ко на пон ску и ни ско-
на пон ску мре жу ко шта ти око 600 хи ља да €) 
по бољ ша ће се на пон ске и енер гет ске при-
ли ке, а, са мим тим, кон ти ну и тет и ква ли тет 
ис по ру ке елек трич не енер ги је би ће, у на се-
љи ма у ко ји ма се гра де, ве ћи не го до са да. 
Ти ме се, ујед но, да је до при нос ква ли те ту 
ту ри стич ке по ну де Хер цег Но вог.

У окви ру при пре ме за ту ри стич ку се-
зо ну ура ђе не су од ре ђе ни за хва ти и на ни-

ско на пон ској мре жи у Ига лу и на Лу шти ци, 
а пла ни ран је за вр ше так ра до ва на ре кон-
струк ци ји ни ско на пон ске мре же на Ка ме-
ном. У ре а ли за ци ји овог по сла до са да је 
утро ше но 60 хи ља да, а до по чет ка ту ри-
стич ке се зо не у те на мје не би ће уло же но 
укуп но око 100 хи ља да €.

Исто та ко, до по чет ка ту ри стич ке се зо не 
у рад би тре ба ло да се пу сте и ТС 10/0,4 kV 
(630 kVА) „Ба зен“ у Ига лу, те „Пе тро ви ћи“ 
и „Парк“ у Би је лој, као и стуб не тра фо ста-
ни це сна ге 160 kVА „Клин ци“ на Лу шти ци 
и „Ко си ћи“ у Мо кри на ма.

- Искре но вје ру је мо да ће мо до по чет-
ка ту ри стич ке се зо не ус пје ти да пу сти мо у 
по гон и ТС 35/10 kV (4 МVА) „По ди“, ка-
же Са мар џић, ко ји нас је ин фор ми сао и о 
елек три фи ка ци ји вје ро ват но по след њег не-
е лек три фи ци ра ног на се ља у хер цег новскј 
оп шти ни – за се о ка Бје ло ти на, на под руч ју 
Сит ни це, у не по сред ној бли зи ни гра нич ног 
пре ла за пре ма Тре би њу (Ре пу бли ка Срп-

ска), гдје још уви јек три по ро ди це (То ма ше-
ви ћи, Ћи ро ви ћи и Ва ви ћи) не ма ју стру је.

Петролејке у овом засеоку коначно су 
отишле у пензију 13. јула, када је министар 
пољопривреде Милутин Симовић, у 
друштву Милорада Самарџића, свечано 
пустио у погон мјесну СТС. Свечаности 
поводом електрификације Бјелотине прису-
ствовали су Срђан Ковачевић, предсједник 
Одбора директора и Ранко Војиновић, 
извршни директор ЕПЦГ. У изградњи 3,5 
км НН мреже и уградњу 110 бетонских сту-
бова укупно је уложено око 70 хиљада €.

Што се ти че пла но ва, од ве ћих ак тив но-
сти је и по ла га ње 10 kV ка бла пре ма Мој де-
жу, од МБТС „Го ми ла“ до МБТС „Ра ти ше-
ви на“, укуп не ду жи не 2,5 ки ло ме тра. Овај 
по сао је пред ви ђен из раз ло га што се, ка-
ко ис ти че наш са го вор ник, тре нут но пре ко 

јед ног ви сок на пон ског ка бла елек трич ном 
енер ги јом снаб ди је ва 18 тра фо ста ни ца без 
мо гућ но сти ал тер на тив ног на па ја ња, па би 
се из град њом по ме ну тог под зем ног во да 
до би ло, на том под руч ју, дво стру ко – пр сте-
на сто на па ја ње. 

У то ку су би ле и ак тив но сти на при ба-
вља њу до ку мен та ци је за бу ду ћу ТС 35/10 
kV (2 х 8 МVА) „Ба о ши ћи“ ко ја ће се фи нан-
си ра ти из кре дит ног аран жма на са Вла дом 
Фран цу ске, чи јом ће се из град њом знат но 
по бољ ша ти ква ли тет ис по ру ке елек трич не 
енер ги је не са мо то ком ту ри стич ке се зо не, 
не го и пре ко ци је ле го ди не. Од лу ком Вла де 
Цр не Го ре о про да ји 670 м2 Елек тро при вре-
ди за те на мје не, ло ка ци ја на ве де ног објек-
та прак тич но је обез би је ђе на. С об зи ром да 
је пот пи сан ку по про дај ни уго вор из ме ђу 
Ми ни стар ства фи нан си ја и Елек тро пре де 
Цр не Го ре, оче ку је се са мо ис пу ње ње уго-
во ре них оба ве за, на кон че га би се зе мљи-
ште књи жи ло на Елек тро при вре ду, ко ја ће 

ти ме прак тич но и по ста ти ње гов вла сник. 
По сли је то га тре ба при ба ви ти рје ше ње о 
ло ка ци ји, ур ба ни стич ко-тех нич ке усло ве и 
дру гу по треб ну  до ку мен та ци ју, ка ко би се 
по за вр шет ку ту ри стич ке се зо не по че ло са 
из во ђе њем ра до ва на из град њи на ве де ног 
по стро је ња.

Из мје шта ње мјер них мје ста, 
уград ња по ли е стер ких ор ма на...

К а ко нас је оба ви је стио Бо рис Цвет-
ко вић, шеф Слу жбе за мје ре ње и 

кон тро лу, рад ни ци ове слу жбе су, по ред 
ре дов ног по сла, ан га жо ва ни и на из мје-

шта њу мјер них мје ста на гра ни цу вла-
сни штва. То се, у пр вом ре ду, ра ди код 
по тро ша ча код ко јих је оте жа но очи та ва-
ње и кон тро ла бро ји ла, или оних код ко-
јих по сто ји сум ња у нео вла шће но ко ри-
шће ње елек трич не енер ги је, као и оних 
код којих ни је мо гу ће вр ши ти ис кљу че-
ње због ду го ва ња за стру ју. До са да је 
из мје ште но око 200 мјер них мје ста, а 
угра ђу ју се и но ви по ли е стер ски ор ма ни 
са бро ји ли ма ко ји су вла сни штво Елек-
тро при вре де Цр не Го ре.

С тим у ве зи, као на ста вак Пи лот про-
јек та, на јед ном тра фо ре о ну, код 360 по тро-
ша ча, угра ди ли су и бро ји ла са да љин ским 
очи та ва њем, а сре ди ном ма ја до би ли су, 
пре ко тен де ра, опре му за мје ре ње у тра фо-
ста ни ца ма 10/0,4 kV ра ди пра ће ња гу би та ка 
по тра фо ре о ни ма.

Ме ђу тим, ка ко је на гла сио инж. Цвет ко-
вић, нај ве ћи про блем при ли ком ис кљу че ња 
ду жни ка, гдје је по сао ве о ма оте жан, сва-
ка ко је не до зво ља ва ње при сту пу мјер ном 
мје сту и не мо гућ ност при сту па због тех-
нич ких раз ло га. Ова слу жба, чи је су дви је 
еки пе (са ко ји ма је и рад ник хер цег нов ског 
Снаб ди је ва ња) сва ко днев но ан га жо ва не на 
те ре ну, ре дов но под но си пре кр шај не при-
ја ве про тив по тро ша ча ко ји не до зво ља ва ју 
при ступ мјер ном мје сту. Ипак, ис кљу че ње 
ду жни ка не сме та но се од ви ја код по тро ша-
ча у стам бе ним згра да ма и код оних об у-
хва ће ним Пи лот про јек том, због мо гућ но-
сти да љин ског ис кљу че ња.  

И.З.    

Панорама Херцег Новог

Борис Цветковић
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П о укуп ним рад ним ре зул та ти ма, а по-
себ но по на пла ти ра чу на за утро ше ну 

елек трич ну енер ги ју, ор га ни за ци о на је ди-
ни ца у Ул ци њу ре дов но је, од свог осни ва-

ња 2005. го ди не, би ла у вр ху ФЦ Снаб ди је-
ва ње. Нај у спје шни ја го ди на сва ка ко је 2007, 
на кра ју ко је је и оства рен нај бо љи сте пен 
на пла те, а на ред не 2008. да ла је и нај бо љег 
рад ни ка.

Исти тренд на ста вљен је и у 2008. го ди-
ни, ка да је, у од но су на фак ту ри са ну елек-
трич ну енер ги ју план на пла те у овој ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци Снаб ди је ва ња оства-
рен са 97,45 од сто. На и ме, од фак ту ри са них 
7,63 ми ли о на € на пла ће но је 7,44 ми ли о на 
€, што зна чи да је укуп ни ре зул тат на кра ју 

про шле го ди не био за 190 хи ља да € ма њи 
од пла на.

Тим при је, овај ре зул тат у ври је ме за-
хух та ле еко ном ске кри зе у сви је ту и све ве-
ће бес па ри це ите ка ко је зна ча јан, ако се зна 
да је вир ман ски на пла ће но чак 92,5 од сто 

ра чу на за стру ју, док оста ло чи не по твр де 
пен зи о не ра и ком пен за ци је.

Ме ђу тим, ка ко нас је 13. ма ја оба ви је-
стио Ил ми ја Дер ви ши, шеф Снаб ди је ва ња 
Ул цињ, ре зул та ти у пр ва че ти ри мје се ца ове 
го ди не ни је су би ли на ни воу про шло го ди-
шњих јер је оства ре но 75,33 од сто фак ту ри-
са не ре а ли за ци је, што још уви јек, има ју ћи 
у ви ду све те же објек тив не окол но сти, ипак 
ни је то ли ко алар мант но. 

- Ова кав сте пен на пла те у прет ход ном 
квар та лу је по сле ди ца гло бал не еко ном ске 
кри зе ко ја се све ви ше осје ћа код при вред них 
су бје ка та, али и код ста нов ни штва, та ко да 
већ не га тив но ути че на на пла ту елек трич не 
енер ги је. Бо јим се да ће се ова кри за у на ред-
ном пе ри о ду још ви ше осје ти ти, а са мим тим 
ће и на пла та ра чу на за стру ју би ће про бле ма-
тич ни ја не го до са да, ка же Дер ви ши.

Док је у прет ход ној го ди ни Снаб ди је ва њу 
Ул цињ под ни је то и ри је ше но 730 за хтје ва за 
ре кла ма ци ју ра чу на за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју, у пр ва че ти ри мје се ца те ку ће го ди-
не већ је под ни је то 160 ре кла ма ци ја.

По тро ша чи су овој ор га ни за ци о ној је-
ди ни ци у 2008. го ди ни под ни је ли 1500 за-
хтје ва за суб вен ци ју, а у пр вом квар та лу 
2009. чак 510 та квих за хтје ва.

Од 1877 по тро ша ча из ка те го ри је до ма-
ћин ства ко ли ко је до са да уту же но, код 653 
ду жни ка, или 35 од сто од укуп ног бро ја 
уту же них по тро ша ча, на име ду га и суд ске 
так се на пла ће но је 11750 €.

- У про шлој го ди ни са до ма ћин стви ма је 
скло пље но 246 про то ко ла за из ми ре ње ду га, а 

у пр ва че ти ри мје се ца ове го ди не 131 про то-
кол (чак ви ше од по ло ви не у 2009.), што рје-
чи то го во ри да је фи нан сиј ска си ту а ци ја код 
по тро ша ча све го ра, на гла ша ва Дер ви ши.

У при лог овој тврд њи го во ри и по да так 
да је, умје сто 460 по твр да, ко ли ко је Снаб-
ди је ва ње Ул цињ у 2008. из да ло пен зи о не-
ри ма за из ми ре ње ду га за стру ју пре ко об-
ве зни ца Фон да ПИО, у пр вом квар та лу ове 
го ди не из да то је чак 650 та квих по твр да.

- Ма да су ови до дат ни по сло ви иза зи-
ва ли ве ћу ан га жо ва ност рад не сна ге (све га 
шест из вр ши ла ца за јед но са ше фом), по сао 
смо до го во ром успје шно и на за до вољ ство 
по тро ша ча за вр ша ва ли на ври је ме, ис ти че 
наш са го вор ник.

Ак ту ел ним уре ђе њем кан це ла ри је за 
књи го во ђу, гдје ће се оба вља ти и из ра да ра-
чу на за стру ју, као и фи зич ким одва ја њем 

про сто ра Снаб ди је ва ња и Елек тро ди стри бу-
ци је Ул цињ, ко је је та ко ђе у то ку, рад ни про-
стор ор га ни за ци о не је ди ни це Снаб ди је ва ња 
у на шем нај ју жни јем гра ду ко нач но ће би ти 
уре ђен и за о кру жен. Од ма тич не функ ци нал-
не цје ли не оче ку ју и до дат ну опре му – дви је 
ра чу нар ске ста ни це и два штам па ча.

По оцје ни на шег са го вор ни ка, до са-
да шња са рад ња са сво јом функ ци нал ном 
цје ли ном је до бра, на ло зи и за да ци се из вр-
ша ва ју на обо стра но за дољ ство, а са ул цињ-
ском Елек тро ди стри бу ци јом, са ко јом ди је-
ле исти кров, је ко рект на, са до брим ме ђу-
људ ским од но си ма, на ро чи то на по сло ви ма 
ис кљу че ња не у ред них по тро ша ча.

И.З.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ УЛ ЦИЊ

рад ним ре зул та ти ма, а по-
пла ти ра чу на за утро ше ну 

Кри за „др ма“ ра чу не
Свјет ска еко ном ска кри за ко ја се све ви ше осје ћа код при вред них су бје ка-

та и код до ма ћин ста ва, не га тив но ути че и на на пла ту елек трич не енер ги је

Илмија Дервиши

Мала Плажа у Улцињу

ИЛ МИ ЈА ДЕР ВИ ШИ: 

„ПРИ ЗНА ЊЕ НЕ СА МО МЕ НИ, 
НЕ ГО И СВИМ РАД НИ ЦИМА 
СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА УЛ ЦИЊ“
Ве о ма ме ра ду је Пла ке та за из у зет не рад-
не ре зул та те оства ре не у ФЦ Снаб ди је ва-
ње у 2008. го ди ни, ко ју сам до био на Дан 
ЕПЦГ 19. ав гу ста про шле го ди не, ко је је 
ујед но и пр во при зна ње у мо јој три де се-
то го ди шњој рад ној ка ри је ри, у пр вом ре-
ду за то што су љу ди пре по зна ли мој рад, 
ре као нам је, Ил ми ја Дер ви ши, нај бо љи 
рад ник Снаб ди је ва ња у 2008, ис та кав-
ши да то ни је са мо при зна ње ње му већ и 
свим рад ни ци ма ул цињ ског Снаб ди је ва-
ња са ко ји ма је оства рио ре зул та те ко ји 
су за ври је ди ли та кву на гра ду.   

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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П р вог ју на 2009. го ди не на че ло ОЦ 
Елек тро град ња до шао је Ран ко Ра-

ду ло вић, дипл. ел. ин же њер ко ји је ви ше 
од де це ни је ра дио као тех нич ки ди рек тор 
ове ор га ни за ци о не цје ли не. 

То је био по вод да за овај број Ли-
ста по раз го ва ра мо са но вим  ди рек то ром 
Елек тро град ње о ак тив но сти ма у про те-
клом пе ри о ду и пе ри о ду пред на ма у овој 
цје ли ни ко ја је сва ко днев но ан га жо ва на 
на нај ма ње де сет гра ди ли шта ши ром 
Цр не Го ре.

Ква ли тет но 
и на за до вољ ство на ру чи о ца

Г о во ре ћи о тре нут ним ак тив но сти ма 
у Елек тро град њи ко је се, углав ном, 

од но се на пру жа ње услу га  Ди стри бу ци-
ји и Пре но су, Ран ко Ра ду ло вић је ка зао 
да су еки пе ове ор га ни за ци о не цје ли не 
упра во за вр ши ле  ре кон струк ци ју 10 ки-
ло волт них во до ва на под руч ју ЕД Под-
го ри ца и да су на кон успје шног за вр шет-
ка ових ра до ва, ан га жо ва не од стра не 
бје ло пољ ске елек тро ди стри бу ци је ра ди  
ре кон струк ци је 35 kV во до ва за да ле ко-
во де Би је ло По ље-Чо кр ли је и Би је ло По-
ље-Бе ра не на ко ји ма тре ба да се угра ди 
око два де се так сту бо ва.

Де таљ но на во де ћи по сло ве ко ји су у 
то ку, Ра ду ло вић је ка зао да се на под руч-
ју ЕД Ко ла шин из во де ра до ви на ре кон-
струк ци ји 10 kV во до ва, као и ДВ 35 kV 

Ко ла шин-Мана стир Мо ра ча,  а за по тре бе 
ЕД Под го ри ца за вр ше ни су гра ђе вин ски 
ра до ви на ка блов ској и над зем ној ди о ни ци 
ДВ 35 kV Гор ња Зе та-Бо ље се стре на Ска-
дар ском је зе ру ко ји је ура ђен за по тре бе 
Ре ги о нал ног во до во да.

У кон зу му По слов ни це Да ни лов град 
ра ђе на је ре кон струк ци ја 10 ки ло волт них  
и 0,4 kV мре жа, а у елек тро ди стри бу ци ја-
ма  Бар, Ник шић и Под го ри ца стал но су 
ан га жо ва не еки пе Елек тро град ње на са на-
ци ји ква ро ва и ре кон струк ци ји мре жа, док 
у ЕД Ко тор вр ше струч ни над зор над из во-
ђе њем ра до ва на уград њи 10 kV ка бло ва.

На под руч ју Ул ци ња (на се ље Штој) из-
гра ђе не су и укло пље не у 10 и 0,4 kV над-
зем ну мре жу дви је стуб не тра фо ста ни це.

Што се ти че ан га жо ва ња за по тре бе 
Пре но са, Ра ду ло вић је ис та као да су упра-
во за вр ше ни гра ђе вин ски ра до ви на уград-
њи сту ба на 110 ки ло волт ном да ле ко во ду 
Ти ват-Хер цег Но ви (стуб но мје сто 32А), 
ко ји је био нео п хо дан због  за мје не кла-
сич ног до зем ног уже та до зем ним уже том 

са оп тич ким влак ни ма (ОПГВ). Пре о ста је 
да се у сеп тем бру ура де ел ктро мон та жни 
ра до ви,  јер у то ку ту ри стич ке се зо не ни је 
мо гу ће до би ти са гла сност за ис кљу че ње.

Елек тро град ња по за хтје ву ФЦ Снаб-

ди је ва ње у овој цје ли ни има стал но ан га-
жо ва не дви је еки пе на по сло ви ма кон тро-
ле и ис кљу че ња по тро ша ча ко ји не ре дов но 
из ми ру ју сво је оба ве зе.

Ре кон струк ци ја 
и из град ња да ле ко во да

В е за но за но ве ин ве сти ци о не објек-
те наш са го вор ник ис ти че по че так 

из во ђе ња ра до ва на ДВ 35 kV Це ти ње-
Ри је ка Цр но је ви ћа-Под гор, са кра ком за 
Љу бо тињ, за по тре бе ФЦ Ди стри бу ци ја. 
Тре нут но се ра ди чи шће ње тра се , кол че-
ње стуб них мје ста, а ових да на по че ће и 
ра до ви на ис ко пи ма те ме ља сту бо ва. Ра ду-
ло вић је у ве зи са тим на гла сио да је да-
ле ко вод ду жи не 17,5 км и да има око 130 
стуб них мје ста, а с об зи ром да се гра ди на 
тра си по сто је ћег да ле ко во да не оче ку ју  
се  ве ћи имо вин ско прав ни про бле ми, тим 
при је што ће, у од но су на по сто је ћи вод,  
има ти око 30 од сто ма ње сту бо ва. 

- У ци љу лак шег из во ђе ња ра до ва 
Елек тро град ња је из вр ши ла ре кон струк-
ци ју ДВ 35 kV Вир па зар-Бр че ли-Под гор 
ко ји до са да ни је био упо тре бљив на ве ћем 
ди је лу тра се, ис та као је Ра ду ло вић до да-
ју ћи да  ће из град ња ТС 110/35 kV Вир-
па зар и ње но по ве зи ва ње на 35 kV мре жу 

нај вје ро ват ни је омо гу ћи ти ис кљу че ње 
да ле кво да Це ти ње-Под гор, што ће знат но 
олак ша ти из во ђе ње ра до ва на овом ин ве-
сти ци о ном објек ту.

-По ред то га, Елек тро град ња тре ба да 

РАЗГОВОР СА РАНКОМ РАДУЛОВИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ ЕЛЕКТРОГРАДЊЕ

ди је ва ње у овој цје ли ни има стал но ан га-
жоване двије екипе на пословима контро-

Ан га жо ва ност без пре да ха 
По ред ак тив но сти на ре мон ту, одр жа ва њу и са на ци ји над зем них во до ва 

у го то во свим елек тро ди стри бу ци ја ма, рад ни ци Елек тро град ње из во де гра-
ђе вин ске и елек тро мон та жне ра до ве на објек ти ма Пре но са ко ји је од не дав-
но са мо стал но пред у зе ће

Ранко Радуловић

На једној од интервенција у ТС

ОЦ ЕЛЕКТРОГРАДЊА
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поч не са из во ђе њем ра до ва на по ве зи ва-
њу пре но сне ТС 110/35 kV  Хум ци са ди-
стри бу тив ним по стро је њем ТС  35/10 kV 
у по ме ну том це тињ ском на се љу, као и 
укла па ње овог но вог по стро је ња 35/10 kV 
у 10 и 35 kV мре жу на под руч ју Це ти ња, 
са оп шта ва ди рек тор ове ор га ни за ци о не 
цје ли не ко ји је, у на став ку ове при че о тре-
нут ним ак тив но сти ма у Елек тро град њи 
ка зао да су на ста вље ни ра до ви на при пре-
ми ис ко па те ме ља за бу ду ћи да ле квод 110 
kV Ти ват-Ко тор а ин тен зи ви ра ће се на кон 

до би ја ња глав ног про јек та. Та ко ђе оче ку ју 
да ће, као и до са да, би ти ан га жо ва ни на 
ре дов ном ре мон ту Хи дро е лек тра не Пе ру-
ћи ца ко ји тре ба да поч не ових да на.

Хро ни чан не до ста так мон те ра

Г о во ре ћи о про бле ми ма ко ји пра те рад 
Елек тро град ње, Ра ду ло вић је ка зао 

да је из ра жен про блем не до стат ка про из-
вод них рад ни ка због ко јег је си ту а ци ја у 
овом ди је лу Дру штва  ве о ма озбиљ на, чак 
алар мант на.

- На кон ре дов них си сте мат ских пре-
гле да ве ли ки број рад ни ка у опе ра ти ви и 
про из вод њи Елек тро град ње про гла шен је 
не спо соб ним или дје ли мич но спо соб ним 

за рад, што угро жа ва осно сну дје лат ност 
ове ор га ни за ци о не цје ли не, по себ но ако се 
узме у об зир да је про сјеч на ста рост за по-
сле них у овој цје ли ни око 57 го ди на, што 
је де фи ни тив но не спо ји во са дје лат но шћу 
ко ју она оба вља, ка же ди рек тор Елек тро-
град ње ис та кав ши, ве за но за овај про блем, 
да има ју ра зу ми је ва ње  из вр шног ди рек то-
ра, та ко да оче ку ју да ће би ти при мљен  у 
рад ни од нос од ре ђе ни бро ја мла ђих мон-
те ра ко ји су ов дје упо сле ни по уго во ру о 
дје лу и оспо со бље ни за те по сло ве, као и 

не ко ли ко бра ва ра у про из вод њи, што би, 
до не кле, по пра ви ло са да шњу вр ло не по-
вољ ну и те шку си ту а ци ју.

У оче ки ва њу да се пре ва зи ђе про блем 
не по сје до ва ња упо треб не до зво ле за по-
гон за про из вод њу ар ми ра но бе тон ских 
сту бо ва, на ру че но је, пре ма ри је чи ма Ра-
ду ло ви ћа, 10 но вих ка лу па за по тре бе овог 
по го на, та ко да ће се у про сје ку про из во-
ди ти по пет сту бо ва днев но, а с об зи ром 
да се ра ди о из у зет но ва жном про из во ду 
за елек тро ди стри бу ци је ко ји се до са да 
уво зио, то ће зна чај но по бољ ша ти ста ње у 
елек тро ди стри бу тив ном си сте му Цр не Го-
ре и ре фе рен це Елек тро град ње.

Ве за но за по гон за про из вод њу алу ми-
ниј ских сту бо ва, наш са го вор ник је ис та-

као да се  тре нут но ра ди на про из вод њи 
нул те се ри је, као и ис пит не ста ни це за 
про вје ру ква ли те та ар ми ра но-бе тон ских и  
алу ми ниј ских сту бо ва.

- О евен ту ал ној про из вод њи ве ћих се-
ри ја  алу ми ниј ских сту бо ва од лу чи ће се  
на кон њи хо вог ис пи ти ва ња, ка зао је Ра ду-
ло вић увје рен да  ће ис пит на ста ни ца за 
кон тро лу ква ли те та че лич но-ре шет ка стих 
и АБ сту бо ва, ко је тре нут но не ма у Цр ној 
Го ри, по мо ћи да се при ба ве сер ти фи ка ти 
о ква ли те ту, што би се у Елек тро град њи 
ра ди ло по по себ ном уго во ру са не ком ре-
но ми ра ном уста но вом, ре ги стро ва ном за 
оба вља ње ових ис пи ти ва ња.

Елек тро град ња је, пре ма ње го вим ри-
је чи ма, у прет ход ном пе ри о ду ис по ру чи-
ла елек тро ди стри бу ци ја ма пре ко хи ља ду 
и по бе тон ских но га ра са шел на ма, као и 
ве ли ки број сту бо ва свих ти по ва ко је су 
угра ди ли и укло пи ли у си стем. 

Б.М.

Монтери Електроградње "на радном мјесту"

БО РИС ОСТО ЈИЋ  
ТЕХ НИЧ КИ ДИ РЕК ТОР 
ОЦ ЕЛЕК ТРО ГРАД ЊА 

Н едуго након избора за директора 
Електроградње Ранка Радуловића, 

дотадашњег техничког директора ове 
организационе цјелине, на то мјесто 
име но ван је 1. ав гу ста Бо рис Осто јић, 
дипл. ел. ин же њер.

Бо рис Осто јић је ро ђен 1972. го ди-
не у Под го ри ци гдје је за вр шио основ ну 
шко лу и гим на зи ју и Елек тро тех нич ки 
фа кул те т. Ди пло ми рао  је 1998. го ди не и 
пр во за по сле ње до био у Елек тро при вре-
ди Цр не Го ре   у ко јој је све до име но ва ња 
за тех нич ког ди рек то ра ОЦ Елек тро град-
ња ра дио  као од го вор ни про јек тант за 
елек тро енер гет ске објек те у Про јект ном 
би роу. 

Ура дио је ве ли ки број глав них про-
је ка та над зем них и ка блов ских во до ва и 
тра фо ста ни ца ко ји се ре а ли зу ју, или су у 
фа зи ре а ли за ци је у Елек тро при вре ди.

Бо рис Осто јић пи ше и го во ри ен гле-
ским је зиком.                                               Б.М.

  ИМЕНОВАЊЕ

ОЦ ЕЛЕКТРОГРАДЊА



52

У Електродистрибуцији Тиват која, 
стандардно, има добре резултате 

кад су у питању губици ел. енергије, у 
првих шест мјесеци ове године остварен је 
степен губитака мањи од планираног, што је 
потврда да се овом проблему веома озбиљно 
приступа, као што се то овдје увијек и 
радило.

Резултат таквог, крајње ревносног 
приступа који се огледа у редовној контроли 
потрошача овог конзума и сталном труду да 
се смање губици ел. енергије је остварени 
степен губитака у износу од 12,1 умјесто 
планираних 12,4 одсто.

Измјештање бројила из 
објеката - прави потез

У оквиру активности на праћењу и 
смањењу губитака, у ЕД Тиват се 

води рачуна о стању губитака на сваком 
мјерном мјесту. Потрошачи су груписани 
по припадајућим трафо реонима 10/0,4 kV, 
а према ријечима директора Миодрага 
Милића, са којим смо разговарали 
крајем јула, већ читаву деценију у свим 
трафостаницама се систематски прате 
губици по трафо реонима, јер још од тада 
тиватске ТС имају мјерне ганитуре које ће 
у осталим електродистрибуцијама тек да 
се уграђују, а то омогућава да се лоцирају 
трафо реони са највећим губицима, што 
одсликава право стање у конзуму.

Повремени, тзв. викенд потрошачи овдје 
нијесу проблем, јер им се љети обрачуна 
и наплати потрошња, а у већем дијелу 
године нула на њиховом бројилу је реална, 
иначе би се у супротном такво стање одмах 
евидентирало у трафостаницама, с обзиром 
да је очитавање редоно и да се потрошња 
прати на мјесечном нивоу, истакао је 
Милић.

Према његовим ријечима, једини 
поуздан начин спречавања крађе струје која 
понајвише утиче на губитке а присутна је у 
свим ЕД, је измјештање мјерног мјеста из 
објекта потрошача, због чега он свесрдно 
поздравља ову акцију у Електропривреди, 
сматрајући је правим потезом који ће 
сигурно дати одличне резултате, иако се 
ради о великом и дугорочном послу. У 
тиватској Електродистрибуцији акценат 
је стављен на измјештање бројила код 
нередовних платиша који не дозвољавају 
искључења са мреже, или оних потрошача 

који су били сумњиви због мале потрошње. 
Тако је десетак потрошача редовно правило 
проблеме електродистрибутерима и није 
плаћало потрошену ел. енергију, па је 

измјештањем њихових бројила за сада тај 
проблем ријешен.

-Када бројила нијесу у објектима, и 
очитавање потрошње је једноставно и лако, 
као и искључење са мреже, а то такође 
утиче на губитке, каже Милић додајући да 
су у тиватском конзуму до сада измјештена 
164 мјерна мјеста и да ће се ова активност 
перманентно одвијати.

Упоредо са измјештањем бројила 
систематски се одвијају и активности на 
замјени старих мјерних уређаја, што је 
врло битан фактор који може допринијети 
смањењу губитака, с обзиром да је ова ЕД 
имала релативно велику количину бројила, 
старијих од 30 година, а једно од замијењених 
бројила, које је, додуше још мјерило 
потрошњу, било је чак из 1938. године. 
Углавном су, каже Милић, замијењена 
сва бројила код потрошача из категорије 
остала потрошња, а њихова потрошња се 
редовно контролише, тако да се одмах уоче 
нелогичности уколико се негдје појаве. То је 
посебно слушај са велепотрошачима којима 
се потрошња контролише сваког мјесеца 
и упоређује са подацима из истог периода 
прошле године, па је просто немогуће не 
уочити евентуални дисконтинуитет. Све ове 
активности су у циљу смањења губитака јер 
се овдје сматра да има још простора за то и 
да у том правцу треба све предузети.

Поред наведених активности, радници 
ове ЕД извршавају и налоге Снабдијевања 

на искључењу потрошача због неплаћених 
дугова за утрошену ел. енергију, а у 
претходном периоду интензивирана је ова 
активност, тако да једна екипа свакодневно 
врши искључења, након састанка у 
Електродистрибуцији са представницима 
Снабдијевања на којем се одмах на почетку 
радног времена договоре активности 
за тај дан. Овакав рад даје резултате, а 
томе су помогле и стимулативне мјере за 
раднике који врше искључења. С обзиром 
да поједини потрошачи не дозвољавају 
искључење са мреже, недавно је 
договорено да се приликом интервенција 
код тих потрошача тражи асистенција 
МУП-а, чему ће претходити спровођење 
одређене процедуре, да би ЕПЦГ могла да 
оствари своја права.

Против њих се, иначе, редовно 
подносе прекршајне и кривичне пријаве, 
али се поступци код надлежних судова 
неразумљиво одуговлаче, а и казнена 
политика је потпуно непримјерена овом 
кривичном дјелу.

У Тивту, за разлику од других приморских 
мјеста, није изражен проблем нелегалних 
потрошача којих до скоро у овом конзуму 
није ни било, а њих неколико десетина, 
је кроз акцију на нивоу Електрпривреде, 
унијето у базу података Снабдијевања

 
Испуњени инвестициони 

планови 

У припрему туристичке сезоне на 
подручју тиватске ЕД уложена су 

знатна средства, не само у реконструкцију, 
него и у изградњу нових ел. енергетских 
објеката, у чему је добрим дијелом заслужна 
матична функционална цјелина.

 С тим у вези, треба истаћи да је 
испуњен план инвестиционог одржавања и 
инвестиционе изградње и да је ова сезона 
солидно припремљена тако да се, по 
ријечима Милића, не очекују проблеми у 
снабдијевању овог конзума, иако је то увијек 
незахвално прогнозирати.

- У сваком случају, још није 
регистровано преоптерећење иако је 
сезона у пуном јеку, захваљујући томе 
што су у склопу припреме за љето 2009. 
године изграђене и пуштене под напон 
двије ТС 10/0,4 kV, са прикључним ДВ и 
НН мрежом, што је довело до растерећења 
околних трафо реона. Иако је било 
интензивне градње због атрактивности 
простора у Тиватском заливу, нијесу 
усељени сви изграђени објекти, јер то 

ЕД ТИВАТ

У обрачуну са губицима 
постигнут одличан резултат

Уложена велика средства у припрему туристичке сезоне
Изражен недостатак стручног кадра, посебно електро инжењера

Миодраг Милић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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у овој ЕД лако евидентирају, с обзиром 
да су још прије неколико година увели 
ГИС (географски информациони систем) 
са имплементацијом програма МАП 
ИНФО који је омогућио да се на реалној 
географској основи унесу сви потрошачи и 
подаци о њима (број бројила, тип бројила, 
читачки код, број телефона потрошача и 
тд), комплетна мрежа ЕД Тиват, са свим 
подацима мреже (једнополне шеме ТС, 
подаци о опреми и др.), што олакшава 
свакодневне послове на издавању 
сагласности, планирању и развоју мреже, 
контроли и искључењу потрошача и 
другом. Уз то, потрошачи су селектовани 
по НН изводима и ТС-има, што је значајно 
због праћења губитака не само по трафо 
реонима, него и по изводима.Могућности 
овог програма који се коначно уводи и у 
друге дистрибуције, су велике, а систем се 
стално допуњава новим подацима 

- Приводи се крају реконструкција ДВ 
10 kV „Радовићи“, старог преко 30 година, 
који једним дијелом пролази кроз насеље. 
Већ је замијењено више од 20 стубова, 
што је било заиста непходно, а уградиће се 
изоловано уже које је идеално за употребу 
на теренима као што је конзум ЕД Тиват због 
пуног изолационог нивоа и што елиминише 
велики број кварова, чиме се у знатној мјери 
поправља ниво поузданости овог ДВ који је 
резервно напајање за насеље Кртоле и који 
„држи“ три ТС, каже Милић.

Према његовим ријечима, у наредном 
периоду планирана је изградња двије ТС 
10/0,4 kV, са прикључним кабловским 
водовима 10 kV и уклапањем у ниско-
напонску мрежу у самом граду и на 
простору Брдишта, мада још нијесу 
ријешени имовински проблеми. Такође је 
дуга процедура за добијање грађевинске 
дозволе, јер је у току израда детаљних 
планова за те реоне.

Недостаје стручни кадар

У наставку разговора директор Милић 
је изнио проблем недостатка стручног 

кадра, посебно електро инжењера. Поред 
директора, ЕД Тиват има само још једног 
електро инжењера који обавља послове 
издавања сагласности и развоја, док послове 
одржавања комплетне ед мреже и послове 
мјерења и контроле (очитавање и контрола 
потрошње, искључења, замјена бројила, 
измјештање мјерних мјеста) обављају два 
инжењера запослена по уговору о дјелу 
до 31. августа, што овој ЕД причињава 
проблеме. Како су они неопходни Електро-
дистрибуцији а њихова радна мјеста су била 
и у старој систематизацији, очекује се да се 
усвајањем нове систематизације ријеши 
овај проблем, као и проблем регулисања 
статуса четворици монтера који такође раде 
на одређено вријеме, јер је то кадар који 
заиста треба ЕД Тиват.

Б.М.

Н ај бо ље ре зул та те у на-
пла ти ел. енер ги је у првој 

по ло ви ни 2009. го ди не од свих 
16 ор га ни за ци о них је ди ни ца 
ФЦ Снаб ди је ва ње, оства ри ло 
је Снаб ди је ва ње Ти ват.

Ова ко до бар ре зул тат по-
стиг нут је за хва љу ју ћи ан-
га жо ва њу за по сле них у овој 
организационој јединици ко ји, 
у скла ду са опи сом по сло ва и 
за да та ка, сер ви си ра ју све ка те-
го ри је по тро ша ча ел. енер ги је 
на овом под руч ју и оба вља ју 
оби ман по сао на пла те по тра-
жи ва ња у ти ват ском кон зу му.

У сви је тлу ове чи ње ни це те као је 28. ју ла 
при ли ком на ше по сје те овом не ве ли ком ко лек ти-
ву од пет за по сле них, наш раз го вор са Го ра ном 
Кан ка ра шем, ше фом Снаб ди је ва ња Ти ват.

Упо зна ју ћи нас са ре зул та ти ма по стиг ну-
тим у на пла ти, он је ка зао да је у пр вих шест 
мје се ци ове го ди не оства ре на на пла та по тра-

жи ва ња за ис по ру че ну ел. енер ги ју у из но су од 
90 од сто, од но сно да је од фак ту ри са них три 
ми ли о на и 350 хи ља да еура, на пла ће но три ми-
ли о на еура,не ра чу на ју ћи за о ста ла по тра жи ва-
ња ко ја из но се 415 хи ља да еура, од но сно, ако 
се из у зме бу џет ска по тро шња од 147 хи ља да 
еура, на чи ју на пла ту Снаб ди је ва ње тре нут-
но не мо же да ути че, јер је та ква прак са да се 
на пла та код буџетских уста но ва оба вља тек 
кра јем го ди не, ре ал ни дуг из но си 268 хи ља да 
еура, што је ма ло ви ше од по ло ви не мје сеч не 
фак ту ре у Тив ту ко ја, у про сје ку, износи око 
450 хи ља да еура

Уку пан дуг по тро ша ча у ка те го ри ји до ма-
ћин ства у овом тре нут ку из но си 340 хи ља да 
еура а по тро шча у ка те го ри ји оста ла по тро-
шња 525 хи ља да еура. У тај из нос је ура чу на та 
и фак ту ра за јун по ко јој до ма ћин ства ду гу ју 
222 хи ља де а оста ла по тро шња 226 хи ља да 
еура. Из овог про из и ла зи да су укуп на ду го ва-

ња Снабдијевања Ти ват не што 
ви ша од јед не и по мје сеч не 
фак ту ре што, по ми шље њу 
на шег са го вор ни ка, ни је лош 
ре зул тат. То ме сва ка ко до при-
но си до бра са рад ња са та мо-
шњом Елек тро ди стри бу ци јом 
ко ја им да је по др шку кроз 
рад еки пе за ис кљу че ња не-
ре дов них пла ти ша, по го то ву 
у по сљед њих по ла го ди не, као 
и сва ко днев ни за јед нич ки са-
стан ци на ко ји ма се до го ва ра ју 
днев не ак тив но сти у ци љу рје-
ша ва ња про бле ма, би ло у ЕД 
или у Снаб ди је ва њу.

Сход но то ме, у овој ор га ни за ци о ној је ди-
ни ци сед мич но се из да око 60 на ло га за ис кљу-
че ње, од но сно днев но по 15, јер је то нај бо љи 
на чин да се не са вје сни по тро ша чи на тје ра ју да 
из ми ре сво је оба ве зе пре ма Снаб ди је ва њу.

Ис кљу че ња по тро ша ча се, пре ма ри је чи ма 
Кан ка ра ша, ина че, оба вља ју по Про це ду ри о 

ис кљу че њу та риф них по тро ша ча из но вем бра 
про шле го ди не ко ју је до ни је ло Ко ор ди на ци о-
но ти је ло за ис кљу че ња, на че лу са из вр шним 
ди рек то ром.

Го ран Кан ка раш је по здра вио до но ше ње 
ове про це ду ре ко ја тач но де фи ни ше на чин ис-
кљу че ња по тро ша ча са ди стри бу тив не мре же 
ко ји не из ми ру ју уред но сво је оба ве зе по осно-
ву утро ше не ел. енер ги је. 

Усло ви за рад ове ор га ни за ци о не је ди ни-
це су од не дав но знат но по бољ ша ни јер су им 
ре но ви ра не про сто ри је у при зе мљу по слов не 
згра де ЕД Ти ват, ко је су би ле вр ло не у слов не. 
По сли је че ти ри го ди не ри је шен је овај про-
блем, а и ми смо се увје ри ли да је ДОО „Ра доч“ 
из Ник ши ћа од лич но оба вио по сао, та ко да не 
чу ди до бро рас по ло же ње ове ма ле али ода бра-
не гру пе ко ја је ко нач но за до вољ на усло ви ма у 
ко ји ма ра ди.

Б.М.

СНAБДИ ЈЕ ВА ЊЕ ТИ ВАТ

Нај бо ља на пла та 
у пр вом по лу го ђу

Горан Канкараш

Шалтер сала Снабдијевања Тиват
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П ре ма по да ци ма ко је нам је 28. ју ла 
пре до чио Че до мир Пра ви ло вић, 

шеф Снаб ди је ва ња Бу два, у пр вих шест 
мје се ци ове го ди не оства ре на је на пла та 

по тра жи ва ња у из но су од 79 од сто, што 
је 10 од сто ма ње у од но су на исти пе и од 
про шле го ди не. Про це нат на пла те зна чај-
но је ума њен уно ше њем око дви је и по 
хи ља де не ле гал них и но вих по тро ша ча у 
ба зу по да та ка Снаб ди је ва ња, што је по ве-
ћа ло фак ту ру у овом пе ри о ду за чак 30 до 
35 од сто, а још ни је ре а ли зо ва на на пла-
та по тра жив ња од ових по тро ша ча. Због 
то га овај не ве ли ки ко лек тив са шест за-
по сле них има раз ло га да бу де за до во љан 
оства ре ним ре зул та том у сво јој основ ној 
дје лат но сти.

Ово тим при је јер је, ка ко иси че Пра-
ви ло вић, у истом овом пе ри о ду зна чај-
но сма њен и број ис кљу че ња, по што је 
Ко ор ди на ци о но ти је ло за ис кљу че ња за 
Бу дву опре ди је ли ло јед ну еки пу на ове 
по сло ве, та ко да се мо же да ти око 240 на-
ло га мје сеч но, док их је ра ни је би ло и до 
800. На ни жи про це нат на пла те од пла ни-
ра ног та ко ђе је ути ца ла и ло ша пред се зо-
на и сам по че так ту ри стич ке се зо не, што 
се, по при ли ци, ми је ња ових да на, јер се 
се зо на за хук та ва.

- У ци љу по сти за ња што бо љих ре-
зул та та на овом пла ну, до го во ре но је да 
се по ве ћа број еки па за ис кљу че ња, та-
ко да се оче ку је да ће се план на пла те за 
2009. го ди ну у на ред ном пе ри о ду ипак 
оства ри ти, ка зао је наш са го вор ник ко-
ји је ис ко ри стио ову при ли ку да ис так не 

из ван ред ну са рад њу са бу дван ском Елек-
тро ди стри бу ци јом, а по себ но са еки пом 
за ис кљу че ња ко ја за слу жу је све по хва ле 
јер се мак си мал но ан га жу је и ве о ма ко-
рект но ра ди овај по сао.

Он је, за тим, ис та као да ће у ци љу 
по бољ ша ња на пла те у то ку ту ри стич ке 
се зо не су бо та би ти рад ни дан за Снаб-
ди је ва ње, а ус по ста ви ли су и ква ли тет ну 
са рад њу са ло кал ним сред стви ма јав ног 
ин фор ми са ња у ци љу боље комуникације 
са гра ђа нима и упо зо ра ва ња да из ми ре 
сво је оба ве зе да не би би ли ис кљу че ни са 
мре же. То има ефек та, а ова ак тив ност ће 
се то ком ље та ин тен зи ви ра ти у ци љу на-
пла те по тра жи ва ња од по тро ша ча, ка ко 
оних ко ји стру ју тро ше у то ку ци је ле го-
ди не, та ко и тзв. ви кенд по тро ша ча ко ји су 
у Бу дви са мо у ју лу и ав гу сту. Због то га 
ће се по ја ча ти ак тив но сти на ис кљу че њу 

ових кон зу ме на та, уко ли ко се не ода зо ву 
по зи ви ма да очи та ју по тро шњу и до ста ве 
је Елек тро ди стри бу ци ји у ци љу из ми ре ња 
ду го ва ња, што из и ску је до дат ни на пор .

Пра ви ло вић је за тим ис та као и про-

блем по сто ја ња у ба зи по да та ка бу дван-
ског Снаб ди је ва ња по тро ша ча без име-
на и пре зи ме на, са мо са бро јем бро ји-
ла, што је на сли је ђе но из прет ход ног 
пе ри о да. Свим овим по тро ша чи ма је 
упу ће но оба вје ште ње да до ђу у про сто-
ри је Снаб ди је ва ња и Ди стри бу ци је са 
по треб ном до ку мен та ци јом, ра ди ре гу-
ли са ња свог ста ту са, да не би би ли ис-
кљу че ни са мре же.

Ба за по да та ка ове ор га ни за ци о не је-
ди ни це се, ина че, од фор ми ра ња Снаб-
ди је ва ња 2005. го ди не удво стру чи ла због 
екс пан зив не град ње у овом нај а трак тив-
ни јем гра ду на При мор ју, а не ре а ли зо-
ва на по тра жи ва ња из но се око дви је и по 
мје сеч не фак ту ре, и по то ме су сед ми на 
ранг ли сти ФЦ Снаб ди је ва ње.

Ова ор га ни за ци о на је ди ни ца, ко ја је 
смје ште на у при зе мљу по слов не згра де 
ко ју ди је ле са Елек тро ди сти бу ци јом, ка-
ко смо се и са ми увје ри ли, не ма аде кват-
не усло ве за рад, јер им не до ста је кан-
це ла риј ски про стор. Оче ку ју, ме ђу тим, 

да ће се уско ро ри је ши ти овај про блем 
ко ји се „про вла чи“ из мје се ца у мје сец, 
на до град њом не ко ли ко про сто ри ја, што 
би знат но по бољ ша ло усло ве ра да овог 
ко лек ти ва. 

Б.М.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ БУ ДВА

До бра са рад ња До бра са рад ња 
са Елек тро ди стри бу ци јомса Елек тро ди стри бу ци јом

Чедомир Правиловић

Панорама Будве

У циљу побољшања наплате у току туристичке сезоне - субота 
радни дан

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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И ове го ди не су рад ни ци Елек тро при-
вре де Цр не Го ре ко ји су же ље ли да 

ко ри сте од мор у од ма ра ли шти ма гдје на ша 
ком па ни ја има сво је ле жа је ве мо гли, ра ди 
ре зер ва ци је мје ста, сво је по тре бе од мах при-
ја ви ти Дру штве ном стан дар ду.

Као што је би ла прак са и прет ход них 
го ди на, усло ви за бо ра вак у на шим од ма ра-
ли шти ма, ка ко оба вје шта ва ју у Дру штве ном 
стан дар ду, ни је су се про ми је ни ли. Зна чи, 
пра во да ко ри сте услу ге од ма ра ли шта има ју 
ис кљу чи во рад ни ци Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић са чла но ви ма ужег по ро-
дич ног до ма ћин ства (су пруг или су пру га и 
дје ца за по сле ног), ко ји су из вр ши ли ре зер-
ва ци ју код Дру штве ног стан дар да и до би ли 
од го ва ра ју ћи упут.

Пар ти ци па ци ја  тро шко ва ље то ва ња за-
по сле них и чла но ва њи хо ве уже по ро ди це 
(од че га се из у зи ма ју чла но ви ме наџ мен та 
Дру штва) из но си 20 од сто фак ту ри са них 
тро шко ва.

На ве де не услу ге ко ри сни ци пла ћају у 6 
(шест) јед на ких мје сеч них ра та, од ко јих се 
пр ва ра та упла ћу је нај ка сни је 7 да на при је 
по ла ска и слу жи као ре зер ва ци ја. Из у зе так 
чи ни од ма ра ли ште на Жа бља ку, гдје бо ра вак 
за по сле ни пла ћа ју у дви је мје сеч не ра те.

Ре зер ва ци је се от ка зују нај ка сни је 5 
(пет) да на при је ко ри шће ња услу га и упла-
ће ни дио вра ти .

За дје цу до 7,5 го ди на ко ја ди је ле ле жај 

и до би ја ју по ла обро ка пла ћа се 50 од сто, а 
уко ли ко пла ћа ју за се бан ле жај по ла обро ка, 
пла ћа се 70 од сто ци је не, док бо равш на так-
са па да на те рет Дру штва.

Ци је не у од ма ра ли шти ма су на ни воу про-
шло го ди шњих, а у некима и ниже,  и крећу се 
од 16,80 € у објек ти ма Ре кре а тур са у Ча њу за 
пан си он (швед ски сто) до 21,60 € (по лу пан-
си он) у Хо те лу Олим пик у Ул ци њу, док је 
ци је на пре но ћи шта у Од ма ра ли шту Жа бљак 
све га 5 €.

При ли ком за вр шет ка ко ри шће ња услу га, 
упо зо ра ва ју у Дру штве ном стан дар ду, за по-
сле ни тре ба да про вје ре свој ра чун и от кло не 
евен ту ал не гре шке, ка ко не би до ла зи ло до 
не спо ра зу ма.

У слу ча ју раз ли ке у об ра чу ну ци је не ко-
ри шће ња услу га од ма ра ли шта – хо те ла, ко ју 
фак ту ри ше од ма ра ли ште – хо тел, од ци је не 
утвр ђе не упу том за по сле ног, мје ро дав на ће 
би ти ци је на од ма ра ли шта – хо те ла.

Уко ли ко пак до ђе до пре бу ки ра но сти, 
пред ност има ју за по сле ни са ве ћим бро јем 
про дич ног до ма ћин ства и за по сле ни ко ји у 
прет ход ном пе ри о ду ни је су ко ри сти ли услу-
ге на ших од ма ра ли шта.

За по сле ни ко ји су про шле го ди не зло у по-
три је би ли сво је пра во усту па ју ћи ко ри шће ње 
услу га дру гим ли ци ма ван ЕПЦГ Ник шић, 
ка ко ис ти чу у Дру штве ном ста нар ду, не ће ове 
го ди не мо ћи да ко ри сте од ма ра ли шта.    

А за по сле ни ко ји по би ло ком осно ву 

има ју ду го ва ња пре ма ЕПЦГ као што су пут-
ни на ло зи и ду го ва ња за утро ше ну елек трич-
ну енер ги ју, из у зев по след ња два мје се ца, не 
мо гу, до њи хо вог из ми ре ња, ко ри сти ти услу-
ге од ма ра ли шта – хо те ла.

Уз при ја ву је по треб но до ста ви ти по твр ду 
о из ми ре ном ра чу ну за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју из ФЦ Снаб ди је ва ње и по твр ду из 
Еко ном ско-фи нан сиј ског сек то ра за евен ту-
ал но ду го ва ње по пут ним на ло зи ма.

Услу ге од ма ра ли шта у ко ји ма ље ту ју 
рад ни ци ЕПЦГ не мо гу ко ри сти ти за по сле ни 
у но во фор ми ра ном АД Пре нос Под го ри ца.

Смје не, ко је су по че ле 20. ју на 2009. го-
ди не, тра ју по 10 (де сет) да на.

При ја вљи ва ње је вр ше но пи са ним пу тем 
на те ле фон-факс: 020/408-445 и 020/408-443.

Иако је се зо на у пу ном је ку, ипак се, ка-
да се ра ди о од ма ра ли шти ма у ко ји ма ље ту ју 
рад ни ци ЕПЦГ, мо гу из ве сти од ре ђе ни за-
кључ ци. 

Пр ви ути сак је, ка ко нас је ин фор ми сао Сло-
бо дан Ко при ви ца, шеф Дру штве ног стан дар да, 
да је по сје ће ност ма ња не го про шле го ди не. 

На и ме, по че так ово го ди шње се зо не ни је 
обе ћа вао јер је, због обил не ки ше у ју ну, по-
сје та би ла скром на, али је са да по пу ње ност 
мак си мал на. Нај ва жни је је да су усло ви у 
објек ти ма у ко ји ма бо ра ве на ши рад ни ци 
стан дард но до бри и да се ни ко то ком бо рав-
ка ни је жа лио, под ву као је Ко при ви ца.

И.З.

 УСЛО ВИ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ОД МА РА ЛИ ШТА У 2009. ГО ДИ НИ

Без при мјед би
Од по чет ка се зо не ни ко се ни је жа лио на усло ве ље то ва ња у одмаралиштима

Хотел "Теута" у Рисну

ДРУШТВЕНИ 
СТАНДАРД
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Н а 14. ме ђу на род ној из ло жби фо то гра фи ја 
„Оток и мо ре“ ко ју је ор га ни зо вао Фо-

то клуб „Кор нат“ из Хр ват ске, по ред до ма ћих 
ауто ра уче ство вао је и ве ли ки број фо то гра фа 
из Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је, 
Аустри је, Ита ли је, Че шке и Ин ди је. Ан дри ја 
Ка сом, рад ник ЕД Це ти ње, је ди ни пред став-

ник Цр не Го ре из ло жио је че ти ри ра да, од ко јих 
је рад „Аtwork na mo ru“ до био „Ди пло му за де-
таљ на мо ру“ у ка те го ри ји фо то гра фи ја у бо ји.

Ан дри ја Ка сом, ро ђен на Це ти њу, у гра ду 
не ис црп не ин спи ра ци је и фа сци на ци ни ра ју ће 
умјет нич ке енер ги је, већ ду жи низ го ди на се 
ба ви умјет нич ком фо то гра фи јом. По че ло је 
као хо би, а пре тво ри ло се, ка ко ка же, у ис кре-
ну и пра ву љу бав, без пре ва ра и ла жи, ко јој се 
пот пу но пре дао.

На о ко ства ран, гле дан кроз ви зу ру Ан дри-
ји ног објек ти ва, сви јет на ње го вим фо то гра фи-
ја ма до би ја про зрач ни је и при сни је кон ту ре. 
Ма ги јом умјет нич ке ви зи је по ста је не ка дру га 
и при род ни ја ствар ност: за ро бље ни тре ну так 
Вјеч но сти ре ту ши ран на дах ну ћем ства ра о ца 
ко ји сво је мо ти ве на ла зи у стал ној игри свје-
тло сти и сјен ке а ко ја „обич ном“ оку ни је до-
ступ на. Во да, у ко јој огле да свој ства ра лач ки 
не мир, ње го ва је че ста те ма, па ни је ни чу до 
што је је дан та кав Ан дри јин „пеј заж ду ше“ на 
мо ру и за слу жио ме ђу на род но при зна ње.  

То, ме ђу тим, ни је је ди на ме ђу на род на 
по твр да ње го ве да ро ви то сти и ства ра лач ке 
зре ло сти. Од 2000. го ди не, ка да се по све ћу је 
умјет нич кој фо то гра фи ји, сли је де на гра де и 
при зна ња: I на гра да на Ме ђу на род ном фо то 
кон кур су „Цр на Го ра кроз објек тив“ Бар – Цр-
на Го ра (2001. го ди не), II на гра да на фо то кон-
кур су „Про лом 2004.“ Ниш – Ср би ја, По хва ла 
за ко лек ци ју фо то гра фи ја на 3 rd Pho to grap hic 
of Bal kan Co un tri es At hens – Gre e ce.

Ан дри ја Ка сом је до са да имао че ти ри 
са мо стал не из ло жбе (на кон ду же па у зе, већ 
при пре ма и пе ту), а уче ство вао је на пре-
ко пе де сет ко лек тив них из ло жби у зе мљи и 
ино стран ству.

И.З. "Све је спремно само њих нема"

Андрија Касом

НА ШИ РАД НИ ЦИ СТВА РА О ЦИ  МЕ ЂУ НА РОД НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ФО ТО ГРА ФИ ЈУ АН ДРИ ЈИ КА СО МУ

Ди пло ма за „Art work на мо ру“

"Памти боља времена"

Награђена фотографија - Artwork на мору

СТВАРАЛАШТВО
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М а да се на ла зи на атрак тив ном мје сту, 
сре до кра ћи ста рог пу та Ник шић – Да-

ни лов град, у не по сред ној бли зи ни вре ла Зе-
те и ХЕ „Пе ру ћи ца“ а ни је да ле ка ни јед на од 
нај ве ћих пра во слав них све ти ња – Ма на стир 
Острог, укле сан на сти је ни над Бје ло па влић-

ком рав ни цом, Мо тел „Гла ва Зе те“ тре нут но, 
без об зи ра на из ре че но, пре жи вља ва кри зу 
ко ја би, по не ким на го вје шта ји ма, мо гла би-
ти суд бо но сна за ње гов да љи оп ста нак.

Да ли ће се овај ту ри стич ко у го сти тељ ски 
обје кат, у су вла сни штву ЕПЦГ и ник шић ког 
Мон тек са, гра ђен за јед но са ХЕ „Пе ру ћи ца“ за 
по тре бе ње них рад ни ка, али и са ам би ци јом да 
пре ра сте у цен тар спорт ског и вјер ског ту ри-
зма, из бо ри ти са не да ћа ма та ко ка рак те ри стич-
ним за ово ври је ме као што су не мо гућ ност на-
пла те по тра жи ва ња и бло ка да ра чу на? 

Ово пи та ње са зеб њом, али и на дом по-
ста вља ју рад ни ци овог мо те ла, чи је су очи 
упр те у Елек тро при вре ду, од ко је нај при је и 
оче ку ју по моћ. 

Сва ком на мјер ни ку ко ји ра ди освје же ња и 
окре пље ња свра ти овдје, бо ра вак, ма ко ли ко 

био кра так, оста ће у ли је пој успо ме ни. По ред 
љу ба зног осо бља и ква ли тет не услу ге, ужи-
ва ће у хла до ви ни окол ног др ве ћа ко је се бри-
жно ње гу је. Док сје ди на те ра си или ба шти 
мо те ла ди ви ће се вит ким чем пре си ма и ње-
жним ба ле ри на ма – бре за ма, за пах ну ће га ми-

рис ча роб не ми мо зе а ње гов мир и спо кој ство 
чу ва ће буј на кро шња ег зо тич ног кам фо ра.

И Елек тро при вре да че сто ко ри сти овај 
обје кат за сво је по тре бе. Ов дје се одр жа ва ју 

све ча не сјед ни це Од бо ра ди рек то ра, ис пра ћа ји 
рад ни ка у пен зи ју и слич не ма ни фе ста ци је.

И ми смо се јед ног спар ног јул ског да на, 
на кон по сје те ХЕ „Пе ру ћи ца“, об ре ли у Мо-
те лу „Гла ва Зе те“, гдје су нас ди рек тор Ве-
се лин Гар да ше вић и Ми ло мир Па вло вић, 
пред сјед ник Син ди ка та Мон те ла, ин фор ми-
са ли о про бле ми ма и те шко ћа ма са ко ји ма 
тре нут но но си овај уго сти тељ ски ко лек тив 
са три де се так за по сле них.

Услед еко ном ске кри зе ко ја је об у хва ти ла 
све сек то ре при вре ђи ва ња, па и сек тор услу-
га, Мон тел „Гла ва Зе те“ ку бу ри са не ли квид-
но шћу, јер не мо же да на пла ти знат на сред-

ства од го сти ју ко ји су бо ра ви ли у ње го вом 
мо те лу. При је све га од фир ме „Ре монт пру-
га“ Са ра је во, чи ји су рад ни ци ан га жо ва ни на 
ре кон струк ци ји же ље знич ке пру ге Под го ри-
ца – Ник шић, а ко ја већ ско ро го ди ну да на 
не пла ћа свој дуг за из вр ше не услу ге. Овај 
дуг ко ји је до сти гао ци фру од 250 хи ља да € 
са ра јев ска фир ма не мо же да пла ти јер се и 
њој ду гу ју знат на сред ства, иако је ан га жо ва-
на на про јек ту ко ји је са Вла дом Цр не Го ре 
уго во рен још при је пет го ди на.

По ред на ве де ног ду га ту су и по тра жи-
ва ња од дру гих при вред них су бје ка та у Ник-
ши ћу, због че га не мо гу да пла те свој дуг 
до ба вља чи ма, што их је и до ве ло у си у а ци ју 
да, ка ко су нам об ја сни ли на ши са го вор ни-
ци, не мо гу ви ше да функ ци о ни шу. И по ред 
то га што им се ду гу је шест пла та, рад ни ци 
на ста вља ју да оба вља ју свој по сао. 

С об зи ром да им је ра чун бло ки ран, по-
ста вља се пи та ње ка ко и на ко ји на чин, као и 
прет ход них го ди на, то ком ре мон та ХЕ „Пе ру-
ћи ца“, пру жи ти ква ли тет ну услу гу рад ни ци-
ма, тех нич ком осо бљу, из во ђа чи ма ра до ва.

Без об зи ра на не зви дан по ло жај у ко јем су 
се на шли, да прак тич но та во ре, за по сле ни у 
овом уго сти тељ ском објек ту, ка ко су нам ка за-
ли Гар да ше вић и Па вло вић, нај ви ше се узда ју у 
Елек тро при вре ду, ко ја их је, као вла сник по ло-
ви не ка пи та ла, и до са да одр жа ва ла у жи во ту. 

С тим у ве зи, они су нам из ни је ли и њи-
хо ва ви ђе ња и раз ми шља ња о тра га њи ма за 
рје ше њи ма ко ја бих их из ве ла из та квог нео-
др жи вог ста ња. У ства ри, сва та рје ше ња су 
и ве за на за Елек тро при вре ду, ко ја им пр ва и 
мо же пру жи ти ру ку спа са. Они сто га, из ме ђу 
оста лог, пред ла жу да им на ша ком па ни ја по-
мог не кроз је дан вид ком пен за ци је за утро-
ше ну енер ги ју од до ба вља ча ко ји их ту же, 
а ко ји су ипак спрем ни, уко ли ко при ста не 
Елек тро при вре да, на та кав вид по рав на ња. 

У том сми слу, по ми шље њу на ших са-
го вор ни ка, нај ва жни је је да струч не слу жбе 
ЕПЦГ и Мон тек са на пра ве и уса гла се ко рек-
тан, џентлмен ски спо ра зум, на осно ву ко га  
би се из вр ши ла рас по дје ла за јед нич ке имо-
ви не, ко ја се са сто ји од ре спек тив них 104 
хи ља да ква драт них ме та ра зе мљи шта, на 
ко ме се, по ред згра де мо те ла и дви је стам бе-
не згра де (ко је су ра ни је ко ри сти ли рад ни ци 
ХЕ „Пе ру ћи ца“) на ла зе се фуд бал ски те рен 
и чак два олим пиј ска ба зе на.

Ма да је Мон текс, ко ји је као но си лац 
ма ле при вре де у Ник ши ћу за пао у кри зу, 
уло жио знат на сред ства, у овом тре нут ку, 
уко ли ко и је дан и дру ги осни вач ре ал но са-
гле да ју си ту а ци ју, ипак је Елек тро при вре да, 
ко ја је овај обје кат без на док на де 1985. го-
ди не усту пи ла Мон тек су, ве ћин ски вла сник 
Мон те ла, на гла си ли су на ши са го вор ни ци, 
увје ре ни да ће то има ти у ви ду стра те шки 
парт нер Ком па ни је.

Ж.Ћ.
И.З.

УГОСТИТЕЉСТВО

МОН ТЕЛ „ГЛА ВА ЗЕ ТЕ“ 

а да се на ла зи на атрак тив ном мје сту, 
сре до кра ћи ста рог пу та Ник шић – Да-

ј б З

био кра так, оста ће у ли је пој успо ме ни. По ред 
љу ба зног осо бља и ква ли тет не услу ге, ужи-
ћ ћ ј б

ства од го сти ју ко ји су бо ра ви ли у ње го вом
мо те лу. При је све га од фир ме „Ре монт пру-

“ С ј ј

Оче ку ју по моћ Елек тро при вре де

Веселин Гардашевић

Мотел Глава Зете

Миломир Павловић
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Мотел Глава Зете - пријатно мјесто за одмор и рекреацију
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Детаљ са Таре
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