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Из над ХЕ „Пе ру ћи ца“, ви со ко у сти је ни, као би је ли го луб ми-Из над ХЕ „Пе ру ћи ца“, ви со ко у сти је ни, као би је ли го луб ми-
ро но сац за сио на злат ној гра ни вре ме на, на ла зи се Ман астир ро но сац за сио на злат ној гра ни вре ме на, на ла зи се Ман астир 
Острог. У јед ном од нај ве ћих пра во слав них све ти ли шта у сви је-Острог. У јед ном од нај ве ћих пра во слав них све ти ли шта у сви је-
ту чу ва ју се мо шти Све тог Ва си ли ја Остро шког Чу до твор ца, ко-ту чу ва ју се мо шти Све тог Ва си ли ја Остро шког Чу до твор ца, ко-
ји ма се, ево, више од три вијека кла ња ју без број не ко ло не свих  ји ма се, ево, више од три вијека кла ња ју без број не ко ло не свих  
жељ них ду хов не и тје ле сне окре пе и об но ве.жељ них ду хов не и тје ле сне окре пе и об но ве.

Острошки ан ђео чу вар ра за пео је сво ја ва зду ша ста, ду хов-Острошки ан ђео чу вар ра за пео је сво ја ва зду ша ста, ду хов-
на кри ла и над „Пе ру ћи цом“, шти те ћи је, у чи та вом овом раз до-на кри ла и над „Пе ру ћи цом“, шти те ћи је, у чи та вом овом раз до-
бљу, од свих не ми лих до га ђа ја. Да све бу де ка ко "ва ља и тре-бљу, од свих не ми лих до га ђа ја. Да све бу де ка ко "ва ља и тре-
бу је" по ста ра ла се све та, бо го но сна ду ша Ми ро то чи вог. Чак и бу је" по ста ра ла се све та, бо го но сна ду ша Ми ро то чи вог. Чак и 

УЗ ДАН НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ ВЕЛИКЕ ХЕ И ЊЕНИХ 50 ГОДИНА РАДАУЗ ДАН НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ ВЕЛИКЕ ХЕ И ЊЕНИХ 50 ГОДИНА РАДА

Ан ђео чу вар „Пе ру ћи це“Ан ђео чу вар „Пе ру ћи це“

при ли ком град ње овог, пр вог енер гет ског при ли ком град ње овог, пр вог енер гет ског 
ги ган та у Цр ној Го ри ни је за би ље же на ни-ги ган та у Цр ној Го ри ни је за би ље же на ни-
јед на озбиљ ни ја по вре да на гра ди ли шти-јед на озбиљ ни ја по вре да на гра ди ли шти-
ма си сте ма „Гор ња Зе та“. Ова тра ди ци ја ма си сте ма „Гор ња Зе та“. Ова тра ди ци ја 
ни је из не вје ре на ни то ком пет де це ни ја ни је из не вје ре на ни то ком пет де це ни ја 
ра да елек тра не, у чи јим по стро је њи ма и ра да елек тра не, у чи јим по стро је њи ма и 
објек ти ма до са да, на сву сре ћу, ни ко ни је објек ти ма до са да, на сву сре ћу, ни ко ни је 

стра дао. Сто га су за по-стра дао. Сто га су за по-
сле ни у ХЕ „Пе ру ћи ца“, сле ни у ХЕ „Пе ру ћи ца“, 
сви од ре да, с пра вом, уз сви од ре да, с пра вом, уз 
благослов оца Лазара, благослов оца Лазара, 
игумана Манастира,  за игумана Манастира,  за 
свој пра зник узе ли 12. свој пра зник узе ли 12. 
мај – у пра во слав ном мај – у пра во слав ном 
ка лен да ру Дан Све тог ка лен да ру Дан Све тог 
Ва си ли ја Остро шког Чу-Ва си ли ја Остро шког Чу-
до твор ца, сла ва Му и до твор ца, сла ва Му и 
ми лост!ми лост!

Не ка им је са сре ћом!Не ка им је са сре ћом!
И.З.И.З.
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НЕО ВЛА ШЋЕ НА НЕО ВЛА ШЋЕ НА 
ПО ТРО ШЊАПО ТРО ШЊА

Б ез уво да и око ли ше ња мо рам 
ре ћи да је те ма бро ја „кра ђа 

стру је“ код ме не иза зва ла нео бич-
ну асо ци ја ци ју. На и ме, је дан наш 
пи сац о би бли о те ци и од но су по је-
ди на ца пре ма књи зи ка же: „Би бли-
о те ке су ку ће чи ји смо сви вла сни-
ци. Са мо ода тле мо же мо узи ма ти 
и но си ти без бо ја зни да ће мо би ти 
от кри ве ни. Сва ко ме је да ро ван по 
је дан ка ла уз за ула зак“. 

С об зи ром на по на ша ње по је ди-
них по тро ша ча елек трич не енер ги-
је као да је ри јеч о Елек тро при вре-
ди. Али Елек тро при вре да ни је би-
бли о те ка, ни ти је стру ја – књи га. 

Но, сми сао ак ту е ли за ци је пи-
та ња не ле гал не по тро шње елек-
трич не енер ги је, од но сно кра ђе 
стру је, до ни воа „те ме бро ја“ ни је 
у оправ да ва њу до ста ве ли ких гу би-
та ка на ди стри бу тив ној мре жи 
ЕПЦГ, ме ђу ко ји ма, по ред тех нич-
ких, ко ји су не ми нов ност, зна тан 
удио има ју тзв. ко мер ци јал ни, а у 
њи ма и они ко ји су по сље ди ца кра-
ђе, већ за то што су и про це нат 
гу би та ка ко је „про из во ди“ кра ђа, 
а ко ји се утвр ђу је на осно ву от-
кри ве них слу ча је ва овог (не)дје ла 
и ври јед но сни из нос не ле гал но по-
тро ше не стру је, до би јен на осно ву 
про цје не, од но сно про сје ка ра ни-
је по тро ше них ки ло ва та - до ста 
ве ли ки. То исто вре ме но зна чи да 
Елек тро при вре да пре ко Функ ци о-

нал не цје ли не Ди стри бу ци ја и ње-
них дје ло ва от кри ва њу ове по ја ве 
по кла ња ве ли ку па жњу.

Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да про-
блем кра ђе ни је ка рак те ри сти ка 
са мо Цр не Го ре, не го и чи та вог ре-
ги о на, па и ши ре. Он је при су тан 
(ви дје ће те у при ло зи ма) и у мно гим 
зе мља ма за пад не Евро пе, па чак и 
у Аме ри ци: кра ду на ши, ал‘ кра ду и 
дру ги.

Исто та ко је и чи ње ни ца да се 
Елек тро при вре да овом про бле му 
су прот ста вља ла го ди на ма. Исти-
на, са ма ње или ви ше ин тен зи те та, 
па та ко са ма ње или ви ше успје ха. 
По сљед њих го ди на – ин тен зив но и 
кон ти ну и ра но. То је стал на ак ци-
ја. Још са мо да и дру ги др жав ни 
ор га ни при ла го де свој од нос овом 
дру ттве ном про бле му на од го ва-
ра ју ћи на чин, јер „ка ла у за“ је све 
ви ше, а стру ја је ро ба ко ја се мо ра 
пла ти ти.

Ж. Ћетковић

У В О Д Н И К
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У пе ри о ду из ме ђу из ла ска два бро ја Ли-
ста Од бор ди рек то ра Елек тро при вре-

де Цр не Го ре је одр жао дви је сјед ни це. 
Об је ма сјед ни ца ма је за јед нич ко да је 

предсједавао Срђан Ковачевић, предсједник 
Одбора, да је при су ство ва ла ве ћи на чла но ва 
овог ор га на, да су при су ство ва ли сви пред-
став ни ци А2А, да су одр жа не пре ко мул ти-
ме ди јал не ве зе и да су за зва нич не пре во ди-
о це на ита ли јан ски и са ита ли јан ског је зи ка 
има ли Ива ну Зец Ба ра шин и Кри сти ну – Бе-
бу Лу то вац, чи ји се пре во ди сма тра ју зва-
нич ним за рад сјед ни ца.

По след ња, тј. осма сјед ни ца Од бо ра 
одр жа на је 28. апри ла, а на днев ном ре ду су 
би ли: Ак та о снаб ди је ва њу ел. енер ги јом,  
за тим Рад Ти ма за ин тер ну ре ви зи ју, Про-
бле ма ти ка ра да ТЕ Пље вља, Пред лог По-
слов ни ка о ра ду Од бо ра ди рек то ра, Уре-
ђе ње од но са са АД Пре но с и Ин фор ма ци ја 
о на пла ти по тра жи ва ња. 

При је пре ла ска на раз ма тра ње пи та ња 
из утвр ђе ног днев ног ре да Од бор је, уз од-
ре ђе не при мјед бе пред став ни ка А2А, ко је 
су усво је не, ве ри фи ко вао за пи сник са прет-
ход не сјед ни це и, сход но Ста ту ту ЕПЦГ и 
По слов ни ку о ра ду овог ор га на до пу нио за-
пи сник Од лу ком о уче шћу ЕПЦГ у јав ном 
по зи ву за до ста вља ње при ја ва за прет ква-
ли фи ка ци ју за ХЕ на Мо ра чи ко ја је до ни-
је та ван сјед нич но 23. апри ла 2010. го ди не и 
ко ја је овом при ли ком ве ри фи ко ва на са пет 
гла со ва „за“ и јед ним гла сом „про тив“. 

Ри јеч је о од лу ци ко јом ЕПЦГ из ја вљу је 
да ће уче ство ва ти на тен дер за прет ква ли-
фи ка ци ју за ХЕ на Мо ра чи у окви ру бу ду ћег 
кон зор ци ју ма са А2А, с тим што ће уче шће 
ЕПЦГ у бу ду ћем кон зор ци ју му из но си ти 
мак си мал но 49 од сто, а А2А ће би ти во де ћи 
члан и тех нич ки члан кон зор ци ју ма. 

У ци љу де фи ни са ња од ре ђе них прин-
ци па, ве за но за од но се из ме ђу Елек тро при-
вре де Цр не Го ре и А2А и њи хо во за јед нич ко 

уче шће у тен де ру, као и од ре ђе не усло ве с 
тим у ве зи, Од бор је одо брио пот пи си ва ње 
од го ва ра ју ћег оквир ног спо ра зу ма, а у ци љу 
до ста вља ња при ја ве зах ти је ва не прет ква ли-
фи ка ци о ном до ку мен та ци јом, ра ди да ва ња 
из ја ве о бу ду ћем кон зор ци ју му, Од бор је 
одо брио при ло же но пи смо као фор му ко ја 
ће би ти пот пи са на од стра не за кон ског пред-
став ни ка ЕПЦГ, што је та ко ђе са став ни дио 
ове од лу ке ко ја је сту пи ла на сна гу да ном 
до но ше ња. 

Са став ни дио од лу ке чи ни и име но ва ње 
пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра Ср ђа на Ко-
ва че ви ћа да у име ЕПЦГ пот пи ше од го ва ра-
ју ћу до ку мен та ци ју. 

За ову од лу ку ни је гла сао је ди но Ни ко ла 
Мар ти но вић ко ји је овом при ли ком и из нио 
раз ло ге за та кав свој став.

О уче шћу ЕПЦГ на тен де ру за из град-

њу ХЕ на Мо ра чи чла но ве Од бо ра ди рек то-
ра су упо зна ли Ен ри ко Ма лер ба, извршни 
директор ЕПЦГ и Ср ђан Ву ја ди но вић, 
директор Сектора за развој и инжењеринг, а 
на кон рас пра ве у ко јој су уче ство ва ли пред-
сјед ник Ко ва че вић, Бо рис Бу шко вић, Ре-
на то Ра ва не ли и Ма у ро Ми љо, Од бор је 
јед но гла сно до нио за кључ ке о при хва та њу 
под не се не ин фор ма ци је и за ду жио ме наџ-
мент Дру штва да при пре ми де таљ ну ана ли зу 
фи нан сиј ских мо гућ но сти Елек тро при вре де 
Цр не Го ре о из град њи ХЕ на Мо ра чи, на 
осно ву ко је ће се до ни је ти од лу ка о ре ал ном 
про цен ту уче шћа у но во фор ми ра ном кон-
зор ци ју му. Рок за при пре му и до ста вља ње 

ове ана ли зе од ре ђен је 7. мај 2010. го ди не. 
Та ко ђе је за кљу че но да за при пре му оквир-
ног спо ра зу ма о фор ми ра њу кон зор ци ју ма за 
из град њу ХЕ на Мо ра чи фор ми ра рад ни тим 
у са ста ву: Ни ко ла Мар ти но вић, Бо рис Бу-
шко вић и Ма у ро Ми љо. 

У наставку овог дијела сједнице, Од бор 
се упо знао и са ин фор ма ци ја ма о уче шћу 
ЕПЦГ у до ка пи та ли за ци ји Пр ве бан ке 
ЦГ, оба ве за ма пре ма оп шти ни Плу жи не 
по осно ву из град ње ХЕ Пи ва и ини ци ја-
ти ви за ку по ви ну ди је ла не до ста ју ћих ко-
ли чи на ел. енер ги је за 2011. го ди ну. 

Ин фор ма ци ју о до ка пи та ли за ци ји бан ке 
под нио је Ма си мо Са ла, а Од бор је при хва-
та ју ћи Ин фор ма ци ју тим поводом за ду жио 
ме наџ мент Дру штва да при пре ми ана ли зу 
по сло ва ња Пр ве бан ке и оправ да но сти уче-

ДВИ ЈЕ СЈЕД НИ ЦЕ ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ

директор ЕПЦГ и Срђан Вујадиновић

њу ХЕ на Мо ра чи чла но ве Од бо ра ди рек то-
ра су упо зна ли Ен ри ко Ма лер ба, извршни

ЕПЦГ учествује у претквалификацији ЕПЦГ учествује у претквалификацији 
за ХЕ на Морачи заједно са А2А за ХЕ на Морачи заједно са А2А 

- Одобрено потписивање оквирног споразума за стварање 
конзорцијума и изјаве о будућем конзорцијуму - овлашћен 
предсједник Одбора Срђан Ковачевић
- Приступити реализацији пројекта стабилизације бране депоније 
"Маљевац" за ТЕ Пљевља и изради пројеката затварања "Маљевца", 
те изради пројектне документације за трајно рјешење депоније
- Електроенергетска ситуација изузетно повољна за разлику од 
финансијске која је оптерећена и великим потраживањима и 
ниским степеном наплате

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

Са сједнице Одбора директора
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шћа ЕПЦГ као ква ли фи ко ва ног ак ци о на ра 
у те ку ћем по ве ћа њу ње ног ка пи та ла, с тим 
што ће се у по ступ ку из ра де ана ли зе ко ри-
сти ти зва нич ни из вје шта ји о по сло ва њу бан-
ке и до ку мен та ко ја ЕПЦГ, као ква ли фи ко ва-
ни ак ци о нар, има пра во да при ба ви, те дру га 
ре ла вант на до ку мен та ци ја. 

Од бор је овом при ли ком при хва тио и ин-
фор ма ци ју Ма си ма Са ле о оба ве за ма пре ма 
оп шти ни Плу жи не и у ве зи с тим, по себ-
ним за кључ ком, за ду жио ме наџ мент да за 
на ред ну сјед ни цу овај ор ган ин фор ми ше о 
ре зул та ти ма раз го во ра са пред став ни ци ма 
Оп шти не Плу жи не и да пред ло жи кон крет не 
од лу ке у ве зи са ре а ли за ци јом оба ве за ЕПЦГ 
по осно ву из град ње ХЕ Пи ва. 

По во дом ини ци ја ти ве за ку по ви ну ди-
је ла не до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је 
за 2011. го ди ну, са ко јом је овај ор ган упо-
знао из вр шни ди рек тор Ен ри ко Ма лер ба, 
а Од бор до нио од лу ку да се ини ци ја ти ва 
усва ја, као и да ће се о ње ној ре а ли за ци ји 
ста ра ти из вр шни ди рек тор, а са ма ре а ли-
за ци ја ће се вр ши ти у скла ду са од ред ба ма 
про це ду ре за ку по ви ну и про да ју ел. енер-
ги је у ЕПЦГ. 

Акта о снабдијевању

Н а кон ова ко ис црп ног раз ма тра ња и до-
но ше ња од лу ка о прет ход ним пи та њи-

ма Од бор је при сту пио раз ма тра њу та ча ка по 
утвр ђе ном днев ном ре ду. Пр во је до не се на 
од лу ка о ак ти ма о снаб ди је ва њу ел. енер ги јом 
са ко ји ма је чла но ве Од бо ра упо знао Сре тен 
Гој ко вић. Ри јеч је о пет обра за ца Уго во ра 
о снаб ди је ва њу ел. енер ги јом, Си сте му за 
пру жа ње услу га куп ци ма, Про це ду ри за 
под но ше ње и рје ша ва ње при го во ра ку па-
ца у пр вом сте пе ну и си сте му за во ђе ње и 
ажу ри ра ње до ку мен та ци је о куп ци ма ел. 
ене ре ги је. 

Са став ни дио ове од лу ке су и за ду же ња 
ФЦ Снаб ди је ва ње да на ве де на ак та до ста ви 
Ре гу ла тор ној аген ци ји за енер ге ти ку на одо-
бра ва ње, као и њи хо ву при мје ну на кон одо-
бра ва ња од стра не РАЕ.

Интерна ревизија

И з вје штај о ра ду ти ма за ин тер ну ре ви-
зи ју за 2009. го ди ну и План ра да Ти ма 

за 2010. го ди ну под нио је Ра до мир Вук че-
вић. По во дом Из вје шта ја о ра ду, Од бор је, 
при хва та ју ћи из вје штај, до нио за кључ ке 
ко ји ма је за ду жио ме наџ мент да при пре ми 
ин фор ма ци ју о им пле мен та ци ји пре по ру ка 
Ти ма за ин тер ну ре ви зи ју из 2009. го ди не и 
Тим да убу ду ће сво је из вје шта је до ста вља 
свим чла но ви ма Од бо ра и из вр шном ди рек-
то ру Дру штва, као и да при пре ми ана ли зу 
тен де ра ко ји су рас пи са ни у 2009. го ди ни, 
а ко ји још уви јек ни је су за вр ше ни, као и 
анализу тен де ра, та ко ђе из 2009. го ди не, код 
ко јих ни је ис по што ва на про це ду ра За ко на о 
јав ним на бав ка ма, те уго во ра ко ји су у 2009. 
го ди ни пот пи са ни, а ни је су ре а ли зо ва ни. 

Од бор је та ко ђе при хва тио и план ра да 
Ти ма за ин тер ну ре ви зи ју за 2010. го ди ну. 

Проблематика ТЕ Пљевља

Т ач ка днев ног ре да о про бле ма ти ци ра да 
ТЕ Пље вља са сто ја ла се од Ин фо ма ци-

је о де по ни ји пе пе ла и Ин фор ма ци је о ку-
по ви ни зе мљи шта Руд ни ка угља за по тре бе 
из град ње но ве де по ни је. 

Са Ин фор ма ци јом о де по ни ји пе пе ла за 
Тер мо е лек тра ну Од бор је упо знао Ср ђан 
Ву ја ди но вић, ди рек тор Сек то ра за раз вој и 
ин же ње ринг, а за кљу че но је да до са да шњи 
ре зул та ти ис тра жи ва ња и тех нич ког осма-
тра ња де по ни је ука зу ју да је ста бил ност 
бра не „Ма ље вац“ озбиљ но угро же на и да 
је ну жно од мах при сту пи ти ста би ли за ци ји 
овог објек та. Као оп ти мал но рје ше ње са на-
ци је пре гра де иза бра на је ва ри јан та са ста-
би ли зи ра ју ћим ба ла стом чи је из во ђе ње ни је 
усло вље но ди на ми ком екс пло а та ци је и за-
тва ра њем де по ни је. 

Та ко ђе је за кљу че но да се, на осно ву 
ура ђе не про јект не до ку мен та ци је, по треб на 
сред ства за са на ци ју бра не про цје њу ју на 1,2 
ми ли о на еура, за тим да се од ла га ње пе пе ла 
и шља ке у на ред ном пе ри о ду (нај ма ње че-
ти ри го ди не) до пре ла ска на но ву де по ни ју 
мо ра вр ши ти на по сто је ћој. У ту свр ху тре-
ба ура ди ти про је кат за тва ра ња де по ни је који  
тре ба да да тех нич ко рје ше ње да љег од ла га-
ња пе пе ла и шља ке и рје ше ње ре кул ти ва ци-
је де по ни је. Про је кат би тре ба ло да са др жи 
про вје ру мак си мал них мо гућ но сти ис ко ри-
шће ња „Ма љев ца“, као ал тер на ти ву, у слу-
ча ју да се не одо бри ло ка ци ја „Шу ма ни 1“ 
због ад ми ни стра тив них, ин сти ту ци о нал них 
и дру гих ри зи ка. 

Па ра лел но са ак тив но сти ма на ста би ли-
за ци ји бра не по треб но је на ста ви ти ак тив-
но сти на из ра ди про јект не до ку мен та ци је 
за трај но рје ше ње де по ни је пе пе ла и шља ке 
на но вој ло ка ци ји, за кљу чио је Од бор, али и 
оци је нио да је, на осно ву до са да шњих са гле-
да ва ња, ло ка ци ја „Шу ма ни 1“ нај по вољ ни ја 
за но ву де по ни ју, као и да је ре а ли за ци ја де-
по ни је на тој ло ка ци ји из ло же на при лич ном 
ри зи ку јер се још не зна да ли ће као та ква 
би ти усво је на у про стор но-план ској до ку-
мен та ци ји ко ја се ра ди, а ак тив но сти на ре-
а ли за ци ји депоније мо гу за по че ти тек на кон 
тога као и на кон за вр шет ка екс пло а та ци је 
угља на тој ло ка ци ји. 

Од бор је још за кљу чио да је за ста би ли-
за ци ју бра не Ма ље вац, из град њу но ве де по-
ни је и ре кул ти ви за ци ју по сто је ће, на кон ње-
ног за тва ра ња, по треб но фор ми ра ти рад ни 
тим из ЕПЦГ ко ји ће спро ве сти све нео п ход-
не ак тив но сти у ве зи с тим. 

О ку по ви ни зе мљи шта Руд ни ка угља 
Пље вља Од бор ди рек то ра је упо знао Ма-
си мо Са ла, а у рас пра ви су, као и по прет-
ход ном пи та њу уче ство ва ли Ср ђан Ко ва че-
вић, Ђу ли а но Цу ко ли и Ма у ро Ми љо, на 
осно ву че га је Од бор до нио од го ва ра ју ће за-
кључ ке ко ји ма се, као услов за пот пи си ва ње 

Уго во ра о ку по ви ни зе мљи шта са РУП-ом, 
на во ди пот пи сивање анек са уго во ра за ис по-
ру ку угља, који мо ра ју са др жа ти од ред бе по 
ко ји ма ће се пла ћа ти пе на ли за раз ли ку из ме-
ђу ствар но ис по ру че них и пла ни ра них ко ли-
чи на угља и то у из но су од 20 од сто и по си-
сте му „узми или пла ти“, као и да се за 2009. 
го ди ну не ће при мје њи ва ти овај си стем. 

А као пред у слов ко ји се мо ра ис пу ни-
ти при је пот пи си ва ња уго во ра је пра вил на 
иден ти фи ка ци ја зе мљи шта у ка та стру и на 
са мом те ре ну. 

Та ко ђе је за кљу че но да у Уго вор за ку-
по ви ну зе мљи шта мо ра ју би ти уне се не и 
од ред бе да РУП мо ра га ран то ва ти да ће ова 
ло ка ци ја би ти уни је та у Про стор ни план као 
де по ни ја и да ЕПЦГ, уко ли ко до то га не до-
ђе до кра ја ове го ди не, има пра во да рас ки-
не Уго вор и пра во на вра ћа ње из но са ко ји је 
пла ћен, као и евен ту ал ну на док на ду ште те, 
те да ЕПЦГ не ће пре у зе ти би ло ка кву од-
го вор ност за оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма 
ко је би би ле ре зул тат прет ход не упо тре бе, 
еко ло шких или не ких дру гих по сље ди ца ко-
је су на ста ле при је пре у зи ма ња зе мљи шта у 
свој по сјед. 

На кра ју је за ду жен ме наџ мент Дру штва 
да са ме наџ мен том РУП-а уса гла си уго вор у 

ди је лу ко ји се од но си на на ве де не анек се, те 
да се Од бор ди рек то ра о ње му мо же из ја сни-
ти и ван сјед нич ним пу тем. 

Регулисање односа 
око кредита са Преносом

М а си мо Са ла је упо знао чла но ве Од-
бо ра ди рек то ра и о ду го роч ним кре-

дит ним за ду же њи ма ЕПЦГ код ино стра них 
ба на ка и са пи та њем ре гу ли са ња од но са са 
АД Пре но с, о че му је до не се на од лу ка ко јом 
су при хва ће ни пред ло зи анек са – аманд ма ни 
на Уго вор о кре ди ту ко ји је за кљу чен из ме ђу 
KfW бан ке и ЕПЦГ за кљу че ног 11. де цем бра 
2008. го ди не на из нос од 15 ми ли о на € и Уго-
вор о кре ди ту о фи нан си ра њу из ме ђу KfW 
бан ке и ЕПЦГ, о че му је овла шћен из вр шни 
ди рек тор Ен ри ко Ма лер ба да за вр ши анек-
се тих уго во ра. 

До не се на је овом при ли ком и од лу ка о 
при хва та њу уго во ра о ко ри шће њу пре но сне 
мре же из ме ђу ЕПЦГ и АД Пре нос и уго вор 
о ис по ру ци ел. енер ги је за по кри ва ње гу би-
та ка у пре но сној мре жи, с тим што ће анекс 
уго во ра о ко ри шће њу пре но сне мре же при-
пре ми ти ме наџ мент Дру штва, а уго во ром ће 
се утвр ди ти оба ве за Пре но са да по за хтје ву 
Елек тро при вре де, од но сно ФЦ Снаб ди је ва-

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

СКУПШТИНА
Се кре тар Дру штва, Ми ли во је Ву ја чић, је 
упо знао чла но ве Од бо ра са пред ло гом од-
лу ке о са зи ву VI II ре дов не Скуп шти не ак ци-
о на ра ЕПЦГ а Од бор је, без рас пра ве, јед-
но гла сно од лу чио да се VI II ре дов на Скуп-
шти на ак ци о на ра ЕПЦГ са зо ве 28.06.2010. 
го ди не. (Од лу ку об ја вљу је мо ин те грал но).
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ња, ис кљу чи ди рект не по тро ша че са мре же 
због ду га за утро ше ну ел. енер ги ју. 

Повећати наплату

С а ин фор ма ци јом о на пла ти по тра жи ва-
ња чла но ве Од бо ра ди рек то ра је упо-

знао Ма си мо Са ла. Усва ја ју ћи ин фор ма ци-
ју Од бор је за кљу чио да ће се овај ор ган и 
ње гов пред сјед ник мак си мал но укљу чи ти у 
ре а ли за ци ју на пла те свих ве ћих по тра жи ва-
ња од фи зич ких и прав них ли ца, а из вр шни 
ди рек тор је овла шћен да при мје ном свих 
прав них сред ста ва спро ве де ак тив но сти ко је 
се сма тра ју нео п ход ним за на пла ту по тра жи-
ва ња од не у ред них пла ти ша. 

*
*       *

Дан на кон штам па ња прет ход ног бро ја Ли-
ста, тј. 29. мар та ове го ди не одр жа на је сед-
ма ре дов на сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра на 
ко јој је раз ма тра на ино ви ра на ин фор ма ци ја 
о про јек ту ХЕ на Мо ра чи, за тим не ко ли ко 
те ку ћих пи та ња, од но сно за хтје ва, из вје штај 
о ре а ли за ци ји од лу ка и за кљу ча ка овог ор-
га на, ак ту ел не си ту а ци је (ел. ен. и фи нан-
сиј ска си ту а ци ја и на пла та по тра жи ва ња), 
те од лу ка о са зи ву VIII ре дов не Скуп шти не 
ак ци о на ра ЕПЦГ, ин фор ма ци ја о оси гу ра њу 
имо ви не ЕПЦГ и Ин фор ма ци ја о ре а ли за-
ци ји пре о ста лих оба ве за Елек тро при вре де 
пре ма оп шти ни Плу жи не по осно ву из град-
ње ХЕ Пи ва. 

Допуне одлука

П ри је пре ла ска на раз ма тра ње пи та ња 
из утвр ђе ног днев ног ре да Од бор ди-

рек то ра се, у по ступ ку ве ри фи ка ци је за пи-
сни ка са прет ход не сјед ни це и ван сјед нич но 
до ни је тих од лу ка, упо знао са при мјед ба ма 
чла но ва овог ор га на из А2А. Ме ђу њи ма је 
нај ва жни ја она ко ја се од но си на фор ми ра ње 
ДОО "Зе та енер џи" - Да ни лов град, а ри јеч је 
о то ме да ће се пред ви дје ти од ред ба о екс-
клу зив ним пра ви ма и о уго во ри ма о услу га-
ма са ма тич ном ком па ни јом, као и уно ше ње 
у Од лу ку но ве тач ке по којој "Зе та енер џи" 
тре ба да има у ви ду да ће ко ри сти ко је про-
из ла зе из еко ло шких до зво ла и сер ти фи ка та 
и ко ри шће ња пра ва про ла ска бу ду ће под-
мор ске елек тро е нер гет ске ин тер ко нек ци је 
са Ита ли јом ис кљу чи во при па да ти Елек тро-
при вре ди Цр не Го ре. 

Та ко ђе су усво је не и од лу ке о до пу ни 
Од лу ке о утвр ђи ва њу струк ту ре и са ста ва 
ме наџ мен та ЕПЦГ, ко је се од но се на име но-
ва ње и ди рек то ра Сек то ра за раз вој и ин же-
ње ринг у са став ме наџ мен та. До да то је и пет 
но вих од лу ка, та ко ђе о име но ва њу у са став 
ме наџ мен та ЕПЦГ, али и на од ре ђе на рад на 
мје ста. Пре ма тим од лу ка ма Ср ђан Ву ја-
ди но вић је име но ван за ди рек то ра Сек то ра 
за раз вој и ин же ње ринг, Ран ко Ву ко вић за 
ди рек то ра Сек то ра за раз вој ФЦ Ди стри-
бу ци ја, Ра до ван Бу ла то вић за ди рек то ра 
Сек то ра за мје ре ње ФЦ Ди стри бу ци ја, Во-

ји слав Ву ка ди но вић за ди рек то ра ЕД Бу два 
и Вла ди мир Ка лу ђе ро вић за ди рек то ра ЕД 
Ник шић. Све су то по је ди нач не од лу ке ко-
је пред ста вља ју са став ни дио за пи сни ка са 
прет ход не сјед ни це овог ор га на. 

Након тога, сход но од ред ба ма Ста ту та 
ЕПЦГ и По слов ни ка о ра ду Од бо ра, у за пи-
сник су уне се не и од лу ке до не се не ван сјед-
нич но 26. фе бру а ра и 25. мар та ове го ди не. 
Ри јеч је о Од лу ци о усва ја њу књи го вод стве-
них ко рек ци ја утвр ђе них при ли ком по пи са 
имо ви не и оба ве за Дру штва са ста њем на 
дан 31.12.2009. го ди не, као и од лу ци о до дје-
ли уго во ра по по зи ву за до ста вља ње по ну да 
од 12.02.2010. го ди не. 

Конзорцијум - 
оптимално рјешење

П о во дом ино ви ра не ин фор ма ци је о 
про јек ту ХЕ на Мо ра чи   Од бор је за-

кљу чио да је оп ти мал но рје ше ње за уче шће 
ЕПЦГ на тен де ру за ХЕ на Мо ра чи фор ми ра-
ње кон зор ци ју ма са А2А уз мо гућ ност уче-
шћа тре ћег парт не ра. Та ко ђе је за кљу че но да 
се  фор ми ра  рад на гру па ко ју ће ко ор ди ни ра-
ти Ма си мо Са ла, а ко ја ће из вр ши ти ана ли-
зу еко ном ских аспе ка та, по зи ци је и уче шћа 
ЕПЦГ и А2А и са гле да ти над ле жност ор га на 
за до но ше ње пред мет них од лу ка, као и да се 
ор га ни зује са ста нак са Ми ни стар ством еко-
но ми је у ро ку од 15 да на ра ди де фи ни са ња 
ста ту са тех нич ке до ку мен та ци је Про јек та 
ко ја је вла сни штво Елек тро при вре де Цр не 
Го ре, по твр де за из ми ре ње оба ве за ЕПЦГ 
пре ма др жа ви ка ко би се ство ри ли усло ви 
за не сме та но уче шће Елек тро при вре де на 
тен де ру, те да на кон до би ја ња ре ле вант них 
ин фор ма ци ја од стра не рад не гру пе и са са-
стан ка од Ми ни стар ства еко но ми је, ко нач ну 
од лу ку о уче шћу ЕПЦГ и А2А на про јек ту 
ХЕ на Мо ра чи до не се Од бор ди рек то ра на 
пр вој на ред ној сјед ни ци. 

Текућа питања

П од те ку ћим пи та њи ма раз ма тра ни су 
за хтје ви: Руд ни ка угља за ку по ви ну 

зе мљи шта Шу ма ни 1, Пр ве бан ке за уче шће 
Елек тро при вре де Цр не Го ре у по ступ ку ње не 
до ка пи та ли за ци је, Вла де Цр не Го ре за спон-
зор ство из ло жбе "ЕXPO 2010" и Пла ни нар-
ско-сму чар ског клу ба „Ја во рак“ – Ник шић 
за спон зор ство про јек та „Еве рест 2010“.

О за хтје ву Руд ни ка угља Од бор је за кљу-
чио да рад на гру па за оцје ну оправ да но сти 
тог за хтје ва за ку по ви ну зе мљи шта Шу ма ни 
1 у окви ру утвр ђе ног за дат ка са гле да по тре-
бу из град ње но ве де по ни је ТЕ Пље вља, као 
и обим и усло ве тог зе мљи шта за ове на мје-
не о че му ће са чи ни ти из вје штај и пред лог 
од го ва ра ју ћег уго во ра.

По во дом за хтје ва Пр ве бан ке за уче шће 
ЕПЦГ у ње ној до ка пи та ли за ци ји Од бор је 
за кљу чио да ће о то ме овај ор ган до ни је ти 
од лу ку на но вој сјед ни ци при је ис те ка утвр-
ђе ног ро ка. Исто вре ме но је за ду жен Ма си-

мо Са ла да ко ор ди ни ра из ра ду ин фор ма ци је 
о оправ да но сти те ин ве сти ци је ЕПЦГ. 

Спонзорства

О д го ва ра ју ћим од лу ка ма Од бор је одо-
брио и тра же на спон зор ства по осно ву 

ко јих ће ЕПЦГ има ти аде кват ну мар ке тин шку 
за сту пље ност и то: за ор га ни за ци ју на сту па 

Цр не Го ре на из ло жби  EX PO 2010. го ди не у 
Шан га ју у из но су од 100.000 € и за Пла ни нар-
ско-сму чар ски клуб „Ја во рак“ - Ник шић за ре-
а ли за ци ју про јек та „Еве рест 2010“  20.000 €. 

У на став ку сјед ни це, у фор ми за кљу ча-
ка, при хва ће на је Ин фор ма ци ја о ре а ли за ци ји 
од лу ка и за кљу ча ка са претходних сједница 
Од бо ра ди рек то ра, за тим су за ду же ни но си-
о ци не ре а ли зо ва них од лу ка и за кљу ча ка да 
хит но при сту пе њи хо вој ре а ли за ци ји, док је 
у ве зи са кре ди том ЕБРД и при вре ме но об-
у ста вље ним ак тив но сти ма  на бав ке 35.000 
бро ји ла са да љин ским очи та ва њем за ду жен 
већ фор ми ра ни рад ни тим да уса гла си на црт 
уго во ра и, за овај ор ган са чи ни од го ва ра ју ћу 
ин фор ма ци ју, са пред ло гом ка ко по сту пи ти 
по овом пи та њу.

Ел. енергетска ситуација повољна 

В е за но за ак ту ел ну елек тро е нер гет-
ску си ту а ци ју у том тре нут ку Од бор 

је оци је нио да је Ин фор ма ци ја ура ђе на на 
нов на чин - ме то дом та бе лар ног пре гле да, 
те да је све о бу хват на и си сте ма тич на, па је 
на основу ње за кљу че но да је ста ње аку му-
ла ци ја знат но из над пла на, да је ре ла тив но 
ни зак кон зум усло вљен по вољ ним вре мен-
ским при ли ка ма и да су по гон ска спрем ност 
по стро је ња и укуп на елек тро е нер гет ска си-
ту а ци ја из у зет но по вољ ни, ка ко са аспек та 
ста ња у том тре нут ку, та ко и са аспек та про-
цје не за на ред ни пе ри од.

Од бор је оци је нио да је по вољ на и си ту а ци-
ја на тр жи шту ел. енер ги је због че га би тре ба ло 

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

ана ли зи ра ти ре а ли зо ва не на бав ке за тре ћи квар-
тал 2010. го ди не и са гле да ти цје лис ход ност и 
оправ да ност по кре та ња по ступ ка на бав ке не до-
ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је за че твр ти квар-
тал те ку ће, па и пр ви квар тал на ред не го ди не.

а финансијска...

И Информација о фи нан сиј ској си ту а ци ји, 
и Информација о на пла ти по тра жи ва-

ња су ово га пу та ура ђе не ме то дом та бе лар ног 
пре гле да, и, као материјали, оци је ње не су  ве-
о ма си сте ма тич но и све о бу хват но, док су фи-
нан сиј ска си ту а ци ја и на пла та по тра жи ва ња 
оци је ње ни као из у зет но не по вољ ни због ни-
ског сте пе на на пла те од са мо 69 од сто за пр ва 
два мје се ца ове го ди не, за тим не на пла ће на по-
тра жи ва ња од ди рект них по тро ша ча у из но су 
од 23 ми ли о на, гу би та ка на мре жи ко ји су, и 
по ред сма ње ња од 4 од сто у од но су на упо ре-
де ни пе ри од 2009. го ди не још уви јек ви со ки, 
те из у зет но ма лог бро ја ис кљу че них по тро ша-
ча са мре же у од но су на број ду жни ка за ис по-
ру че ну ел. енер ги ју и укуп них не на пла ће них 
по тра жи ва ња од око 140 ми ли о на €. 

Због тога је, у ци љу по бољ ша ња фи нан-
сиј ске си ту а ци је и обез бје ђе ња по треб не ли-
квид но сти за рад и по сло ва ње Дру штва, нео-
п ход но да ме наџ мент са чи ни ак ци о ни план 
на пла те по тра жи ва ња по ка те го ри ја ма по тро-
ша ча, ре о ни ма и вре мен ским ин тер ва ли ма 
ко ји ће се до сљед но при мје њи ва ти, за кљу чио 
је Од бор су ге ри шу ћи да Ак ци о ни план тре ба 
по себ но да тре ти ра 20 – 30 нај ве ћих ду жни ка 
и то од утвр ђи ва ња ста ња ду га, пре ко ме то да 
на пла те, до њи хо вог ис кљу че ња са мре же и 
мо ни то рин га у свим фа за ма, при че му тре ба 
оства ри ти раз мје ну ис ку ста ва са ком па ни јом 
А2А и ко ри сти ти њи хо ва до бра ис ку ства, ак-
та и прак су у рје ша ва њу овог про бле ма.

При хва та ју ћи Ин фор ма ци ју о оси гу ра њу 
имо ви не ЕПЦГ са предлгом да се до кра ја апри-
ла 2010. про ду жи по сто је ћи аран жман са са да-
шњим пру жа о цем услу га оси гу ра ња, Од бор ди-
рек то ра је овом при ли ком за кљу чио да је то ком 
тра ја ња овог аран жма на по треб но за тра жи ти од 
Marsh bro ker – оси гу ра ња про вје ру по сто је ћег 
про гра ма и ана ли зу ста ња имо ви не ЕПЦГ ка ко 
би се при пре ми ла ино ви ра на тен дер ска про це-
ду ра за ре а ли за ци ју но вог про гра ма. За ре а ли за-
ци ју ових оба ве за за ду жен је Ма си мо Са ла. 

На кра ју сјед ни це, на кон упо зна ва ња са 
Ин фор ма ци јом о по сту па њу Елек тро при вре-
де Цр не Го ре у ве зи за хтје ва по осно ву из град-
ње ХЕ Пи ва,  Од бор ди рек то ра је, уз при хва-
та ње ин фор ма ци је  усво јио за кључ ке ко ји ма 
је од ло жио до но ше ње од лу ке о овом пи та њу 
за на ред ну сјед ни цу и фор ми рао рад ни тим у 
са ста ву: Ма си мо Са ла, ко ор ди на тор, Мир ко 
Ки ли бар да – члан и пред став ник Ми ни-
стар ства еко но ми је – члан, ко ји ће утвр ди-
ти на чин по сту па ња Елек тро при вре де по за-
хтје ву Оп шти не Плу жи не, при че му ће Рад ни 
тим по себ но са гле да ти могућу по вољ ност да 
Елек тро при вре да као ин ве сти тор са ма, не по-
сред но при сту пи ре а ли за ци ји обје ка та усло-
вље них из град њом ХЕ Пи ва.

Ж. Ћетковић

На осно ву чла на 78. став 4. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, Од-
бор ди рек то ра Дру штва на VI сјед ни ци одр жа ној 12.02.2010.го ди не, до нио је

ИЗ МЈЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ПРА ВИЛ НИ КА 
О СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА 

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
Члан 1.

У по гла вљу „Из вр шни ди рек тор“ та бе лар ног пре гле да Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји 
рад них мје ста Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић бр.10-00-9242 од 05.08.2009.
го ди не и бр.10-00-10232 од 28.08.2009.го ди не иза рад ног мје ста под бро јем 2. до да је 
се но во рад но мје сто: „2.а По моћ ник из вр шног ди рек то ра за ор га ни за ци о не и тех нич ке 
по сло ве 71.24.91 VII Тех нич ки фа кул тет, 1 , 7.20, 1.000“

У рад ном мје сту под бро јем 3. бри ше се: из на зи ва ри јеч „еко ном ско“, ши фра 71.68.00 
и из вр сте шко ле ри јеч „Еко ном ски“

Иза ред ног бро ја 3. до да је се но во рад но мје сто: „3.а По моћ ник из вр шног ди рек то-
ра за ко рпо ра тив на и еко ном ска пи та ња и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
71.68.00 и 71.24.91, VII, еко ном ски или тех нич ки фа кул тет, 1 7,20, 1.000“

Члан 2.
Ове Из мје не и до пу не сту па ју на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће се у Ли сту Дру штва.

Број: 10-00-3442          П Р Е Д С Ј Е Д Н И К,
Ник шић, 31.03.2010.го ди не        Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж, с.р.

На основу члана 36. став 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ" 
бр. 6/02 и "Сл. лист ЦГ" бр. 17/07 и 80/08) и члана 53 став 2 тачка II Статута 
Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Одбор директора Друштва на VII 
сједници одржаној 29.03.2010. године, донио је

О Д Л У К У
О СА ЗИ ВУ VI II РЕ ДОВ НЕ СКУП ШТИ НЕ АК ЦИ О НА РА

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
I

Са зи ва се VI II ре дов на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
за 28. јун 2010. го ди не.

II
За VI II ре дов ну Скуп шти ну ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић утвр-
ђу је се сле де ћи днев ни ред:
1. Од лу ка о усва ја њу Из вје шта ја о по сло ва њу Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић за 2009. го ди ну
2. Од лу ка о усва ја њу фи нан сиј ских ис ка за Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић за 2009. го ди ну са из вје шта јем ре ви зо ра 
3. Од лу ка о из бо ру ре ви зо ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић
4. Од лу ка о ра зр је ше њу чла но ва Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић
 5. Од лу ка о из бо ру чла но ва Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић

III
VI II ре дов на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вр де Цр не Го ре АД Ник шић одр жа ће 
се у По слов ном цен тру „Синд чел“ – Ник шић, ули ца Да ни ла Бо јо ви ћа бб, са по чет ком 
у 12,00 ча со ва.

IV
За ор га ни за ци ју VI II ре дов не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при вр де Цр не Го ре АД 
Ник шић за ду жу је се се кре тар Дру штва Ми ли во је Ву ја чић, дипл. прав ник.

Број: 10-00-3387                 П Р Е Д  С Ј Е  Д Н И К,
Никшић, 30.03.2010. Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж. с.р 
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Ч ел ни љу ди ЕПЦГ АД Ник шић, 
25. апри ла, на прес кон фе рен-

ци ји, упо зна ли су но ви на ре цр но гор-
ских ме ди ја са ак ту ел ним зби ва њи-
ма у ком па ни ји. На кон фе рен ци ји је 
пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра Елек-
тро при вре де Цр не Го ре Ср ђан Ко ва-
че вић, за јед но са из вр шним ди рек то-
ром Ен ри ком Ма лер бом и по моћ ни-
ком ми ни стра еко но ми је Ми о дра гом 
Ча но ви ћем го во рио о ак ту ел ном тре-
нут ку на ци о нал не енер гет ске ком па-
ни је, про це су до ка пи та ли за ци је и 
пла но ви ма у обла сти енер ге ти ке за 
пред сто је ћи пе ри од. 

ЕПЦГ по кре тач раз во ја 
ци је ле Цр не Го ре

Е лек тро при вре да Цр не Го ре 
оства ри ће ове го ди не про из вод-

њу ве ћу за 10 до 15 од сто. Га ран ци ја 
за то је ре корд на про из вод ња свих цр-
но гор ских елек тра на у пр ва три мје-
се ца, из чи јих тур би на је, за кључ но 
са апри лом, про из ве де но ви ше од 1,7 
ми ли јар ди ки ло ват са ти елек трич не 
енер ги је. По ре ђе ња ра ди, 2004. го ди-
не, ко ја се узи ма као ре корд на, у пр-
ва че ти ри мје се ца про из ве де но је 1,2 
ми ли јар де ки ло ват – са ти, што је по-
ла ми ло на ма ње у од но су на учи нак у 
те ку ћој го ди ни – ре као је пред сјед ник 
Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де 
Цр не Го ре Ср ђан Ко ва че вић на по-
чет ку свог обра ћа ња при сут ни ма.Он 
је по том ре као да се у про цес до ка-
пи та ли за ци је ушло при је го ди ну и по 
да на, са ци љем да се обез би је де но ва 
зна ња, да се убр за ре а ли за ци ја за по-
че тих и от поч не са но вим ве ли ким 
про јек ти ма у елек тро е нер гет ском 
сек то ру Цр не Го ре. 

- Же ља нам је би ла и да се ЕПЦГ 
ори јен ти ше на тр жи шно по сло ва ње, 
а на да мо се да ће на ша ком па ни ја би-
ти убр зо ва жан по кре тач раз во ја ци је-
ле Цр не Го ре - ис та као је Ко ва че вић.

Ко ва че вић је до дао да је у ТЕ 
„Пље вља“ у про те кле три го ди не уло-
же но око 50 ми ли о на еура и то у но ви 
ко тао, тур би ну и фил тер ско по стро-

је ње, што је већ ове го ди не ре зул ти-
ра ло ве ћом про из вод њом за око 350 
ми ли о на ки ло ват са ти и по ве ћа ном 
сна гом од 15 ме га ва та. По ње го вим 
ри је чи ма, ка да је ТЕ Пље вља у пи та-
њу, тре ба још ри је ши ти про блем сум-
по ра и де по ни је и од ра ди ти још не ке 
за хва те на по стро је њи ма. Ко ва че вић 
је ка зао да су сви ти про јек ти спрем-
ни, да нов ца по треб ног за њи хо ву 
ре а ли за ци ју има, и да ће у сље де ћих 
три до пет го ди на, Тер мо е лек тра на у 
Пље вљи ма би ти нај бо љи обје кат те 
вр сте у ре ги о ну. 

- И у ХЕ „Пе ру ћи ца“ уло же но је 
при бли жно исто нов ца, ко ли ко и у ТЕ 
„Пље вља“. Ре ви та ли зо ва ли смо че ти-

ри агре га та, за вр шен је ком пен за ци-
о ни ба зен, за тим над ви ше ње ка на ла 
и ињек ци о не за вје се ба зе на Сла но и 
Круп ца. Ре зул тат је 50 ми ли о на ки ло-
ват-са ти елек трич не енер ги је ви ше, а 
оче ку је нас и уград ња осмог агре га-
та. То ће са оста лим ин ве сти ци ја ма 
обез би је ди ти но ве ко ли чи не во де у 
си сте му Пе ру ћи ца или до дат них 150 
ми ли о на ки ло ват-са ти - по ја снио је 
Ко ва че вић. Он је за тим ре као да је у 
ХЕ „Пи ва“ би ло нај ма ње ак тив но сти 
и до дао да је у то ку из ра да сту ди је о 
ре ви та ли за ци ји те елек тра не, ко ја ће 
би ти го то ва до кра ја ове го ди не. 

Ко ва че вић је у на став ку до дао да 
је са Елек тро при вре дом Нор ве шке 

ЧЕЛ НИ ЉУ ДИ ЕПЦГ ПРЕД СТА ВИ ЛИ ЈАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊЕ И ПЛА НО ВЕ КОМ ПА НИ ЈЕ

ел ни љу ди ЕПЦГ АД Ник шић, 
25. апри ла, на прес кон фе рен-

цији упознали су новинаре црногор

Прои звод ња ре корд на, 
сли је де но ва ула га ња

Ове го ди не про из вод ња ве ћа за 10 до 15 од сто
Ма ле хи дро е лек тра не „Гла ва Зе те“ и „Слап“ би ће оса вре ме ње не и 

по ве ћа ће про из вод њу за чак пет пу та. 
У ТЕ „Пље вља“ про из вод ња ве ћа за око 350 ми ли о на ки ло ват са ти
Европ ски стан дар ди у по сло ва њу ком па ни је А2А, га рант су бу ду ћег 

ста бил ног и ин те зив ни јег раз во ја ЕПЦГ 
Ин ве сти ра ти у но ве об но вљи ве из во ре у Цр ној Го ри, јер то је нај јеф-

ти ни ји и нај при хва тљи ви ји пут до енер ги је 
На ста вак про је ка та за по че тих при је до ла ска А2А у Елек тро при вре ду

Са прес конференције

КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА НОВИНАРЕ
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не дав но фор ми ра на за јед нич ка ком-
па ни ја, ко ја ће дви је по сто је ће ма-
ле хи дро е лек тра не „Гла ва Зе те“ и 
„Слап“ оса вре ме ни ти и у њи ма по ве-
ћа ти про из вод њу за чак пет пу та. 

Го во ре ћи о нај ве ћим про бле ми-
ма ком па ни је, Ко ва че вић је као про-
блем број је дан ис та као ди стри бу-
тив ну мре жу у ко ју су, у про те кле 
три го ди не, удво стру че на ула га ња и 
ти ме по бољ ша но на па ја ње по тро ша-
ча. Дру ги про блем, по ми шље њу 
Ко ва че ви ћа, су гу би ци на мре жи, 
ко ји са да из но се од 21 до 22 од-
сто, а циљ је да до кра ја го ди не 
бу ду сма ње ни и све де ни ис под 
20 од сто. Ко ва че вић је ис та као 
и про блем сма ње ња на пла те ис-
по ру че не елек трич не енер ги је од 
по тро ша ча, што је до брим ди је-
лом усло ви ла и ак ту ел на еко ном-
ска кри за. 

- Елек тро при вре да мо ра да 
бу де спо соб на за утак ми цу у 
енер гет ском сек то ру, ко ја је че ка 
на ред них го ди на. Да би то Ком-
па ни ја успје ла, по треб но је би ло 
обез би је ди ти и но во зна ње и но-
вац, што смо успје ли до ка пи та-
ли за ци јом, и ула ском ква ли тет-
ног стра те шког парт не ра, ита ли-
јан ске ком па ни је А2А - ка зао је 
Ко ва че вић. 

Он је за кљу чио сво је из ла га-
ње оцје ном да су пр ви ути сци о 
љу ди ма ко ји су сти гли у ЕПЦГ 
као стра те шки парт не ри за и ста 
по вољ ни, по себ но на гла ша ва ју-
ћи струч ност из вр шног ди рек то-
ра ЕПЦГ АД Ник шић Ен ри ка Ма лер-
бе и ње го вог ме на џер ског ти ма.

А2А си гур но на тен де ру 
за из град њу ХЕ на Мо ра чи

И з вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ен-
ри ко Ма лер ба ка зао је у свом 

обра ћа њу но ви на ри ма да им је циљ 
ре ви та ли за ци ја ди стри бу тив не мре-
же, сма ње ње гу би та ка, по ве ћа ње 
про из вод ње, сма ње ње уво за, по ве ћа-
ње на пла те, што ће све ску па сва ка ко 
мно го ути ца ти на да љи до бар ре зул-
тат у по сло ва њу ЕПЦГ. 

- Мо рам при зна ти да ми је ве о ма 
дра го што сам у Цр ној Го ри и Елек-
тро при вре ди и мо ји пр ви ути сци су 
ве о ма по зи тив ни. Сма трам да Елек-
тро при вре да има ве ли ки по тен ци јал 
да из ра сте у моћ ну мул ти на ци о нал ну 
ком па ни ју, а стра те шко парт нер ство 

са ком па ни јом А2А до дат ни је им-
пулс за оства ри ва ње то га ци ља. Има-
ју ћи у ви ду да је ЕПЦГ ве о ма уте-
ме ље на ком па ни ја у Цр ној Го ри са 
огром ним ис ку ством у обла сти енер-
ге ти ке, а да А2А по ред ка пи та ла уно-
си са вре ме ну тех но ло ги ју и свје же 
иде је, си гур но је да за јед но мо же мо 
бр же на при јед – ре као је из вр шни ди-
рек тор ЕПЦГ на прес кон фе рен ци ји и 
до дао да, иако не ма ве ли ког ис ку ства 

у обла сти енер ге ти ке, има ис ку ства 
у упра вља њу ве ли ким ком па ни ја ма, 
што ће по ње го вом ми шље њу би ти 
ве о ма зна чај но у на ред ном пе ри о ду.

- План ин ве сти ци ја и европ ски 
стан дар ди у по сло ва њу ком па ни је 
А2А, га рант су бу ду ћег ста бил ног и 
ин те зив ни јег раз во ја ЕПЦГ. Сма трам, 
на и ме, да је ино ва ти ван при ступ и 
при мје на на пред них иде ја нај бо љи 
пут до ква ли тет ни је и по у зда ни је ди-
стри бу тив не мре же, по ве ћа ња про из-
вод ње, ве ће ефи ка сно сти у по сло ва-
њу и знат но на пред ни јег сер ви са за 
све по тро ша че ел.енер ги је. То је из-
у зет но ва жно јер Цр на Го ра „отва ра 
вра та“ сло бод ној кон ку рен ци ји на тр-
жи шту елек трич не енер ги је и мо ра мо 
спрем но до че ка ти но ве снаб дје ва че – 
ка зао је да ље Ма лер ба.

- За ин те ре со ва ни смо да на ста ви-
мо про јек те за по че те при је до ла ска 

А2А у Елек тро при вре ду. Ве о ма нас 
ин те ре су ју и ин ве сти ци је у но ве об-
но вљи ве из во ре у Цр ној Го ри, јер то 
је нај јеф ти ни ји и нај при хва тљи ви ји 
пут до енер ги је. ЕПЦГ и А2А ви де 
ве ли ку шан су у об но вљи вим из во-
ри ма, а у ва ло ри за ци ји енер гет ских 
по тен ци ја ла до кра ја и су штин ски се 
за ла жу за пу но по што ва ње прин ци па 
одр жи вог раз во ја и за шти те жи вот не 
сре ди не. Ис ку ства А2А у Ита ли ји, 

го во ре у при лог ове тврд ње 
– ре као је из вр шни ди рец тор 
ЕПЦГ у на став ку обра ћа ња 
но ви на ри ма.

Ма ле рба је по себ но на гла-
сио да у ком па ни ји А2А ра чу-
на ју и на бу ду ћу из град њу хи-
дро цен тра ла и ис та као да се, 
при том, мо ра во ди ти ра чу на 
о при род ној око ли ни, фак то ру 
си гур но сти, по себ но за љу де у 
не по сред ној бли зи ни тог енер-
гет ског обје ка та. Уко ли ко би 
про из вод ња из тих ХЕ би ла по 
ни жим ци је на ма, по тро ша чи 
у Цр ној Го ри би по ње го вим 
ри је чи ма, јеф ти ни је пла ћа-
ли стру ју. Ма лер ба је ка зао и 
да ће ком па ни ја А2А си гур но 
уче ство ва ти на тен де ру за из-
град њу ХЕ на Мо ра чи..

Он се освр нуо и на ак ту ел-
не про бле ме у ЕПЦГ. 

- Ко ри стим при ли ку да вам 
са оп штим да у ЕПЦГ, тре нут но, 
пу но ра ди мо на раз ра ђи ва њу 
ва ри јан ти за сма ње ње гу би та ка,  
по бољ ша ње на пла те, а исто та-

ко и уна пре ђе ње ди стри бу тив них ка па-
ци те та. Дру гим ри је чи ма по ла ко ства-
ра мо усло ве да сва ки дан на пра ви мо, 
ма кар, ма ли по мак, али то је про цес и 
не тре ба оче ки ва ти да ће ре зул та ти до-
ћи од мах. Ра ди ће мо по сте пе но, сва ко-
днев но до но си ти по јед ну ма лу од лу ку 
и на кон не ког пе ри о да то ће не ми нов но 
зна чи ти ве ли ку про мје ну. Ве ли ке про-
мје не, као што зна те, не до ла зе од јед-
ном, не го сва ко днев ним стр пљи вим ра-
дом – за кљу чио је Ен ри ко Ма лер ба.

- ЕПЦГ АД Ник шић је фир ма са 
пу но за по сле них, а они су по мо јим 
пр вим ути сци ма ја ко рас по ло же ни да 
се укљу че у но ве про це се у ко је Ком-
па ни ја ула зи. Ми се ја ко тру ди мо да 
има мо ак ти ван од нос са рад ни ци ма 
у ЕПЦГ и за са да сам за до во љан тим 
од но сом – ка зао је на кра ју Ен ри ко 
Ма лер ба. 

М.Ву ко вић

ДО СТА УРА ЂЕ НО 
НА РЕ ФОР МИ 

ЕНЕР ГЕТ СКОГ СЕК ТО РА

У че ству ју ћи на овој кон фе рен ци ји за но ви на ре по-
моћ ник ми ни стра еко но ми је Ми о драг Ча но вић 

је ис та као да је Вла да Цр не Го ре у по след ње ври је ме 
пу но ура ди ла на ре фор ми енер гет ског сек то ра. Он се 
по себ но освр нуо на не ке од број них но вих од ред би 
но вог за ко на о енер ге ти ци, ко ји је усво јен 22. апри ла, 
ре кав ши да се упра во њи ме очи ту је ис пу ња ва ње оба-
ве за Цр не Го ре да им пле мен ти ра енер гет ску по ли ти ку 
Европ ске уни је. 

- У оба ве зи смо да по ве ћа мо енер гет ску ефи ка-
сност, а но вим за ко ном је ли бе ра ли зо ва но и тр жи ште 
еле ктрич не и дру гих енер ги ја – на гла сио је Ча но вић.

Он је, ве за но за из град њу но вих про из вод них обје-
ка та из об но вљи вих из во ра, под сје тио да ће бу ду ћи 
си стем од че ти ри хи дро е лек тра не на Мо ра чи, укуп не 
сна ге 238 ме га ва та, го ди шње про из во ди ти 720 ми ли о-
на ки ло ват-са ти као и да ће све ква ли тет не при мјед бе, 
из не се не то ком јав не рас пра ве о на чи ну град ње ових 
хи дро е лек тра на, би ти увр ште не у ко нач ни до ку мент 
си сте ма елек тра на на Мо ра чи. 

КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА НОВИНАРЕ
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Г у би так ел. енер ги је на ди стри бу-
тив ној мре жи, као про из во да Елек-

тро при вре де ко ји има сво ју ци је ну је, 
у су шти ни, гу би так при хо да за ко ји се 
бо ри сва ко пред у зе ће, од но сно гу би так 
нов ца. Јед ном из гу бље на енер ги ја не 
мо же се ви ше на док на ди ти, због че га је 
стра те шки циљ Ди стри бу ци је и је дан од 
пр вих при о ри те та ан га жо ва ња сма ње ње 
укуп них гу би та ка ел. ен., у пр вом ре ду 
не до пу сти во ви со ких ко мер ци јал них гу-
би та ка на ко је у ве ли ком про цен ту ути-
че по тро шња ел. енер ги је ми мо мјер ног 
уре ђа ја, тј. кра ђа стру је. Оства ре ње овог 
ци ља је од из у зет не ва жно сти за успје-
шно функ ци о ни са ње Елек тро при вре де 
и по сти за ње по зи тив ног по слов ног ре-
зул та та. 

У Ди стри бу ци ји се одав но вр ше кон-
тро ле мјер них мје ста и уту жи ва ње по-
тро ша ча ко ји не ле гал но тро ше ел. енер-
ги ју, али ово га пу та чи ни се да су од луч-
ни у на мје ри да упор ном и ин тен зив ном 
кон тро лом и ни зом дру гих ак тив но сти 
спри је че кра ђу стру је и сма ње гу бит ке.

Ко ли ко се стру је укра де те шко је из ра-
чу на ти, али се зна да су ски да ње плом би, 
бу ше ње бро ји ла под на по ном и ма ни пу ли-
са ње на пон ским мо сто ви ма, пре си је ца ње 
глав ног во да из ме ђу мје ста при кљу че ња 
и бро ји ла, због ди рект ног по ве зи ва ња ве-
ли ких по тро ша ча и дру га фи зич ка дје ло-
ва ња на мјер но мје сто нај че шћи об ли ци 
кра ђе стру је ко ји у укуп ним гу би ци ма ел. 
енер ги је у ЕПЦГ има ју ви со ко мје сто. Да 
не во ља са плом ба ма и дру гим слич ним 
ма ни пу ла ци ја ма бу де ве ћа, Ди стри бу ци ја 
че сто не мо же да до ка же да је по тро шач 
крао стру ју ако ни је ухва ћен на ли цу мје-
ста, чак ни кад се на ђе рас кли ма на плом-
ба, или огуље но бро ји ло због број них 
„ин тер вен ци ја“.

У спре ча ва њу ове не ци ви ли за циј-

ске по ја ве не по ма же мно го ни то што је 
оште ће ње плом бе као др жав ног кљу ча, 
ко ји јед но став но код по тро ша ча не ма то 
зна че ње, по За ко ну кри вич но дје ло. Због 
то га је кључ но да се ин тен зив ном кон тро-
лом, за мје ном бро ји ла и уво ђе њем да љин-
ског очи та ва ња уло га фак то ра „чо вјек“ у 
гу би ци ма ел. енер ги је на овај на чин све де 
на што ма њу мје ру и да се ефи ка сно за-
шти ти бро ји ло од зло у по тре бе.

Ин тен зив на кон тро ла по тро шње

И з тих раз ло га је, пре ма ин фор ма ци-
ја ма ди рек то ра Ди три бу ци је Ми ро-

сла ва Вук че ви ћа и ди рек то ра Сек то ра за 
мје ре ње Ра до ва на Бу ла то ви ћа, од по чет-
ка ове го ди не до 20. апри ла кон тро ли са но 
23.100 мјер них мје ста (33 од сто ви ше од 

пла на) и са чи ње ни за пи сни ци о тех нич кој 
ис прав но сти, а кон тро ла је вр ше на циљ-
но, на осно ву про цје не Ди стри бу ци је да 
је на тим мјер ним мје сти ма не ло гич на 
по тро шња. Та кав на чин ра да је био вр ло 
ефи ка сан, јер су у овом пе ри о ду на ђе не 
не пра вил но сти код 4.900 по тро ша ча, што 
је ви ше од 20 од сто у од но су на број кон-

тро ли са них мјер них мје ста. У Ди-
стри бу ци ји про цје њу ју да су са мо 
от кри ве ни слу ча је ви не ле гал не 
по тро шње по ве ћа ли укуп не гу бит-
ке у овом пе ри о ду за око 1 од сто.

Ис ка за но број ка ма, за пе ри од 
од пр ва три мје се ца ове го ди не, 
ка да је због греј не се зо не по тро-
шња нај ве ћа, па та ко и гу би ци у 
ди стри бу ци ји ел. енер ги је, то из-
ле да ова ко: пре у зе то је 746.535.763 
kWh (5,14 од сто ма ње од пла на), 
а ре а ли зо ва но 565.950.491 kWh, 
што зна чи да су гу би ци из но си-
ли 180.582.272 ки ло ват са ти, или 
24,19 од сто од укуп но пре у зе те 
енер ги је. То је за 1,17 од сто ма ње 
од пла на, али је и 3,90 од сто ма-
ње не го у истом пе ри о ду про шле 
го ди не. Под сје ти мо да су пре ма 
ин ди ка то ри ма успје шно сти, утвр-
ђе ним Уго во ром са А2А, пред ви-
ђе ни гу би ци на кра ју ове го ди не 
у из но су од 20 од сто. На осно ву 
по чет них ре зул та та и пла ни ра них 

да љих ак тив но сти, има раз ло га за оп ти-
ми зам, па ди рек тор Ди стри бу ци је и ње го-
ви са рад ни ци оче ку ју да ће се оства ри ти 
за цр та ни план гу би та ка за 2010. го ди ну.

Ина че, оства ре ни гу би ци по ди стри-
бу ци ја ма у овом пе ри о ду се, пре ма ин-
фор ма ци ја ма из ФЦ, знат но раз ли ку ју и 
кре ћу се од 12,77 до 36, 58 од сто. Нај бо-
ље ре зул та те у по гле ду ис пу ње ња пла на 
сма ње ња гу би та ка оства ри ле су елек тро-
ди стри бу ци је Би је ло По ље, Ко тор, Ул-
цињ и Ти ват, док су нај ло ши ји ре зул та ти 
оства ре ни у елек тро ди стри бу ци ја ма Ник-
шић, Жа бљак, Це ти ње и Под го ри ца. Са-
мо ЕД Под го ри ца и ЕД Ник шић су пре у-
зе ле 49,8 од сто укуп но пре у зе те енер ги је 
и оства ри ле 53,47 од сто укуп них гу би та-
ка свих елек тро ди стри бу ци ја. А нај ве ћи 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје

пла на) и са чи ње ни за пи сни ци о тех нич кој
ис прав но сти, а кон тро ла је вр ше на циљ-
но, на осно ву про цје не Ди стри бу ци је да

Алар мант не 
раз мје ре 

У пр вих сто да на ове го ди не кон тро ли са но 23.100 по тро ша ча, а њих 
4.900 не леглно тро ши ло ел. енер ги ју 

Кон тро ла као стал ни, а не по вре ме ни по сао, јер је Ди стри бу ци ја од-
луч на у на мје ри да овом и дру гим пла ни ра ним ак тив но сти ма за шти ти 
мјер на мје ста од зло у по тре бе

Мирослав Вукчевић
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про цен ту ал ни ни во гу би та ка оства рен је 
код елек тро ди стри бу ци ја из сје вер ног и 
сре ди шњег ди је ла Цр не Го ре.

На ши са го вор ни ци сма тра ју да се ве-
ли ким ра дом и за ла га њем мо же до ста 
ура ди ти на спре ча ва њу кра ђе стру је, али 
је пи та ње да ли се она мо же у пот пу но-
сти спри је чи ти ако се не про ми је ни суд ска 
прак са оду го вла че ња про це са и не тре ти-
ра ња кра ђе стру је на пра ви на чин.

Јед на од мје ра у функ ци ји сма ње ња 
гу би та ка, по ред кон тро ле по тро шње и от-
кла ња ња не пра вил но сти на мјер ним уре-
ђа ји ма (у пр ва три мје се ца ове го ди не, 
на осно ву за пи сни ка о кон тро ли ис прав-
но сти мјер них мје ста у ко ји ма су кон ста-
то ва на оште ће ња на мјер ним уре ђа ји ма 
и нео вла шће но пре у зи ма ње ел. енер ги је, 
за ми је ње но је и угра ђе но ви ше од че ти ри 
хи ља де бро ји ла), је и ажур ност код очи-
та ва ња ста ња на бро ји ли ма, а на ни воу 
Ди стри бу ци је сте пен очи та но сти у пр ва 
три мје се ца ове го ди не кре тао се из ме ђу 
70 и 75 од сто од укуп ног бро ја по тро ша ча. 
Еви ден ти ра но је да има око 100 хи ља да 
кон зу ме на та (26 од сто од укуп ног бро ја) 
чи ја по тро шња у овом пе ри о ду из но си 0 
ки ло ват са ти, што ипак не зна чи да је у 
пи та њу кра ђа, јер је еви дент но да има ве-
ли ки број ви кенд-ку ћа и ста но ва ко ји су 
зи ми за тво ре ни, као и но во и згра ђе них а 
не у се ље них ста но ва. Али, због утвр ђи ва-
ња пра вог ста ња ства ри је у пла ну да се у 
на ред ном пе ри о ду из вр ши кон тро ла свих 
мјер них мје ста на ко ји ма ду жи вре мен ски 
пе ри од ни је би ло по тро шње, као и да се 
на ста ви кон тро ла тзв. „не ло гич не“ по тро-
шње и обез би је ди ак тив ни је уче шће ор-
га на МУП-а ра ди аси стен ци је и обез бје-
ђе ња мје ста ра да код по тро ша ча ко ји не 
до зво ља ва ју при ступ мјер ним мје сти ма и 

ис кљу че ње по осно ву от кри ве не нео вла-
шће не по тро шње, ка ко би се спри је чи ли 
фи зич ки и вер бал ни на па ди на овла шће не 
рад ни ке мје ре ња и кон тро ле, ко ји ни је су 
ри јет ка по ја ва, а исто та ко от кри ли по чи-
ни о ци кра ђе ел. енер ги је и обез би је ди ли 
до ка зи ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка.

 
Ба жда ре ње бро ји ла 

и до ра да ба зе по да та ка

С ље де ћа ак тив ност ко ја се спро во ди у 
Ди стри бу ци ји на спре ча ва њу не ле-

гал не по тро шње и сма ње њу ко мер ци јал-
них гу би та ка ел. енер ги је је ба жда ре ње и 

ис пи ти ва ње мјер них уре ђа ја по тро ша ча.
 На и ме, пре ма ин фор ма ци ји Бу ла то ви-

ћа, у пр вом квар та лу 2010. го ди не ба жда-
ре но је и овје ре но 230 бро ји ла, про вје ре на 
ис прав ност код 285 мјер них уре ђа ја и из-
вр ше но вје шта че ње ис прав но сти још 21 
бро ји ла.

У пла ну је и уво ђе ње кон ти ну и ра ног 
очи тав aња по тро шње и уре ђи ва ње ба-
зе по да та ка о по тро ша чи ма и њи хо вим 
мјер ним уре ђа ји ма јер је утвр ђе но да 
има до ста по гре шних по да та ка ко ји се 

мо ра ју ис пра ви ти.
Ди рек тор ФЦ Ди стри бу ци ја Ми ро-

слав Вук че вић ис ти че да про блем у спро-

во ђе њу пла ни ра них мје ра на спре ча ва-
њу кра ђе стру је и сма ње њу гу би та ка ел. 
енер ги је пред ста вља не до ста так бро ји ла 
ко јих у ди стри бу ци ја ма тре нут но не ма јер 
по сљед њи тен дер за на бав ку ових уре ђа-
ја ни је ре а ли зо ван из фор мал них раз ло га. 
Сто га је до го во ре но да се на пра ви кон цеп-
ци ја раз во ја мје ре ња, па се у том ци љу раз-
го ва ра са стра те шким парт не ром, на кон 
че га ће се до ни је ти од лу ка о евен ту ал ној 
об но ви тен де ра или не ком дру гом на чи ну 
на бав ке бро ји ла. Из у зет но је ва жно да их 
Ди стри бу ци ја што при је до би је, јер је, као 
што је по зна то, у ци љу сма ње ња гу би та ка 
и ис пу ње ња ин ди ка то ра пла ни ра на уград-
ња 35.000 но вих мјер них уре ђа ја го ди-
шње, од но сно нео п ход но је ажу ри ра ти за-
мје ну не ис прав них и оште ће них бро ји ла, 
от кри ве них кон тро ла ма мјер них мје ста и 
на осно ву при ја ве по тро ша ча, као и за мје-
ну бро ји ла ста ри јих од 40 го ди на и бро ји-
ла са че тво ро ци фре ним број ча ни ком.

 Ди стри бу ци ја, ина че, пре ма ри је чи-
ма ње них ру ко во ди ла ца, има ка па ци те та 
да вр ши за мје ну бро ји ла, али не мо же ис-
пу ни ти план из мје шта ња 15.000 мјер них 
мје ста го ди шње на гра ни цу раз два ја ња 
јав ног и при ват ног вла сни штва (пр вен-
стве но код по тро ша ча код ко јих је не при-
сту пач но мјер но мје сто, код ко јих је от-
кри ве на нео вла шће на или не ло гич на по-
тро шња, или код по тро ша ча ко ји не из ми-
ру ју сво је ра чу не за утро ше ну ел. ен.), већ 
је за ову, та ко ђе ве о ма ва жну ак тив ност у 
на сто ја њи ма да се спри је чи нео вла шће на 
по тро шња, нео п ход но ан га жо ва ње тре ћих 
ли ца, од но сно пред у зе ћа оспо со бље них 
за ба вље ње овим по сло ви ма ко ји под ра-

ПЛАН КОН ТРО ЛЕ

У овој го ди ни пла ни ра но је да се из-
вр ши кон тро ла 76.153 по тро ша ча 

свих ка те го ри ја по тро шње, а у пе ри о ду 
до 2014. го ди не пред ве ђе на је про вје ра 
341.572 мјер на мје ста, од че га 2011. го ди-
не - 78.543, за тим 2012.г.- 87.545 и 2013. и 
2014. г. по 71.932 мјер них мје ста.

У ци љу лак шег пра ће ња и при ка за 
гу би та ка по тра фо ре о ни ма, при крај че-
но је по ве зи ва ње и гру пи са ње свих ка-
те го ри ја по тро ша ча. На тај на чин ће се 
од свих мје ста при је ма ел. енер ги је у ди-
стри бу тив ним дје ло ви ма ове ФЦ до по-
сљед њег по тро ша ча тач но рас по зна ва ти 
ко ји се по тро шач на па ја из ког прав ца, 
од но сно из ко јих ТС, а у све му пре ма оп-
ти мал ном уклоп ном ста њу.  А у скла ду са 
ди на мич ким пла ном кон тро ле и опре-
ма ња ДТС 10/0,4 kV мје рним уре ђа ји ма, 
у пр вом квар та лу ове го ди не за вр ше но 
је 708 мјер них мје ста што чи ни 59 од сто 
од пла ни ра них. Та ко, за кључ но са 31. 
мар том, од укуп но 4.380 тра фо ста ни ца 
пре ко ко јих се по тро ша чи ма ис по ру чу је 
ел. енер ги ја мјер ним уре ђа ји ма је опре-
мље но 2.975, или 68 од сто. За вр шет ком 
ове ак тив но сти све ди стри бу ци је ће 
има ти мо гућ ност да пра те ток енер ги је 
и гу бит ке по тра фо ре о ни ма и из во ди ма, 
од но сно да пре по зна ју про бле ме на кон 
че га ће их мо ћи си сте мат ски и трај но 
рје ша ва ти.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Зоран РакочевићРадован Булатовић
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зу ми је ва ју обим не гра ђе вин ске и елек-
тро мон та жне ра до ве. То опет ства ра до-
дат ни про блем јер се ула зи у ду го трај ну 
про це ду ру јав них на бав ки. Ди стри бу ци ја 
ипак пре вас ход но вр ши одр жа ва ње ел. 
ен. обје ка та, за мје ну број ила и кон тро лу 
по тро шње, што је ве о ма за хтје ван по сао 
ко ји прет по ста вља ан га жо ва ње ве ли ког 
бро ја рад ни ка тех нич ке стру ке ко јих у 
овој цје ли ни иона ко не ма до вољ но, та ко 
да, услов но ре че но, не ма сло бод них љу ди 
и за ову ак тив ност.

Пре ма ри је чи ма Р. Бу ла то ви ћа, у оче ки-
ва њу да се на ба ве бро ји ла за за мје ну, сход-
но опе ра тив ном пла ну за ову го ди ну, ин тен-
зи ви ра на је кон тро ла по тро ша ча и во ди се 
днев на еви ден ци ја из вр ше них кон тро ла.

 За 100 да на от кри ве на је 391 кра ђа 
стру је, од че га нај ви ше у Ник ши ћу (106), 
за тим у Би је лом По љу (89), Под го ри ци 
(79) и Ул ци њу (33). На ђе но је, та ко ђе, 367 
са мо вољ но при кљу че них по тро ша ча, и 
то: у Под го ри ци 94, Ник ши ћу 66, Би је-
лом По љу 38, Ба ру 24 и тд. Без др жав не 
плом бе на бро ји лу би ло је 283 кон зу мен-
та (Ник шић 77, Бе ра не 57, Би је ло По ље и 
Бар по 26, Мој ко вац 23, Пље вља 21, Под-
го ри ца 16), а без ди стри бу тив не плом бе 
чак 2.773 по тро ша ча, од че га у Ник ши ћу 
1.191, Под го ри ци 800, Хер цег Но вом 269, 
Ба ру 157, Бу дви 151, Бе ра на ма 53 и тд. 
По ред ово га, ре ги стро ва но је 360 оште ће-
ња на бро ји ли ма (нај ви ше у Ник ши ћу и 
Би је лом По љу), 436 не ис прав них бро ји ла 
(нај ви ше у Под го ри ци и Хер цег Но вом) и 
200 дру гих не пра вил но сти .

  
„Гле да ње кроз пр сте“ 

О про бле ми ма кри вич но прав не за-
шти те Елек тро при вре де због кра ђе 

стру је, Зо ран Ра ко че вић, ди рек тор Сек-
то ра за прав не по сло ве у ФЦ Ди стри бу-
ци ја, ка же да су кра ђа ел. енер ги је и дру ги 
ви до ви нео вла шће не по тро шње по при-
ми ли алар мант не раз мје ре, ко је на но се 
огром ну ма те ри јал ну ште ту Елек тро при-
ве ди, на ру ша ва ју ста бил ност елек тро е-
не ргетског си сте ма и ути чу на ква ли тет 
снаб ди је ва ња по тро ша ча ко ји уред но тро-
ше и пла ћа ју ел. енер ги ју.

И по ред то га што за кон ска ре гу ла ти ва 
да је мо гућ ност ефи ка сног су зби ја ња ове 
по ја ве, пре ма са да шњој прак си основ-
них и ви ших су до ва по чи ни о ци ма ових 
кри вич них дје ла код ко јих је утвр ђе на 
кри вич но прав на од го вор ност, из ри чу се 
услов не осу де. Ра ко че вић ис ти че да се 
ова квом ка зне ном по ли ти ком не оства-
ру је свр ха ка жња ва ња ни ти су зби ја кра ђа 
стру је, од но сно да је са да шњи кри вич но 
прав ни трет ман ове по ја ве не а де ква тан и 

не е фи ка сан. Та не при мје ре на бо ле ћи вост 
су до ва ни је од по мо ћи Елек тро при вре ди 
у ње ном на сто ја њу да се из бо ри са овим 
не ма лим про бле мом. 

По се бан про блем за Ди стри бу ци ју је 
и до ка зи ва ње кра ђе ел. енер ги је у слу ча-
је ви ма ме ха нич ког оште ће ња на бро ји лу, 
јер ова кве при ја вље не слу ча је ве ту жи лац 
тре ти ра као при прем ну рад њу за из вр ше-
ње кри вич ног дје ла, за што за кон не пред-

ви ђа ка жња ва ње. А сва до са да шња ис ку-
ства елек тро ди стри бу ци ја де фи ни тив но 
ука зу ју да се стру ја нај че шће кра де на 
на чин што се пр во ура де ме ха нич ка оште-
ће ња на бро ји лу, а за тим се за у ста вља 
број ча ник уба ци ва њем ра зних пред ме та, 
услед че га се ел. енер ги ја не ре ги стру је. 
Али, ако у мо мен ту кон тро ле ни је на ђен 
за у ста вљен број ча ник, од нос но пред мет 
са ко јим је то ура ђе но, јер га је по чи ни лац 
у ме ђу вре ме ну укло нио, он да се ја вља 
про блем до ка зи ва ња кра ђе на том мјер-
ном мје сту. 

Још је ве ћи про блем, ко ји се та ко ђе 
сре та у прак си, до ка зи ва ње кра ђе стру је 
на на чин што се раз ли чи тим апа ра ти ма 
број ча ник бро ји ла вра ћа уна зад, а при то-
ме не ма тра го ва ме ха нич ког оште ће ња на 
ње му, ни ти се ма ни пу ли са ло са др жав ним 
и ди стри бу тив ним плом ба ма. 

У Сек то ру за прав не по сло ве се, у вр-
ло крат ком ро ку при пре ме све кри вич не 
при ја ве ко је се под но се ди рек то ру Ди-
стри бу ци је на пот пис и да љи по сту пак, 

ка же Ра ко че вић до да ју ћи да је у овом сек-
то ру све прав нич ки уре ђе но, од но сно да 
су још ра ни је до ни је те све про це ду ре и 
обра сци, по чев од упут ства за са чи ња ва-
ње за пи сни ка у слу ча ју от кри ва ња кра ђе 
стру је, до за хтје ва за по кре та ње пре кр-
шај ног и ди сци плин ског по ступ ка због 
про тивправ них рад њи на ште ту ЕПЦГ и 
про це ду ре за под но ше ње кри вич не при-
ја ве.

Ди стри бу ци ја је, ина че, у пр ва три 
мје се ца ове го ди не под ни је ла 174 кри-
вич не при ја ве, а у то ку је об ра да још 239 
за пи сни ка о на ђе ним не пра вил но сти ма. 
Фак ту ри са но је 424.817, 72 еура, а на пла-
ће но 71. 533, 40 еура.

Да и по ред за кон ских мо гућ но сти оп-
ста је ста ра суд ска прак са оду го вла че ња 
про це са и не а де кват ног трет ма на кра ђе 
стру је по твр ђу је по да так да је у пе ри о-
ду од 2000. до 2010. го ди не под ни је то 
3.788 кри вич них при ја ва, од че га је укуп-
но окон ча но све га 2.608 спо ро ва и то на 
на чин што је основ ни др жав ни ту жи лац 
од ба цио 1.019 при ја ва, за 1.148 је до ни-
је та осло ба ђа ју ћа пре су да, за 220 је об у-
ста вљен по сту пак, а од осу ђу ју ћих 1.148 
пре су да нај ве ћи број се од но си на услов-
но из ре че не ка зне.

Па ра лел но са под ни је тим кри вич ним 
при ја ва ма за на ве де ни пе ри од ис так нут је 
и имо вин ско-прав ни за хтјев у ври јед но-
сти од пре ко че ти ри ми ли о на еура. 

Б.М.

Контрола потрошње
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В е ли ке про бле ме под го рич кој 
Елек тро ди стри бу ци ји и гра ђа-

ни ма ко ји ре дов но пла ћа ју сво је ра чу-
не ства ра ју не са вје сни по тро ша чи ко ји 
стру ју тро ше ми мо стру јо мје ра или се 
са мо вољ но при кљу чу ју на ди стри бу-
тив ну мре жу. Ра ди су зби ја ња кра ђе 
стру је и спре ча ва ња та квих не ле гал них 
рад њи у под го рич ком кон зу му је у пр-
вом квар та лу ове го ди не кон тро ли са но 
2.708 мјер них мје ста (пла ни ра но 2.158) 
и код 63 по тро ша ча на ђе на нео вла шће-
на по тро шња, 33 по тро ша ча има ла су 
ме ха нич ка оште ће ња на бро ји ли ма, а 
73 не ис прав не мјер не уре ђа је, док је 
от кри ве но и 78 по тро ша ча ко ји су се 
са мо вољ но при кљу чи ли на ди стри бу-
тив ну мре жу.

То је, пре ма ри је чи ма ди рек то ра ЕД 
Под го ри ца Ја го ша Пу по ви ћа, сва ка ко 
ути ца ло на по ве ћа ње гу би та ка ел. енер-
ги је у овом пе ри о ду у ко јем је пре у зе то 
286.348.619 а ре а ли зо ва но 220. 468.477 
ки ло ват са ти ел. ен. та ко да су гу би-
ци из но си ли 65.880.142 kWh, од но сно 
23,01 од сто (пла ни ра но 21,02 од сто). 
Ина че, пре у зе то је 9.485.160 kWh, а ре-
а ли зо ва но 13.165.229 ки ло ват са ти ма-
ње од пла ни ра ног, а гу би ци су ве ћи за 
3.680.069 kWh, или 1,99 од сто, иако су 
у од но су на исти пе ри од про шле го ди не 
сма ње ни за 3,5 од сто.

Рад ни ци Слу жбе мје ре ња ове ЕД, 
кон ти ну и ра но ра де ћи на от кри ва њу не-
ле гал не по тро шње и кра ђе стру је због 
ко је пред у зе ће тр пи ве ли ке ште те, по-

ред кон тро ле по тро ша ча вр ше и очи та-
ва ње по тро шње, за мје ну бро ји ла, из-
мје шта ње мјер них мје ста, по де ша ва ње 
уклоп них са то ва, ис кљу че ње не пла ти-
ша, не ле гал них по тро ша ча и по тро ша-
ча чи је је мјер но мје сто ду го вре ме на 
не до ступ но за очи та ва ње, све у ци љу 
сма њи ва ња ве ли ких ко мер ци јал них гу-
би та ка на ди стри бу тив ној мре жи. 

Та ко је у пр вом тро мје сеч ју за ми је-
ње но 748 оште ће них бро ји ла, а из мје-
ште на 74 мјер на мје ста, иако се, ка же 
Пу по вић, мо гло и ви ше да ни је про бле-
ма са на бав ком бро ји ла ко јих је овој ЕД 
тре нут но по треб но око хи ља ду. Та ко ђе 
је из вр ше но пре по де ша ва ње 201 уклоп-
ног ча сов ни ка по но вим та риф ним ста-
во ви ма, а за јед но са кон тро ло ри ма из 
ФЦ Ди стри бу ци ја кон тро ли са но је 189 
по тро ша ча из ка те го ри је оста ла по тро-
шња и ура ђен из вје штај о ин тер ном 
тех нич ком пре гле ду мјер ног мје ста и 
при кључ ка за 38 обје ка та са 213 по тро-
ша ча из ка те го ри је до ма ћин ства и 124 
објек та са 157 по тро ша ча из ка те го ри је 
оста ла по тро шња.

  
Еви ден ти ра но 6.000 не ле гал но 

при кљу че них обје ка та

Н аш са го вор ник ис ти че да се у 
про те клој го ди ни број по тро-

ша ча у овом кон зу му по ве ћао за пре ко 
осам хи ља да, те да је ак ци јом еви ден-
ти ра ња обје ка та ко ји не по сје ду ју до-
зво лу за гра ђе ње а при кљу че ни су на 

ди стри бу тив ну мре жу у ба зу по да та ка 
уни је то око шест хи ља да но вих кон-
зу ме на та и сва ки од њих при ја вљен 
Гра ђе вин ској ин спек ци ји. Што се ти-
че тре нут ног ста ња у ве зи са мо вољ но 
при кљу че них по тро ша ча, пре ма по-
да ци ма са те ре на, и да ље има обје ка-
та ко ји ни је су у ба зи Елек тро при вре-
де. Пу по вић на гла ша ва да је оба ве за 
Елек тро ди стри бу ци је да сва ки та кав 
обје кат ис кљу чи са елек тро е нер гет ске 
мре же. Са мо у мар ту је ис кљу че но 50 
обје ка та, при кљу че них на мре жу без 
са гла сно сти Елек тро ди стри бу ци је ко ја 
је по кре ну ла од го ва ра ју ћу прав ну про-
це ду ру, јер је нео вла шће но ко ри шће-
ње ел. ен. кри вич но дје ло за ко је је на 
осно ву Кри вич ног за ко на пред ви ђе на 
нов ча на ка зна или за твор у тра ја њу до 
три го ди не. 

Пу по вић на гла ша ва да је уно ше ње 
не ле гал них по тро ша ча у ба зу по да та ка 
узро ко ва ло ве ћу оп те ре ће ност рад ни-
ка на очи та ва њу по тро шње и ути ца ло 
на ква ли тет очи та но сти. Да би се овај 
про блем пре ва зи шао, из вр ше на је ана-
ли за очи та но сти у прет ход ном пе ри о ду 

ЕД ПОД ГО РИ ЦА

Ште ту тр пе и Елек тро-Ште ту тр пе и Елек тро-
 при вре да и по тро ша чи при вре да и по тро ша чи

У ци љу су зби ја ња одо ма ће не на ви ке јед ног бро ја по тро ша ча да 
стру ју тро ше а да је не пла те, у пр ва три мје се ца ове го ди не кон тро ли-
са но 2.708 мјер них мје ста

Ра ди сма њи ва ња ште те због не ле гал но при кљу че них обје ка та, у 
про шлој го ди ни еви ден ти ра но и уни је то у ба зу по да та ка шест хи ља да 
ових по тро ша ча 

За кри вич но дје ло кра ђе стру је нео п ход но ка жња ва ти по За ко ну

Јагош Пуповић

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје
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и пред ло же но да се ан га жу је до дат ни 
број рад ни ка за ову ак тив ност, ка ко би 
се по пра ви ла очи та ност у ци љу сма ње-
ња ко мер ци јал них гу би та ка ел. енер ги-
је. То је за и ста нео п ход но, ка же он, и 
због чи ње ни це да се у Под го ри ци гра-
ди ве ли ки број стам бе них и по слов них 
обје ка та ко ји ће се у на ред ном пе ри о ду 
при кљу чи ти на ди стри бу тив ну мре жу, 
што ће још ви ше усло жи ти про блем не-

до стат ка рад ни ка на овим по сло ви ма у 
на шој нај ве ћој Елек тро ди стри бу ци ји. 
Про блем, пре ма ње го вим ри је чи ма, до-
дат но по ве ћа ва и не до ста так слу жбе них 
во зи ла за ову на мје ну и дру ге по сло ве у 
Слу жби мје ре ња.

У на став ку раз го во ра Пу по вић се 
освр нуо на уград њу мјер них уре ђа ја 
у тра фо ста ни це (у Под го ри ци по сто ји 
1.196 ТС 10/0,4 kV), у ве зи с чим је ка-
зао да 548 ТС по сје ду је ове уре ђа је, а 
да је до кра ја ма ја пла ни ра но опре ма ње 
још 275 тра фо ста ни ца, те да у 345 стуб-
них тра фо ста ни ца ко је су у ло шем ста-
њу, ни је мо гу ће угра ди ти мје ре ње, као 
ни у 28 МБТС и БТС.

У прет ход ном пе ри о ду из вр ше но је 
и сни ма ње 477 тра фо ре о на са укуп но 
46.889 мјер них мје ста, као и иден ти фи-
ка ци ја по тро ша ча у 232 тра фо ре о на са 
24.577 по тро ша ча (укуп но 709 тра фо 
ре о на са 71.466 по тро ша ча), а по да ци 
до би је ни у тим тра фо ре о ни ма ко ри сте 

се за ана ли зу гу би та ка у њи ма и усмје-
ра ва ње кон тро ла и за мје ну бро ји ла.

Ве за но за ис кљу че ња са мре же због 
не пла ћа ња ра чу на за утро ше не ки ло-
ват са те Пу по вић је ка зао да је ЕД Под-
го ри ца од Снаб ди је ва ња до по чет ка 
апри ла до би ла 4.527 на ло га за ис кљу че-
ње по тро шча са нај ве ћим ду го ва њи ма, 
а са рас по ло жи вих пет еки па успје ли су 
да ре а ли зу ју 3.022 на ло га. У скло пу ове 

ак ци је ко ри шће на је и еки па са ди за ли-
цом ко ја је оба ви ла 219 ис кљу че ња.

Апо стро фи ра ју ћи још јед ном про-
блем са мо вољ но при кљу че них обје ка-
та на ди стри бу тив ну мре жу Пу по вић је 
ис та као да је он био по при мио за бри-
ња ва ју ће раз мје ре, због че га је и спро-
ве де на по ме ну та ак ци ја еви ден ти ра ња 
тих обје ка та, у скла ду са про то ко лом, 
за кљу че ним са ре сор ним ми ни стар-
ством 15. де цем бра 2008. го ди не. 

 
Ка зне за кра ђу без ефек та

Е лектродистрибуција Под го ри ца је 
у то ку про шле го ди не због кра ђе 

стру је над ле жним ор га ни ма под ни је ла 
50 кри вич них при ја ва, од ко јих је окон-
ча но све га пет, и то услов ном ка зном. 
А до кра ја мар та ове го ди не под ни је те 
су још 63 та кве при ја ве од ко јих ни јед-
на ни је про це су и ра на. Пу по вић ис ти че 
да Елек тро при вре да не мо же са ма ри је-

ши ти овај про блем ако се не про ми је ни 
суд ска прак са то ле ри са ња ових кри вич-
них дје ла, јер је, по ње му, ка зне на по ли-
ти ка пре бла га пре ма тим по тро ша чи ма а 
про це си се оду го вла че не до пу сти во ду-
го. Услов не ка зне не ма ју ефек та, кра ђу 
стру је мо гу спри је чи ти са мо за кон ски 
утвр ђе не нов ча не и за твор ске ка зне. 

Он је и ову при ли ку ис ко ри стио да 
у ци љу за шти те ин те ре са уред них по-
тро ша ча апе лу је на гра ђа не да не тро-
ше стру ју ми мо мјер них уре ђа ја и не 
при кљу чу ју се нео вла шће но на мре жу, 
јер ће ЕПЦГ та квим по тро ша чи ма об-
у ста ви ти ис по ру ку ел. енер ги је и под-
ни је ти пре кр шај не и кри вич не при ја ве 
над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Пу по вић, ина че, сма тра да је је дан 
од на чи на ко ји ће си гур но до при ни је ти 
су зби ја њу нео вла шће не по тро шње уво-
ђе ње да љин ског очи та ва ња и кон тро ле 
мјер них мје ста јер је ри јеч о та квом си-
сте му да је, јед но став но ре че но, на кон 
ис кљу че ња са мре же по нов но при кљу че-
ње не мо гу ће до пла ћа ња ду га. По ред то-
га, по твр ђе но је да су у тра фо ре о ни ма у 
ко ји ма су угра ђе на ова ква бро ји ла гу би-
ци сма ње ни 5 до 6 пу та, а овај про је кат, 
та ко ђе, рје ша ва и про бле ме са на по ном 
у по је ди ним дје ло ви ма гра да, у ко ји ма је 
до уво ђе ња да љин ског очи та ва ња на пон 
у од ре ђе ним пе ри о ди ма па дао и на 150W, 
док се са да он кре ће од 220 до 240W, што 
је ве о ма зна чај но за по тро ша че.

Наш са го вор ник је, на кра ју, ве за-
но за са мо во љу по тро ша ча и њи хо во 
не по што ва ње за кон сних од ред би, на-
вео слу чај при кљу че ња јед ног објек та 
у на се љу Мо ми ши ћи, гдје ин ве сти тор 
ни је ис пу нио до би је не усло ве за при-
кљу че ње а са мо вољ но је при кљу чио 
обје кат на мре жу, уз сав ри зик по оста-
ле по тро ша че ко ји се на па ја ју из по-
сто је ће тра фо ста ни це. Овај обје кат је 
ви ше пу та ис кљу чи ван са мре же, али 
је уви јек по но во при кљу чен без до зво-
ле Елек тро ди стри бу ци је и то на на чин 
што је тра фо ста ни ца оби је на, уз по вре-
ду слу жбе ног пе ча та. Еки пе Ди стри-
бу ци је очи глед но не мо гу за у ста ви ти 
ова кву са мо во љу, па за то ра де оно што 
мо гу, под ни је ли су кри вич ну при ја ву 
над ле жним др жав ним ор га ни ма, на че-
лу са Елек тро е нер гет ском ин спек ци јом 
и с пра вом оче ку ју да овај слу чај што 
при је бу де ри је шен. 

Б.М.

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје

Покушај потрошње мимо бројила

Ште ту тр пе и Елек тро-
 при вре да и по тро ша чи
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О д укуп но 391 от кри ве ног слу ча ја 
кра ђе елек трич не енер ги је у Цр-

ној Го ри за пр вих 100 да на 2010.го ди-
не, у ник шић кој оп шти ни еви ден ти ра но 
је 106 ова квих слу ча је ва. На ову те му 
раз го ва ра ли смо са ди рек то ром Елек-
тро ди стри бу ци је Ник шић Вла ди ми ром 
Ка лу ђе ро ви ћем.

- Еви дент но је да је кра ђа елек трич-
не енер ги је ве о ма из ра же на у ник шић кој 
оп шти ни, а то се сва ка ко не га тив но од ра-
жа ва на укуп но по сло ва ње ЕПЦГ, јер је 
ник шић ка, по сли је под го рич ке, ди стри-
бу ци ја са нај ве ћом ко ли чи ном пре у зе те 
еле крич не енер ги је у Цр ној Го ри – ка же 
Вла ди мир Ка лу ђе ро вић.

Он до да је да су про сјеч ни гу би ци 
елек трич не енер ги је, на под руч ју дје ло-
кру га ра да ове елек тро ди стри бу ци је у 
2009. го ди ни из но си ли 29,3 од сто.

- Очи глед но је да је про цен ту ал на 
ви си на гу би та ка се зон ског ка рак те ра. 
Гу би ци су нај ви ше из ра же ни то ком зим-
ског пе ри о да. То об ја шња ва мо пр вен-
стве но по ра стом кра ђе елек трич не енер-
ги је због се зо не гри ја ња, а ма њим ди је-
лом је то по сле ди ца по ра ста по тро шње, 
тј. по ра ста тех нич ких гу би та ка – до да је 
Ка лу ђе ро вић.

- Из ових раз ло га у ЕД Ник шић смо 
од по чет ка 2010. го ди не пре ду зе ли низ 
мје ра усмје ре них пр вен стве но на то да 
сма њи мо ни во гу би та ка у на шој зо ни 
од го вор но сти на при хва тљив ни во. Пр-
вен стве но су пред у зе те мје ре ко је ће 
до при ни је ти сма ње њу кра ђе елек трич-
не енер ги је и ели ми ни са њу из гу бље них 
ки ло ват са ти иза зва них тех нич ком не ис-
прав но шћу мјер них мје ста. Та ко ђе смо 
при сту пи ли от кла ња њу тех нич ких про-
бле ма у по је ди ним под руч ји ма, ко ја су у 

зо ни од го вор но сти ник шић ке ди стри бу-
ци је, а ко ји ће та ко ђе сма њи ти ни во гу-
би та ка – на ста вља Ка лу ђе ро вић.

- Кра ђа елек трич не енер ги је је, по на-
вљам, нај ви ше из ра же на у зим ским мје-
се ци ма, па смо се за то и опре дје ли ли да 
нај ве ћи ак це нат, у пр ва че ти ри мје се ца 
те ку ће го ди не, ста ви мо на де таљ не кон-
тро ле по тро ша ча код ко јих смо ло гич ким 
ана ли за ма утвр ди ли да по сто ји ве ли ка 
вје ро ват но ћа кра ђе елек трич не енер ги је 
– ка же ди рек тор ЕД Ник шић.

Као до каз успје шно сти по ме ну тих 
ак тив но сти Ка лу ђе ро вић из но си по да-
так да је у ци је лој 2009. го ди ни у зо ни 
од го вор но сти ЕД Ник шић от кри ве но 
54 кра ђе елек трич не енер ги је, док је за 
пр вих 100 да на ове го ди не еви ден ти ра-
но њих 106. Та ко ђе је уоче но и низ дру-
гих не пра вил но сти, укуп но 1.371 слу чај, 
као што су са мо вољ на при кљу че ња по-
тро ша ча (за би ље же но 66 слу ча је ва), от-
кри ве на бро ји ла без др жав не плом бе (77 
слу ча је ва), не по сто ја ње ди стри бу тив не 
плом бе (1.191 слу чај) и оште ће ња на 
бро ји ли ма. 

- Све ове не пра вил но сти мо гу би-
ти по тен ци јал не мо гућ но сти за кра ђу 
стру је, али их ни је смо успје ли до ка за-
ти.Сви по тро ша чи код ко јих смо за те-
кли не пра вил но сти су под по себ ним, 
стал ним над зо ром Одје ље ња за ло гич-
ку кон тро лу. Код ди је ла по тро ша ча је 
или из вр ше но или је у пла ну из мје шта-
ње мјер них мје ста – ка же Ка лу ђе ро вић 
и до да је да су ове мје ре до при ни је ле да 
ни во гу би та ка у мар ту 2010. го ди не бу-
де око 30 од сто, што је зна чај но по бољ-
ша ње у од но су на март 2009. го ди не, ка-
да су гу би ци у овој елек тро ди сти бу ци ји 
из но си ли око 35 од сто.

- Ја сно је да је за све за по сле не у 
ЕД Ник шић и овај ни во гу би та ка не-
при хва тљив, па ће мо кон ти ну и ра но 
на ста ви ти са ра дом на њи хо вом сма-
ње њу. За на ред ни пе ри од смо пла ни-
ра ли пра ће ње и упо ре ђи ва ње по тро-
шње елек трич не енер ги је по свим 
тра фо ре о ни ма. За ову ак ци ју за вр ши-
ли смо око 80 од сто ак тив но сти. Ов-
дје се ра ди на уград њи и ком пле ти ра-
њу мјер них мје ста у тра фо ста ни ца ма, 
ши фри ра њу по тро ша ча, при дру жи ва-
њу по тро ша ча тра фо ре о ни ма, као и 
при пре ма њу соп стве не ба зе по да та ка 
за ана ли зу по тро шње. Ра чу на мо да 
ће мо од ју на 2010. го ди не има ти мо-
гућ ност пот пу не кон тро ле по тро шње 
у свим тра фо ре о ни ма – ис ти че Вла-
ди мир Ка лу ђе ро вић.

У ЕД Ник шић ће на ста ви ти са по ја-
ча ним кон тро ла ма по тро ша ча, пр вен-
стве но из ка те го ри је оста ла по тро шња. 
Уве де но је и еви ден ти ра ње ра да свих 
за по сле них у слу жби за мје ре ње, што 
ће сва ка ко до при ни је ти аде кват ни јем 
на гра ђи ва њу, сти му ли са њу, али и де сти-
му ли са њу упо сле них. Пред у зе те мје ре 
по ве ћа ће и ни во „очи та но сти“ по тро ша-
ча, а већ су ути ца ле на сма ње ње бро ја 
ре кла ма ци ја од стра не по тро ша ча. Број 
ре кла ма ци ја сма њен је у пр вом квар та-
лу те ку ће за пре ко два пу та у од но су на 
про шлу го ди ну.

ДИ РЕК ТОР НИК ШИЋ КЕ ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ ВЛА ДИ МИР КА ЛУ ЂЕ РО ВИЋ 
О ОТ КРИ ВА ЊУ КРАЂА  ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 

Ак ци ја даје ре зул та те

кра ђе елек трич не енер ги је у Цр- ци је, а ко ји ће та ко ђе сма њи ти ни во гу-
д укуп но 391 от кри ве ног слу ча ја

ђ ј Ц
зо ни од го вор но сти ник шић ке ди стри бу-
ј ј ћ ђ

Кра ђа елек трич не енер ги је ве о ма из ра же на у ник шић кој оп шти ни, 
по го то во у зим ским мје се ци ма. Еви ден ти ран 1371 слу чај гдје по сто-
је не пра вил но сти. У мар ту 2010. гу би ци око 30 од сто, у истом мје се-
цу 2009. го ди не око 35 од сто. Од ју на 2010. го ди не пот пу на кон тро-
ла по тро шње у свим тра фо ре о ни ма. Де таљ на кон тро ла по тро ша ча 
код ко јих је ло гич ким ана ли за ма утвр ђе но да по сто ји ве ли ка вје ро-
ват но ћа кра ђе елек трич не енер ги је

Владимир Калуђеровић

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје
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- Мо рам по ме ну ти да се број не ле-
гал них по тро ша ча, на кон по ве ћа ног 
бро ја кон тро ла, зна чај но сма њио. У 

пр ва три мје се ца 2009. го ди не еви ден-
ти ра ли смо 397 не ле гал них по тро ша ча, 
док је у истом пе ри о ду ове го ди не еви-

ден ти ра но њих 67. Сви они 
би ва ју ис кљу че ни са мре же, 
а про тив њих се под но се и 
од го ва ра ју ће за кон ске при ја-
ве, уко ли ко у од ре ђе ном ро ку 
уред но не при ја ве ле га ли за-
ци ју мјер ног мје ста – на гла-
ша ва ди рек тор ЕД Ник шић.

У ЕД Ник шић су ин тен зи-
ви ра ли и рад на из мје шта њу 
мјер них мје ста, ма да ка да је 
ова ак тив ност у пи та њу, еки пе 
на и ла зе на про бле ме прав не 
при ро де и раз не оп струк ци је 
од стра не по тро ша ча.

- Сма ње ње гу би та ка не мо-
же се ура ди ти пре ко но ћи. Не 
тре ба за бо ра ви ти ни тре нут но 
ло шу со ци јал ну и еко ном ску 
си ту а ци ју у дру штву, а ре зул-
та ти свих на ших ак тив но сти 
нај бо ље ће се уочи ти то ком 
на ред не гриј не се зо не – ка же 
на кра ју ди рек тор ЕД Ник шић 
Вла ди мир Ка лу ђе ро вић.

Шеф Слу жбе за мје ре ње у 
ЕД Ник шић Мак сим Јо во вић 
ис ти че да еки пе у по сљед ње 
ври је ме има ју до бру са рад њу 
са при пад ни ци ма МУП-а, ко-
ји из ла зе на те ре не за јед но са 
еки па ма ди стри бу ци је.

- Има мо про блем, јер по-
сто ји ве ли ки број ла жних др-
жав них плом би код по тро ша-
ча. По по след њем из вје шта ју 
по твр ђе но је, код 6 по тро ша-
ча, по сто ја ње та квих плом би, 
а ана ли зу и де таљ но ис пи ти-
ва ње бро ји ла ура дио је За вод 
за ме тро ло ги ју Цр не Го ре. 
Про тив свих по чи ни о ца ова-
квих дје ла би ће про це су и ра-
не ту жбе, у са рад њи са Ту жи-
ла штвом и МУП, а у скла ду 
са ва же ћом за кон ском ре гу ла-
ти вом - ка же Јо во вић.

Он до да је да се кон тро ле 
по тро ша ча не ра де са мо на 
осно ву ло гич ких кон тро ла, 
већ и на осно ву по да та ка до-
би је них не по сред но на те ре-
ну од рад ни ка ко ји по кри ва ју 
од ре ђе не чи тач ке зо не и тра-
фо ре о не.

- Да ље ак тив но сти у слу-
жби усмје ри ће мо пр вен стве но 
на по ве ћа ње бро ја кон тро ла, до во ђе ње 
мјер них уре ђа ја у ис прав но ста ње и по-
прав ку ажур но сти очи та ва ња мјер них 

уре ђа ја. На дам се да ће мо ус пје ти да гре-
шке све де мо на нај ма њу мо гу ћу мје ру – 
за кљу чу је Мак сим Јо во вић.

М. Ву ко вић

ОТ КРИО 40 
СЛУ ЧА ЈЕ ВА КРА ЂЕ

Н ај у спје шни ји рад ник у от кри ва-
њу кра ђа елек трич не енер ги је у 

Елек тро ди сри бу ци ји Ник шић је Го ран 
Ко ва чи на. Од по чет ка 2010.го ди не, 
као во ђа или члан ти мо ва ЕД Ник шић, 
Ко ва чи на је от крио чак 40 слу ча је ва 
кра ђе стру је.

- Стру ја се кра де на све мо гу ће на-
чи не. По ред већ уста ље них ша бло на 
за кра ђу стру је, по пут маг не та, фил-
мо ва,уко че них бро ји ла, на и ла зи мо на 
ду пла на па ја ња, на пон ске мо сто ве и 
дру ге на чи не кра ђе. Нај ве ћи број кра-
ђа на ла зи мо иза мјер них мје ста, ко ја 
не ма ју плом бу ЕД Ник шић – ка же Ко-
ва чи на.

Он до да је да се по тро ша чи нај че-
шће тру де да кра ду онај дио стру је на 
ко ји су им при кљу че ни нај ве ћи по тро-
ша чи енер ги је у објек ту, као што су ТА 
пе ћи, гри ја ли це, шпо ре ти...

- Прили ком до ла ска у обје кат про-
вје ра ва мо уви јек пр во ја че по тро ша че и 
тра жи мо ра чун за утро ше ну елек трич-
ну енер ги ју. Де ша ва се да утвр ди мо да 
кра ђа по сто ји, али да не мо же мо на ћи 
на чин на ко ји се то ра ди, јер по тро ша-
чи кон стант но из ми шља ју но ве на чи не 
за кра ђу. Че сто на те ре ну има мо и отво-
ре ну оп струк ци ју од стра не по тро ша ча, 
ко ји нам оне мо гу ћа ва ју да спро ве де мо 
де таљ ни ју кон тро лу објек та - ис ти че Го-
ран Ко ва чи на.

- Зна те ка ко је не згод но ула зи ти 
у при ват не објек те и про вје ра ва ти 
да ли је не ко кра дљи вац или не. По-
тро ша чи кри ју склоп ни ке за нео вла-
шће ну по тро шњу на нај не мо гу ћи јим 
мје сти ма. На ла зи ли смо их иза сли ка 
или фо то гра фи ја, пла ка ра и ор ма ра, 
ис под кре ве та, па чак и иза ке ра мич-
ких пло чи ца – ка же на кра ју Го ран Ко-
ва чи на и до да је да при ли ком по тра ге 
за кра ђом стру је еки пе ЕД Ник шић на 
кон тро ли са ним објек ти ма исто вре-
ме но от кла ња ју све гре шке ко је за-
тек ну на те ре ну.

Искључења бране и траком 

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје

Примјер демонтираног бројила и кратко спојених  одводних осигурача
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ЕД БИ ЈЕ ЛО ПО ЉЕ

Оштећења испред бројила
У куп ни гу би ци у мре жи ЕД Би је ло 

По ље у пр ва три мје се ца ове го ди-
не, ко ји су, без нео вла шће не по тро шње, 
из но си ли 24,74 од сто, би ли су за 3,92 
про цен та ни жи од пла на, а за 9,51 од сто 
ма ња од оства ре ња (34,25 од сто) у пр вом 
квар та лу 2009. Ме ђу тим, ка да се уне се 
нот кри ве на нео вла шће на по тро шња, 
гу би ци у пр вом квар та лу 2010. из но се 
21,60 од сто. Упра во је ова ди стри бу ци-
ја у пр вом тро мје сеч ју те ку ће го ди не 
по сти гла нај бо ље ре зул та те у сма ње њу 
гу би та ка елек трич не енер ги је у сво јој 
функ ци о нал ној цје ли ни.

- Ка да се ра ди о гу би ци ма елек трич-
не енер ги је, нај ве ћи про блем нам пред-
ста вља ју ко мер ци јал ни гу би ци, од но сно 
кра ђа стру је. Због ста ро сти мре жа, ве ли-
ких ду жи на ни ско на пон ских во до ва и да-
ле ко во да, као и не до вољ не из гра ђе но сти 
тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, и тех нич ки гу-
би ци та ко ђе су ве ли ки, ре као нам је Ми-
лош Ко на тар, ди рек тор Би је ло По ље, са 
ко јим смо раз го ва ра ли кра јем апри ла.

У том сми слу, нај о бим ни ја ак тив ност 
у про те клом пе ри о ду усмје ре на на спре-
ча ва ње кра ђе стру је, по оцје ни на шег са-
го вор ни ка, би ла је успје шна. При ли ком 
кон тро ле 828 по тро ша ча у пр вом квар-
та лу те ку ће го ди не ре ги стро ва но је 212 
оште ће ња на мјер ним уре ђа ји ма, што је 
25,60 од сто у од но су на уку пан број кон-
тро ли са них по тро ша ча. По ред 67 слу ча-
је ва кра ђе стру је, те 48 оште ће ња бро ји-
ла и 19 не ис прав них бро ји ла, от кри ве но 
је и 17 бро ји ла без ди стри бу тив не, а 19 
без др жав не плом бе, за тим 21 оште ћен 
до вод, као и 25 са мо вољ них при кљу че-
ња. Од 836.878 kWh (у ври јед но сти од 
90.611 €), ко ли ко је фак ту ри са но код 67 
по тро ша ча от кри ве них у кра ђи стру је, 
на пла ће но је 38.573 €, или 42,57 од сто. 
Про тив по тро ша ча код ко јих је от кри-
ве на кра ђа стру је или не пра вил ност на 
мјер ним мје сти ма под не ше не су при ја ве 
над ле жном су ду.

- Ка да је у пи та њу ажур ност над ле-
жног су да по пи та њу под не ше них кри вич-
них при ја ва по осно ву нео вла шће не по-
тро шње елек трич не енер ги је, при мјет но 
је мно го бо ље ста ње у од но су на прет ход-
ни пе ри од јер их ту жи ла штво и суд мно го 
бр же про це су и ра ју, ка зао је Ко на тар.

С об зи ром да је у бје ло пољ ској ди-
стри бу ци ји по пи та њу гу би та ка нај ве ћи 

про блем кра ђа стру је, од по чет ка ок то бра, 
ка да се кре ну ло са ци ља ним кон тро ла ма 
по тро ша ча, до кра ја 2009, от кри ве но је 89 
слу ча је ва кра ђе стру је и ви ше не ис прав-
но сти на мјер ним мје сти ма. Ре а ли за ци ја 

ових ак тив но сти, гдје су по стиг ну ти зна-
чај ни ре зул та ти, на ста вље на је и у 2010. 
го ди ни. Кор шће њем по да та ка са угра ђе-
них мје ре ња у по стро је њи ма 10/0,4 kV, 
али и де таљ ном ана ли зом енер гет ских 
кар ти ца по тро ша ча и по да та ка при ку-
пље них са те ре на (ва зду шни и под зем ни 
при кљу чак, са мо но си ви сноп, бро ји ло 
уну тра, бро ји ло ва ни, број чла но ва до-

ма ћин ства и др.), от кри вен је и спри је чен 
зна тан број по тро ша ча ко ји су нео вла-
шће но ко ри сти ли елек трич ну енер ги ју.

- Све ово ни је до вољ но ако не по сто ји 
и спрем ност кон тро ло ра да от кри ју нео-
вла шће ну по тро шњу. У ок то бру 2009. 
го ди не ан га жо ва не су дви је стал не еки пе 
за кон тро лу ко је су от кри ле и спри је чи-
ле ве ли ки број слу ча је ва нео вла шће не 
по тро шње. Учи нак кон тро ло ра био би 
знат но сма њен уко ли ко би се уки ну ли 
сти му лан си за от кри ва ње кра ђе стру је. 
Сто га сма трам да пра вил ник о сти му ла-
ци ји кон тро ло ра не тре ба уки да ти, на-
гла сио је наш са го вор ник.

На под руч ју ЕД Би је ло По ље раз ви-
је ни су ра зни ме то ди кра ђе стру је ко ја се 
под јед на ко „оту ђу је“ и у се лу и у гра ду. 
Нај че шћи об ли ци су: кра ђа при је бро-
ји ла (оште ће ње до во да и при кљу че ње 
при је бро ји ла); за тим ме ха нич ка оште-
ће ња као што је бу ше ње бро ји ла, оште-
ће ње де кла и ста кла бро ји ла и др; оште-

ће ње при кључ ног до во да при је бро ји ла 
на та ва ну или зи ду пу тем бај-па са ин-
ста ли ра њем скри ве них ка бло ва и утич-
ни ца. Исто та ко, је дан број по тро ша ча 
се ди рект но при кљу чу је на мре жу пре ко 
ва зду шног али и под зем ног при кључ-
ка и на тај на чин нео вла шће но ко ри сте 
елек трич ну енер ги ју, а по је ди ни кра ду 
стру ју пре ко оште ће ња ди стри бу тив не 
и др жав не плом бе. У по след ње ври је ме 
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при мјет но је и дје ло ва ње уре ђа ји ма за 
оме та ње бро ји ла, због че га је за сум њи ве 
слу ча је ве под не сен за хтјев упра ви по ли-

ци је ка ко би за јед нич ки са чи ни ли за пи-
сник и ова ква бро ји ла пре да ли МУП-у 
на вје шта че ње, гдје би се утвр ди ло да ли 
је по тро шач дје ло вао на бро ји ло. У то ме 
ипак ни је су на и шли на ра зу ми је ва ње код 
МУП-а, ко ји им је са мо пру жао аси стен-
ци ју при ли ком ис кљу че ња по тро ша ча 
ван при ват ног по сје да, од но сно на јав ној 
по вр ши ни.

Ком пле тан по сао опре ма ња свих 254 
ТС 10/0,4 kV за вр шен је по чет ком мар та 
те ку ће го ди не (мје сец да на при је ро ка), 
што је омо гу ћи ло да се ис ка жу то ко ви 
енер ги је у свим овим по стро је њи ма.

Умје сто 342 бро ји ла, ко ли ко је би ло 
пла ни ра но, у пр вом квар та лу 2010. за-
ми је ње но их је 451, од но сно 109 бро ји ла 
ви ше у од но су на план, али њи хов не до-
ста так у по след ње ври је ме пред ста вља 
ве ли ки про блем

Ма да је би ло пла ни ра но из мје шта-
ње 67 мјер них мје ста, у пр ва три мје се-
ца ове го ди не из мје ште но их је 75, или 8 
ви ше од пла на. 

Према мишљењу нашег саговорника, 
нај е фи ка сни ји ме тод у спре ча ва њу нео-

вла шће не по тро шње је из мје шта ње мјер-
них мје ста на гра ни цу вла сни штва. Сва 
бро ји ла ко ја су из мје ште на од но се на 

по тро ша че ко ји су 
нео вла шће но тро-
ши ли елек трич ну 
енер ги ју или ме-
ха нич ки оште ти ли 
бро ји ло и до во де, 
али и на оне ко-
ји рад ни ци ма ЕД 
ни је су до зво ли ли 
кон тро лу мјер них 
мје ста. Ак це нат 

је ста вљен на се лек-
тив но из мје шта ње 
мјер них мје ста по-
тро ша ча ко ји су нео-
вла шће но тро ши ли 
елек трич ну енер-
ги ју и за ко је се са 
си гур но шћу сма тра 
да је нео вла шће но 
ко ри сте. Ефе кат из-
мје шта ња мјер них 
мје ста у ци љу сма ње ња гу би та ка је ве-
ли ки, због че га су сви по тро ша чи ко ји ма 
је из мје ште но мјер но мје сто озна че ни у 
ба зи, ка ко би се пра ти ла и вр ши ла ана ли-
за њи хо ве по тро шње.

По ред не до стат ка во зи ла и ХТЗ 
опре ме, не до зво ља ва ња кон тро ле и ис-
кљу че ња мјер них мје ста од стра не по-
је ди них по тро ша ча, њи хо ве вер бал не и 
фи зич ке при јет ње у то ку и ван рад ног 
вре ме на, ди стри бу тив них еки па ма при-
ли ком кон тро ле, из мје шта ња и за мје не 
мјер них мје ста про блем та ко ђе пред-
ста вља за у зе тост кон тро ло ра при ли ком 
да ва ња ис ка за на су ду и упра ви по ли-

ци је, не до ста так бро ји ла за за мје ну, не-
до зво ља ва ње за мје не бро ји ла од стра не 
не ких по тро ша ча, као и за јед нич ки при-
кључ ци ко ји оте жа ва ју по сао при ли ком 
из мје шта ња мјер них мје ста, ко је из вје-
стан број по тро ша ча не до зво ља ва да се 
оба ви.

ЕД Би је ло По ље има два тра фо ре о на 
у гра ду у ко ји ма је ин ста ли са но да љин-
ско очи та ва ње и ис кљу че ње по тро ша ча. 
На јед ном од њих гдје се пре те жно на-
па ја ју до ма ћин ства гу би ци су ис под 3 
од сто, а на дру гом, гдје се ве ћи ном са 
ка блов ских во до ва ма хом на па ја ју по-

тро ша чи из ка те го ри је 0,4 kV II сте пен, 
гу би ци су ис под 1 од сто. Ово је јед но од 
ефи ка сних рје ше ња за сма ње ње гу би та-
ка, гдје се уло же на сред ства вр ло бр зо 
вра ћа ју.

- У Одје ље њу за мје ре ње и кон тро-
лу, иако је си сте ма ти зо ва но, не у пра-
жње но је мје сто ин же ње ра за мје ре ње 
и кон тро лу. Уко ли ко би се у на ред ном 
пе ри о ду по пу ни ло ово рад но мје сто, 
ство ри ли би се усло ви за по сти за ње 
још бо љих ре зул та та у сма ње њу гу би-
та ка елек трич не енер ги је, ис та као је на 
кра ју Ми лош Ко на тар.

И.З.
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У кон зу му ЕД Пље вља, јед-
ном од нај про стра ни јих у 

на шој зе мљи, ко је по кри ва под-
руч је исто и ме не оп шти не на сје-
ве ру Цр не Го ре, на ве ћи ном пла-
нин ском и те шко при сту пач ном 
те ре ну, са су ро вим кли мат ским 
усло ви ма, по сто ји ве о ма раз у-
ђе на мре жа елек тро е нер гет ских 
по стро је ња и во до ва. По ред се-
дам ТС 35/10 kV, ту су, та ко ђе, 
по јед на ТС 35/6 kV и 35/0,4 kV, 
за тим се дам де сет ТС 10/0,4 kV, 
као и 205 стуб них тра фо ста ни-
ца. Укуп на ду жи на 35 ки ло волт-
них да ле ко во да је 95,43 км, ва-
зду шних во до ва 10 ки ло вол ти 396,95 
км, ка блов ских 10 kV во до ва 26,95 км, 
ни ско на пон ских ва зду шних во до ва 
1.444,68 км, а ка блов ских 19,59 км.

На ве де не по дат ке, као вид упо зна-
ва ња са овим зна чај ним ди је лом ФЦ 
Ди стри бу ци ја, пре до чи ли су нам Бран-
ко То мић, ди рек тор, и Ве се лин Жив-
ко вић, тех нич ки ди рек тор, ко ји су нас 
ин фор ми са ли и о ак тив но сти ма ко је се 
у пље ваљ ској ди стри бу ци ји пред у зи ма-
ју у ци љу сма ње ња гу би та ка елек трич-
не енер ги је, као и о на чи ни ма бор бе 
про тив кра ђе стру је и број них не пра-
вил но сти на мјер ним мје сти ма. 

Умје сто 685, ко ли ко је би ло пла-

ни ра но, у пр ва три мје се ца ове го ди не 
кон тро ли са но је 10/0,4 по тро ша ча на 
се о ском и град ском под руч ју, у ка те-
го ри ја ма до ма ћин ства и оста ла по тро-
шња. Том при ли ком от кри ве но је 103 

не ис прав но сти на мјер ним уре ђа ји ма, 
што чи ни 10,25 од сто кон тро ли са них 
по тро ша ча ( од че га 19 слу ча је ва кра-
ђе стру је, без др жав не плом бе 17, а без 
ди стри бу тив не 11 бро ји ла; по ред 23 
ме ха нич ка оште ће ња про на ђе но је и 
30 не ис прав них бро ји ла). Ре ги стро ва не 
не ис прав но сти и не до зво ље не рад ње 
при сут не су у ис тој мје ри и на се о ском 
и на град ском под руч ју.

Ка да је у пи та њу кра ђа стру је, све 

што ва жи и за оста ле 
ди стри бу ци је, ва жи и 
за ЕД Пље вља, ко ја 
има и свој „спе ци ја-
ли тет“. На и ме, ка ко 
нам је об ја шње но, 
уград ња „пре до си гу-
ра ча“ код по тро ша ча, 
тј. пре ки да ње при-
кључ ка при је бро ји ла 
ому ћа ва без на пон ско 
ста ње на бро ји лу и 
раз вод ној та бли при-
ли ком ин тер вен ци је 
елек тро мон те ра због 
за мје не бро ји ла, от-

кла ња ња ква ра или дру гих рад њи, да 
се на тра фо ста ни ци не би ис кљу чи ва-
ло чи та во под руч је. Ме ђу тим, по је ди ни 
по тро ша чи су то зло у по тре би ли углав-
ном пре спа ја ју ћи пре до си гу рач на кућ-
ну ин ста ла ци ју ра ди нео вла шће ног 
ко ри шће ња елек трич не енер ги је. Ово 
чак ра де и не струч на, па и ста ри ја ли ца 
ко је су ин стру и са ли љу ди вич ни то ме. 
По ри је чи ма на ших са го вор ни ка, ова-
кав об лик кра ђе стру је ве о ма при су тан 
у Пље вљи ма из у зет но је те шко от кри ти 
јер по тро шач при је не го отво ри вра та и 
до пу сти при ступ мјер ном мје сту ис ко-
ри сти при ли ку да укло ни не пра вил ност 
ко ју је на пра вио на кон че га кон тро ло-
ри ЕД за тек ну уред но мјер но мје сто и 
ре гу лар но ста ње. Да би пред у пре ди ли 
ова кву по ја ву ко ја је ов дје узе ла ма ха, 
фор ми ра ли су струч не еки пе ко је вр ше 
кон тро лу у по по днев ним и ве чер њим 
са ти ма али и то ком ви кен да, баш у ври-
је ме кад се по тро ша чи нај ма ње на да ју.

По ред по сло ва на кон тро ли по тро-
ша ча, еки пе ове ди стри бу ци је су та ко ђе 
ан га жо ва не на за мје ни бро ји ла, из мје-
шта њу и очи та ва њу мјер них мје ста и 
опре ма њу тра фо ста ни ца 10/0,4 kV са 
мјер ним уре ђа ји ма. До кра ја мје се ца сва 
ова по стро је ња би ће опре мље на по ме ну-
тим уре ђа ји ма, у ци љу пра ће ња гу би та ка 
елек трич не енер ги је по ре о ни ма. На ве де-
на ак тив ност тре нут но је сма ње на јер на 
за ли ха ма пље ваљ ске ди стри бу ци је не ма 
бро ји ла за уград њу код по тро ша ча. То је 
и раз лог што је, умје сто пла ни ра них 355, 
у пр ва три мје се ца ове го ди не за ми је ње-

ЕД ПЉЕ ВЉА

кон зу му ЕД Пље вља, јед-
ном од нај про стра ни јих у

на шој зе мљи, ко је по кри ва под-

што ва жи и за оста ле
ди стри бу ци је, ва жи и
за ЕД Пље вља, ко ја

Уз по моћ пре до си гу ра ча Уз по моћ пре до си гу ра ча 
до бес плат них ки ло ва тадо бес плат них ки ло ва та

Инвентар "маштовитих" потрошача

Бранко Томић                                                                 Веселин Живковић
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но 174 бро ји ла.
У пр вом квар та лу ове го ди не укуп ни 

гу би ци у мре жи ЕД Пље вља би ли су на 

ни воу пла на (24,49 од сто), што је ско ро 5,5 
про це на та ма ње у од но су на исти пе ри од 
2009, ка да су гу би ци из но си ли 29,8 од сто.

С об зи ром на ве ли чи ну под руч ја ко-
је по кри ва (јед на од нај про стра ни јих 
цр но гор ских оп шти на), као и на те жи ну 
ма хом пла нин ског те ре на, те раз у ђе ност 

и ду жи ну мре жа, ЕД Пље вља би, ка ко 
ис ти чу на ши са го вор ни ци, тре ба ло да, 
умје сто 72 рад ни ка, ко ли ки је тре нут но 

број за по сле них, има још 20 из вр ши ла-
ца. Ово ме бро ју тре ба до да ти и три рад-
ни ка ко ја су при мље на на од ре ђе но ври-
је ме. Ну жно је ис та ћи и чи ње ни цу да 
кључ но рад но мје сто ше фа Одје ље ња за 
мје ре ње и кон тро лу, иако си сте ма ти зо-
ва но, још уви јек ни је по пу ње но.

И по ред на ве де них, али и дру гих про-
бле ма са ко ји ма се сва ко днев но су сре ћу, 
у овој ди стри бу ци ји, ка ко су нам ре кли 

на ши са го вор ни ци, упор но ра де и си ту а-
ци ју др же под кон тро лом, што по твр ђу је 
и чи ње ни ца да је град ско под руч је Пље-
ва ља чи та ву про те клу зи му, ка да ни је би-
ло ни јед ног пре ки да, уред но сна бди је ва-
но елек трич ном енер ги јом.

И.З.

С а чи ме се у свом те шком и ризчном по слу со у ча ва ју ди стри-
бу тив ни рад ни ци ан га жо ва ни на кон тро ли мјер них мје ста 

по тро ша ча, шта све до жи вља ва ју и ка ко одо ли је ва ју број ним, 
нај че шће крај ње не при јат ним иза зо ви ма (чак 90 од сто слу ча је-
ва), са зна ли смо, са мо дје ли мич но – али упе ча тљи во, из кра ћег 
раз го во ра са тро чла ном еки пом Одје ље ња за мје ре ње и кон-
тро лу ЕД Пље вља. 

Њих тро ји ца Ху сни ја Бр ко вић, 
Стан ко Кља је вић и Ни ко ла Во ји но-
вић, ме ђу ко ји ма је нај ста ри ји и нај-
и ску сни ји Ху сни ја (иза ко га је пре ко 
30 го ди на ра да у овој ди стри бу ци ји), 
за ду же ни су за кон тро лу по тро ша ча, 
али оба вља ју и дру ге по сло ве ко ји су 
у ве зи са овом ак тив но шћу.

- По сао ко јим се тре нут но ба ви мо 
је дан је од нај не за хвал ни јих у елек-
тро ди стри бу ци ји, ре кли су нам већ 
на по чет ку раз го во ра. 

При ли ком кон тро ле мјер них мје-
ста, гдје до жи вља ва ју раз не не при-
јат но сти, че сто су из ло же ни бур ним 
и не при мје ре ним ре ак ци ја ма по тро-
ша ча. Не ки их ко рект но при ме, а не ки 
их та ко до че ка ју да им, ка ко ре ко ше, 
на гр де и ко су на гла ви. Да би до шли 
до бес плат них ки ло ва та по је ди ни по-
тро ша чи, ко ји су ве о ма до ми шља ти у 
тој ра бо ти, не би ра ју на чи не. Је дан од 
нај че шћих сва ка ко је и филм од рен-
ген ског сним ка уву чен у бро ји ло да 
ко чи диск, јер не оште ћу је мо но фа-
зно бро ји ло, у ко је мо же да се умет не, 
а от кри ве но је и до ста слу ча је ва тзв. 
па ра лел не ве зе. О ма што ви то сти пре кр ши ла ца, про тив ко јих се, 
ка ко су нам ка за ли, во ди пра ви рат, го во ри и кра ђа стру је на но-
вим „Лан дис“ бро ји ли ма смје ште ним на сту бу, ко ји се да љин ски 
па ле и га се. Ипак, нај дра стич ни ји је при мјер јед ног по тро ша ча 
из гра да ко ји је био то ли ко др зак да је при ли ком ве чер ње кон-
тро ле у њи хо вом при су ству ски нуо мо сто ве са пре до си гу ра ча, а 
они су би ли не моћ ни да га спри је че. Овај слу чај још се во ди на 
су ду јер је по тро шач про тив ко га је по ве ден по сту пак, иако је 
при знао и упла тио пр ву ра ту ка зне, ка сни је по ву као свој ис каз. 

По себ на при ча је „суд ска фа за“ по сла, ко ја оба ве зно сли је-
ди на кон кон тро ле по тро ша ча и от кри ве них не пра вил но сти. 
Де ша ва се, ка жу, да на пр вом ро чи шту на су ду по тро шач ко ји 
је от кри вен у не до зво ље ној рад њи при зна да је то учи нио, да 
би на ви шој суд ској ин стан ци у Би је лом По љу то опо вр гао. 
Од де цем бра про шле, до кра ја апри ла ове го ди не има ли су 
пре ко два де сет уче шћа на су ду због кра ђе стру је и дру гих не-

пра вил но сти на мјер ном мје сту, 
а че ка ла су их и дру га ро чи шта, 
о че му је свје до чи ла хр па суд-
ких по зи ва на ко је су тре ба ли да 
се ода зо ву.

Ме ђу тим, у овом стре сном 
по слу има и ли је пих тре ну та ка, о 
че му свје до чи и при мјер јед ног 
по тро ша ча ко ји је, иако ухва ћен 
у кра ђи стру је, од мах пла тио ка-
зну и чак их, до бро рас по ло жен, 
ча стио пи ћем.

Од опре ме ко јом рас по ла жу 
тре ба, ка ко су ис та кли, об но ви ти 
алат и ислу же ни во зни парк ко ји 
је ско ро не у по тре бљив, због че га 
је ну жно на ба ви ти но ва те рен ска 
во зи ла. Тре нут но се слу же ста рим 
и дав но амор ти зо ва ним „ју гом“, 
док за од ла зак у кон тро лу не ри-
јет ко, а у очи та ва ње ре дов но ко-
ри сте соп стве но во зи ло.

Иако ра де је дан од нај ри зич-
ни јих по сло ва, ко ји се је ди ни у 
елек тро ди стри бу тив ној дје лат-
но сти оба вља под на по ном, рад-
ни ци ан га жо ва ни на кон тро ли 

по тро ша ча сма тра ју да су у од но су на сво је ко ле ге из стру ке 
под ци је ње ни, јер су сла би је пла ће ни од њих, због то га што им 
је, за раз ли ку од К1, коефицијент К2 По је ди нач ног Ко лек тив-
ног уго во ра нај ма њи у ФЦ Ди стри бу ци ја.

- И по ред све га на ве де ног, код нас не ма се лек ци је у кон тро-
ли ни гле да ња кроз пр сте, у че му има мо пу ну по др шку и за шти-
ту прет по ста вље них, од но сно ру ко вод ства ЕД Пље вља, ко је је 
ве о ма ко рет но пре ма на ма, реклa су нам на кра ју ова тро ји ца 
елек тро мон те ра.

Никола Војиновић, Хуснија Брковић и Станко Кљајевић 

    ИЗАЗОВИ ЕКИ ПЕ ЗА КОН ТРО ЛУ ПО ТРО ША ЧА

а чи ме се у свом те шком и ризчном по слу со у ча ва ју ди стри-
бу тив ни рад ни ци ан га жо ва ни на кон тро ли мјер них мје ста

по тро ша ча, шта све до жи вља ва ју и ка ко одо ли је ва ју број ним,

По себ на при ча је „суд ска фа за“ по сла, ко ја оба ве зно сли је-
ди на кон кон тро ле по тро ша ча и от кри ве них не пра вил но сти.
Де ша ва се, ка жу, да на пр вом ро чи шту на су ду по тро шач ко ји

Нај не за хвал ни ји по сао Нај не за хвал ни ји по сао 
у елек тро ди стри бу ци јиу елек тро ди стри бу ци ји

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје

Уз по моћ пре до си гу ра ча 
до бес плат них ки ло ва та
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ИЗ ЦЕН ТРА ЗА ДА ЉИН СКО ОЧИ ТА ВА ЊЕ ПО ТРО ШЊЕ

Бројни примјери крађе струје
К он цеп ци ја мјер ног мје ста и мјер ног уре ђа ја за да љин ско очи та ва ње по тро шње, пре ма ри је чи ма Сла ве на Ми ља ни ћа, ше фа 

Слу жбе за да љин ско очи та ва ње, је та ква да се са бро ји лом не мо же нео па же но ру ко ва ти, јер је увод на пој ног ка бла са кри вен 
иза бро ји ла, па се код ма ни пу ла ци ја пр во мо ра ски ну ти ди стри бу тив на плом ба, што је кри вич но дје ло,  а за тим и са мо бро ји ло, при 
че му се ак ти ви ра аларм ко ји упо зо ра ва рад ни ке овог Цен тра да је мјер ни уре ђај ски нут са ин ста ла ци о ног по сто ља.

Мно го је, ка же Ми ља нић,  на чи на на ко је се по је ди ни по тро ша чи до ви ја ју ка ко да нео вла шће но тро ше ел. енер ги ју, о че му свје-
до че број не фо то гра фи је ко је су овла шће ни рад ни ци сни ми ли на ли цу мје ста  и ко је не дво сми сле но при ка зу ју од нос тих по тро ша ча 
пре ма елек тро- опре ми. Ту се, нпр. мо же ви дје ти ка ко је по тро шач из ва дио на пој ни ка бал из бро ји ла и спо јио га на по сто ља оси-
гу ра ча, или ка ко је рас плом би ран и укло њен за штит ни плек си глас и при кљу чен дру ги ка бал, те де ин ста ли ра но бро ји ло и крат ко 
спо јен до вод ни и од вод ни ка бал, или де ин ста ли ра но по сто је ће LENN бро ји ло и ин ста ли ра но „соп стве но“ ин дук ци о но бро ји ло.

О та квом од но су по тро ша ча  пре ма мјер ном мје сту рје чи то го во ре и ове фо то гра фи је.                                        Б.М.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Извађен напојни кабал из бројила 
и спојен на постоље

Размонтиран плексиглас и на постоље 
осигурача прикачен други кабл

Деинсталирано LENNT бројило и инсталирано 
индукционо бројило

Демонтирано бројило и спојене одводне 
жиле  на постоље осигурача Поломљен НКРО ормар Дивљаштво над мјерним мјестом 

у центру Подгорице 
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Р у бри ку под на сло вом "Те ма бро ја: Кра ђа стру је" по-
све ти ли смо, с раз ло гом, јед ној не до лич ној по ја ви 

ко јој при бје га ва све ве ћи број по тро ша ча елек трич не 
енер ги је у Цр ној Го ри, а ко ја Елек тро при вре ди на но си ве-
ли ке ште те. Ри јеч је, да кле, о по ја ви ко ја је еуфе ми стич ки 
на зи ва на нео вла шће на по тро шња елек трич не енер ги је, 
а ра ди се, уства ри, о за кон ски не до зво ље ном по на ша њу, 
ко јим се кр ше и мо рал не нор ме, а ко је се друк чи је не мо-
же оква ли фи ко ва ти не го као кра ђа стру је. 

Од кра ђе стру је ни је су иму ни ни су сјед ни елек тро е нер-
гет ски си сте ми (Србија, Хрватска и Република Српска) који 
се, у већој или мањој мјери, суочавају са овом нежељеном 
појавом, као и системи у окружењу и у земљама ЕУ (Чешка, 
Њемачка, Шпанија), али и САД, о чему преносимо неке 
дјелове истраживања kWh - листа ЕПС-а. 

СР БИ ЈА:
ШТЕ ТА 61 МИ ЛИ ОН €

П рема писању листа kWh, неовла-шћена потрошња 
у Србији узима све више маха. Лист ЕПС-а, у свом 

мартовском броју, у ру бри ци "До си је" о томе опширније 
пише илуструјући то бројним примјерима и по да ци ма из 
дистрибуција овог јав ног пред у зе ћа.

Од бли зу 32 ми ли јар де ки ло ват ча со ва пре у зе тих са 
ви со ког на по на у 2009. го ди ни у Србији је из гу бље но 4,8 
ми ли јар ди kWh, или 15,19 од сто. На тех нич ке раз ло ге у 
си сте му ди стри бу ци је, од но сно тро шко ве тран спор та, на 
ко је ни је мо гу ће бит ни је ути ца ти, от па да 8,6 про це на та 
из гу бље не енер ги је. Оста так од 6,5 од сто пред ста вља ју 
ко мер ци јал ни гу би ци, ко ји су, по ред за стар је ло сти бро ји-
ла и мјер не опре ме, при је све га узро ко ва ни кра ђом стру-
је, ко ја из но си 4 про цен та укуп них гу би та ка елек трич не 
енер ги је у ди стри бу тив ном си сте му. Ов дје, на рав но, тре-
ба убро ји ти и 388 ми ли о на kWh об ра чу на тих код 5 хи ља-
да ло по ва от кри ве них у про шлој го ди ни, при ли ком кон-
тро ле 286.400 ку па ца, што је тек 8,7 од сто од 3 ми ли о на и 
300 хи ља да, ко ли ки је уку пан број ку па ца ЕПС-а. Ка да се 
све из ра чу на, ис па да да је нај ве ћој елек тро е нер гет ској 
ком па ни ји у ре ги о ну ла ни укра де но ви ше од 1,2 ми ли јар-
ди ки ло ват ча со ва, што из но си, пре ма про сјеч ној ци је ни 
ки ло ват са та, 61,38 ми ли о на €. Ко ли чи не енер ги је ко ја је 
"оти шла у вје тар", а чи ји сви кра дљив ци ипак ни је су от-
кри ве ни, ре ги стро ва не су у тра фо ста ни ца ма.

Кра дљив ци стру је у Ср би ји су ве о ма до ми шља ти. При-
ли ком кон тро ле мјер них уре ђа ја рад ни ци ЕПС-а су на бро-
ји ли ма, из ме ђу оста лог, на ла зи ли ра зна пре мо шћа ва ња, 
маг не те и фил мо ве. По себ на при ча су ди рект на по ве зи-
ва ња на елек тро вод ми мо бро ји ла, па чак и тзв. рас цје пи 
у зи до ви ма и та ва ни ци, чи ја је свр ха да се дио на па ја ња, 
по себ но гдје су греј на ти је ла, из дво ји од цје ли не ин ста ла-
ци ја по ве за них на бро ји ло. По ред то га што пред ста вља 
по тен ци јал ну опа сност за ко ри сни ка и чла но ве ње го вог 
до ма ћин ства, ве ћи на ових "изу ма" иза зи ва ште ту и су сје-
ди ма, ко ји ма је ква ли тет на па ја ња сла би ји ка да не ко од 
ком ши ја тро ши стру ју без мје ре ња и пла ћа ња.

Ка рак те ри сти чан при мјер у том по гле ду у Ср би ји је 
под руч је ЕД Вра ње - ПД "Ју го и сток", гдје су за би ље же ни 
ве ли ки гу би ци у 2009. го ди ни, по го то во у по слов ни ца ма 
Пре ше во и Бу ја но вац. Озби љан про блем је и чи ње ни ца 
да на мул ти ет нич ком про сто ру као што су оп шти не Бу ја-
но вац и Пре ше во чак и пи та ње на пла те ра чу на за стру ју 
има - по ли тич ку ди мен зи ју. 

Да би се што успје шни је из бо ри ли са ова квом не ми-
лом по ја вом, у ЕПС-у су по кре ну ли од луч ну ак ци ју. Свје-
сни да са ми не мо гу да по стиг ну за цр та ни циљ, у нај ве-
ћем тех но е ко ном ском и енер гет ском си сте му у ре ги о ну 
су за тра жи ли по моћ дру штва, у пр вом ре ду пра во суд них 
ор га на и по ли ци је, али и јав но сти, пре до ча ва ју ћи јој све 
по губ не по сле ди це та квог чи на.

ХР ВАТ СКА:
ОД МЛА ДИХ ДО СТА РИ ЈИХ

 

У Хр ват ској Елек тро при вре ди (ХЕП), ко ја се го ди на ма 
су о ча ва ла са овим про бле мом, гу би так због кра-

ђе стру је у 2008. од 300 ми ли о на ку на пре по ло вљен је у 
про шлој го ди ни. Без об зи ра на то, у пе ри о ду од 2004. (ка-
да је уве ден по ја ча ни над зор от кри ва ња нео вла шће не 
по тро шње) до 2008. го ди не 4.000 по тро ша ча ухва ће но је 
у не ком од об ли ка не ле гал ног тро ше ња стру је, а у тој ра-
бо ти от кри ве но је чак и 30 рад ни ка ХЕП-а. 

Да би до шли до "бес плат них ки ло ва та" по тро ша чи ма 
у Хр ват ској та ко ђе не не до ста је ма ште. По је ди ни по тро-
ша чи ка да се ис кљу че због ду га не са мо што се ди рект но 
при кљу че на вод, већ чак по ста ну и "иле гал ци" на ин-
ста ли ци ји ком ши је. По ред ски да ња плом би са бро ји ла, 
нео д го вор ни по тро ша чи оне спо со бља ва ју ли ми та то ре а 
стру јо мје ре успо ра ва ју по мо ћу маг не та.

Не слав ну ти ту лу др жав ног пр ва ка у кра ђи стру је у 
про шлој го ди ни др же по тро ша чи у Кни ну, гдје је, из ме ђу 
оста лих, у та квом по слу за те че на јед на дје вој ка од 29, па 
чак и пен зи о нер ко ји је имао 71 го ди ну.

РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА:
ИЗ МЈЕ ШТА ЊЕ БРО ЈИ ЛА

Д а би у утвр ђи ва ње по тро шње елек трич не енер ги је 
уни је ли ви ше ре да и су зби ли кра ђу стру је, у ЕД Мр-

ко њић Град (Ре пу бли ка Срп ска) за по че ли су у про шлој 
го ди ни да из мје шта ју бро ји ла из ку ћа, ста но ва и по слов-
них обје ка та. На од лу ку о сма ње њу гу би та ка у мре жи 
не ки по тро ша чи ове ди стри бу ци је ни је су гле да ли бла-
го на кло но, због че га ње ним еки па ма ни је су до зво ли ли 
при ступ стру јо мје ри ма. Ипак, ова се си ту а ци ја ка сни је 
по пра ви ла.

У РЈ "Елек тро ди стри бу ци ја" су, ка ко пре но си kWh, 
об ја сни ли да је по ста вља ње но вих мјер них уре ђа ја на 
из мје ште на мје ста у ин те ре су и по тро ша ча, ко ји ви ше 
не ће мо ћи да бу ду у ку ћи при ли ком очи та ва ња бро ји-
ла. На кон ре а ли за ци је I фа зе, од но сно по ста вља ња око 
1.000 из мје ште них мјер них уре ђа ја, из мје сти ће се и 

у бри ку под на сло вом "Те ма бро ја: Кра ђа стру је" по-
све ти ли смо, с раз ло гом, јед ној не до лич ној по ја ви 

о јој при бје га ва све ве ћи број по тро ша ча елек трич не 

Ка рак те ри сти чан при мјер у том по гле ду у Ср би ји је
под руч је ЕД Вра ње - ПД "Ју го и сток", гдје су за би ље же ни
ве ли ки гу би ци у 2009. го ди ни, по го то во у по слов ни ца ма

При мје ри из окру же ња и ЕУПри мје ри из окру же ња и ЕУ
  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје
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бро ји ла у по себ не ор ма ре на елек тро сту бо ви ма код свих 16.000 по тро ша ча 
у ју го за пад ном ди је лу Ре пу бли ке Срп ске. 

ЧЕ ШКА:
БРУ ТАЛ НОСТ "КО МАН ДО СА" ЧЕЗа 

К ра ђа стру је ни је ен дем ска по ја ва ка рак те ри стич на са мо за еко ном ски 
не раз ви је не зе мље, оп те ре ће не број ним еко ном ским и со ци јал ним про-

бле ми ма због тран зи ци је, већ се она прак ти ку је и у нај ра зви је ни јим и нај у ре-
ђе ни јим европ ским др жа ва ма, па чак и у САД. 

У бор би са ду жни ци ма и кра дљив ци ма стру је вје ро ват но нај о ри ги нал ни-
ји и нај ра ди кал ни ји по тез по ву кла је "Че шка енер гет ска за јед ни ца" (ЧЕЗ), нај-
ску пља и нај про фи та бил ни ја ком па ни ја у ре ги о ну, ка да је фор ми ра ла Од сјек 
не тех нич ки гу би ци (NTZ), спе ци јал ну »ко ман до ску« је ди ни цу ко ја је ин тер ве-
ни са ла про тив не ле гал них при кљу ча ка у на па ја њу елек трич ном енер ги јом, 
чи ји је на чин ра да иза звао не го до ва ње јав но сти у Че шкој. »Ко ман до си« ЧЕЗ-а 
на шли су се у цен тру па жње у фе бру а ру ове го ди не, ка да је на ви део сним ци ма 
при ка за на шо кант на обу ка »у нај бру тал ни јој тра ди ци ји вој них и по ли циј ских 
спе ци ја ца«, а нај по тре сни ји је био сни мак са мо у би ства јед ног по тро ша ча при-
ли ком њи хо ве кон тро ле. Због при ти ска јав но сти у ЧЕЗ-у су, кра јем фе бру а ра, 
иако те шка ср ца, рас пу сти ли NTZ, про тив чи јих чла но ва је во ђе на ду га по ли циј-
ска ис тра га. Ма да је у три го ди не по сто ја ња от крио 15.000 слу ча је ва не ле гал не 
по тро шње елек трич не енер ги је, чи ме је уште ђе но око 500 ми ли о на кру на (ско-
ро 20 ми ли о на €), нај ве ћи и нај ко ри сни ји до при нос овог од сје ка је от кри ва ње 
чак 83 план та же ма ри ху а не. Значи, NTZ је слу чај но оба вио по сао по ли ци је, јер 
су »план та же ри« кра ли стру ју ра ди за гри ја ва ња на пу ште них фа брич ких ха ла, 
али и стам бе них про сто ри ја гдје су га ји ли дро гу.

Ипак, ду го ва ња за стру ју у Че шкој не пред ста вља ју ве ћи про блем јер је то у 
овој зе мљи ја сно ри је ше но за ко ни ма, па ду жни ци из бје га ва ју да им дуг на пла-
ћу ју ег зе ку то ри суд ске пре су де, што их не кад ко шта ви ше не го са ми дуг. Про-
блем је, ме ђу тим, ка да се ег зе ку ти ра и за ма ње су ме, а ду жник ни је знао за дуг.

ЊЕ МАЧ КА И ШПА НИ ЈА:
БЕЗ УЗ НЕ МИ РА ВА ЊА ЈАВ НО СТИ

З а раз ли ку од ЧЕЗ-а, ко ји је на ду жни ке од мах стар то вао оштро, дру ги 
европ ски енер гет ски ги ган ти на сто је да то ри је ше са ма ње бу ке, дис крет-

но и без уз не ми ра ва ња јав но сти.
Фир ме за ура зу мљи ва ње ду жни ка на сту па ју под ге слом »Сви ће зна ти 

да сте ду жни«.
У Ње мач кој, гдје су скло ни ји оштри јем по ступ ку, дје лу ју спе ци ја ли зо ва не 

фир ме за утје ри ва ње ду го ва. Јед ној ја кој фир ми са ру ским вла сни ком и пер со-
на лом је због ни за ек це са и при ти са ка на ду жни ке 2008. го ди не за бра ње но да 
се ба ви овим по слом. Ра ди ве ће ефи ка сно сти екс тер на фир ма за утје ри ва ње 
ду го ва мо ра тре ти ра ти ду жни ке као »кли јен те са на ру ше ним мо ра лом пла ћа-
ња« и на сто ја ти да сва ког кли јен та про цје њу је по је ди нач но, да би се до шло до 
за кључ ка ка ко је уоп ште ство рен дуг.

Због тра гич них ис ку ста ва са ег зе ку то ри ма (на сил не смр ти ег зе ку то ра и ду-
жни ка) ис ку сне фир ме у Ње мач кој за ове по сло ве тра же шко ло ва не по ли циј-
ске спе ци јал це ко ји су слу жи ли у ин тер вент ним је ди ни ца ма. И по ред то га што 
им сти жу пре те ћа пи сма и на па да ја ју их и ван мје ста ин тер вен ци је, ег зе ку то ри 
и у овој и у дру гим европ ским зе мља ма има ју до ста мо гућ но сти да из вр ше суд-
ску пре су ду, због че га и по сто је, а због че га су и до бро пла ће ни.

И у Шпа ни ји ду жни ци стри је пе од уте ри ва ча ду га, чи ја им по ја ва до но си 
јав ну бла ма жу. Нај о ми ље ни ји ко стим утје ри ва ча ду га ко ји до ла зи ма ски ран 
ипак је »Зо ро Освет ник«, што има ефек та ка да на би ло ком јав ном мје сту ба-
не пред ду жни ка и гла сно га упо зо ри да пла ти сво је ду го ве. И по ред то га што 
оста ви сво ју ви зит кар ту и од мах се уда љи, он ду жни ку ипак не да ми ра све 
док не из ми ри сво ју оба ве зу.

И.З.       

  ТЕМА БРОЈА:  Kрађа струје Агенцијска вијест
НАЈ ВЕ ЋА КРА ЂА У СР БИ ЈИ 

У ТО КУ ЈЕД НЕ ГО ДИ НЕ

К ра ђа елек трич не енер ги је је је дан од 
нај ве ћих про бле ма Елек тро при вре де 

Ср би је (ЕПС), ко ји нај ви ше ути че на раст гу-
би та ка, оци је ње но је, по чет ком апри ла, на 
окру глом сто лу „Кра ђа елек трич не енер ги-
је – кри вич но дје ло“ и ука за но да на го ди-
шњем ни воу то пред ста вља нај ве ћу кра ђу 
у Ср би ји, у из но су од око 60 ми ли о на €.

Пред став ни ци Ми ни стар ства енер ге-
ти ке и ру дар ства и ЕПС-а ис та кли су у При-
вред ној ко мо ри Ср би је да про из вод ња 
и про мет ра зних уре ђа ја за кра ђу стру је 
има ју од ли ке ор га ни зо ва ног кри ми на ла и 
да би над ле жни ор га ни мо ра ли да по све те 
ве ћу па жњу том про бле му, као и да би тре-
ба ло по о штри ти ка зне ну пли ти ку.

„Си ту а ци ја је за и ста про бле ма тич на и 
Ср би ја је у ве ли ким те шко ћа ма, др жа ва мо-
ра озбиљ но и си сте мат ски да се по за ба ви 
кра ђом стру је ко ја пред ста вља огром но 
оп те ре ће ње за ЕПС и др жа ву“, ре као је др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству енер ге ти-
ке и ру дар ства Ни ко ла Ра ја ко вић.

Он је ка зао да се та ко гу би но вац ко јим би 
се мо гли ре ал изо ва ти ве о ма ва жни пројекти, 
али и да би кра ђа струје мо гла да се спри је чи 
уво ђе њем са вре ме не тех но ло ги је од но сно 
да љин ским упра вља њем мре жом.

„Са имје ште ним мје сти ма мје ре ња, 
бро ји ли ма са да љин ским очи та ва њем, са-
вре ме ним ко му ни ка ци ја ма и дру гим тех-
но ло ги ја ма мо же се у ве ли кој мје ри спри-
је чи ти кра ђа“, на вео је Ра ја ко вић до да ју ћи 
да би „Па мет на мре жа“ мо гла да се из гра ди 
у на ред них 25 го ди на.

Пред став ни ци ЕПС-а ка жу да би да љин-
ско очи та ва ње по да та ка на елек трич ним 
бро ји ли ма мо гло да бу де уве де но у на ред-
них 7 до 10 го ди на.

По моћ ник ди рек то ра у Ди рек ци ји 
ЕПС-а за ди стри бу ци ју Ра до ван Ста нић је 
на вео да је у пе ри о ду од 2006 до 2009. го-
ди не под ни је то укуп но 24.874 при ја ве и да 
је у 3.706 слу ча је ва кри вич на при ја ва ди-
стри бу ци је од ба че на, као и да је би ло 485 
осло ба ђа ју ћих пре су да.

У 8.157 слу ча је ва онај ко је крао стру ју 
про гла шен је кри вим, у 233 слу ча је ва би ле 
су из ре че не ка зне за тво ром, док је са 1.261 
пре су дом из ре че на нов ча на ка зна.

У чак 81,6 од сто слу ча је ва у ко ји ма је 
на су ду до ка за но нео вла шће но ко ри шће-
ње елек трич не енер ги је би ла је до ни је та 
услов на ка зна за тво ром.

За мје ник јав ног ту жи о ца Пр вог основ-
ног јав ног ту жи ла штва Ми ро слав Фи ли по-
вић је ка зао да је кра ђа стру је у по след ње 
дви је го ди не узе ла ма ха и под сје тио да је за 
то пред ви ђе на ка зна за тво ра до три го ди не.

Он је на вео да се услов не пре су де до но-
се због при мје не ис ти ту та од ло же ног кри-
вич ног го ње ња и на ла га ња на кна де ште те, 
али и упо зо рио да ди стри бу ци ја по не кад 
об ра чу на ва чак и до 10 пу та ве ћу ште ту.

Тан југ
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У циљу бр жег и ефи ка сни јег при ла гођавања про мје-
на ма и ефикасног извршавања задатака но вог Ме-

наџ мента ЕПЦГ,  кра јем мар та одр жан је са ста нак  ме наџ-
мен та ФЦ Ди стри бу ци ја и ди рек то ра свих елек тро ди стри-
бу ци ја у Цр ној Го ри на те му: Ин тер на ко му ни ка ци ја у 
окви ру ФЦ Ди стри бу ци ја и на чин од ви ја ња про це са 
ак тив но сти ко ји ути чу на рад. 

На са ста нку је ди рек тор Функ ци о нал не цје ли не Ди-
стри бу ци ја  Ми ро слав Вук че вић упо знао сво је са рад ни-
ке са на чи ном ин тер не ко му ни ка ци је и про то ка ин фор ма-

ци ја у тој цје ли ни,  ко ји ће се при мје-
њи ва ти убу ду ће. 

Но вим на чи ном ор га ни зо ва ња 
по сла у обла сти ин тер не ко му ни-
ка ци је, у окви ру ове највеће, али и 
нај ком плек сни је цје ли не у ЕПЦГ, 
по сти ћи ће се да, у сва ком мо мен ту, 
мо же би ти од го во ре но за хтје ви ма 
за ин фор ма ци ја ма но вог ме наџ мен-
та ЕПЦГ.

Ор га ни за ци ја ФЦ Ди стри бу ци је 
и до са да је функ ци о ни са ла на за-
вид ном ни воу, али је представљени 
начин комуницирања, на који ће се у 
тој области убудуће функционисати 
знатно бржи, јер је  си сте мат ски, сва-
ко днев ни рад на из вје шта ва њу од ве-
ли ког зна ча ја за скра ћи ва ње вре ме на 
до би ја ња по треб них ин фор ма ци ја, а 
ти ме и по сти за ње ве ћег ква ли те та са-
мог про це са ра да.

При сут ни су ак тив но уче ство ва ли 
у кре и ра њу пре дло га, ве за но за бу ду-
ћи на чин ра да у обла сти ин тер не ко-
му ни ка ци је,  та ко да ФЦ Ди стри бу-
ци ја и у тој обла сти спрем но до че ку је 
све на ред не по слов не иза зо ве.

Т.З.

В. Стругар, М. Вукчевић, Г. Филиповић

САСТАНАК МЕНАЏМЕНТА СА ДИРЕКТОРИМА ДИСТРИБУЦИЈА 

циљу бр жег и ефи ка сни јег при ла гођавања про мје-
на ма и ефикасног извршавања задатака но вог Ме-

наџ мента ЕПЦГ,  кра јем мар та одр жан је са ста нак  ме наџ-
ФЦД б ј

Интерна комуникација Интерна комуникација 
на нов начинна нов начин

Д ра гу тин Мар ти но-
вић, дипл.ел.инж. и 

ду го го ди шњи рад ник ЕПЦГ 
иза бран је кра јем апри ла, 
на сјед ни ци Скуп шти не 
Цр не Го ре, за чла на Од бо-
ра Ре гу ла тор не аген ци је за 
енер ге ти ку.

Мар ти но вић је у Елек-
тро при вре ди, у ко ју је до-
шао из Же ље за ре Ник шић 
1999. го ди не, оба вљао 
ви ше зна чај них функ ци ја. 
Био је ди рек тор Елек тро-
ди стри бу ци је Ник шић, тех нич ки ди-
рек тор Електропривреде, ди рек тор ФЦ 
Ди стри бу ци ја, члан Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ и ме на џер Ти ма за им пле мен та ци-
ју про је ка та и тех нич ка пи та ња, са ко јег 
мје ста је и иза бран за чла на Од бо ра РАЕ. 
По ред то га, г. Мар ти но вић је од ја ну а ра 
2008. го ди не био и пред сјед ник Ре дак-
циј ског од бо ра на шег ли ста. 

По ред струч них и ор га-
ни за тор ских спо соб но сти, 
по твр ђе них на број ним 
од го вор ним ду жно сти ма 
у Елек тро при вре ди, Дра-
гу тин Мар ти но вић по сје-
ду је, при је све га, људ ске 
ква ли те те. Као човјек ко-
ји не наступа са позиција 
руководиоца, он пли је ни 
сво јом не по сред но шћу, 
што му омо гу ћа ва да са 
сви ма са ко ји ма је про фе-
си о нал но ве зан ус по ста ви 

спон та ну и при јат ну ко му ни ка ци ју. За-
хва љу ју ћи то ме, са рад ња на ше Ре дак ци-
је са њим би ла је из ван ред на и успје шна, 
а ње гов до при нос на обогаћивању са др-
жа ја Ли ста, кроз све срд ну по др шку и по-
моћ,  био је зна ча јан.

Због то га на ше че стит ке са же љом за 
успјех у ра ду на но вом рад ном мје сту.

Б.М.
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ЧЛАН ОД БО РА РАЕ

Драгутин Мартиновић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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М и ни стар ство над ле жно за по сло ве 
енер ге ти ке је 2008. го ди не, на осно ву 

од лу ке Вла де Цр не Го ре пот пи са ло осам уго-
во ра о кон це си ја ма за из град њу ма лих хи дро-
е лек тра на. Двадесет три ма ле хи дро е лек тра не 
су пред ви ђе не на осам во до то ка са укуп ном 
ин ста ли са ном сна гом од 62 МW и са го ди-
шњом про из вод њом елек трич не енер ги је од 
око 200 GWh. Укуп на ин ве сти ци ја у из град њу 
обје ка та ма лих хи дро е лек тра на на во до то ци-
ма на ко ји ма је већ до дије ље на кон це си ја на 
осно ву I тен де ра је око 90 ми ли о на €.

Кон це си о на ри су за вр ши ли са фа зом ис-
тра жи ва ња и из ра де идеј них рје ше ња из град-
ње ма лих хи дро е лек тра на на тим во до то ци ма 
и ушли у фа зу до би ја ња гра ђе вин ске до зво-
ле, након чега се може приступити из град-
њи ових хи дро е лек тра на, а у међувремену је 
расписан и други тендер за остале водотоке. 
О томе  смо, у Министарству економије, 
разговарали  са др Игором Ковачевићем, 
руководиоцем  Одсјека за енергетску ефика-
сност и обновљиве изворе. Према његовим 
ријечима, усва ја ње про стор но-план ске до ку-
мен та ци је, др жав не и ло кал не, је пред у слов 
да би кон це си о на ри до би ли гра ђе вин ске до-
зво ле и по че ли са из во ђе њем гра ђе вин ских 
ра до ва на пред мет ним ло ка ци ја ма. Ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве еко но ми је 
при хва ће на идеј на рје ше ња уцр та ва у на цр те 
про стор них пла но ва. Нпр. На црт про стор ног 
пла на по себ не на мје не „Бје ла си ца и Ко мо ви“ 
је већ пред ви дио град њу 11 ма лих хи дро-
е лек тра на на во до то ци ма Цр ња, Би стри ца 
(оп шти на Бе ра не) и Бје ло је вић ка. 

- Пре ма на ја ва ма, 2010. го ди на би би ла го-
ди на ка да би ве ћи на оп шти на мо гла из ра ди ти 
про стор но-ур ба ни стич ке пла но ве, а ми ће мо 
то ис ко ри сти ти да уцр та мо при хва ће на идеј на 
рје ше ња или ре зер ви ше мо про стор око во до-
то ка на ко ји ма се пла ни ра из град ња ма лих хи-
дро е лек тра на. На ша је же ља да се ове го ди не 
за поч ну ра до ви на по ло ви ни во до то ка на ко ји-
ма је до дје ље на кон це си ја, каже он и додаје: 

- Осим то га, одр жа ни су број ни са стан ци 
са пред став ни ци ма ин сти ту ци ја ко је су укљу-
че не у про цес из да ва ња са гла сно сти, а мо же-
мо ре ћи да смо са њи ма ус по ста ви ли ти је сну 
са рад њу што је, по мом ми шље њу, ве о ма ва-
жно за то што је ово за ад ми ни стра ци ју но ви 
про је кат, каже Ковачевић. 

- По ред то га, истиче он, свје сни смо и про-
бле ма при кљу че ња ма лих хи до ре лек тра на на 

по сто је ћи елек тро е нер гет ски си стем. До сад се 
овом питању ни је по све ћива ла па жња, а јав ни 
оглас за из гр да њу ма-
лих хи дро е лек тра на 
је био об ја вљен без 
де фи ни са них усло ва 
при кљу че ња на елек-
тро е нер гет ски си стем. 
Због то га је ми ни стар 
еко но ми је фор ми рао 
рад ну гру пу у ци љу 
де фи ни са ња усло ва 
при кљу че ња про јек-
то ва них ма лих хи дро-
е лек тра на на елек тро-
е нер гет ски си стем, а 
њу чи не пред став ни-
ци ФЦ Ди стри бу ци ја, 
Раз во ја ЕПЦГ и АД 
Пре нос. Рад на гру па 
је одр жа ла се ри ју са-
ста на ка са пред став-
ни ци ма кон це си о на ра 
ко ји ма су пред ста вље-
ни усло ви и мје сто 
при кљу че ња про јек-
то ва них ма лих хи-
дро е лек тра на, казао је 
Ковачевић оцјењујући 
да је  Ми ни стар ство 
еко но ми је ве о ма за до-
ов љно на чи ном ра да 
пред став ни ка елек-
тро е нер гет ских ком-
па ни ја у овој рад ној 
гру пи. Због то га је, у 
ци љу си стем ског при-

сту па рје ша ва њу овог про бле ма, као и у ци љу 
про мо ви са ња раз во ја ма лих хи дро е лек тра на у 
Цр ној Го ри, Ми ни стар ство еко но ми је пред ло-
жи ло да се у окви ру УНДП „Ре фор ма по ли ти ке 
енер гет ског сек то ра“ из ра ди те мељ на сту ди ја о 
на чи ну при кљу че ња ма лих хи дро е лек тра на у 
елек тро е нер гет ски си стем ко ја ће по слу жи ти и 
као осно ва за раз вој елек тро е нер гет ске мре же у 
функцији при кљу че ња ма лих хи дро е лек тра на.

О активностима на тендерском поступку 
за давање концесија за изградњу мХЕ на 
сљедећих 10 водотока Игор Ковачевић каже:

- Јав ни оглас за прет ква ли фи ка ци ју за да-
ва ње кон це си ја за из град њу ма лих хи дро лек-
тра на у Цр ној Го ри је об ја вљен 15. 09. 2009. 
го ди не. Јав ним над ме та њем су се до дје љи ва-
ле кон це си је на де сет во до то ка на ко ји ма су 
из вр ше на хи дро ло шка мје ре ња про фи ла од 
стра не Хи дро ме те ро ло шког за во да Цр не Го-
ре. (У та бе ли 2. је при ка за но де сет во до то ка 
ко је су би ли пред мет овог јав ног огла са.)

Према његовим ријечима, овај тен дер ски 
по сту пак је про шао фа зу прет ква ли фи ка ци је и 
од 25. 11. 2009. го ди не ква ли фи ко ва ни по ну ђа чи 
су по че ли са от ку пљива њем Тен дер ске до ку мен-

ИЗГРАДЊА МХЕ: АКТИВНОСТИ, ПРОЦЕДУРЕ, ПРОБЛЕМИ...

сту па рје ша ва њу овог про бле ма, као и у ци љу
про мо ви са ња раз во ја ма лих хи дро е лек тра на у
Цр ној Го ри, Ми ни стар ство еко но ми је пред ло-

Просторно - урбанистички Просторно - урбанистички 
планови услов почетка градњепланови услов почетка градње
Неопходно дефинисати и 
услове прикључења мХЕ 
на постојећи електро-
енергетски систем

ИД.БР. ВОДОТОК СЛИВ

1 Врбница Пивско језеро
2 Буковица

Комарница3 Тушиња
4 Бијела

Г1 Шавничка група
5 Требачка

Лим6 Краштица
7 Муринска ријека

Г2 Беранска група
8 Величка ријека

Лим9 Комарача
10 Ђуричка ријека
Г3 Плавска група

Та бела 1. Во до то ци на ко ји ма су до ди је ље не кон це си је то ком тен де ра 2007- 2008. г.

Та бе ла 2. Во до то ци на II тен де ру за из град њу ма лих хи дро е лек тра на

Игор Ковачевић

ИД. 
БР. ВО ДО ТОК СЛИВ ОП ШТИ НА СНА ГА 

МW

1 Би стри ца – де сна 
при то ка Ли ма

Лим

Би је ло По ље 17,00

2 Ше ку лар ска
Беране

5,00

3 Бистрица 10,00

4 Грља
Плав

1,70

5 Бабинопољска 9,45

6 Заслапница Заслапница Никшић 1,00

7 Бјелојевићка
Тара

Мојковац 15,00

8 Црња Колашин 3,00

Сума 62,15

АКТУЕЛНО
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Просторно - урбанистички 
планови услов почетка градње

та ци је чи ме се ушло у ква ли фи ка ци о ну фа зу, у 
окви ру које је од ква ли фи ко ва них по ну ђа ча тра-
же но да се у по ну дама до ста ве и идеј на рје ше ња 

за из град њу хи дро е лек тра на на тим во до то ци ма. 
Крај њи рок за до ста вља ње по ну да за бе ран ску 
гру пу је био 25.03.2010, а за оста ле дви је гру пе 

27.04.2010. го ди не. Укуп но је при сти гло 15 по-
ну да од де вет ква ли фи ко ва них по ну ђа ча.

Ж.Ћ.

 - У току оцјењивање приспјелих 
понуда

Д р Ковачевић нас је овом приликом 
упознао и са активностима на изградњи 

вјетроелектрана. Ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве енер ге ти ке Цр не Го ре и Ми ни стар-
ство за за шти ту жи вот не сре ди не, коп на и 
мо ра Ре пу бли ке Ита ли је су на ру чи ли сту ди ју 
Про цје на по тен ци ја ла об но вљи вих из во ра 
енер ги је у Цр ној Го ри у ко јој је про цје њен по-
тен ци јал енер ги је вје тра, сун че ве енер ги је и 
енер ги је из би о ма се 2007. го ди не. Сту ди ја је 
би ла осно ва за из бор ло ка ци ја за по ста вља-
ње уре ђа ја за мје ре ње вје тро по тен ци ја ла. Та-
ко ђе, усво јен је и Ак ци о ни план за ре а ли за ци-
ју Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке 2008 – 2012. 
го ди не ко ји укљу чу је и ре а ли за ци ју про је ка та 
из град ње вје тро е лек тра на у Цр ној Го ри.

Па ра лел но са мје ре њи ма, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве енер ге ти ке је при пре-
ми ло, а Вла да Цр не Го ре усво ји ла Уред бу о 
вје тро е лек тра на ма ко ја је де фи ни са ла по сту-
пак из град ње вје тро е лек тра на и на чин ко ри-
шће ња зе мљи шта нео п ход ног за из град њу и 
ре дов но функ ци о ни са ње вје тро е лек тра на. 

Fersa Energias Renovables и Ivicom wind 

су из вр ши ле јед но го ди шња мје ре ња и ис-
тра жи ва ња по тен ци ја ла вје тра и у то ку 2009. 
го ди не ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
енер ге ти ке до ста ви ле из вје штај о мје ре њи ма 
и идеј на рје ше ња вје тро е лек тра на. Ком па ни-
ја Ivicom wind је до ста ви ла ана ли зе мје ре ња 
са че ти ри мјер на сту ба на ло ка ци ји Кр но ва и 
пред ви дје ла из град њу вје тро е ле кра на ин ста-
ли са не сна ге 139 МW, док је ком па ни ја Fersa 
Energias Renovables, иако је вр ши ла мје ре ња 
на шест ло ка ци ја у Цр ној Го ри, до ста ви ла из-
вје штај о мје ре њи ма за два мјер на сту ба на 
ло ка ци ји Мо жу ра и пред ви дје ла из град њу 
вје тро е лек тра не ин ста ли са не сна ге 46 МW. 

Сход но по ме ну тој уред би, Ми ни ста ство 
еко но ми је је при је по кре та ња јав ног над ме-
та ња тра жи ло ми шље ње А.Д. Пре нос о мо-
гућ но сти при кљу че ња про јек то ва них вје тро-
е лек тра на на да тим ло ка ци ја ма, као и ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве уре ђе ња про-
сто ра о мо гућ но сти ко ри шће ња зе мљи шта 
нео п ход ног за из град њу вје тро е лек тра на. 

На кон при сти глих по зи тив них ми шље ња 
и укљу чу ју ћи огра ни ча ва ју ћи тех нич ки фак-
тор, ко ји не по др жа ва  у куп ну про јек то ва ну 
сна гу за ло ка ци ју Кр но во, Ми ни стар ство еко-
но ми је је 24. де цем бра 2010. го ди не об ја ви-

ло оглас за из бор ин ве сти то ра за из град њу 
вје тро е лек тра на и за куп зе мљи шта за дви је 
ло ка ци је Мо жу ра (оп шти на Ул цињ)и Кр но во 
(оп шти на Ник шић). У јав ном огла су, на Мо жу-
ру је пред ви ђе на из град ња вје тро е лек тра на 
ин ста ли са не сна ге од 46 МW, а на Кр но ву до 
50 МW. На оглас су при сти гле три по ну де, дви-
је за ло ка ци ју Кр но во и јед на за ло ка ци ју Мо-
жу ра. Тен дер ска ко ми си ја је тре нут но у про-
це су оц јењивања  до ста вље них по ну да. 

У ме ђу вре ме ну, ЕБРД у са рад њи са А.Д. 
Пре но с и Ми ни стар ством еко но ми је за по-
чи ње Сту ди ју о мо гућ но сти при кљу че ња вје-
тро е лек тра на на пре но сни си стем Цр не Го ре. 
Сту ди ја тре ба да де фи ни ше про ши ре ње, ре-
кон струк ци ју и из град њу елек тро е нер гет ске 
мре же са ста но ви шта при кљу че ња вје тро е-
лек тра на и од ре ди мо гу ћи ка па ци тет вје тро-
е ле кра на ко ји не пред ста вља тех нич ки про-
блем за вр ше ње си стем ско-по моћ них услу га 
опе ра то ру пре но сног си сте ма. На осно ву до-
би је них ре зул та та, као и из ра чу на ва ња енер-
гет ског по тен ци ја ла Цр не Го ре, Ми ни стар ство 
еко но ми је мо же пла ни ра ти да љу ва ло ри за ци-
ју вје тро по тен ци ја ла ко ја ће би ти укљу че на у 
про грам раз во ја и ко ри шће ња ОИЕ.

Ж.Ћ.

ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ НА КРНОВУ И МОЖУРУ

В ла да Цр не Го ре је, као што је по зна то, у 
при о ри тете при вред ног раз во ја уврстила 

ис ко ри шће ње хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла 
и у том сми слу кре ну ла у ре а ли за ци ју про јек-
та из град ње ма лих хи дро е лек тра на као об но-
вљи вих из во ра енер ги је ко ји го то во да не ма ју 
не га тив ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Ова ква вр ста про из вод них обје ка та мо же 
да се, ре ла тив но бр зо, ста ви у функ ци ју и до-
при не се сма ње њу де фи ци та ел. енер ги је, што 
по себ но до би ја на зна ча ју у сви је тлу чи ње-
ни це да је не спо ран зна тан хи дро е нер гет ски 
по тен ци јал на во до то ци ма у Цр ној Го ри, на 
ко ји ма де це ни ја ма ни је ура ђен ни је дан ова кав 
обје кат. 

На кон до дје љи ва ња кон це си ја ин ве сти то-
ри ма на осам во до то ка 2008. го ди не, по чео је 
про цес про јек то ва ња МХЕ, ко ји је због не до-
вољ ног ис ку ства у овој обла сти у на шој др-
жа ви, по кре нуо од ре ђе на пи та ња од ко јих је 
мо жда нај ва жни је при кљу че ње ма лих хи дро-
е лек тра на на ди стри бу тив ну мре жу ко ја је на 
том под руч ју (Сје вер Цр не Го ре) на ру бу тех-
нич ких ка па ци те та.

Због то га је де фи ни са ње тех нич ких усло-
ва за при кљу че ње МХЕ на мре жу тре нут но 
из у зет но ва жан за да так ко ји сто ји пред Ди-
стри бу ци јом, јер без тих усло ва не мо же би ти 

за вр ше на про јект на, од но сно ин ве сти ци о но 
тех нич ка до ку мен та ци ја, ко ја је пред у слов за 
до би ја ње до зво ле за град њу и по че так ре а ли-
за ци је ових обје ка та.

 
Елек тро при вре ди под ни је то осам 

за хтје ва за при кљу че ње МХЕ

П о во дом то га мр Ве ли мир Стру гар, 
помоћник ди рек тора ФЦ Ди стри бу-

ци ја и ко ор ди на тор Ко ми си је за струч но-
тех нич ку про цје ну при кљу че ња мХЕ на 
елек тро е нер гет ску мре жу, ка же да су у Цр-
ној Го ри, као др жа ви ко ја на сто ји да ухва ти 
ко рак са раз ви је ним еко но ми ја ма, ин тен зи ви-
ра не ак тив но сти на ства ра њу што по вољ ни-
јих усло ва за бр же и ефи ка сно ко ри шће ње 
по тен ци ја ла об но вљи вих из во ра енер ги је ко ји 
не до при но се де гра да ци ји жи вот не сре ди не. 
Из ра дом идеј них рје ше ња оп ти мал ног ко ри-
шће ња во до то ка и сту ди ја оправ да но сти, ре а-
ли зо ва на је пр ва фа за кон це си о них уго во ра за 
осам во до то ка у свр ху ко ри шће ња ХЕ по тен-
ци ја ла из град њом ма лих хи дро е лек тра на ко је 
су, пре ма ри је чи ма мр Стру га ра, од по себ ног 
зна ча ја не са мо за обез бје ђи ва ње по пра вља ња 
енер гет ског би лан са, већ и за уре ђе ње про сто-

ра и ан га жо ва ње рад не сна ге на из град њи и 
екс пло а та ци ји тих обје ка та.

- Вр ло би тан аспект у по ступ ку ства ра ња 
усло ва за по че так екс пло а та ци је ма лих елек-
тра на (хи дро е лек тра не, вје тро ге не ра то ри и 
со лар не елек тра не) је при кљу че ње тих обје ка-
та на мре жу. У за ви сно сти од ви ше тех нич ких 
па ра ме та ра, по себ но ин ста ли са не сна ге, тре ба 
до ни је ти од лу ку у ко ју тач ку, од но сно на ком 
мје сту у си сте му се мо же из вр ши ти при кљу че-
ње ма лих елек тра на, ка же Стру гар до да ју ћи да 

У току дефинисање условаУ току дефинисање услова

Велимир Стругар
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је под ни је то и об ра ђе но у ЕПЦГ осам за хтје ва 
за при кљу че ње МХЕ. То су ХЕ на во до то ци ма 
Би стри ца, Ше ку лар ска ри је ка, Гр ља и Ба би но-
пољ ска ри је ка у сли ву Ли ма, Бје ло је вић ка ри-
је ка и Цр ња у сли ву Та ре и во до ток За слап ни ца 
у сли ву Зе те са укуп ном про јек то ва ном ин ста-
ли са ном сна гом од 63,5 МW и 205,72 ги га ват-
са та го ди шње про из ве де не енер ги је.

Он на во ди да су све ове за хтје ве у ФЦ Ди-
стри бу ци ја об ра ди ли, иако су, као уоста лом и 
дру ги су бјек ти у др жа ви, по пр ви пут су о че ни 
са овом из у зет но осје тљи вом про бле ма ти ком.

- Цр на Го ра је у свом елек тро е нер гет ском 
си сте му и до са да има ла не ко ли ко ма лих хи-
дро е лек тра на (Под гор, Му шо ви ћа ри је ка и тд.), 
али основ на раз ли ка из ме ђу по го на тих и ових 
елек тра на је што су до са да шње мХЕ, ко је су у 
вла сни штву Елек тро при вре де, екс пло а ти са не 
у скла ду са по тре ба ма си сте ма, док ин ве сти-
то ри са ко ји ма је др жа ва скло пи ла кон це си о не 
уго во ре за из град њу ма лих ХЕ на по ме ну тим 
во до то ци ма, има ју са свим дру гу ло ги ку. Елек-
тра не ко је ће они гра ди ти тре ба да, по мо гућ но-
сти, ра де мак си мал ним ка па ци те том у усло ви-
ма кад по сто ји рас по ло жи ва во да. Да ли у тим 
пе ри о ди ма у кон зу му по сто ји по тре ба за том 
енер ги јом за кон це си о на ра ни је од зна ча ја. С 
дру ге стра не, опе ра тор мре же ће би ти ду жан да 
у скла ду са уго во ром о при кљу че њу елек тра не 
на мре жу ко ји бу де скло пио са кон це си о на ром, 
обез би је ди кон ти ну и ран при хват цје ло куп не 
про из вод ње ма ле ХЕ у свој си стем, без об зи ра 
на то ко ве сна ге у ње му, ка же мр Стру гар до да-
ју ћи да је те шко по ми ри ти ова два при лич но 
опо зит на ста но ви шта, те да су у ЕПЦГ пот пу но 
свје сни сво је од го вор но сти, ве за но за из да ва ње 
до ку мен та ци је за при кљу че ње ових из во ра на 
мре жу Елек тро при вре де. Ди стри бу тив на мре жа 
(на ро чи то у под руч ји ма гдје ће се гра ди ти мХЕ) 
је, пре ма ње го вим ри је чи ма, на ру бу тех нич ког 
ка па ци те та и сва ка ко ни је план ски раз ви ја на за 
при кљу че ње мХЕ. То зна чи да се вр ло те шко 
мо же обез би је ди ти при кљу че ње бу ду ће мХЕ 
без зна чај них ула га ња у при кључ не објек те, тј. 
тра фо ста ни це и да ле ко во де, што из и ску је знат-
на ма те ри јал на сред ства. 

- На да мо се, ка же он, да су за кон ска рје-
ше ња, ве за на за ин ве сти ра ње у не до ста ју ће 
ка па ци те те, обез би је ди ла оквир за раз ви ја-
ње ме то до ло ги је за си гур но ин ве сти ра ње у 
ове енер гет ске објек те, би ло од стра не кон-
це си о на ра, би ло од стра не опе ра то ра мре же. 
Но, без об зи ра на све фор мал не про бле ме 
ко ји пра те ову ак тив ност у по сљед њих по-
ла го ди не, од ка да се ФЦ Ди стри бу ци ја ин-
тен зив но ба ви ма лим хи дро е лек тра на ма, у 
функ ци о нал ној цје ли ни, од но сно у Сек то ру 
за раз вој по све ћу је се, пре ма ри је чи ма мр 
Стру га ра, по себ на па жња овој про бле ма ти-
ци, па је та ко, за хва љу ју ћи, у пр вом ре ду, 
ди рек то ру Сек то ра за раз вој Ран ку Ву ко ви-
ћу и ин же ње ри ма Дра га ну Пе ру ни чи ћу и 
Си ни ши Ман ди ћу, до сег нут за ви дан ни во 
зна ња из обла сти при кљу че ња МХЕ на мре-
жу. Свје сни чи ње ни це да та зна ња сва ка ко 
ни је су до вољ на, а и да се у овој обла сти на 
по чет ку, пре ко Је ди ни це за енер гет ску ефи-
ка сност Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој 
ини ци ра ли су, ка ко је ка зао наш са го вор ник, 
фор ми ра ње по себ не струч не рад не гру пе ко-

ја је има ла за да так да ура ди струч ну оцје ну 
усло ва за при кљу че ње МХЕ за ко је су пот-
пи са ни кон це си о ни уго во ри и за сва ку од 
њих де фи ни ше на чел но мје сто при кљу че ња 
са аспек та при пад но сти ди три бу тив ној или 
пре но сној мре жи. Ко ми си ја у чи јем су ра-
ду по ред Ву ко ви ћа, Пе ру ни чи ћа, Ман ди ћа 
и Сто ја на Ан ђе ли ћа из ФЦ Ди стри бу ци ја, 
уче ство ва ли и Ви дак Ву ћић из Сек то ра за 

раз вој ЕПЦГ, др Игор Ко ва че вић и Лу ци-
ја Ра ко че вић из Ми ни стар ства за еко ном-
ски раз вој и Бог дан Ми нић из Пре но са, је 
под ни је ла цје ло вит из вје штај овом Ми ни-
стар ству, уз ја сан за кљу чак да је нео п ход но 
ура ди ти од го ва ра ју ћу сту ди ју о по себ ним 
тех нич ким усло ви ма за при кљу че ње мХЕ 
на ди стри бу тив ну мре жу. Та сту ди ја тре ба 
да од го во ри на сва отворе на пи та ња, ка ко у 
по гле ду по тре бе ин ве сти ра ња, та ко и у по-
гле ду спе ци фи ка ци је тих ин ве сти ци ја за 
сва ку по је ди нач ну елек тра ну, и то не са мо за 
већ до ди је ље не, не го и оне за ко је пред сто ји 
рас пи си ва ње тен де ра. У том сми слу већ је 
при пре мљен про јект ни за да так и сли је де ак-
тив но сти на об ја вљи ва њу тен де ра за из ра ду 
сту ди је. Пред ви ђе но је да ова сту ди ја, по ред 
спе ци фи ка ци је тех нич ког рје ше ња за сва ки 
обје кат по себ но, де фи ни ше и ја сну ме то до-
ло ги ју и по ну ди тех нич ку пре по ру ку за при-
кљу че ње мХЕ, а те пре по ру ке и про це ду ре 
ће ФЦ Ди стри бу ци ја при мје њи ва ти у на ред-
ном пе ри о ду за све но ве тен де ре за да ва ње 
кон це си ја на во до то ци ма. У Ди стри бу ци ји 
су од луч ни да се про блем при кљу че ња ри је-
ши и да се ура ди све да ови уго во ри за жи ве.

Стру гар та ко ђе на во ди да је област при-
кљу че ња ма лих дис пен зи ра них те о ра или 
ге не ра то ра ја ко ак ту ел на и у ме ђу на род ној 
струч ној јав но сти, те да је ве о ма тре ти ра на и 
кроз ре фе ра те на ре ле вант ним кон фе рен ци ја-
ма у сви је ту, због че га оче ку је да ће под стак-
ну ти ин же ње ре у Цр ној Го ри, а по себ но у Ди-
стри бу ци ји, да се ви ше по за ба ве ис тра жи ва-
њи ма у овој обла сти, на ро чи то ра ди све ве ћег 
ис ти ца ња зна ча ја тзв. „smart grids“ и „micro 
smart grids“, тј мре жа ко је мо гу ра ди ти и син-
хро но са гло бал ном ди стри бу тив ном мре жом, 
а и острв ски у по себ ним рад ним ре жи ми ма, 
јер је ова област уско по ве за на са обла сти ма 

мје ре ња и при кљу че ња и екс пло а та ци је дис-
пер зи ра них из во ра.

О ути ца ју МХЕ 
на ди стри бу тив ну мре жу

Н а кон што је под сје тио да су у Цр ној Го ри, 
као др жа ви са ве ли ким по тен ци ја ли ма за 

град њу об но вљи вих из во ра енер ги је ко ји сва-
ка ко мо ра ју би ти ис ко ри шће ни, по кре ну те ин-
тен зив не ак тив но сти на ства ра њу што по вољ-
ни јих усло ва за бр же и ефи ка сни је ко ри шће ње 
то га по тен ци ја ла, ко је се, при је све га огле да ју 
у рас пи си ва њу кон це си о них уго во ра за од ре-
ђе ни број во до то ка, ( За кон о енер ге ти ци омо-
гу ћио при ват ном сек то ру да ин ве сти ра у ову 
вр сту из во ра ел. енер ги је), Ран ко Ву ко вић, 
ди рек тор Сек то ра за раз вој ФЦ Ди стри бу ци ја 
и члан Ко ми си је за струч но-тех нич ку про цје-
ну при кљу че ња мХЕ, је ис та као да при ли ком 
при прем них ак тив но сти на до но ше њу ових 
од лу ка ни је до вољ но па жње по све ће но аспек-
ту при кљу че ња ма лих хи дро е лек тра на на елек-
тро е нер гест ку мре жу.

-Го то во је пра ви ло да се на од ре ђе ном сли-
ву рас пи су ју кон це си је за ви ше елек тра на чи је 
сна ге (че сто и сна га јед не елек тра не) не са мо 
да су до ста ве ће од укуп не сна ге ло кал не по-
тро шње сред ње на пон ских од во да на ко је би 
се при кљу чи ва ле, не го и ци је лог кон зу ма ТС 
110/X кV или ТС 35/X kV, на ко ји се при кљу-
чу ју. Са дру ге стра не, има мо до ста не га тив них 
при мје ра у окру же њу, са аспек та по го на и гу-
би та ка за мХЕ ре ла тив но ве ћих сна га ко је су 
при вре ме но при кљу че не на 10 kV во до ве, ка-
же Ву ко вић до да ју ћи да се због то га при лич-
но опре зно ушло у из ра ду ела бо ра та за при-
кљу че ње мХЕ, те да Цр на Го ра тре нут но не ма 
ком плет ну соп стве ну тех нич ку ре гу ла ти ву ко ја 
де фи ни ше при кљу че ње ди стри бу тив них из во-
ра на мре же елек тро е нер гет ског си сте ма, већ је 
са мо дио ове про бле ма ти ке тре ти ран у при вре-
ме ном ди стри бу тив ном ко дек су и Пра вил ни ку 
о тех нич ким усло вим за при кљу че ње.

У прет ход ном пе ри о ду Рад на гру па ЕПЦГ 
је, пре ма ри је чи ма Ву ко ви ћа, ура ди ла про це-
ду ру за при кљу че ње ма лих елек тра на на ди-
стри бу тив ну мре жу у ко јој су де таљ но опи са-
ни по ступ ци, нео п ход ни за то, а до усва ја ња 
соп стве не тех нич ке ре гу ла ти ве опре ди је ли ли 
су се за ко ри шће ње до ку ме на та елек тро при-
вред них пред у зе ћа из окру же ња, у пр вом ре ду 
Елек тро при вре де Ср би је и Елек тро при вре де 
Ре пу бли ке Срп ске, ко ји су са став ни дио по ме-
ну те про це ду ре.

- Основ ни за хтјев при при кљу че њу ма-
лих елек тра на на мре жу је да се њи хо вом 
ин те гра ци јом не на ру ша ва ре жим ра да ди-
стри бу тив не мре же и ква ли тет на па ја ња по-
тро ша ча, об ја шња ва Ву ко вић, до да ју ћи да 
се ути цај ма ле елек тра не на ди стри бу тив ну 
мре жу мо же ана ли зи ра ти по себ но за ста ци о-
нар на и ди на мич ка ста ња. У ци љу огра ни ча-
ва ња ових ути ца ја про пи су ју се кри те ри ју ми 
за при кљу че ње и стан дар ди с об зи ром на ре-
ла тив но ве ли ки број и сна гу ге не ра тор ских 
је ди ни ца ко је су пред мет за хтје ва за при кљу-
че ње на ди стри бу тив ну мре жу и уоча ва ју се 
од ре ђе ни тех нич ки про бле ми у са мом при-
сту пу ана ли за ма, ка ко за од ре ђи ва ње мје ста 
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при кљу че ња, та ко и за бу ду ћи по гон ма ле 
хи дро е лек тра не.

Ву ко вић твр ди да ови из во ри ути чу на 
ква ли тет на па ја ња (нај че шће ква ли тет на по-
на) и тех нич ке аспек те, по пут крат ког спо ја 

или си сте ма за шти те, од но сно да њи хо во при-
кљу че ње на ди стри бу тив ну мре жу има зна тан 
ути цај на то ко ве сна ге, на пон ске при ли ке и 
гу бит ке ак тив не и ре ак тив не сна ге.

- Ути цај ма лих елек тра на на ди стри бу тив-
ну мре жу за ви си од сна ге ге не ра то ра у од но су 
на елек трич ну сна гу мре же, ко ја се из ра жа ва 
сна гом тро пол ног крат ког спо ја на мје сту при-
кљу че ња; мје сту при кљу че ња ге не ра то ра у од-
но су на из вор не тра фо ста ни це и до ми нант не 
по тро ша че; на чин ре гу ла ци је по бу де/на по на 
ге не ра то ра, об ја шња ва он и до да је:

-У ци љу са гле да ва ња мо гућ но сти при-

кљу че ња ма ле елек тра не на елек тро е нер-
гет ску мре жу Сек тор за раз вој ФЦ Ди стри-
бу ци ја је из вр шио ра чун ске про вје ре за 
елек тра не ко је су до ди је ље не на прет ход ном 
тен де ру, да би се оци је ни ло да ли су за до во-

ље ни тех нич ки кри те ри ју ми за при кљу че ње 
и без бје дан па ра ле лан рад. Про ра чу ни то ко-
ва енер ги је и сна ге, па до ва на по на и стру ја 
крат ких спо је ва су ура ђе ни у про грам ском 
па ке ту SINCAL. По да ци ко ји су ко ри шће ни 
у про ра чу ну су до би је ни из Пре но са (по да-
ци о тран сфор ма то ри ма и стру ја ма крат ких 
спо је ва), Ди стри бу ци је (Сек тор за управ ља-
ње), ЕД Мој ко вац и ЕД Ко ла шин (по да ци о 
тран сфор ма то ри ма, во до ви ма и оп те ре ће-
њи ма), те идеј них рје ше ња кон це си о на ра и 
за хтје ва за из да ва ње усло ва о при кљу че њу, 
ка зао је Ву ко вић ис ти чу ћи да су сви до би је-

ни ре зул та ти пре зен то ва ни кон це си о на ри ма 
на одр жа ним са стан ци ма у ФЦ Ди стри бу ци-
ја, на ко ји ма су ти ре зул та ти и ана ли зи ра ни 
и, ве за но за мо гућ ност при кљу че ња, кон це-
си о на ри ма пред ло же но да тех нич ка рје ше ња 

за при кљу че ње тра же и на ви шим на пон ским 
ни во и ма. Ка ко је та ко ђе пред ло же но да се 
ура ди сту ди ја при кљу че ња и по го на ди стри-
бу и ра них из во ра на мре же елек тро е нер гет-
ског си сте ма Цр не Го ре, ко ја кроз од го во ре 
на пи та ња, ве за но за тех нич ке усло ве и нео-
п хо дан обим раз во ја мре же, тре ба да обез-
би је ди прет по став ке за при кљу че ње МХЕ, 
пред став ни ци Сек то ра за раз вој ФЦ Ди стри-
бу ци ја по сје ти ли су Ин сти тут „Ми лан Вид-
мар“ из Љу бља не у ци љу до би ја ња де таљ них 
ин фор ма ци ја из окру же ња.

 Б.М.

М а ле елек тра не, углав ном као об но вљи-
ви из во ри елек трич не енер ги је, на па-

ја ју ло кал на по тро шач ка под руч ја, а ути чу на 
по пра вља ње на пон ских при ли ка и на сма ње-
ње укуп них гу би та ка у ЕЕС. Из ма лих елек тра-
на се вр ши до пу на, но вом, “зе ле ном” енер ги-
јом, док ве ли ке елек тра не и да ље има ју ва жну 
уло гу у очу ва њу ста бил но сти и по у зда но сти 
ЕЕС. Ве ли ке и ма ле елек тра не се ме ђу соб-
но до пу ња ва ју. За раз ли ку од ве ли ких, ма ле 
елек тра не не ма ју при о ри тет у стра те шким 
пла но ви ма раз во ја, ма ње су сна ге, у прин ци-
пу су ду го роч но и еко ло шки чи сто рје ше ње, 
а углав ном су при кљу че не на елек тро ди стри-
бу тив ну мре жу,  с об зи ром да ни хо ва ин ста-
ли са на сна га не пре ла зи 10 МW.

При кљу че ње ма лих елек тра на на елек-
тро ди стри бу тив ну мре жу под ра зу ми је ва 
по у здан и си гу ран рад мре же. Да би се ово 
оства ри ло, ма ле елек тра не мо ра ју за до во љи-
ти сле де ће усло ве:

 - да за до во љи кри те ри ју ме ко ји омо гу ћа-
ва ју без бје дан па ра лел ни рад ма ле елек тра не 
са елек тро ди стри бу тив ном мре жом,

- да је опре мље на адекватним за шти та ма 
(и другим уређајима) ко ји ма се шти те ге не ра-
то ри и оста ла опре ма ма ле елек тра не од ха ва-
ри ја. Оште ће ња мо гу на ста ти због: мо гу ће по-
ја ве ве ли ке стру је ква ра, не до зво ље не раз ли-
ке на по на, фре квен ци је, као и раз ли ка фа зних 
ста во ва у ма лој елек тра ни и ди стри бу тив ној 
мре жи код при кљу че ња ма ле елек тра не. Код 
појаве (проблема) острвског рада, тре ба се 
за шти ти ти од спа ја ња два не син хро ни зо ва на 
си сте ма, ка ко би се из бје гле хаварије.

- ма ла елек тра на мо ра ис пу ни ти про пи са-
не усло ве о за шти ти жи вот не сре ди не. 

За без бје дан па ра ле лан рад са електро-
дистрибутивном мрежом, потребно је испу-
нити сљедеће критеријуме:

Кроз кри те ри јум до зво ље не сна ге 1) 
ма ле елек тра не се га ран ту је, да у пре ла зном 
ре жи му, на мје сту при кљу че ња на елек тро ди-
стри бу тив ну мре жу, не ће до ћи до пре ко ра че-
ња до зво ље не про мје не на по на. Пре ла зне ре-
жи ме чи не укљу че ња и ис кљу че ња (ис па ди) 
ма лих елек тра на. Кри те ри јум до зво ље не сна-
ге за ви си од мак си мал не по ла зне стру је (стру-

је укљу че ња), ко ја је раз ли-
чи та за раз ли ши те ти по ве 
ге не ра то ра. Из бор бро ја и 
је ди нич не сна ге ге не ра то ра 
у ма лој елек тра ни је ствар 
ин ве сти то ра-вла сни ка елек-
тра не, а за ви си од усло ва на 
те ре ну, као и рас по ло жи вих 
сна га и вр ста ге не ра то ра 
ко је се пре по ру чу ју из стан-
дар ног ни за сна га од 25 kVA 
до 8000 kVA. По ред ово га, а 
у за ви сно сти од сна ге ма ле 
елек тра не, на чи на ра да и 
уда ље но сти од по тро ша ча, 
на по ни ге не ра то ра ма лих 
елек тра на има ју стан дар не 
ври јед но сти од 0,42 kV до 
10,5 kV. Ка да се на пон ге не-
ра то ра раз ли ку је од на по на 
ди стри бу тив не мре же, ин-
ве сти тор ма ле елек тра не је 
ду жан, да од го ва ра ју ћом ме ђу тран сфор ма ци-
јом ускла ди на по не и фа зне ста во ве ге не ра то-
ра са ври јед но сти ма на зив них на по на у елек-
тро ди стри бу тив ној мре жи. 

Кри те ри јум фли ке ра се од но си на 2) 
смет ње ко је мо же про у зро ко ва ти при кљу че-
ње ма ле елек тра не на елек тро ди стри бу тив ну 
мре жу. Смет ње се од но се на не до зво ље не про-
мје не - колебања напона, ако није адекватно 
изабран генератор, од но сно на могуће ци клич-
не про мје не у из ла зној стру ји ге не ра то ра, што 
мо же до ве сти до „тре пе ре ња“. Овај кри те ри јум 
је по себ но би тан за вје тро е лек тра не, а оцје њу-
је се по мо ћу фак то ра смет њи ма ле елек тра не, 
иза зва них фли ке ром ду гог тра ја ња. Фак тор 
смет њи за ви си (по ред оста лог) од ко е фи ци јен-
та фли ке ра ко ји за ви си од бро ја ге не ра то ра и 
од ти па ма ле елек тра не. Ма ла елек тра на тре ба 
да по сје ду је атест, да за до во ља ва кри те ри јум 
фли ке ра ду гог тра ја ња (атест фак то ра смет њи), 
од но сно до каз, да при кљу че ње ма ле елек тра-
не на елек тро ди стри бу тив ну мре жу не ће про-
у зро ко ва ти штет но дје ло ва ње. 

Кри те ри ју мом до зво ље них стру ја 3) 
ви ших хар мо ни ка се огра ни ча ва ври јед ност 
стру ја од ре ђе ног ре да хар мо ни ка. Стру је ви-

ших хар мо ни ка се сво де 
на сна гу крат ког спо ја на 
мје сту при кљу че ња ма ле 
елек тра не на елек то ди-
стри бу тив ну мре жу. Ако 
ствар на стру ја не ког хар-
мо ни ка (на мје сту при-
кљу че ња ма ле елек тра не) 
пре ла зи до зво ље ну ври-
јед ност, од но сно ако на пон 
ви шег хар мо ни ка пре ла зи 
до зво ље не ври јед но сти, 
та да се на ма лој елек тра ни 
мо ра угра ди ти фил тер за 
сма ње ње ви ших хар мо ни-
ка. Ал тер на тив но рје ше ње 
мо же би ти и при кљу че ње 
ма ле елек тра не на мје сту 
гдје је ве ћа ври јед ност сна-
ге крат ког спо ја, од но сно 
при кљу че ње ма ле елек тра-
не на ви ши на пон ски ни во.

Кри те ри јум сна ге крат ког спо ја је 4) 
зна ча јан за ди мен зи о ни са ње опре ме у елек-
тро ди стри бу тив ној мре жи. По што ма ле елек-
тра не сна ге до 1 MVA прак тич но не ути чу на 
сна гу крат ког спо ја у елек тро ди стри бу тив ној 
мре жи, то је по треб на про вје ра овог кри те ри-
ју ма за сна ге ма ле елек тра не ве ће од 1 MVA. 
Ако по ве ћа на сна га (стру ја) крат ког спо ја, код 
при кљу че ња ма ле елек тра не, има ври јед ност 
ве ћу од оне за ко ју је ди мен зи о ни са на опре-
ма у елек тро ди стри бу тив ној мре жи, тре ба 
пред у зе ти сле де ће ак тив но сти :

 - огра ни чи ти стру је крат ког спо ја у 
ма лој елек тра ни,

 - угра ди ти но ву опре му, ко ја од го ва ра 
но вој сна зи (стру ји) крат ког спо ја,

 - про ми је ни ти мје сто при кљу че ња ма ле 
елек тра не, итд.

Тре ба ука за ти, да се при кљу че њем ма лих 
елек тра на на елек трo ди стри бу тив ну мре жу 
мо же ути ца ти и на: про мје ну то ко ва сна га по 
по је ди ним гра на ма мре же, а мо гућ је ути цај 
на ква ли тет елек трич не енер ги је и на рад ре-
леј не за шти те, као и на сма ње ње ин ве сти ци ја 
и гу би та ка у пре но сној мре жи. 

мр Бо шко Бо ге тић

М а ле елек тра не, углав ном као об но вљи-
ви из во ри елек трич не енер ги је, на па-

у ло кал на по тро шач ка под руч ја, а ути чу на

је укљу че ња), ко ја је раз ли-
чи та за раз ли ши те ти по ве 
ге не ра то ра. Из бор бро ја и 

ших хар мо ни ка се сво де
на сна гу крат ког спо ја на
мје сту при кљу че ња ма ле

ОСНОВ НИ УСЛО ВИ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА 
ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕ МА ЛИХ ЕЛЕК ТРА НА НА ЕД МРЕ ЖУ

Бошко Богетић
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О кру гли сто о Пре по ру ка ма Европ ске 
асо ци ја ци је за ма ле хи дро е лек тра не 

(ESHA) из 2004. го ди не, ко ји је ор га ни зо-
ва ла Стру ков на ко мо ра ма шин ских ин же-
ње ра Цр не Го ре, одр жан је 12. апри ла у 
Под го ри ци са ци љем да се због спе ци фич-
но сти про јек то ва ња, екс пло а та ци је и одр-
жа ва ња хи дро е нер гет ских си сте ма, по себ-
но ма лих хи дро е лек тра на, у овај про цес, 
ко ји тре ба да се од ви ја у скла ду са ди рек-
ти ва ма ЕУ и Пре по ру ка ма ESHA, укљу чи 
струч на и на уч на јав ност.

Том при ли ком еми нент ни про фе со ри 
са Ма шин ског фа кул те та у Под го ри ци, чи-
ју ри јеч сва ка ко тре ба чу ти, у сво јим ре фе-
ра ти ма, го вор ли су и о не ким отво ре ним 
пи та њи ма и ди ле ма ма око овог ва жног 
про це са ко ји се упра во им пле мен ти ра у 
Цр ној Го ри.

На кон по здрав не ри је чи проф. др Ми-
о дра га Бу ла то ви ћа, чла на Управ ног од-
бо ра Ин же њер ске ко мо ре и пред сјед ни ка 
ИО Стру ков не ко мо ре ма шин ских ин же-
ње ра, о ва жним сег мен ти ма ре а ли за ци је 
мХЕ у Цр ној Го ри, у сви је тлу Пре по ру ка 
Европ ске асо ци ја ци је, го во ри ли су проф. 
др Ми ло Мр кић, ина че мен тор пр вог ди-
плом ског ра да на ову те му, ура ђе ног још 
1995. го ди не, проф др Де чан Ива но вић, 
проф. др Ми о драг Бу ла то вић и дипл. ин-
же ње ри ма шин ства Иван Ву чић и Вла до 
Ко вач.

МХЕ об но вљи ви из вор енер ги је

П ред ста вља ју ћи по ме ну ту пу бли ка-
ци ју Европ ске асо ци ја ци је о мХЕ, 

ко ја је ура ђе на још 1998., а ак ту а ли зо-
ва на и упот пу ње на 2004. го ди не, проф. 
Мр кић, чији смо, иначе, стручни рад 
"Мале хидроелектране у свијетлу развоја 
енергетике у Црној Гори" објавили у 
нашем листу још далеке 1997. године, је 
ис та као да се на по чет ку овог до ку мен-
та на гла ша ва ка ко су ма ле хи дро е лек тра-
не да нас ве ли ки про из во ђа чи елек трич не 
енер ги је из об но вљи вих из во ра и у Евро пи 
и у сви је ту. 

- Ис пла ни ра ти и из гра ди ти јед ну мХЕ, 

као уни ка тан и са вре мен хи дро е нер гет ски 
обје кат, ни је лак за да так. То по др азу ми је-
ва укљу чи ва ње ве ли ког бро ја струч ња ка 
из раз ли чи тих обла сти ко ји се при ли ком 
ре а ли за ци је ма ле ХЕ мо ра ју кон сул то ва ти, 
по чев од из бо ра ми кро ло ка ци је за град њу 

елек тра не, па све до ње ног пу шта ња у по-
гон, ис та као је проф. Мр кић до да ју ћи да 
про јек тант ма лих елек тра на, пре ма пре-
по ру ци ESHA, тре ба да по сје ду је ши ро ко 
по ље основ них ин же њер ских зна ња из ове 
обла сти, као и зна ња из обла сти фи нан си-
ја, пра ва и ад ми ни стра ци је.

 - При руч ник о ма лим хи дро е лек тра-
на ма, са ста вљен од де вет по гла вља, ко рак 
по ко рак тре ти ра све ове аспек те и слу жи 
као кров ни ин же њер ски при руч ник европ-
ског фор ма та за све оне ко ји има ју ам би-
ци ју да се озбиљ но ба ве пла ни ра њем, про-
јек то ва њем, из град њом, екс пло а та ци јом и 
одр жа ва њем мХЕ, ка зао је проф. Мр кић 
до да ју ћи да су у ње му, по ред де фи ни ци је 
мХЕ и ње не кон цеп ци је, да те нај ва жни је 
пре по ру ке и про це ду ре ко је се мо ра ју узе-
ти у об зир у од го ва ра ју ћим фа за ма раз ра де 
чи та вог про јек та, од из ра де пла но ва до из-

град ње ма ле хи дро е лек тра не. 
Те пре по ру ке су до при ни је ле да се у 

по сљед њих не ко ли ко го ди на усво је зна-
чај не про мје не у обла сти ис ко ри шћа ва ња 
хи дро по тен ци ја ла, по себ но про мје не ве за-
не за за шти ту жи вот не сре ди не и за ад ми-

ни стра тив не про це ду ре.
Иако ову не за о би ла зну и ве о ма 

струч ну пу бли ка ци ју ка рак те ри ше не у о-
би ча је но ши рок фонд ин фор ма ци ја, она 
још уви јек не да је од го вор на сва по тен-
ци јал на ак ту ел на пи та ња, ве за но за пла-
ни ра ње и из град њу мХЕ у Цр ној Го ри. 
За то, сва ка ко, на мно гим по зи ци ја ма 
тре ба тра жи ти до дат на упут ства и кон-
сул то ва ти спе ци ја ли стич ку ли те ра ту ру и 
са вре ме ну прак су у овој обла сти, ка зао 
је проф. Мр кић.

Он је детaљно пред ста вио по гла вља 
из по ме ну тог При руч ни ка ко ја тре ти ра ју 
про бле ма ти ку из бо ра основ не кон цеп ци је 
и рад них па ра ме та ра, ка ко ма ле ХЕ, та ко 
и хи дро тур бин ске опре ме за ма ле елек тра-
не. У па у зи са вје то ва ња проф. Мр кић је 
уче сни ци ма ску па по кло нио сво ју мо но-
гра фи ју „Ма ле ХЕ у Цр ној Го ри“, из 2003. 

ОКРУ ГЛИ СТО: ПРЕ ПО РУ КЕ ЕВРОП СКЕ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ЗА МА ЛЕ ХИ ДРО Е ЛЕК ТРА НЕ 

До ре а ли за ци је из град ње 
мХЕ уз по што ва ње 

ди рек ти ва Европ ске уни је 

М. Булатовић. М. Мркић, Д. Ивановић
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го ди не ко ју је про мо ви са ла Ин же њер ска 
ко мо ра Цр не Го ре.

Хи дра у лич ни ин же ње ринг 
у про јек то ва њу МХЕ

 

Г о во ре ћи о хи дра у лич ном ин же ње рин-
гу у про јек то ва њу мХЕ, проф. др Де-

чан Ива но вић је пр во обра зло жио основ-
на пра ви ла ко јих тре ба да се при др жа ва 
про јек тант ма лих ХЕ, да би оне има ле што 
ма њи не га тив ни ути цај на окру же ње и еко 
си стем, а за тим на гла сио основ не прин ци пе 
хи дра у лич ног про ра чу на до вод них обје ка-
та – ка на ла или цје во во да под при ти ском. 

Он је ис та као да код про-
ра чу на до вод ног цје во во да по-
себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
хи дра у лич ним уда ри ма ко ји 
на ста ју као по сље ди ца на глог 
пре ки да ра да мХЕ, или бр зог 
за тва ра ња цје во во да, на во де ћи 
при мјер јед не ру ске ХЕ у ко јој 
су због из не над ног ја ког хи-
дра у лич ног уда ра тур би не ис-
ко чи ле из ле жи шта та ко да су 
се ком плет на пра те ћа опре ма 
и ма шин ска ку ћи ца на шле под 
во дом, што је иза зва ло ве ли ку 
ште ту. Да се то не би де ша ва ло, 
по себ ну па жњу тре ба по све ти-
ти хи дра у лич ном про ра чу ну 
до вод них гра ђе ви на и из во ђе-
њу во до ста на чи ја је основ на 
функ ци ја амор ти зо ва ње евен-
ту ал них хи дра у лич них уда ра, 
као и хи дра у лич ном про ра чу ну 
бра на, уста ва, пре ли ва, за тва-
ра ча, ре ше та ка на ула зној гра-
ђе ви ни и опре ме ко ја се ко ри-
сти код из град ње мХЕ. 

Про из вод ња ел. енер ги је 
из хи дро е лек тра на у по сљед-
њим де це ни ја ма је утро стру че-
на, али, ипак знат но за о ста је за 
про из вод њом из ну кле ар них и тер мо е лек-
тра на, јер ис ко ри шћа ва ње хи дро е нер ги је 
има бит на тех нич ка и при род на огра ни-
че ња, од ко јих проф. Ива но вић по себ но 
ис ти че нео п ход ност по сто ја ња обил ног 
из во ра во де то ком ци је ле го ди не, по што је 
скла ди ште ње ел. енер ги је ску по и штет но 
за око ли ну.

- На од ре ђе ним ло ка ци ја ма је, због 
осци ла ци је во до сто ја, нео п ход но из гра-
ди ти бра не и аку му ла ци је, што знат но по-
ску пљу је ин ве сти ци ју и ути че на жи вот-
ну сре ди ну, об ја шња ва он до да ју ћи да је 
хи дро е нер ги ја је ди ни об но вљи ви из вор 
енер ги је из ко јег је мо гу ће до би ти ве ће 
сна ге, због че га је у ин те ре су др жа ве да 
се гра де хи дро е лек тра не. Про блем је што 
је ве ћи на по год них ло ка ци ја за из град њу 

ХЕ већ ис ко ри шће на, па оста ју са мо ма-
ње по год не ло ка ци је на ко ји ма је сма ње на 
ефи ка сност елек тра не и гдје су не ми нов не 
ве ће про мје не у окру же њу.

У да љем из ла га њу проф. Ива но вић је 
апо стро фи рао основ не кон цеп те и по ступ-
ке ис ко ри шће ња ХЕ по тен ци ја ла јед ног 
во до то ка, као и основ не еле мен те из ко јих 
се са сто ји јед на хи дро е лек тра на, не за ви-
сно од ње не ве ли чи не. Он је са оп штио да 
је укуп на ин ста ли са на сна га хи дро е лек-
тра на у сви је ту 680 GW (по тен ци јал 3000 
GW), а ма лих ХЕ 47 GW (по тен ци јал 180 
GW), те да 22 од сто свјет ске про из вод ње 
ел. енер ги је до ла зи из хи дро е лек тра на. 

Под ву кав ши зна чај град ње мХЕ, проф. 
Ива но вић је ин фор ми сао да ма ла хи дро е-
лек тра на, ин ста ли са не сна ге од 5 МW, го-
ди шњом про из вод њом енер ги је за мје њу је 
око 1.400 то на фо сил них го ри ва и ти ме 
сма њу је еми си ју ста кле нич ких га со ва у 
ко ли чи ни од 16.000 то на CО2 и 11.000 то-
на СО2 го ди шње. За га ђе ње бу ком је ис под 
ми ни мал них про пи са них гра ни ца, због 
со фи сти ци ра не те хно ло ги је ко ја је да нас 
оба ве зна при кон стру и са њу ма лих хи дро-
е лек тра на, ка зао је он до да ју ћи да мХЕ не-
ма ју го то во ни ка кав ште тан ути цај на око-
ли ну, за раз ли ку од ве ли ких елек тра на чи ја 
се штет ност огле да кроз ве ли ке про мје не 
еко си сте ма (из град ња ве ли ких бра на), 
ути цај на слат ко вод ни жи ви сви јет, по ве-
ћа ну еми си ју ме та на, по сто ја ње штет них 

еми си ја у то ку град ње и тд.
Ни је из о стао ни осврт на ХЕ на Мо-

ра чи, по себ но на не дав но одр жа ну јав ну 
рас пра ву у ко јој је, по оцје ни Ива но ви ћа, 
би ло мно го по ли ти за ци је у сми слу „ја сма-
трам“, „ја ми слим“и тд., иако ту не ма шта 
да се сма тра или ми сли, већ све тре ба пре-
ци зно из ра чу на ти.

На кра ју свог из ла га ња проф. Ива-
но вић је дао ак ту ел ни ше мат ски при каз 
про цен ту ал ног уче шћа раз ли чи тих вр ста 
енер гет ских из во ра и њи хо вог ути ца ја на 
еми си ју штет них га со ва, те при каз мо гућ-
но сти ис ко ри шће ња ре сур са за про из вод-
њу ел. ен. Та ко се у обла сти гео тер мал не 
енер ги је мо же про из ве сти 32 ТW, из хи-
дро по тен ци ја ла 7,2 ТW, енер ги је вје тра 
870 ТW, енер ги је сун ца 86.000 ТW, а са-
да шњи кон зум у сви је ту је 15 ТW. Из овог, 
по ри је чи ма проф. Ива но ви ћа, про из ла зи 
да нај бо љу пер спек ти ву у про из вод њи ел. 
ен. у бу дућ но сти има ју об но вљи ви из во ри 
сун це и вје тар.

Нео п хо дан и про је кат 
одр жа ва ња ма лих елек тра на

П роф. др Ми о драг Бу ал то вић је у 
свом из ла га њу под на зи вом „Екс-

пло а та ци ја и одр жа ва ње мХЕ“ из ме ђу 
оста лог на гла сио да је, пре ма При руч ни ку 
ESHA, оба ве зан дио ин ве сти ци о но тех-
нич ке до ку мен та ци је при град њи мХЕ и 
про је кат ње ног одр жа ва ња ко је, ка ко је ка-
зао, под ли је же свим за ко ни то сти ма одр жа-
ва ња би ло ко јег ма ње или ви ше сло же ног 
тех нич ког си сте ма. Он је ка зао да је ис-
ти ца ње зна ча ја про јек та одр жа ва ња ма ле 
хи дро е лек тра не у овом до ку мен ту са свим 
оправ да но, јер се пра вил ним одр жа ва њем 
по ве ћа ва по гон ска спрем ност и рад ни ви-
јек опре ме и сма њу ју тро шко ви ра да и 
одр жа ва ња елек тра не. Из ра да про јек та 
одр жа ва ња је, пре ма про фе со ру Бу ла то ви-
ћу, за јед нич ки интерес вла сни ка, од но сно 
ко ри сни ка МХЕ и др жав не ин сти ту ци је 
ко ја је да ла кон це си ју, јер се по сли је ис те-
ка кон це си о ног пе ри о да ма ла хи дро е лек-
тра на вра ћа у вла сни штво др жа ве. 

У да љем из ла га њу проф. Бу ла то вић 
је пред ста вио основ не еле мен те из ко-
јих се са сто ји про је кат одр жа ва ња МХЕ и 
дао де таљ ни при каз упра вља ња про це сом 
одр жа ва ња, при че му је по себ но на гла сио 
спе ци фич ност ма лих ХЕ кад су у пи та њу 
пе ри о ди мак си мал не ан га жо ва но сти и пе-
ри о ди одр жа ва ња и ре мон та, да би ма ла ХЕ 
би ла спрем на за рад у пе ри о ду на до ла ска 
ве ћих во да. У на став ку при че о де та љи ма 
ор га ни за ци о не ше ме про јек та одр жа ва ња 
проф. Бу ла то вић је дао при каз тех но ло шког 
про це са, са де фи ни са ним па ра ме три ма 
упра вља ња и ме ђу за ви сно сти ак тив но сти 
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у про це су одр жа ва ња. Он је по себ но на-
гла сио нео п ход ност да се код ова квих тех-
но ло шких про це са пре ци зно де фи ни ше 
од го вор ност осо бља у про це су упра вља-

ња ма лим хи дро е лек тра на ма и њи хо вом 
одр жа ва њу, као и да се о свим еле мен ти ма 
про из вод ног про це са во ди ажур на до ку-
мен та ци ја на осно ву ко је ће се ра ди ти ре-
дов ни пла но ви те ку ћег одр жа ва ња и ре мо-
на та. Нео п ход ност кон стант ног одр жа ва ња 
је и гра фич ки при ка за на, та ко да се ја сно 
мо же ви дје ти ка ко не а де кват но одр жа ва ње 
усло вља ва при је вре ме не ге не рал не ре мон-
те, што из и ску је до дат не тро шко ве и ути че 
на по гон ску спрем ност ма ле ХЕ, од но сно 
ства ра не га тив не фи нан сиј ске ефек те.

Вла до Ко вач и Иван Ву чић су из ло-
жи ли дје ло ве сво јих ди плом ских ра до ва 
(мен тор проф. др Ми ло Мр кић) ко ји су се 
од но си ли на раз ра ду по ме ну тог При руч-
ни ка. Та ко је инж. Ко вач апо стро фи рао 
упут ства и пре по ру ке за де таљ ни ји про-
ра чун и ди мен зи о ни са ње опре ме код из-
ра де про јект не до ку мен та ци је ма лих ХЕ, 
а по се бан ак це нат је ста вљен на про ра чун 
цје во во да ко ји се мо гу про из ве сти од раз-
ли чи тих ма те ри ја ла. Де таљ но су при ка-
за ни хи дра у лич ни про ра чу ни цје во во да у 
ста ци о ни ра ном и не ста ци о ни ра ном ста њу, 
као и про цес оп ти ми за ци је код из на ла же-
ња оп ти мал ног преч ни ка цје во во да. Ко вач 
је на гла сио да је ве ћи на ма лих елек тра на 
про точ ног ти па, та ко да је до вод ни цје во-
вод до елек тра не зна чај на став ка у из град-
њи мХЕ. Због то га по себ ну па жњу тре ба 
по све ти ти оп ти ми за ци ји преч ни ка цје во-

во да и хи дра у лич ним уда ри ма, не са мо из 
еко ном ских раз ло га, не го и због си гур но-
сти ра да елек тра не.

У ве о ма ин те ре сант ном из ла га њу Ива-

на Ву чи ћа о уви јек ак ту ел ној те ми „Ин те-
гра ци ја мХЕ у жи вот но окру же ње“, обра-
зло же не су мо гућ но сти из град ње мХЕ са 
што ма њим ути ца јем на еко си стем.

Ка ко је за шти та жи вот ног про сто ра у 
жи жи јав но сти у ци је лој Евро пи, што по-
твр ђу је Европ ска ди рек ти ва о во да ма ко ја 
има за циљ оп шту за шти ту во де као из во ра 
жи во та, нео п ход на је те о риј ска и прак тич-
на еду ка ци ја о ин те гра ци ји мХЕ у окру-
же ње, иако су, на жа лост, мно ги ри јеч ни 
сли во ви то ком про те клих де це ни ја де ва-
сти ра ни из раз ли чи тих раз ло га, као што је 
из град ња си сте ма за за шти ту од по пла ва, 
си сте ма агро кул ту ре, ко му нал не ин фра-
струк ту ре и дру гог. 

Не по сто ји сум ња у енер гет ске ефек те 
ко ји се на гло бал ном ни воу до би ја ју из-
град њом млих ХЕ (по зи ти ван ути цај на 
еко си сте ме, сма ње ње про бле ма де фи ци та 
ел. енер ги је и тд.), а исто та ко ни на ре ги-
о нал ном ни воу (раз вој ло кал них за јед ни ца, 
отва ра ње рад них мје ста и тд.), ка зао је Ву-
чић ко ји је по себ но на гла сио зна чај из ра де 
ри бљих пре ла за, од но сно ста за, јер су про-
јек ти ових еле ме на та оба ве зни за сва ку но ву 
ма лу ХЕ. Сам ди зајн тих ста за, тзв. бај па са, 
је спе ци фи чан и уни ка тан јер под ра зу ми је-
ва ве ли ки број па ра ме та ра и огра ни че ња. 
Ло ше ди зај ни ран про лаз не ма ап со лут но 
ни ка кву функ ци ју, ка же Ву чић, и то је са мо 
уза луд но тро ше ње нов ца, због че га се овом 

ди је лу про јек та мо ра по све ти ти по себ на 
па жња. Он је при ка зао мо гу ћа тех нич ка 
рје ше ња из При руч ни ка ESHA, као што су 
ри бље сте пе ни це (ди је ли пад на ни ске сте-

пе ни це ко је је мо гу ће про ћи, са ма-
лим ба зе ни ма из ме ђу), ри бљи бај пас 
си сте ми (опо на ша ју мор фо ло ги ју, 
као и хи дра у ли ку ма лих во до то ка) и 
ри бљи лифт. У гра фич кој илу стра-
ци ји ри бљих ста за на вео је пред но-
сти и ма не по је ди них ва ри јант них 
рје ше ња. А у ди је лу ра да о но вим 
тех но ло ги ја ма и ти по ви ма тур би на 
Ву чић је на гла сио да се про из во ђа-
чи тур би на одав но ба ве ис тра жи ва-
њи ма, ве за но за сма њи ва ње по вре да 
ри ба. У екс пе ри мен ту са је гу ља ма и 
стан дар ди зо ва ном ка пла но вом тур-
би ном (кроз ко ју се пла ни ра про ла-
зак ри бе) са осам по де си вих рад них 
лоп ти ца ко је се мо гу про стор но по-
мје ра ти у скла ду са ни во ом и бр зи-
ном про то ка, до ка за но је да је мор-
та ли тет ри бе три до пет пу та ма њи 
не го код кон вен ци о нал не тур би не. 
Већ се про из во де раз ли чи ти ти по ви 
тур би на за ма ле ХЕ са ма лим па дом, 
ко је го то во да не ма ју ути ца ја на ри-
бљу по пу ла ци ју и омо гу ћа ва ју про-
лаз ри ба кроз са му тур би ну. 

Укљу чи ти стру ку и на у ку

С а ску па је по те кла ини ци ја ти ва да се у 
За ко ну о гра ђе њу обје ка та ви ше па жње 

по све ти мХЕ, од но сно да се ја сно де фи ни ше 
са др жај идеј ног рје ше ња, идеј ног про јек та и 
глав ног про јек та, као и окви ри ко јих тре ба 
да се „др же“ сви кон це си о на ри. Та ко ђе је 
пред ло же но да се ис пи та мо гућ ност укљу-
чи ва ња ме та ло пре ра ђи вач ке ин ду стри је Цр-
не Го ре у град њу ма лих хи дро е лек тра на као 
раз вој ног ну кле у са јед ног под руч ја.

По ста вље но је и пи та ње ко у Цр ној 
Го ри ве ри фи ку је про јект ну до ку мен та-
ци ју и ко је ком пе тен тан да оци је ни ква-
ли тет про је ка та. У Стра те ги ји раз во ја 
мХЕ по сто ји од ред ба о фор ми ра њу цен-
трал не је ди ни це за ма ле елек тра не, али 
то до да нас ни је ура ђе но. По зна то је да 
Ми ни стар ство овје ра ва до ку мен та ци ју , 
али ни је ја сно пре ци зи ра но ко ће има ти 
овла шће ња да из да је гра ђе вин ску до зво-
лу. Тре ба, ре че но је, тач но де фи ни са ти 
све над ле жно сти, од ре ви зи је про је ка та, 
до да ва ња гра ђе вин ске до зво ле, али и ин-
те рес ло кал не са мо у пра ве. А за над зор 
над про јек том нај ком пе тент ни ји је Уни-
вер зи тет ко ји об је ди њу је све стру ке, јер 
ће се, у сва ком слу ча ју, мо ра ти укљу чи ва-
ти струч ња ци ако се же ле гра ди ти и ма ле 
и ве ли ке хи дро е лек тра не.

Б.М.
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СИНДИКАТ

У Ник ши ћу је 31. мар та 2010. го ди не 
одр жа на III ре дов на сјед ни ца Из-

вр шног од бо ра Син ди кал не ор га ни за ци-
је за по сле них ЕПЦГ АД Ник шић (СОЗ), 
ко јом је пред сје да вао Зо ран Осто јић, 
пред сјед ник Ор га ни за ци је.

На днев ном ре ду, ка ко пи ше у за пи-
сни ку ко ји нам је до ста вљен, раз ма тра-
на су број на пи та ња од зна ча ја за рад и 
ор га ни за ци ју ове рад нич ке асо ци ја ци је. 
Сједница је, значи, била посвећена до-
но ше њу ва жних ака та, као што су: По-
слов ник о ра ду Из вр шног од бо ра Син-
ди кал не ор га ни за ци је за по сле них; усва-
ја ње Из мје на и до пу на Пра ви ла о ор га-
ни за ци ји и на чи ну ра да; Про грам ра да 
Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них за 
2010. го ди ну; Oдлука о рас пи си ва њу и 
спро во ђе њу из бо ра у Син ди кал ној ор га-
ни за ци ји за по сле них; Про грам из бор них 
ак тив но сти; Oдлука о утвр ђи ва њу бро ја 
де ле га та Пр ве ре дов не Скуп шти не и Од-
лу ка о одр жа ва њу Пр ве ре дов не Скуп-
шти не Син ди кал не ор га ни за ци је за по-
сле них ЕПЦГ АД Ник шић.

На сјед ни ци је јед но гла сно усво јен 
По слов ник о ра ду Из вр шног од бо ра, а 
по сли је обра зло же ња Рад не гру пе на из-
мје ни и до пу ни Пра ви ла о ор га ни за ци ји 
и на чи ну ра да ове ор га ни за ци је, усво је-
них на Осни вач кој Скуп шти ни од 4. ју-
ла 2009. го ди не, Из вр шни од бор јед но-
гла сно је при хва тио Из мје не и до пу не и 
утвр дио пре чи шћен текст Пра ви ла о ор-
га ни за ци ји и на чи ну ра да Ор га ни за ци је.

На кон рас пра ве о ра зним пи та њи ма у 
ве зи ин те ре са и пра ва за по сле них, као и 
ак тив но сти ма ко је сли је де у те ку ћој го-
ди ни, чла но ви Из вр шног од бо ра су јед-
но гла сно усво ји ли и Про грам ра да Син-
ди кал не ор га ни за ци је за по сле них ЕПЦГ 
АД Ник шић за 2010. го ди ну. 

На осно ву јед но гла сно до не се не од-
лу ке о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо-
ра у Син ди кал ној ор га ни за ци ји за по сле-
них, јед но гла сно је до не сен и Про грам 
из бор них ак тив но сти, у ко ме су пре ци-
зи ра не оба ве зе ко јих се мо ра при др жа ва-
ти при ли ком из бо ра за ор га не СОЗ-а. 

С об зи ром да су из бо ри у син ди кал-
ним по дру жни ца ма Син ди кал не ор га-

ни за ци је за по сле них одр жа ни 26. апри-
ла 2010. го ди не, из на ве де ног про гра ма 
из дво ји ће мо са мо не ке ка рак те ри стич не 
од ред бе.

На и ме, у Про гра му се на во ди да се 
у син ди кал ним по дру жни ца ма би ра ју 
пред сјед ни ци син ди кал них по дру жни ца 
ко је има ју до 50 чла но ва и ви ше пред-
став ни ка син ди кал них по дру жни ца у 
Скуп шти ни СОЗ ако има ју пре ко 50 чла-
но ва.

Из бо ре у син ди кал ним по дру жни-
ца ма спро во де пред сјед ни ци и из вр шни 
од бо ри по дру жни ца, са гла сно Про гра му 
из бор них ак тив но сти.

Про гра мом је су-
ге ри са но да за син ди-
кал не ка дро ве – ру ко-
во ди о це, тре ба би ра ти 
ак ти ви сте ко ји по ред 
струч них и рад них 
спо соб но сти по сје ду-
ју мо рал не ква ли те-
те и од го во ран од нос 
пре ма свим син ди-
кал ним ак тив но сти-
ма, као и по што ва ње 
и из вр ша ва ње од ред-
би утвр ђе них ак ти ма 
СОЗ (Пра ви ла СОЗ, 
Од лу ка о спро во ђе њу 
из бо ра, Про грам ски 
ци ље ви), док чла но-
ви ор га на по ли тич ких 
пар ти ја не мо гу би ти 
чла но ви син ди кал них 
ор га на на свим ни во-
и ма син ди кал ног ор га ни зо ва ња.

С тим у ве зи, пред ла га ње кан ди да та 
за из бор пред сјед ни ка син ди кал них по-
дру жни ца и пред став ни ка у Скуп шти ни 
Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них 
вр ши се пу тем при ку пља ња пот пи са 
чла но ва Син ди ка та, с тим што кан ди дат 
мо ра има ти нај ма ње 10 од сто укуп ног 
бро ја чла на Син ди кал не ор га ни за ци-
је за по сле них у тој син ди кал ној по дру-
жни ци.

Кан ди да ти ко ји се на ла зе на ли сти за 
из бор мо ра ју има ти нај ма ње три мје се ца 
члан ства у СОЗ.

Из бо ре у син ди кал ним по дру жни ца ма 
спро во де из вр шни од бо ри по дру жни ца, 
од но сно син ди кал ни пред став ни ци, ко ји 
фор ми ра ју би рач ке од бо ре и из бор не ко-
ми си је.

Кан ди да ти ко ји се на ла зе на ли сти 
за из бор не мо гу би ти чла но ви би рач ког 
од бо ра и из бор не ко ми си је, а сва ки кан-
ди дат ко ји је на ли сти за из бор има пра во 
на сво га по сма тра ча при ли ком из бо ра.

Кан ди дат ко ји је на ли сти за из бор 
пред сјед ни ка син ди кал не по дру жни це 
или пред став ни ка у Скуп шти ни Син ди-
кал не ор га ни за ци је за по сле них, уко ли ко 
је не за до во љан из бор ним по ступ ком, 
има пра во при го во ра или жал бе Скуп-
шти ни Син ди кал не ор га ни за ци је.

Оне син ди кал не по дру жни це ко је не 
спро ве ду син ди кал не из бо ре у скла ду 
са од лу ком о спро во ђе њу из бо ра и овим 
про гра мом, не ће има ти сво је пред став-
ни ке у Скуп шти ни Син ди кал не ор га ни-
за ци је за по сле них.

Јед но гла сно је до ни је та од лу ка да 
Пр ва ре дов на Скуп шти на СОЗ-а, ко ја ће 
се одр жа ти 29. ма ја ове го ди не у Ник ши-
ћу, у свом са зи ву има 50 де ле га та.

Скуп шти ну Син ди кал не ор га ни за ци-
је за по сле них ЕПЦГ АД Ник шић, по ред 
пред сјед ни ка СОЗ-а, са чи ња ва ће и 18 но-
во и за бра них пред сјед ни ка син ди кал них 
по дру жни ца: ХЕ „Пе ру ћи ца“, ХЕ „Пи-

III РЕ ДОВ НА СЈЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА 
СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ ЕПЦГ АД НИК ШИЋ

Из бо ре у син ди кал ним по дру жни ца ма
во де из вр шни од бо ри по дру жни ца,

ј

Но ва пра ви ла ра да и ор га ни за ци је

Ник ши ћу је 31. мар та 2010. го ди не 
одржана III редовна сједница Из-

ни за ци је за по сле них одр жа ни 26. апри-
ла 2010 године из наведеног програма

од но
фор м
ми си

И
спро вИз бо ри у син ди кал ним по дру жни ца ма одр жа ни 26. апри ла а I ре дов на 

Скуп шти на СОЗ-а за ка за на за 29. мај 2010. го ди не

НОВОИЗАБРАНИ ПРЕД СЈЕД НИ ЦИ 
СИН ДИ КАЛ НИХ ПО ДРУ ЖНИ ЦА

Н а из бо ри ма од 26. апри ла иза бра ни су пред сјед ни ци 18 
син ди кал них по дру жни ца, од че га Син ди кал на ор га ни-

за ци ја за по сле них има ве ћи ну од укуп ног бро ја за по сле них.
Из бо ри су оба вље ни у ор га ни за ци о ним дје ло ви ма ЕПЦГ 

у ко ји ма СОЗ има сво је по дру жни це, али и у они ма у ко ји ма 
не ма ве ћи ну, као што су ОЦ Елек тро град ња, ЕД Це ти ње и ЕД 
Ко тор.

За пред сјед ни ке син ди кал них по дру жни ца иза бра ни су: 
Дра ган Ба ћо вић (ХЕ „Пе ру ћи ца“), Бо жи дар Ба кић (Ди рек-
ци ја ФЦ Ди стри бу ци ја), Ра до ман Бла го је вић (ХЕ „Пи ва“), 
Бла жо Бр ку љан (ЕД Ник шић), Ву кан Бу ба ња (ЕД Ко тор), 
Ду шан Дра га ше вић (ЕД Пље вља), Ву ја дин Ду јо вић (ОЦ 
Елек тро град ња), Влат ко Ера ко вић (Ди рек ци ја ФЦ Про из-
вод ња), Жељ ко Љи ља нић (ЕД Мој ко вац), Ми лан Мра че вић 
(ЕД Хер цег Но ви), Мо мир Му ши кић (ФЦ Снаб ди је ва ње), 
Вла ди мир Ник че вић (Ди рек ци ја Дру штва), Ко ста тин Об-
ра до вић (ЕД Жа бљак), Не бој ша По бор (ЕД Це ти ње), Јо ван 
Ра до ше вић (ТЕ „Пље вља“), Зо ран Ра ко че вић ЕД Кo ла шин) 
и Го ри ца Сто ја но вић (ЕД Бе ра не)
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ва“, ТЕ „Пље вља“, Ди рек ци ја ФЦ Про-
из вод ња, Ди рек ци ја Дру штва, ФЦ Снаб-
ди је ва ње, Ди рек ци ја ФЦ Снаб ди је ва ње, 
ЕД Ник шић, ЕД Бе ра не, ЕД Хер цег Но-
ви, ЕД Мој ко вац, ЕД Би је ло По ље, ЕД 
Жа бљак, ЕД Пље вља, ЕД Ко ла шин, ЕД 
Це ти ње, ЕД Ко тор и Елек тро град ња.

У Над зор ном од бо ру СОЗ-а би ће три 
чла на.

Син ди кал не по дру жни це ко је бро-
је пре ко 50 чла но ва СОЗ, по кри те ри ју-
ми ма на сва ких сле де ћих 50 чла но ва по 
је дан пред став ник, де ле ги ра ће 28 пред-
став ни ка у Скуп шти ну Син ди кал не ор-
га ни за ци је за по сле них ЕПЦГ АД Ник-
шић, и то : ХЕ „Пе ру ћи ца“ (285 чла но ва) 
5 пред став ни ка, ХЕ „Пи ва“ (162 члан) 3 
пред став ни ка, ТЕ „Пље вља“ (354 чла на) 
7 пред став ни ка, Ди рек ци ја ФЦ Про из-
вод ња (45 чла но ва),Ди рек ци ја Дру штва 
(129 чла но ва) 2 пред став ни ка, ФЦ Снаб-
ди је ва ње (215 чла но ва) 4 пред став ни ка, 
Ди рек ци ја ФЦ Ди стри бу ци ја (135 чла-
но ва) 2 пред став ни ка, ЕД Ник шић (161 
члан) 3 пред став ни ка, ЕД Бе ра не (113 

чла но ва) 2 пред став ни ка, ЕД Хер цег Но-
ви (42 чла на), ЕД Мој ко вац (30 чла но ва), 
ЕД Би је ло По ље (40 чла но ва), ЕД Жа-
бљак (40 чла но ва), ЕД Пље вља (37 чла-
но ва), ЕД Ко ла шин (37 чла но ва), ЕД Це-
ти ње (12 чла но ва), ЕД Ко тор (31 члан) и 
Елек тро град ња (24 чла на).

У на став ку сјед ни це Из вр шни од бор 
је утвр дио да ће у 2010. го ди ни Син ди-
кал на ор га ни за ци ја за по сле них усмје ри ти 
ак тив но сти на ја ча њу уло ге Син ди ка та у 
усло ви ма до ка пи та ли за ци је и дје ли мич не 
при ва ти за ци је Елек тро при вре де Цр не Го-
ре АД Ник шић (утвр ђи ва ње от прем ни не 
за евен ту ал ни тех но ло шки ви шак за по-
сле них, ин ва ли да и ин ва ли да ра да). Исто 
та ко, пра ти ће се при мје на од ред би ва же-
ћег Ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца 
и ак тив но сти у ве зи са из мје на ма и до пу-
на ма КУ (уго ва ра ње нај ни же ци је не ра да 
и ре дов на ис пла та за ра да за по сле ни ма), а 
во ди ће се и бри га о ис пла ти ре гре са, то-
плог обро ка и тро шко ва пре во за за по сле-
ни ма, као и о ре дов ној ис пла ти по мо ћи за-
по сле ни ма. По кре ну ће се и ини ци ја ти ва 

за из мје ну кри те ри ју ма за до дје лу по мо ћи 
за по сле ни ма и Пра вил ни ка о рје ша ва њу 
стам бе них по тре ба за по сле них. У фо ку су 
ће се на ћи и пи та ња у ве зи удру жи ва ња 
Син ди кал не ор га ни за ци је са ви шим ни-
во и ма син ди кал ног ор га ни зо ва ња и са-
рад ња са дру гим син ди ка ти ма. Упо ре до 
са до при но сом на за кљу чи ва њу по вољ-
них од ред би на свим ни во и ма ко лек тив-
ног уго ва ра ња и у до но ше њу по вољ них 
од ред би из рад ног за ко но дав ства, пра ти-
ће се спро во ђе ња мје ра за шти те на ра ду, 
очу ва ња здра вља за по сле них и по бољ ша-
ња њи хо вих усло ва ра да. Пред у зе ће се и 
дру ге ак тив но сти, као што су: по моћ при 
оства ри ва њу пра ва за по сле них из ра да 
и по осно ву ра да; по моћ за по сле ни ма са 
угро же ним ма те ри јал ним ста њем и дру ге 
вр сте по мо ћи; ор га ни за ци ја спорт ских и 
за бав них ма ни фе ста ци ја; уче ство ва ње на 
син ди кал ним се ми на ри ма и са вје то ва њи-
ма дру гих син ди ка та и еду ка ци ја члан-
ства и Ин фор ми са ње члан ства и оста ле 
ак тив но сти од ин те ре са за за по сле не.

И.З.            

СИНДИКАТ

И з бо ри у Син ди кал ној по дру жни-
ци ТЕ „Пље вља“ спро ве де ни су 

на тран спа рен тан и де мо крат ски на чин 
26. апри ла, а све је оба вље но у скла ду 
са Пра ви ли ма о из бор ним ак тив но сти-
ма Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них 
Елек тро при вре де Цр не Го ре (СОЗ), при 
че му тре ба ис та ћи и ве ли ку из ла зност 
рад ни ка, ре као нам је ди пло ми ра ни ма-
шин ски ин же њер Јо ван Ра до ше вић, 
пред сјед ник Син ди кал не по дру жни це ТЕ 
„Пље вља“, ко ји је и при је ових из бо ра вр-
шио ту функ ци ју.

По ред пред сјед ни ка Син ди кал не 
по дру жни це ТЕ „Пље вља“, иза бра но 
је и се дам де ле га та за I ре дов ну Скуп-
шти ну СОЗ-а ко ја ће се одр жа ти 30. ма-
ја у Ник ши ћу.

Од ре а ли зо ва них ак тив но сти Ра до-
ше вић је по ме нуо ан ке ту ко ја је спро ве-
де на код за по сле них у овом про из вод ном 
објек ту о до бро вољ ном пре ки ду рад ног 
од но са, за ко ји се при ја ви ло 14 рад ни ка 
ко ји има ју пре ко три де це ни је рад ног ста-

жа.
Ка да је ри јеч о ак тив но сти но вог Из-

вр шног од бо ра СОЗ-а ко ји ће би ти иза-
бран на пред сто је ћој Скуп шти ни ове 
рад нич ке асо ци ја ци је, глав ни по сао, ка-
ко нам је ка зао наш са го вор ник, сва ка ко 

је пи са ње но вог Ко лек тив ног уго во ра, у 
ко ме ће би ти де фи ни сан Со ци јал ни про-
грам о евен ту ал ном тех но ло шком ви шку 
и ин ва ли ди ма.

- Исто та ко, оче ку је нас и рад на из мје-
ни Пра вил ни ка о стам бе ној про бле ма ти-
ци, као и на из мје ни и до пу ни Кри те ри ју-
ма за до дје лу по мо ћи рад ни ци ма Елек тро-
при вре де Цр не Го ре, а нај ва жни ји по сао у 
на шој син ди кал ној по дру жни ци тре нут но 
је рас по дје ла стам бе них кре ди та, ко ја је у 
то ку, ка зао нам је Ра до ше вић.

Он нас је та ко ђе оба ви је стио да Син-
ди кат ТЕП-а пру жа по моћ сво јим рад ни-
ци ма ства ра о ци ма, ко ји се ис ка зу ју и на 
умјет нич ком пла ну, та ко што им, ре ци-
мо, омо гу ћу је од ла зак на Са јам књи га 
или, пак, на бав ку нео п ход ног ма те ри ја-
ла. И по ред то га, ка ко је ис та као, на Из-
вр шном од бо ру СОЗ-а по кре ну ће ини-
ци ја ти ву да се, ба рем јед ном го ди шње, 
ор га ни зу је су срет рад ни ка ства ра о ца из 
ци је ле ЕПЦГ. 

И.З.

ЈО ВАН РА ДО ШЕ ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК СИН ДИ КАЛ НЕ ПО ДРУ ЖНИ ЦЕ ТЕ „ПЉЕ ВЉА“:

з бо ри у Син ди кал ној по дру жни-
ци ТЕ „Пље вља“ спро ве де ни су

је пи са ње но вог Ко лек тив ног уго во ра, у
ко ме ће би ти де фи ни сан Со ци јал ни про-

Но ви Ко лек тив ни 
уго во р и Со ци јал ни про гра м - 

нај ва жни ји за да так Син ди ка та

Јован Радошевић
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У мје сто јед ног од бо ра, пре ко ко јег 
је ре про ла нац енер ге ти ке и ру-

дар ства, ме та лур ги је и ме та ло пре ра де 
био ор га ни зо ван, у При вред ној ко мо ри 
Цр не Го ре фор ми ра на су два ор га ни за-
ци о на ти је ла – Од бор Удру же ња енер-
ге ти ке и ру дар ства и Од бор Удру же ња 
ме та лур ги је и ме та ло пре ра де. По ме ну-
ти од бо ри су и кон сти ту и са ни, ка ко је 
ис так ну то у ПКЦГ, ра ди ве ће афир ма-
ци је ових про из вод них цје ли на и ефи-
ка сни јег рје ша ва ња про бле ма са ко ји ма 
се у ра ду су о ча ва ју.

Од бор удру же ња енер ге ти ке и ру-
дар ства, на кон сти ту тив ној сјед ни ци 
одр жа ној кра јем фе бру а ра, за пред-
сјед ни ка је иза брао Иго ра По по ви ћа, 
ме на џе ра за ко ор ди на ци ју про је ка та 
ЕПЦГ, а за за мје ни ка Лу ку Јо ва но ви-
ћа, ди рек то ра Сек то ра тех нич ких по-
сло ва ФЦ Про из вод ња ЕПЦГ Ник шић.

По ред ана ли зе по сло ва ња ком па ни-
ја из ове бран ше, а по себ но еко ном ског 
ам би јен та за при вре ђи ва ње са ак цен-
том на при ва ти за ци ју, осно ву про грам-
ске ак тив но сти овог од бо ра чи ни ће и 
по спје ши ва ње за по че тих про це са вла-
снич ког тран сфор ми са ња пред у зе ћа из 
над ле жно сти ра да Удру же ња.

Чла но ви на ве де ног од бо ра ПКЦГ 
ба ви ће се број ним те ма ма, као што су, 
из ме ђу оста лог, енер гет ски би ланс и 
ње го во оства ри ва ње са на гла ском на 
об но вљи ве из во ре енер ги је, за тим по-
тро шња енер ги је као и снаб дје ве ност 
ве ли ких по тро ша ча у ци љу утвр ђи-
ва ња го ди шњих би лан са. Исто та ко, 

по све ти ће се и пи та њу тех но ло шког 
раз во ја ру дар ско-енер гет ских обје ка-
та кроз при мје ну но вих тех но ло ги ја, 
а с тим у ве зи ва жан сег мент њи хо вог 
ра да би ће и ис тра жи ва ње мо гућ но сти 
за упо шља ва ње до ма ћих ка па ци те та 
и рад не сна ге, при је све га из до ме на 
про из вод ње и пре ра де алу ми ни ју ма у 
ци љу ре а ли за ци је зна чај ни јих ин фра-
струк тур них обје ка та.

Ко на чан текст свог про гра ма ра да, 
ко ји ће се уоб ли чи ти на осно ву свих 
пред ло га и су ге сти ја чла но ва, Од бор 
удру же ња енер ге ти ке и ру дар ства ће 
нај вје ро ват ни је усво ји ти кра јем ма ја те-
ку ће го ди не.

На кон сти ту тив ној сјед ни ци овог 
од бо ра ко ју је отво рио Иван Са ве-
љић, пот пред сјед ник ПКЦГ, ко ји је, 
том при ли ком, ис та као да При вред на 
ко мо ра фун ци о нал но по ве зу је пред-
у зе ћа ра ди ве ће ефи ка сно сти у ра ду 
и ства ра ња по вољ ни јег при вред ног 
ам би јен та као прет по став ку бр жег 
еко ном ског раз во ја, иза бра ни су и 
пред став ни ци у Скуп шти ну ПКЦГ. 
Удру же ње енер ге ти ке и ру дар ства у 
нај ви шем ор га ну При вред не ко мо ре 
Цр не Го ре пред ста вља ће: Дра ган Ла-
ке тић, из вр шни ди рек тор АД Пре нос 
Под го ри ца, Дра ган Ни ко лић, шеф 
Слу жбе увоз – из воз Ју го пе трол Ко-
тор, Је ле на Алек сић, из вр ни ди рек-
тор Со ла не „Ба јо Се ку лић“ Ул цињ и 
До бри ло Га че вић, вр ши лац ду жно-
сти ди рек то ра ТЕ „Пље вља“.

И.З. 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ЦРНЕ ГОРЕ

Фор ми ран Од бор Фор ми ран Од бор 
енер ге ти ке и ру дар ства

је ре про ла нац енер ге ти ке и ру- раз во ја ру дар ско-енер гет ских обје ка-
мје сто јед ног од бо ра, пре ко ко јег 
је репро ланац енергетике и ру

по све ти ће се и пи та њу тех но ло шког 
развоја рударско енергетских објека

За пред сед ни ка иза бран Игор По по вић, ме на џер за ко ор ди на ци ју про-
је ка та ЕПЦГ, а за за мје ни ка Лу ка Јо ва но вић, ди рек тор Сек то ра тех нич-
ких по сло ва ФЦ Про из вод ња ЕПЦГ Ник шић

П о на ло гу из вр шног ме наџ мен та 
Елек тро при вре де и ФЦ Про из вод-

ња, од го вор ни у ТЕ „Пље вља“ рас пи са ли 
су 22.апри ла тен дер за на бав ку, око 170 
хи ља да еура ври јед ног, ге о тек сти ла (ци ра-
да) ко јим ће се пре кри ти де по ни ја пе пе-
ла и шља ке „Ма ље вац“, у ди је лу гдје ни је 
мо гу ће, фор ми ра њем во де не по вр ши не, 
спри је чи ти рас пр ши ва ње пра ши не ко ја 
озбиљ но угро жа ва људ ско здра вље. 

Ти ме ће се, иако при вре ме но, на ве о-
ма ква ли те тан на чин пре ва зи ћи те шко ће 
не за до вољ них мје шта на Збље ва на ста-
ње них у не по сред ној бли зи ни де по ни је, 
на ко ју се већ че тврт ви је ка од ла жу пе пео 
и шља ка као нус про дук ти ра да Тер мо е-
лек тра не у Пље вљи ма. 

Уз то, већ на ред не го ди не, у по ве ћа ње 
без бјед но сти бра не на по сто је ћој де по ни ји, 
као и ње ну ре кул ти ва ци ју би ће ин ве сти ра-
но око 1,2 ми ли о на еура. По ме ну та ула га ња 
ни ка ко не зна че да се же ли у не до глед од ла-
га ти трај но рје ша ва ње тог пи та ња , ко је је у 
ЕПЦГ увр ште но ме ђу она при о ри тет на. 

У том ци љу, пре го во ри са Руд ни ком 
угља о ку по ви ни зе мљи шта за по тре бе 
отва ра ња но ве де по ни је, на ло ка ци ји „Шу-
ма ни“, у за вр шној су фа зи, та ко да је ре ал-
но оче ки ва ти да ће се, у на ред не три го ди-
не, по ме ну ти про блем ква ли тет но пре ва-
зи ћи, и ри је ши ти на за довљство мје шта на 
Збље ва, али и Елек тро при вре де и ло кал не 
упра ве у Пље вљи ма, ко ја је из мје на ма и 
до пу на ма Де таљ ног ур ба ни стич ког пла на 
за то под руч је, омо гу ћи ла оства ри ва ње те 
иде је. Тај план ски до ку мент, ина че, убр зо 
ће раз ма тра ти од бор ни ци пље ваљ ског пар-
ла мен та, а на кон што га ве ри фи ку ју и над-
ле жне др жав не ин сти ту ци је, би ће обез би-
је ђе ни сви усло ви за по че так при прем них 
ра до ва на отва ра њу но ве де по ни је, ко ја ће 
у пот пу но сти за до во љи ти стро ге еко ло шке 
стан дар де.                                              М.В.  

  ТЕ „ПЉЕ ВЉА“

НО ВА 
ДЕ ПО НИ ЈА 
У НА РЕД НЕ 

ТРИ ГО ДИ НЕ

ДОГАЂАЈИ
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П о во дом из бо ра ди пло ми ра ног елек тро ин же ње ра 
Иго ра По по ви ћа, ме на џе ра за ре а ли за ци ју про-

је ка та у ЕПЦГ, овог пу та ће мо, у пар ри је чи, ис та ћи и 
ње го ве ак тив но сти на про јек ти ма за ис ко ри шће ње ал тер-
на тив них из во ра енер ги је у Цр ној Го ри, у ко је је ак тив но 
укљу чен.

По ред ан га жма на на афир ма ци ји ко ри шће ња со лар не 
енер ги је, као ру ко во ди лац на град њи ВИП на се ља Ре же ви-
ћи (из град ња хо те ла од пет спра то ва и де сет екс клу зив них 
ви ла), он са ње мач ком фир мом „Volf“ уче ству је и на уград-
њи со лар них уре ђа ја за пла нин ске објек те, град ску ра свје-
ту, камп на се ља и слич но.

Са по зна том фир мом „Со лар“ из Ње мач ке ра ди на де-
мон стра ци ји уре ђа ја „Dеger“ за мак си мал но ко ри шће ње 
ко лек то ра са кре та њем, ко ји ко ри шће њем од сја ја сни је-
га слу жи за про-
из вод њу енер-
ги је у облач ном 
вре ме ну.  

По ред то га, 
са дру гом ње-
мач ком фир мом 
ре а ли зу је ини ци-
ја ти ву за уград-
њу ге не ра то ра за 
хи дро е лек тра не 
до 20 MW са ута-
па њем у ко ри то 
ри је ке и ми ни-
мал ним бра на ма, 
што је већ за по-
че то у Ка на ди.

Упо ре до са 
ак тив но сти ма ве-
за но за на ста вак 
уград ње са мо но-
си вог ка блов ског 
сно па 10 kV у 
Цр ној Го ри (ко-
ји је због кон фи-
гу ра ци је те ре на 
већ по ка зао сво ју 
оправ да ност), ак-
ти ван је и у на по-
ри ма за из град њу 
фа бри ке ми ни 
бро ји ла у Цр ној 
Го ри (ко ја по ред 
елек трич не енер-
ги је мо гу да мје-
ре по тро шњу во-
де и га са).

Исто та ко, ра ди и на де фи ни са њу при кљу че ња но вих по тро ша ча, у ци љу њи хо вог 
уче шћа не са мо у фи нан си ра њу из град ње но вих из во ра енер ги је, не го и у одр жа ва њу 
тих про из вод них обје ка та.         И.З. 

ВИП насеље Режевићи - Уградња соларних колектора

И. ПОПОВИЋ: АФИРМАЦИЈА КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ка та у ЕПЦГ, овог пу та ће мо, у пар ри је чи, ис та ћи и ек

о во дом из бо ра ди пло ми рара ног елек тро ин же ње ра
Иго ра По по ви ћа, ме на џе ра за ре а ли за ци ју про-

ката у ЕПЦГ овог пута ћемо у пар ријечи истаћи и

Игор Поповић

Агенцијска вијест

ЕКС ПАН ЗИ ЈА 
КО РИ ШЋЕ ЊА 

СУН ЧЕ ВЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

С о лар на енер ги ја мгла би већ 2050. 
го ди не да бу де из вор че твр ти не 

енер ги је у свјет ској елек тро мре жи, 
прог но зи ра ла је Ме ђу на род на аген-
ци ја за енер ги ју (IEA), ко ја у нај но ви јој 
ана ли зи ста ња и про јек ци ји за будућ-
ност со лар не енер ге ти ке, ипак ис ти че 
да ће нео п хо дан пред у слов за то би ти 
по др шка вла да зе ма ља сви је та.

Енер ги ја до би је на из со лар них ко-
лек то ра да нас пред ста вља са мо по ла 
про цен та свјет ских ис пору ка стру је, 
ука зу ју но вин ске аген ци је.

IEA упо зо ра ва да је по ве ћа ње про-
из вод ње елек трич не енер ги је из сун-
че ве не ми нов но, ка ко би се сма њи ле 
еми си је штет них га со ва ко ји иза зи ва-
ју ефе кат ста кле не ба ште, али и за ви-
сност чо вје чан ства од фо сил них го ри-
ва, чи је ре зер ве ни је су бес ко нач не.

Без од луч них ко ра ка, еми си ја 
угље ди ок си да (СО2) из са да шњих 
енер гет ских по стро је ња ће се ви ше 
не го удво стру чи ти до 2050. го ди не, 
упо зо ра ва Аген ци ја.

У ана ли зи се на гла ша ва да во де-
ћи про из во ђа чи со лар не енер ги је, 
Шпа ни ја и Ње мач ка, пла ћа ју стру ју 
до би је ну из со лар них елек тра на по 
по себ ној та ри фи, ка ко би тро шко ви 
со лар не тех но ло ги је по сте пе но па да-
ли на исти ни во као и код кла сич них 
елек тра на.

Тај циљ нај при је ће би ти до стиг нут 
у обла сти ма са ве ли ким бро јем сун ча-
них да на. Ор га ни за ци ја „So lar Ame ri ca 
ini ti a ti ve“ же ли да то до стиг не у САД 
до 2015. го ди не.

IEA прог но зи ра да кров ни фо то-
волт ни па не ли тај па ри тет не ће до-
сти ћи при је 2020. го ди не, а ве ли ке 
со лар не елек тра не до 2030. 

Кон цен три са ни со лар ни си сте ми 
(CSP) са со чи ви ма и огле да ли ма би тај 
па ри тет мо гли да до стиг ну на сун ча-
ним мје сти ма до 2020. го ди не.

Обје тех но ло ги је би та ко укуп но до 
2050. го ди не мо гле да про из во де 9.000 
те ра ват ча со ва елек трич не енер ги је, 
што би еми си ја угљен ди ок си да

у ат мос фе ру сма њи ло за го то во 6 
ми ли јар ди то на, пре ни је ле су но вин-
ске аген ци је.

(Танјуг)

ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
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СЕКТОР ЗА 
РАЗВОЈ ЕПЦГ -

С ре ди ном апри ла пред став ни ци ре но-
ми ра не свјет ске фир ме Си е менс одр-

жа ли су, у згра ди Ди рек ци је ЕПЦГ, пре зен-
та ци ју под на зи вом „Вје тро е лек тра не – пла-
ни ра ње и опре ма“. Ску пу су при су ство ва ли 
пред став ни ци Siemens-а д.д. За греб Иван 
Бо бов чан и Јо сип Тот и Сне жа на Ива но-
вић ди рек тор Си е менс-а д.о.о. Под го ри ца. 

Пре зен та ци ја је би ла на мије ње на пр-
вен стве но за за по сле не у Сек то ру за раз вој 
ЕПЦГ. Ску пом је пред сје да вао мр Бо шко 
Бо ге тић, шеф Слу жбе за раз вој на ис тра-
жи ва ња овог сек то ра ЕПЦГ. 

Презентацији су присуствовали и 
представници Сектора за развој ФЦ 
Дистрибуција: мр Велимир Стругар, Ра-
нко Вуковић и Синиша Мандић.

Богетић је при ли ком отва ра ња пре зен та-
ци је, на кон пред ста вља ња го сти ју из За гре-
ба, на мет нуо и од ре ђе ни број те ма о ко ји ма 
је ди ску то ва но ка сни је то ком са стан ка. 

Пред став ни ци Siemens-а из За гре ба су 
вр ло ис црп но, са вје сно, струч но и пре ци-
зно ин фор ми са ли при сут не о свим ка рак те-

ри сти ка ма опре ме за вје тро е лек тра не, ко ју 
про из во ди ова по зна та фир ма.

Та ко су Јо сип Тот и Иван Бо бов чан 
при сут не упо зна ли са пр вим ко ра ци ма у 
раз во ју про јек та вје тро е лек тра не, са ком-
плет ним по ступ ком од ода би ра ло ка ци је за 
град њу до при кљу че ња на мре жу, о из ра да-
ма сту ди ја по треб них за про је кат из град ње 
вје тро е лек та на, о по треб ним стан дар ди ма 
за про је кат, о ци је ни ко шта ња про јек та и 
ње го вој ис пла ти во сти.

Ци је не ова квих про је ка та су, по ри је чи-
ма пред став ни ка Siemens-а, посљедњих го-
ди на би ле у по ра сту, док је тре нут но њи хов 
раст за у ста вљен. При сут не је по себ но ин-
те ре со ва ло ми шље ње го сти ју из Siemens-а 
о сте пе ну ис ко ри шће но сти вје тро ге не ра-
то ра, о ис пла ти во сти про јек та вје тро е лек-
та на, о сна зи вје тро ге не ра то ра,  њи хо вом 
ра ду и ви је ку тра ја ња.  

У на став ку ску па го во ре но је о раз ли-
чи тим мо гућ но сти ма тран спор та нео п ход не 
опре ме за из град њу вје тро е лек та на, са по себ-
ним освр том на брд ско-пла нин ске обла сти. 

- Про је кат из град ње вје тро е лек та на мо-
ра би ти у пот пу но сти у скла ду са ва же ћим 
на ци о нал ним или ин тер на ци о нал ним стан-
дар ди ма и нор ма ма. Мо ра би ти из вр ше-
на и про цје на вје тро по тен ци ја ла тј. тре ба 
из мје ри ти бр зи не вје тра, број вје тро ви тих 
да на на пла ни ра ној ло ка ци ји, као и нај ве ће 

бр зи не вје тро ва на ци је лом том под руч ју – 
ис та кли су пред став ни ци Siemens-а у свом 

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ SIEMENSА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ 
У СЕК ТО РУ ЗА РАЗ ВОЈ ЕПЦГ

Упо знавање са ком плет ним по ступ ком про јек та град ње вје тро е лек тра-
на, од ода би ра ло ка ци је за град њу до при кљу че ња на мре жу

Рас пра ва во ђе на и о из ра да ма сту ди ја по треб них за про је кат из град ње 
вје тро е лек тра на, о нео п ход ним стан дар ди ма, о ци је ни ко шта ња про јек та 
и ње го вој ис пла ти во сти

Пре ста вљен ком пле тан ак ту ел ни про из вод ни про грам вје тро е лек та на 
компаније Siemens

Предсједавајући: С. Ивановић., Б. Богетић и И. Бобовчан 

Презентација Јосипа Тота
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обра ћа њу. Они су до да ли да је за неопходна 
мје ре ња и њи хо ву ана ли зу по тре бан вре-
мен ски пе риод од нај ма ње 12 мје се ци. 

Пред став ни ци Siemens-а су по том украт-
ко пред ста ви ли дје лат но сти и дје ло круг ра да 
сво је ком па ни је, са по себ ним освр том на про-

из во де ве за не за ко ри шће ње вје тро е нер ги је. 
Siemens-ово по сло ва ње по ди је ље но је 

у три глав на по слов на сек то ра: ин ду стри-
ја, енер ге ти ка и ме ди ци на. Про јек то ва ње, 
про из вод ња и из град ња вје тро е лек тра на 

при па да по слов ном сек то ру енер ге ти ка, 
одје ље њу за об но вљи ве из во ре енер ги-
је Siemens Wind Power. Сје ди ште Siemens 
Wind Power-а је у гра ду Бран деу у Дан ској. 
Фа бри ка у том гра ду је је ди на гдје се ра ди 
за вр шна мон та жа и ис пи ти ва ње Siemens-
ових вје тро тур би на. По ред фа бри ке у Бран-
деу Siemens има још три фа бри ке у ко ји ма 
се про из во де ло па ти це за вје тро ге не ра то ре, 
дви је у Дан ској и јед ну у Сје ди ње ним Др-
жа ва ма. Глав на фа бри ка ло па ти ца смје ште-
на је у Ал бор гу у Дан ској, а по че ла је с про-
из вод њом 2002. го ди не. Siemens је па тен ти-

рао је дин ствен на чин про из вод ње ло па ти ца 
за вје тро тур би не, гдје се оне из ра ђу ју у јед-
ном ко ма ду у пот пу но за тво ре ном ка лу пу. 
На овај на чин су из бјег ну ти ли је пље ни сло-
је ви, што ло па ти ци оси гу ра ва ду жи жи вот-
ни ви јек и ве ћу ком пакт ност. Да је Siemens  

фир ма са ве ли ким ис ку ством у овој дје лат-
но сти нај бо ље по ка зу је по да так да тре нут-
но ра ди 7800 вје тро тур би на, са при бли жно 
9000 МW ин ста ли са не сна ге,ко је је у цје ло-
сти из ра ди ла ова Ком па ни ја.

У ак ту ел ном про из вод ном про гра му 
Siemens ну ди тур би не сна ге 2.3 МW (три 
мо де ла) и сна ге 3.6 МW (два мо де ла).

У Siemens-у, по ри је чи ма То та и Бо-
бов ча на, кон стант но ра де на раз во ју но вих 
тех но ло ги ја за из ра ду вје тро ге не ра то ра у 
на сто ја њу да пра те за хтје ве тр жи шта, вр ши 
се ис пи ти ва ње но вих проб них се ри ја вје-
тро ге не ра то ра и раз ви ја ју но ви мо де ли.

Го сти из За гре ба го во ри ли су на 
пре зен та ци ји о тех нич ким ка рак те ри-
сти ка ма свих мо де ла, ко ји се тре нут но 
про из во де у Siemens-у. Ис так нут је по-

себ но ви сок учи нак и чвр ста кон струк-
ци ја пред ста вље них мо де ла вје тро ге не-
ра то ра, дуг жи вот ни ви јек, (20 го ди на), 
пред ста вље ни су ви ше стру ки си сте ми 
за шти те вје тро е лек тра на са по себ ним 
на гла ском на за шти ту од уда ра гро ма. 
Пред ста вљен је и мо дер ни, ди ги тал ни 
на чин ре гу ла ци је и упра вља ња вје тро ге-
не ра то ри ма са по себ ним освр том на да-
љин ски над зор и ди јаг но сти ку.

На пре зен та ци ји је би ло го во ра и о на-
чи ну при кључ ка вје тро е лек тра на на 110 kV 
да ле ко во де.

Представ ни ци Siemens су овом при ли-
ком пред ста ви ли и мре жу сво је сер ви сне 
ор га ни за ци је за Евро пу. По ред глав не ба зе 
смје ште не у Бран деу у Дан ској пред ста вље-
ни су и сер ви сни цен три ко ји су ло ци ра ни у 
Бре ме ну у Ње мач кој, Бе чу у Аустри ји, Гла-
зго ву и Њу пор ту у Ве ли кој Бри та ни ји, Ла 
Ко ру њи у Шпа ни ји... Дје лат ност ових сер-
ви сних цен та ра је да пла ни ра и из во ди мон-
та же но вих елек тра на, ан га жу је ло кал не из-

во ђа че, обез би је ди по треб не уре ђа је и алат 
за мон та жу вје тро е лек та на, као и да у га-
рант ном ро ку сер ви си ра вје тро ге не ра то ре. 

У то ку пре зен та ци је на ши ин же ње ри 
Бо шко Бо ге тић, Ми рослав Пе ро вић, 
Исмет Ћо ро вић, Ви дак Ву ћић, Велимир  
Стругар, Синиша Мандић и Ранко 
Вуковић су по ста ви ли ве ли ки број пи та-
ња, на основу чега се могло за кљу чи ти да, 
поред интересовања, посједују и значајан 
ниво знања о овој врсти обновљивих 
извора енергије.

М.Ву ко вић

1. Конус
2. Учвршћивање конуса
3. Лопатица
4. Лежај лопатице
5. Главчина

6. Главни лежај
7. Вратило
8. Мултипликатор
9. Кочница
10. Спојка

11. Сервисни кран
12. Генератор
13. Мјерни сензори
14. Торањ 
15. Зупчаник за окретање гондоле

16. Мотори за окретање гондоле
17. Носећи оквир
18. Уљни филтер
19. Оклоп
20. Генераторски вентилатор

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ВЈЕТРОГЕНЕРАТОРА

М. Перовић, И. Ћоровић, Н. Грбовић, П. Гудељ и С. Хрвачевић

СЕКТОР ЗА 
РАЗВОЈ ЕПЦГ -
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З а по сле ни у Хи дро е лек тра ни „Пе ру ћи-
ца“, ко ја ове го ди не сла ви ју би леј – 50 

го ди на ра да, уви јек су се мо гли по хва ли ти 
од лич ним про из вод ним ре зул та ти ма. Ме-
ђу тим, и овог пу та по ка за ли су да има ју 
во ље и вре ме на за ху ма ни тар ни рад, што 
је, за и ста за сва ку по хва лу. У ак ци ју су 

се укљу чи ла број на удру же ња, ком па ни-
је, гра ђа ни, а свој лич ни до при нос, да ли 
су и: Ми ло рад Ра и че вић, шеф Слу жбе за 
елек тро по сло ве и ње го ве ко ле ге Ацо Шће-

кић, Жа ро Ма ло вић, Сте ван Ра и че вић и 
Рај ко Го лу бо вић. По ред ре дов них по сло-
ва ко је оба вља ју, рад ни ци Слу жбе за елек-
тро по сло ве од лу чи ли су да сво је сло бод но 
ври је ме по кло не дво ји ци дје ча ка из Ник-
ши ћа. То је њи хов до при нос ак ци ји „Ку ћа 
за Да ни ла и Или ју“. 

На и ме, у ма ју је у Ник ши ћу по че ла 
ак ци ја за из град њу ку ће за бра ћу Да ни-
ла (14) и Или ју (8) Ра ду но вић ко ји бо-
лу ју од це ре брал не па ра ли зе и хи по то ни-

је, мли та во сти ми ши ћа. У Ко ча ни ма је од 
прикупљених сред ста ва ку пљен плац и за-
по че та ку ћа од 80 ква дра та, ко ја ће има ти 
те ра су и би ће у пот пу но сти при ла го ђе на 
осо ба ма са по себ ним по тре ба ма. Гра ђе-
вин ски ра до ви су за вр ше ни и по ста вље на 
је сто ла ри ја и кров. Пред сто је уну тра шњи 
ра до ви и опре ма ње. 

Чим су за вр ше ни гру би ра до ви на ку-
ћи и вре мен ске при ли ке то до зво ли ле, ови 
ху ма ни љу ди су за су ка ли ру ка ве и да не 
ви кен да, умје сто од мо ра, про ве ли у ра-
ду, ка ко би се што при је обез би је дио дом 
за ма ли ша не и њи хо ву мај ку Жа ну. Осим 
ра до ва на елек тро ин ста ла ци ја ма, обе ћа ли 
су да ће, кад се за вр ше та ко зва ни „фи ни“ 
ра до ви, обавити и оста ле ра до ве на те ле-
фон ској и ТВ ин ста ла ци ји. 

Свој до при нос овој ак ци ји да ла је и 
ЕПЦГ на из у зет но успје шној До на тор ској 
ве че ри ко ја је за 17. де цем бра одр жа на у 
Под го ри ци. Мно го љу ди је у не во љи ова-
кве или слич не вр сте а ми смо и овог пу-
та по ка за ли да смо дру штве но од го вор на 
ком па ни ја ко ја по ред основ не дје лат но сти, 
во ди ра чу на о гра ђа ни ма и на овај на чин. 
На рав но, оче ку је мо да ће мо са ова квим ак-
ци ја ма на ста ви ти и у бу ду ће. 

Тре ба ли по ми ња ти шта ће то зна чи ти 
за ове ма ли ша не и њи хо ву мај ку? С об зи-
ром на те жи ну бо ле сти и по себ не усло ве 
жи во та, дје ца жи ве одво је но. Мај ка са јед-
ним дје ча ком жи ви у из најм ље ном ста ну, 
а дру ги је код Жа ни них ро ди те ља. Ка да се 
ку ћа за вр ши ко нач но ће има ти свој дом, 
би ће за јед но. Тог да на је мај ка ових ма-
ли ша на би ла са на ма и ни је кри ла оду ше-
вље ње и за хвал ност овим ху ма ним љу ди-
ма. Ре кла нам је да се у ак ци ју укљу чи ло 
мно го ху ма них љу ди ко ји су им по ка за ли 
да ни је су и не ће оста ти са ми у сво јој му-
ци. Ни је же ље ла да по ми ње име на, пла ше-
ћи се да не ког не из о ста ви. Ре кла нам је да 
је не ко дао но вац, не ко гра ђе вин ски ма те-
ри јал, да је по моћ сти за ла са свих стра на, 
али и да тре ба још до ста то га да се ура ди. 
Ипак, овим ге стом рад ни ци ХЕ“Пе ру ћи-
ца“ да ли су ли јеп при мјер дру ги ма да се 
не мо ра уви јек по мо ћи са мо ма те ри јал ним 
сред стви ма. На овај на чин је то не ка ко још 
лич ни је....од ср ца. 

И ово је својеврсни позив свима ко ји 
же ле да по мог ну да Да ни ло и Или ја што 
при је усе ле у ку ћу, јер за за вр ше так не до-
ста је још нов ца, да упла те свој до при нос 
на жи ро-ра чун: 510-1309996260016-48 код 
ЦКБ-а, на име Да ни ла Ра ду но ви ћа.

                      Н. Ни ко лић

ХУ МА НОСТ НА ДЈЕ ЛУ

ли та во сти ми ши ћа. У Ко ча ни ма је од 
упљених сред ста ва ку пљен плац и за-
та кућа од 80 квадрата која ће имати

Кућа за Данила и Илију

ца , ко ја ове го ди не сла ви ју би леј – 50 Рај ко Го лу бо вић. По ред ре дов них по сло-
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Радници Службе за електро послове ХЕ Перућица у слободном 
времену поставили електро инсталације у кући за дјецу са 
посебним потребама
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 Сход но пла ну и про гра му ра да за 2010, 
Клуб до бро вољ них да ва ла ца кр ви (КДК) 
ЕПЦГ је 22. апри ла у ник шић ком До му 
здра вља ор га ни зо вао пр ву у овој го ди ни 
ак ци ју до бро вољ ног да ва ња кр ви. Нај ма-
сов ни ја ак ци ја од осни ва ња Клу ба ор га-
ни зо ва на је за јед но са још два клу ба до-
бро вољ них да ва ла ца из Ник ши ћа: КДК 
Фи ло зоф ског фа кул те та и КДК »25«. Ак-
ци ја је уса гла ше на са пла ном Оп штин ске 
ор га ни за ци је до бро вољ них да ва ла ца кр ви 
Ник ши ћа ко ја бро ји де вет клу бо ва и Тран-
сфу зи јом кр ви Ник шић.

По ри је чи ма Мр ке Мр ки ћа, пред-
сјед ни ка Скуп шти не КДК ЕПЦГ, да ва о ци 
из ова три клу ба по ка за ли су да ху ма ност 
не по зна је гра ни це. За јед но су крв до бро-
вољ но да ли мла ди од 18 и ста ри ји од 60 
го ди на. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је 
од укуп но 100 да ва ла ца ко ји су уче ство ва-
ли у ак ци ји ви ше од по ло ви не би ло жен ске 
по пу ла ци је.

Чла но ви КДК Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ник ши ћу, кроз ко ји је од осни ва ња 2001. 
го ди не про шло око 1000 про фе со ра и сту-
де на та, уви јек су се ма сов но ода зи ва ли ка-
да су у пи та њу ова кве ак ци је. Ни овог пу-
та тра ди ци ја да их се у Тран сфу зи ји кр ви 
оку пи њих пе де се так ни је из не вје ре на. 

Ка ко нам је ре као Го ран Да мја но вић, 
осни вач КДК Фи ло зоф ског фа кул те та, по-
се бан зна чај ове ак ци је је и у то ме што су 
ве ћи ну од сто ти ну да ва ла ца чи ни ли мла ди, 
дје вој ке и мла ди ћи са овог фа кул те та, али 
и из гра да. То зна чи да је бу дућ ност до-
бро вољ ног да ва ла штва кр ви у Ник ши ћу 
оси гу ра на, иако у ње го вим клу бо ви ма пре-
о вла ђу ју ста ри ји да ва о ци. До бро вољ ним 
да ва о ци ма кр ви са Фи ло зоф сог фа кул те та, 
ко ји ку бу ре са не до стат ком фи нан сиј ских 
сред ста ва, во ље ипак не фа ли, па ће, без 
об зи ра на то, на ста ви ти са сво јом ху ма ни-
тар ном дје лат но шћу. Ве ли ку по моћ у то ме, 
као и до са да, пру жи ће им КДК ЕПЦГ, на 
че му су ве о ма за хвал ни.

Ве те ран у да ва њу кр ви и је дан од осни-
ва ча КДК Же ље за ра Ник шић, нај ста ри јег и 
нај ве ћег та квог удру же ња у Цр ној Го ри, Ра-
до слав Ђу ри шић, и овог пу та је, као члан 
Оп штин ског од бо ра до вро вољ них да ва о ца 
кр ви Ник шић, пра тио по ме ну ту ак ци ју. 

- Као и у ра ни јим при ли ка ма, од зив је 

од ли чан, а овог пу-
та при ку пље но је 
100 је ди ни ца жи-
во твор не теч но сти. 
Он је по себ но ис-
та као зна чај са рад-
ње са ЕПЦГ, ко ја је 
за јед но са ник шић-
ким Цр ве ним кр-
стом ор га ни зо ва ла 
на ве де ну ак ци ју, 
јер ова ком па ни ја 
уви јек при ска че у 
по моћ Оп штин ској 
ор га ни за ци ји до-
бро вољ них да ва ла-
ца кр ви Ник шић. У 
том сми слу ве о ма 
ва жна је чи ње ни-
ца да је Оп штин ски 
од бор ове ор га ни за-
ци је об је ди нио рад 
свих је да на ест КДК 
у гра ду под Тре бје-
сом, ис та као је Ђу-
ри шић.

По ми шље њу 
Дра ги це Ја ни чић, 
ше фа Ка би не та за 
тран сфу зи ју у До-
му здра вља Ник-
шић, је ди ни пра ви 
на чин да се ри је ши 
не до ста так кр ви 
упра во је ор га ни зо-
ва ње ова квих ак ци-
ја у ко је би тре ба ло 
да се укљу чи што 
ви ше љу ди. За хва-
љу ју ћи ан га жо ва њу 
по ме ну тих клу бо ва, 
у ник шић кој бол-
ни ци обез би је ђе не 
су до вољ не ре зер ве 
за хит не слу ча је ве, 
иако је по ро дич но 
да ва ла штво нај за-
сту пље ни је (70 од сто). Док се тај од нос не 
про ми је ни у ко рист до бро вољ ног да ва ла-
штва, овај про блем не ће би ти ри је шен. И 
овог пу та, док тор ка Ја ни чић је ис та кла из-
ван ред ну са рад њу ње не слу жбе са ЕПЦГ, 

чи ји су рад ни ци ху ма ни и уви јек до бро ор-
га ни зу ју ова кве ак ци је.

Сле де ћу ак ци ју КДК ЕПЦГ ор га ни-
зо ва ће по во дом про сла ва по ла ви је ка ХЕ 
„Пе ру ћи ца“ и сто го ди шњи це Ком па ни је.

И.З.

У ПР ВОЈ АК ЦИ ЈИ КЛУ БА ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ ЕПЦГ У 2010. ГО ДИ НИ

При ку пље но 100 је ди ни ца кр виПри ку пље но 100 је ди ни ца кр ви
У нај ма сов ни јој ак ци ји од осни ва ња овог ху ма ни-
тар ног удру же ња, ор га ни зо ва ној са клу бо ви ма Фи-
ло зоф ског фа кул те та и „25“ у Ник ши ћу, при ку пље но 
100 је ди ни ца дра го цје не теч но сти

Ни овог пута нијесу изостали: Војо Бацковић и Мијо Ђиновић

И студенти су се прикључили акцији

Медицинско особље кабинета за трансфузију Никшић
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При ку пље но 100 је ди ни ца кр ви

У ве о ма крат ком ро ку од све га три го-
ди не по сто ја ња, Клуб до бро вољ них 

да ва ла ца кр ви ЕПЦГ се до ка зао као је дан 
од нај ор га ни зо ва ни јих и нај а гил ни јих та-
квих клу бо ва не са мо у Ник ши ћу, не го и у 
Цр ној Го ри. Ци је не ћи ње го ву уло гу и зна чај, 
Цр ве ни крст Ник ши ћа је кра јем апри ла ово 
удру же ње „нај ху ма ни јих ме ђу ху ма ни ма“ из 
Елек тро при вре де пред ло жи ло за на гра ду ко-
ју Ми ни стар ство здра вља у Вла ди Цр не Го ре 
нај за слу жни јим за раз вој до бро вољ ног да ва-
ла штва до дје љу је је да на ест го ди на за ре дом.  

У обра зло же њу за на гра ду се, по ред 
оста лог, на во ди да је у то ку кон сти ти у са ња и 
при пре ме из бор не Скуп шти не, Ини ци ја тив-
ни од бор за осни ва ње овог клу ба оства рио  
пу ну са рад њу са Цр ве ним кр стом Ник ши ћа и 
Оп штин ским од бо ром до бро вољ них да ва ла-
ца кр ви. Та кав ме тод ра да ру ко вод ство Клу-
ба, ко ји је осно ван 15. мар та 2007. го ди не, 
прак ти ку је од по чет ка. По ред то га што све 
сво је ак ци је и ак тив но сти пла ни ра и ор га ни-
зу је у окви ру је дин стве ног до бро вољ ног да-
ва ла штва кр ви у Ник ши ћу, ру ко вод ство овог 
клу ба за јед но са Оп штин ским од бо ром до-
бро вољ них да ва ла ца кр ви вр ши и еду ка ци ју 
но вих чла но ва. Већ на пр вој ак ци ји КДДК 
ЕПЦГ ор га ни зо ва ној на дан осни ва ња, 50 
ње го вих чла но ва да ло је крв. Од та да, два 
пут го ди шње, по 50 да ва ла ца у про сје ку уче-
ству је у ак ци ја ма овог клу ба. По ред то га што 
са свим слич ним клу бо ви ма у Ник ши ћу уче-
ству је у ве ли кој сеп тем бар ској ак ци ји да ва ња 
кр ви по во дом Да на осло бо ђе ња гра да, по пет 

чла но ва Клу ба је ре-
дов но уче ство ва ло и 
у ак ци ја ма до бро вољ-
ног да ва ла штва кр ви 
у Су то мо ру, Би је лом 
По љу и Пље вљи ма. 
Зна чај но је ис та ћи да 
по дру жни це овог клу-
ба у Плу жи на ма, Пље-
вљи ма и Под го ри ци 
у по ме ну тим оп шти-
на ма та ко ђе два пу та 

го ди шње ор-
га ни зу ју сво је 
ак ци је. По ред 
сво је ре дов не 
ак тив но сти и 
да ва ња дра-
го цје не теч-
но сти, КДДК 
ЕПЦГ ма те ри-
јал но зна чај но 
по ма же Клуб 
до бро вољ них 
да ва ла ца кр ви 
Фи ло зоф ског 
фа кул те та и 
Клуб „25“ 
о м л а  д и  н е 
Цр ве ног кр-
ста Ник шић. 
По се бан раз-
лог за овај пред лог је 100 го ди на од 
осни ва ња Елек тро при вре де Цр не Го-
ре и 50 го ди на од пу шта ња у рад ХЕ 
„Пе ру ћи ца“.

Ми ни стар ство здра вља је КДДК 
ЕПЦГ, за јед но са КДДК Да ни лов град, про-
гла си ло за нај бо љи и нај ак тив ни ји клуб до-
бро вољ них да ва ла ца кр ви у Цр ној Го ри у 
2009. го ди ни. Ово при зна ње је уру чио ми ни-
стар здра вља др Ми о драг Ра ду но вић на све-
ча но сти у Цр ве ном кр сту Цр не Го ре у Под го-
ри ци по во дом 11. ма ја – Да на до бро вољ них 
да ва ла ца кр ви.

По ред ова два клу ба, на гра ђе ни су и по је-
дин ци: Бе ра нац Гој ко Ћо ро вић – за 105 да ри-
ва ња кр ви, и Ра ди во је Пи ма из Бу две, ко ји је 
80 пу та по кло нио дра го цје ну теч ност, док је 
Мир ја на Па у но вић то учи ни ла 75 пу та.

На гра де за про фе си о нал ни до при нос у 
обла сти тран сфу зи о ло ги је до ди је ље не су 
Све тла ни Ву чи нић, спе ци ја ли сти тран сфу-
зи о ло гу у За во ду за тран сфу зи ју кр ви КЦ 
Под го ри ца и Но ва ку Ми ли ћу, тран сфу зе ру 
у Ка би не ту за тран сфу зи ју кр ви Спе ци јал не 
бол ни це „Ва со Ћу ко вић“ Ри сан. За до при нос 
у обла сти вас пит но-мо ти ва ци о ног ра да на гра-
ђен је Бо жо Јо ли чић, члан КДДК Лу ка Бар.

- Има ју ћи у ви ду да је крв ли јек ко ји не ма 
аде кват ну за мје ну, до бро вољ ни да ва о ци су 
од оп штег дру штве ног зна ча ја, а обез бје ђе-
ње до вољ не ко ли чи не си гур не кр ви и ље ко ва 
до би је них из ње, за сва ку зе мљу пред ста вља 
на ци о нал но бо гат ство, ре као је ми ни стар Ра-
ду но вић при ли ком уру чи ва ња на гра да.

И Цр ве ни крст Ник ши ћа је, у част Да на 
до бро вољ них да ва ла ца кр ви, 12. ма ја уру чи о 
сво ја при зна ња за 50, 20, 10 и 5 да ва ња. На 
све ча но сти у Скуп шти ни оп шти не ди пло ме 
за 50 и 20 да ва ња је уру чио гра до на чел ник 
Ник ши ћа Не бој ша Ра до ји чић. 

Из ра зив ши за до вољ ство због све ве ћег 
бро ја да ва ла ца кр ви у овом гра ду, он је том 
при ли ком, ка ко је ка зао, че сти тао ко ле га ма из 
ЕПЦГ ко ји су про гла ше ни за нај бо ље у Цр ној 
Го ри и ко ји су, ка да је то год по треб но, уви јек 
спрем ни да не се бич но по кло не кап жи во та.

Ди пло ме Цр ве ног кр ста Ник ши ћа за 10 
да ва ња жи во твор не теч но сти до би ло је тро је 
рад ни ка ЕПЦГ: Мр ка Мр кић, Ран ко Па ви-
ће вић и Сте ван Па ви ће вић.

За 5 да ва ња при зна ње су до би ли: Љу бо-
мир Во ји но вић, Иван Шку ле тић, Алек сан-
дра Сто ја но вић, Ве ли зар Во ји но вић, Во ји-
слав Бац ко вић, Пе ри ца Ђу ри чић, Јан ко Са-
мар џић и Рат ко Пе ро ше вић.                   И.З.

ПРИ ЗНА ЊЕ КЛУ БУ ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ ЕПЦГ

Нај бо љи у Цр ној Го ри у 2009. го ди ни
Ми ни стар ство здра вља про гла си ло КДДК ЕПЦГ, за јед но 
са КДДК Да ни лов град, за нај бо ље и нај ак тив ни је удру-
же ње „нај ху ма ни јих ме ђу ху ма ни ма“ у про шлој го ди ни 

Награде Црвеног крста Никшића за најхуманије раднике ЕПЦГ 

Велизар Војиновић - диплома за хуманост

Мрка Мркић са признањима за најбољи клуб ДДК ЦГ
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С тал но сам у је зи ку, а на род на ду хов на 
ри зни ца, о че му имам обим ну гра ђу 

ко ју сам об ја вљи вао у ча со пи си ма, те мит, 

пре да ње и ле ген да, све се то осје ћа у по е-
зи ји ко ју пи шем, ре као нам је, кра јем апри-
ла, на свом рад ном мје сту, Зо ран Ра о нић, 
бло ко во ђа у ТЕ „Пље вља“, афир ми са ни 
пје сник ко ји се исто та ко успје шно ис ка-
зу је и у про зи, као при по вје дач, са ти ри чар 
и афо ри сти чар, а стра стве ни је и са ку пљач 
на род них умо тво ри на.

По за вр шет ку Сред ње тех нич ке шко ле у 
Ник ши ћу 1979. го ди не, за по слио се у ТЕП, 
док је обје кат још био у из град њи. Сем обу-
ке у Ту зли, ТЕ ота да ни је на пу штао.

Иако ње го ва про фе си ја са по е зи јом не-
ма, на из глед, до дир не тач ке, и про из вод ња 
стру је, ка ко ка же, ипак има сво јих дра жи, 
ко ји су му под стрек да свој по сао, ко ји је 
ве зан за смје не и де жур ства, на ро чи то но ћу, 
оба вља са вје сно и од го вор но. 

- Рад у слу жби, гдје уви јек мо ра те до ћи 
од мор ни, тра жи са мо ди сци пли ну и од ри-
ца ња, ка же овај ис ку сни но ћоб ди ја ко ји је 
де жу ра ју ћи на ви тал ном ди је лу опре ме ТЕ 
про вео 2.000 но ћи.

Већ ви ше од дви је де це ни је Зо ран Ра о-
нић пу ту је сво јом „уну тра шњом“ – по ет ском 
ста зом, ко ја са мо зна за уз ле те ду ха и ма ште, 
до ви со ва гдје је дом и за ви чај људ ске ду ше.

Као аутор 7 пје снич ких збир ки, он је ци-
је ње но име у на шој са вре ме ној по е зи ји, чи-
ји пре по зна тљив глас од је ку је и ван је зи ка 
на ко ме пи ше, о че му нај бо ље го во ре пре-
пје ви ње го вих сти хо ва на де се так свјет ских 
је зи ка.

У по е зи ји овог пје сни ка ко ји се ба ви 
„од го не та њем ва тре и ру же жи во та“, пре-
пу ној са мо свој них сим бо ла и бо ја, о ко јој је 
ви со ки суд из ре кла кри ти ка, ду бо ко су ис-

пре пле та ни ми то ло шки, ег зи стен ци јал ни и 
ин ти ми стич ки то но ви. У мо дер ни стих, гдје 
об је ди њу је лир ско и ин ту и тив но, вје што 
угра ђу је на сле ђе, на род на пре да ња, вје ро ва-
ња и оби ча је.

Нај до ми нант ни ја те ма ње го ве по е зи је 
је: сми сао ва тре и суд би на чо вје ка. Упра во 
ва тра, као је дан од нај че шћих и нај у спје ли је 
ко ри шће них сим бо ла, у ње го вом 
сти ху из ра ста у сим бол ви ше слој-
не струк ту ре. Као из вор ври јед но-
сти и ар хе тип ства ра ња, ме та фо ра 
сна ге и бо жан ско мје ри ло до ме та, 
она за час мо же да се из ро ди у сво ју 
су прот ност. То га је пје сник ите ка-
ко свје стан, па у сво је вр сној по ле-
ми ци са ствар но шћу ја сно ука зу је 
и на зло, чи не ћи ти ме ис ко рак ка 
оно ме што је до бро, што је људ ско 
у љу ди ма.

Ро ђен је 1956. го ди не у Ђур ђе-
ви ћа Та ри, у бли зи ни чу ве ног мо-
ста и Ма на сти ра Све тог Ар хан ге ла 
Ми ха и ла, у ка њо ну Та ре, на спрам 
Пир ли то ра и Дур ми то ра. Сли ку 
сво га мит ског за ви ча ја че сто пре-
та че у по ет ске сли ке пу не ма ги је 
и сим бо ли ке. Баш та „не ствар на“ 
сли ка ње го вог род ног кра ја је она 
„ужи ва лач ка моћ ље по те ко ју је 
при ро да по да ри ла“.

Јед ном ри јеч ју, „Око пје сме“ 
(ка ко се зо ве ње го ва сед ма по ет-
ска књи га) је као со чи во кроз ко-
је се све пре ла ма, а ко је све ви ди, 
и ко ме ни шта бит но не мо же да 
про мак не. Оно го во ри да је ви зу-
ра овог „ви спре ног, зре лог, пло до-
твор ног и ин ту и тив ног пје сни ка“ 
про ши ре на и про ду бље на да сво-
јом ре флек си јом мо же ићи и „иза 
ства ри“.

Сво је по ет ске и про зне ра до ве об ја вљи-
вао је у број ним књи жев ним ча со пи си ма, а 
ње го ви сти хо ви на шли су се и ме ђу ко ри ца-
ма пре ко 20 до ма ћих и стра них ан то ло ги ја 
(Ан то ли ги ја свјет ске ха и ку по е зи је, Ан то-
ло ги ја бал кан ског афо ри зма, Ан то ло ги ја 
цр но гор ских епи гра ма и др.). До бит ник је и 
на гра да: Удру же ња пи са ца 7 из Франк фур та 
(Ње мач ка), аустра лиј ског ча со пи са Yel low 
Moon, „Сте ван Сре до је вић – По лим ски“ 
При је по ље, „Злат на стру на – Сме де рев ска 
пе снич ка је сен“, три ме ђу на род не на гра де 
за ха и ку по е зи ју, дру ге на гра де ча со пи са 
„Акт“ за нај кра ћу при чу, тре ће на гра де „Ми-
лу тин Уско ко вић“ за при по ви јет ку, при па ло 
му је и „Ко чи ће во са ти рич но пе ро“, као и 
„Ба нат ско пе ро“ за афо ри зам. По ка зао нам 
је и грч ки ча со пис „Ке ла и но“ у ко ме је 2009. 
го ди не об ја вље на у пре во ду ње го ва пје сма 

„Ка ко је гра ђен мост“, а за ни мљи во је и пи-
смо Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић“ из Бе о гра да упу ће но ИР „Сви-
так“ Пожега (са Књи жев ним клу бом „Дал-
ма“ из Пље ва ља из да вач ње го ве књи ге „Око 
пје сме“, 2007. г.) да до ста ви два при мјер ка 
ове књи ге ко је су на ру чи ле на ци о нал не би-
бли о те ке из Па ри за и Лон до на.

Ме ђу чак 10.000 књи га, ко ли ко их има у 
сво јој би бли о те ци, 300 – 400 их је са пот пи-
сом по зна тих и ма ње по зна тих ауто ра. 

Зо ран Ра о нић, чи ја је књи га про зних 
ра до ва „Збор ник из Та ра но ви не“ у при пре-
ми за штам пу, по ред члан ства у Удру же њу 
књи жев ни ка Цр не Го ре, ве о ма је ак ти ван 
члан Књи жев ног клу ба „Дал ма“ из Пље ва-
ља и Ха и ку удру же ња Ср би је и Цр не Го ре.

По ње го вом ми шље њу, су сре те рад ни ка 
ства ра ла ца ЕПЦГ нај при клад ни је би би ло 
ор га ни зо ва ти при ли ком про сла ве Да на Дру-
штва, на кон чега би ва ља ло из да ти збор ник 
ра до ва свих уче сни ка.

У овом бро ју об ја вљу је мо ње го ву пје-
сму „Не ко до ба“, ко ја је на гра ђе на „Злат ном 
стру ном“ на Фе сти ва лу „Сме де рев ска пе-
снич ка је сен“ 2007. го ди не.

И.З.

КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ

РАД НИ ЦИ СТВА РА О ЦИ

тал но сам у је зи ку, а на род на ду хов на
ри зни ца, о че му имам обим ну гра ђу

ко ју сам об ја вљи вао у ча со пи си ма, те мит,

пре пле та ни ми то ло шки, ег зи стен ци јал ни и
ин ти ми стич ки то но ви. У мо дер ни стих, гдје
об је ди њу је лир ско и ин ту и тив но, вје што

„Ка ко је гра ђен мост“, а за ни мљи во је и пи-
смо Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар
Мар ко вић“ из Бе о гра да упу ће но ИР „Сви-

Од го не та ње ва тре Од го не та ње ва тре 

Не ко до ба
Баш бих во лио да оста рим
Пу но да оста рим да имам
Пу ну ку ћу го ди на и го ди на
Пу ну ку ћу го ди на да имам

Да се ни ко не сје ћа ка да сам
Ро ђен да ни сам не знам ка да
Јед ни да ми се ди ве а дру ги пла ше
Мог ли ка мог ста рач ког ста са

Баш бих во лио да оста рим пу но
Ка жу да чо вјек та да по дје ти њи
Чо вјек та да ура ста у се бе са ма
Сма њи и све ви ше дје те ту ли чи

Па да ми ник ну тре ћи зу би
Сам се би да сам до во љан
Да се чу дим от куд ми по том ци
За што су ста ри и шта још че ка ју ов дје

Па да ми је ла ко за лоп том по тр ча ти
Да се ра до по и грам кли ке ри ма
Сва ка же на да ми се сви ђа
Баш бих во лио баш бих во лио

Баш би би ло до бро да оста рим пу но
Сад кад знам шта ми ва ља чи ни ти

Па да се још јед ном оку шам са жи во том
Зо ран Ра о нић

Зоран Раонић
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С ко ро три де це ни је Дра-
ган Ми лић, рад ник ТЕ 

„Пље вља“, из хо би ја и љу ба ви, 
ба ви се сли кар ством.

Ка ко успи је ва да свој про-
фе си о нал ни по зив хе миј ског 
тех ни ча ра за по сле ног у на-
шој је ди ној тер мо цен тра ли 
од 1984. го ди не, од мах на кон 
за вр шет ка Сред ње тех нич ке 
шко ле у Пље вљи ма, у по стро-
је њу хе миј ске при пре ме во де, 
ускла ди са сво јим „дру гим за-
ни ма њем“? – пи та ли смо га ка-
да смо кра јем апри ла по сје ти ли 
ову елек тра ну.

- У по след ње ври је ме ма ње 
се дру жим са ки стом и шта-
фе ла јом. Те шко је сли ка ти јер 
се сли ке сла бо ку пу ју, већ се углав ном по кла ња ју. Услед ма те ри јал не 
оску ди це те шко је до ћи до нео п ход ног ма те ри ја ла, као што су, на 
при мјер, бо је или оквир за сли ке. Исто та ко је те шко на ћи спон зо ра 
за из ло жбу, али и из да ва ча ка та ло га и мај сто ра за опре ма ње сли ка и 
слич но, ка же Ми лић.

По ред то га, као под ста на ра спу та ва га и не до ста так про сто ра, 
од но сно ате љеа, гдје би мо гао на ми ру да ства ра.

Ипак, на ђе се вре ме на и за кре а ци ју. Раније је то, понекад, 
практиковао на нај не о бич ни јем и нај не о че ки ва ни јем мје сту: у по го ну, 
при ли ком де жур ства у тре ћој смје ни, ко ја је вр ло те шка. Да би био, 
ка ко ка же, у при прав но сти, знао је да на пра ви са мо цр теж, што би 
би ло до вољ но, у том тре нут ку, да га опу сти и ре лак си ра.

Ње го ви сли кар ски мо ти ви су ре а ли стич ки - ма хом пеј за жи и мр-
тва при ро да, а тех ни ка уље на плат ну и су ви па стел.

По себ но во ли су ро ви цр но гор ски пеј заж, ко ји га ве о ма ин спи ри-
ше. На и ме, ка ко нам је об ја снио, као стра стве ни ри бо ло вац об и шао 
је до ста ри је ка у Цр ној Го ри, а за хва љу ју ћи то ме упо знао је ци је ли 
сје вер Цр не Го ре. Ка да иде у ри бо лов уви јек но си фо то а па рат ко јим 
овје ко вје чу је уз бу дљи ве де та ље из ка њо на, а за тим их по по врат ку 
пре но си на плат но. 

У сли кар ским кру го ви ма по знат је по бр зом ства рању: за сли ку 
ура ђе ну па сте лом тре ба му, ка же, од по ла до два са та, све за ви си од 
мо ти ва.

Уче ство вао је на број ним за јед нич ким из ло жба ма и сли кар ским 
ко ло ни ја ма у Пље вљи ма и Бе о гра ду.

Ве за но за ини ци ја ти ву о ор га ни за ци ји су сре та рад ни ка ства ра о-
ца, он пред ла же да ЕПЦГ спон зо ри ше сво је ли ков не ства ра о це пу тем 
от ку па по је ди них њи хо вих дје ла, што би, ка ко на гла ша ва Ми лић, сва-
ка ко био за јед нич ки ин те рес.

И.З.

   РАД НИ ЦИ СТВА РА О ЦИ

Ин спи ра ци ја 
су ро ви 

цр но гор ски 
пеј заж

Драган Милић

АФО РИ ЗМИ  ИЗ РЕ КЕ
Де мо кра ти ја је кад ни си за тво рен за то што си био отво рен.

Вла ди мир Бу ла то вић - Виб

*
Де мо кра ти ја је вид др жав ног уре ђе ња ко ји га ран ту је да се 
са на ма не ће по сту па ти бо ље не го што за слу жу је мо.

Џорџ Бер нард Шо

*
Сте пен сло бо де го во ра ви ди се по оно ме о че му се ћу ти.

Ми ло ван Ви те зо вић
*

Част је као стр ма ли ти ца: ко са ње јед ном си ђе, не мо же ви-
ше да се вра ти.

Ни ко лас Бо и ло
*

Част је, објек тив но гле да но, ми шље ње дру гих о на ма, а су-
бјек тив но, наш страх од то га ми шље ња.

Ар тур Шо пен ха у ер
*

Част се не мо же од у зе ти, она се мо же са мо из гу би ти.
Ан тон Па вло вич Че хов

*
Сла ва је не што што тре ба сте ћи; част је не што што се не 
сми је из гу би ти.

Ар тур Шо пен ха у ер

*
По сто ји са мо је дан мо рал, као што по сто ји са мо јед на ге о-
гра фи ја: те дви је ри је чи не ма ју мно жи ну.

Џон Рас кин

*
По ште ње је ли јеп дра гуљ, али при лич но из ван мо де.

Ен гле ска по сло ви ца
*

Че га не ма у ми сли ма, не ће би ти ни у очи ма.
Мон гол ска по сло ви ца

*
Ср це ни је ко ље но да би се мо гло са ви ти.

Африч ка по сло ви ца

*
Сре ћа се са ма од се бе ру ши кад пре ђе гра ни цу мје ре.

Ци це рон

*
Моћ без па ме ти ру ши се са ма од се бе.

Хо ра ци је

*
Сма трај да је пр ва вр ли на укро ти ти и об у зда ти је зик.

Се не ка

Стри је ла на но си бол ти је лу, а је зик ду ши.
Пер сиј ска по сло ви ца

КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ



44

У ци љу ра ци о нал ни јег ко ри шће ња енер гет ског по тен ци-
ја ла Гор ње Зе те, 2003. го ди не је ура ђен Глав ни про је кат 

оп ти мал ног ко ри шће ња во да Гор ње Зе те ко јим је де фи ни са-
но пре во ђе ње ви шко ва во да у аку му ла ци је. У ме ђу вре ме ну 

на ло ка ли те ту По клон ци, за по тре бе до дат ног во до снаб-
дије ва ња Ник ши ћа у љет њем пе ри о ду из гра ђен је си стем 
бу на ра чи је се ло ка ци је на ла зе у бли зи ни већ про јек то ва не 
тра се ту не ла Зе та-Кру пац. Има ју ћи у ви ду бри гу од ре ђе них 

дру штве них струк-
ту ра да би пре во-
ђе ње во да мо гло 
има ти евен ту ал ног 
штет ног ути ца ја на 
ква ли тет во да по-
кло нач ких бу на ра и 
Круп ца као и од го-
во ран при ступ по-
сло вод ства ЕПЦГ за 
све аспек те за шти те жи вот не сре ди не, ини ци ра на је из ра да 
Сту ди је ути ца ја пре во ђе ња во да Гор ње Зе те у аку му ла ци је 
Кру пац и Сла но на бу нар ско из во ри ште По клон ци.

Ак тив ност је по вје ре на Енер го про јект-хи дро ин же ње-
рин гу - Бе о град, ко ји је у пе ри о ду од го ди ну да на из вр шио 
ње ну ре а ли за ци ју.

Надзор на изради Студије повјерен је Небојши Грбовићу, 
главном инжењеру у Служби развоја, а ци ље ви и за да ци 
Студије су би ли де фи ни са ни Про јект ним за дат ком, а глав-
ни циљ је иден ти фи ко ван као ути цај пре во ђе ња во да ри је ке 
Зе те на ква ли та тив не осо би не аку му ла ци је Кру пац и бу нар-
ског из во ри шта По клон ци. Осим ње га, сту ди ја се ба ви ла и 
утвр ђи ва њем кван ти та тив них про мје на ка рак те ра карст не 
из да ни По клон ци у функ ци ји по вре ме них пре во ђе ња во-
да Гор ње Зе те (пре во ђе ње би се од ви ја ло са мо у усло ви ма 
сред њих и по ве ћа них про ти ца ја во да, док се не би вр ши ло у 
ма ло вод ном пе ри о ду го ди не ка да су у функ ци ји по кло нач-
ки бу на ри);као и ана ли зом би лан са во да Круп ца у усло ви ма 
екс пло а та ци је под зем них во да по кло нач ке из да ни.

С об зи ром на глав ни за да так Сту ди је, у окви ру ње је 
ура ђен и ма те ма тич ки мо дел си му ла ци је кључ них па ра-
ме та ра ква ли те та во де аку му ла ци је Кру пац на ба зи по-
сто је ћих под ло га као и ис тра жних ра до ва у то ку из ра де 
Сту ди је. Сви ре зул та ти ана ли за ква ли те та во да ко ји су 
до би је ни у то ку из ра де сту ди је, са хи дро ло шким, кли ма-
то ло шким и то по граф ским под ло га ма ко ри сти ли су као 
по ла зи ште за из ра ду ма те ма тич ког мо де ла за си му ла ци ју 
кључ них па ра ме та ра ква ли те та во де, ура ђе ног од стра не 
гру пе струч ња ка са Гра ђе вин ског фа кул те та - Бе о град. 
Усво јен је ли ниј ски ма те ма тич ки мо дел као ре пре зен та-

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Студијa утицаја превођења вода Горње Зете у 
акумулације Крупац и Слано на бунарско извориште 
Поклонци показала да се не могу очекивати негативни 
утицаји превођења на квалитет вода акумулација, па 
самим тим ни на бунарско извориште 

Локацоје узимања узорака: Сл. 1. Ри је ка Зе та - про фил За врх

Сл. 2 Бу на ри По клон ци

Небојша Грбовић
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ти ван, од но сно као мо дел до вољ ног ни воа сло же но сти 
ко ји мо же да од го во ри по ста вље ном за дат ку на осно ву 
рас по ло жи вог оби ма ула зних по да та ка. У то ку ре а ли за-
ци је Сту ди је из вр ше но је из во ђе ње ис тра жних ра до ва ко-

је се са сто ја ло од: узи ма ња и ис пи ти ва ња узо ра ка во де из 
бу на ра на По клон ци ма, ри је ци Зе ти (За врх) и три про фи-
ла на три ду би не у аку му ла ци ји Кру пац, као и из ра да пи-
е зо ме тра на По клон ци ма и осма тра ња ни воа под зем них 
во да по про гра му осма тра ња.

Та ко ђе, из вр ше не су хи дра у лич ко-хи дро ло шке ана ли зе 
и утвр ђен ути цај екс пло а та ци је во да По кло на ца на би ланс 
аку му ла ци је Кру пац.

У скла ду са до би је ним ре зул та ти ма, Сту ди ја да је кра так 
еко ло шки аспект пре во ђе ња во да, као и пред ви ђе не мје ре и 
ак тив но сти ко је тре ба спро ве сти у ци љу евен ту ал них не га-
тив них ути ца ја пре во ђе ња.

Ва жно је на по ме ну ти да је сту диј ска до ку мен та ци ја ура-
ђе на у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом Цр не Го ре 
и Ди рек ти ва ма Европ ске уни је.

На осно ву не ко ли ко гру па ак тив но сти ко је су ре а ли зо ва-
не кроз фи на ли за ци ју сту ди је тре ба по себ но апо стро фи ра-
ти ње не за кључ ке и пре по ру ке. 

У хи дро ге о ло шком сми слу, на кон оба вље них де таљ них 
хи дро ге о ло шких рад њи и ана ли за за кљу че но је да по сто-
ји хи дра у лич ка по ве за ност ри је ке Зе те, из во ра По клон ци 
(612,8мнм), кру пач ке аку му ла ци је и по кло нач ке из да ни. 
Ре зул та ти ма осма тра ња ни воа под зем них во да и упо ре ђе-
њем са днев ним ко та ма аку му ла ци је, утврђено је да по сто ји 
ди рект на ве за аку му ла ци је Кру пац и бу нар ског из во ри шта 
По клон ци. Прак тич но, то зна чи да се из дан ске во де при-
хра њу ју од аку му ла ци је, из у зев у слу ча је ви ма кад се ни вои 
Круп ца на ла зе ис под ко те 618,ка да се при хра њи ва ње ма-
њим ди је лом оба вља на ра чун ри је ке Зе те.

Да кле, у усло ви ма по вре ме ног пре во ђе ња во да Зе те у 
аку му ла ци ју Кру пац, то прак тич но зна чи, да ће се ути цај 
на бу нар ско из во ри ште По клон ци ма ни фе сто ва ти кроз па-
ра лел но по ве ћа ва ње ни воа во да у је зе ру и у под зе мљу, што 
као по сле ди цу има по зи тив но по ве ћа ва ње спе ци фич не из-
да шно сти и екс пло а та ци о не из да шно сти са мих бу на ра. У 
пе ри о ди ма ни жих во до ста ја у аку му ла ци ји, ље ти, ка да је 
ве ћи ути цај ри је ке Зе те на при хра њи ва ње по кло нач ке из-

да ни, пре во ђе ња не би ни би ло, сход но глав ној про јект ној 
до ку мен та ци ји пре во ђе ња во да Гор ње Зе те у Кру пац.

На осно ву хи дро ло шко-хи дра у лич ких ана ли за и про ра-
чу на, кон ста то ван је за не мар љив ути цај ра да, од но сно екс-
пло а та ци је из во ри шта По клон ци (150–200 л/с у љет њем 
пе ри о ду) на уку пан би ланс во да аку му ла ци је Кру пац. 

За кљу чу је се да ље, да ће се у усло ви ма пре во ђе ња во да 

Сл.3.Ис пи ти ва ни про фи ли на аку му ла ци ји Кру пац

Сл.5. Упо ред ни при каз ко ле ба ња ви воа под зем них во да у бу на ру Б-8 и аку му ла ци је Кру пац

Сл.4  По ло жај из во ри шта По клон ци

Сл.6. Ко ре ла ци о на ве за ни воа во де аку му ла ци је Кру пац 

СТРУЧНИ ПРИЛОГ
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Гор ње Зе те у Кру пац, знат но по бољ ша ва ти оп шти ре жим и 
би ланс во да са ме аку му ла ци је.

На ба зи кри те ри ју ма ква ли те та во да, упо ре ђи ва њем до-
би је них ре зул та та ис пи тив ња ква ли те та во да за све три ло-
ка ци је (По клон ци, Зе та, Кру пац) у 2009 го ди ни, до ла зи се 
до за кључ ка да све ове во де има ју ја ко слич не фи зич ко-хе-
миј ске и ми кро би о ло шке ка рак те ри сти ке, што је ди рек тан 
до каз чи ње ни ци да су хи дра у лич ки по ве за не.

Ве о ма је ва жно ис та ћи да сво јим основ ним фи зич ко хе-

миј ским ка рак те ри сти ка ма, во де бу на ра По клон ци, ри је ке 
Зе те и аку му ла ци је Кру пац, од го ва ра ју ди рек ти ва ма Европ-
ске уни је за во ду на мије ње ну за људ ску упо тре бу-во да за 
пи ће (98/83/ЕЦ).

За по тре бе Сту ди је ура ђе не су и хи дро би о ло шке ана ли-
зе во да Круп ца на ба зи ко јих је из вр ше на ка те го ри за ци ја 
је зе ра на осно ву тро фич ког кри те ри ју ма и за кљу че но је да 
аку му ла ци ја има од ли чан до до бар еко ло шки ста тус, што 
зна чи да је аку му ла ци ја Кру пац на гра ни ци из ме ђу оли го-
троф них и ме зо троф них је зе ра. 

С об зи ром да је у Сту ди ји раз ви јен ли ниј ски мо дел 
про мје на основ них па ра ме та ра ква ли те та во да је зе ра 
Кру пац, исти пред ста вља до бру осно ву за мо де ли ра ње 
про мје на па ра ме та ра ква ли те та те се мо же ко ри сти ти 
за даљ ну ка ли бра ци ју и ева лу а ци ју ефе ка та по је ди них 
упра вљач ких од лу ка. 

На осно ву по ре ђе ња из мје ре них и си му ли ра них ври јед-
но сти па ра ме та ра, кон ста то ва но је вр ло до бро сла га ње, на 
осно ву че га се мо же прет по ста ви ти да мо дел до бро опи су је 
основ не би о хе миј ске и фи зич ке про це се у је зе ру. 

Да је се и пре по ру ка ко ри сно сти даљ њег че тво ро ци клу-
сног мје ре ња то ком го ди не ка ко би се бо ље вр ши ло при ла-
го ђа ва ње раз ви је ног мо де ла.

Дакле, сва ис пи ти ва ња ква ли те та во да ри је ке Зе те 
оба вље на то ком 2009 го ди не, по ка зу ју, да се у при ли ка ма 
ка кве су би ле за сту пље не то ком го ди не, не мо гу оче ки ва-
ти не га тив ни ути ца ји пре во ђе ња на ква ли тет во да аку му-
ла ци је Кру пац, па са мим тим ни на бу нар ско из во ри ште 
По клон ци.

По се бан ак це нат Сту ди ја ста вља на мо гу ћа по тен ци-
јал на, екс це сна за га ђе ња уз вод но од бу ду ћег за хва та и као 
нај вје ро ват ни је тре ти ра мо гу ће за га ђе ње ор ган ског по ри-
је кла. Та кво за га ђе ње би као по сле ди цу има ло по ве ћа ње 
ну три је на та, па је код раз ви је ног мо де ла ура ђе на си му ла-
ци ја хи по те тич ког по ве ћа ња кон це тра ци је азо та, уз ре ал-
но оче ки ва ње да би ова кве си ту а ци је има ле крат ко ро чан 
ефе кат на ква ли тет во де у је зе ру. Ипак, у ци љу сво ђе ња 
ова квих си ту а ци ја на ми ни мум пред ла же се и од го ва ра-
ју ћи си стем осма тра ња ква ли те та во да ри је ке Зе те. У за-
кључ ци ма се на гла ша ва да се при мје ном мје ра са ни тар ног 
уре ђе ња слив ног под руч ја ри је ке Зе те, ану ли ра ју по тен-
ци јал но не га тив ни ути ца ји на ква ли тет во де по кло нач ких 
бу на ра и аку му ла ци је Кру пац, ка ко у са да шњем ста њу, та-
ко и у усло ви ма им пле мен та ци је про јек та пре во ђе ња во да 
Гор ње Зе те у Кру пац.

На кра ју, тре ба на по ме ну ти да је Сту ди ја до би ла углав ном 
нај ви ше оцје не од струч них ли ца у ЕПЦГ и да сли је ди да ља 
за кон ском ре гу ла ти вом утвр ђе на про це ду ра ре ви зи је као и ње-
на пре зен та ци ја за ин те ре со ва ним струк ту ра ма.

Небојша Грбовић, дипл.инж. геологије

Сл.7. Кла си фи ка ци ја аку му ла ци је Кру пац у од но су на оп сег тро фич ког 
ста ту са и про цје на еко ло шког ста ту са

Сл.8.По ре ђе ње из мје ре них и мо де ли ра них ве ли чи на на про фи лу I
(бра на-ку па ли ште) за 05.02.2009 год.

По ре ђе ње из мје ре них и мо де ли ра них ве ли чи на на про фи лу I 
(бра на-ку па ли ште) за 09.09.2009 год.

Сл.9.Ми кро би о ло шке ка рак те ри сти ке ри је ке Зе те у 2009 го ди ни
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СТРУЧНИ РАД 

НУ КЛЕ АР КЕ ОПЕТ У МО ДИНУ КЛЕ АР КЕ ОПЕТ У МО ДИ
Ну кле ар ка у Бу ше ру 

кре ће са ра дом кра јем ље та

А том ска цен тра ла у Бу ше ру, у Ира ну, би ће пу ште на у рад, као што је и ла ни ра-
но, до кра ја ље та 2010. го ди не, из ја вио је пред сјед ник ру ске Др жав не кор-

по ра ци је за атом ску енер ги ју Сер геј Ки ри јен ко.
„При пре ма атом ске цен тра ле у Бу ше ру се од ви ја  пла ну и до кра ја ље та је пла-

ни ра но пу шта ње у рад“, ка зао је Ки ри јен ко.
Ну кле ар ку у Бу ше ру по че ле су да гра де још 1975. го ди не ње мач ке ком па ни је, 

али су од у ста ле од уго во ра по сли је ре во лу ци је у Ира ну и уво ђе ња аме рич ког ем-
бар га за ис по ру ке ви со ких тех но ло ги ја тој зе мљи, под сје ћа аген ци ја РИА Но во сти.

У ја ну а ру 1995. го ди не ру ска ко ро ра ци ја „За ру бе жа то ме нер го строј“ и Ор га-
ни за ци ја за атом ску енер ги ју Ира на (OAEI) су у Те хе ра ну пот пи са ли уго вор о до-
град њи пр вог бло ка ну кле ар ке. Ру си ја се оба ве за ла да ис по ру чи је дан ре ак тор 
ти па VVER – 100, ну клер но го ри во и да об у чи иран ске струч ња ке.

Ру си ја и Иран су у фе бру а ру 1998. го ди не до го во ри ле да ру ске фир ме пот но 
за вр ше зград њу ну кле ар ке. Из град ња је тре ба ло да бу де за вр ше на ју ла 1999. го-
ди не, али су ро ко ви пу шта ња у екс пло а та ци ју до са да стал но од ла га ни.

Тан југ

По че так из град ње 
НЕ „Бе ле не“ у Бу гар ској

Б у гар ска се на да да ће уско ро про на ћи стра те шког ин ве сти то ра за ре а ли за-
ци ју про јек та но ве НЕ „Бе ле не“, чи ја би из град ња мо гла по че ти већ 20011. 

го ди не, из ја вио је бу гар ски ми ни стар еко но ми је.
Он је про је кат „Бе ле не“ опи сао као „ве о ма бо лан“ због по те шко ћа у ре а ли за-

ци ји, пја ча них гло бал ном еко ном ском кри зом, ко ја је до ве ла до по вла че ња прет-
ход ног стра те шког стра ног ин ве сти то ра, ње мач ке енер гет ске ком па ни је RWE, у 
је сен 2009. го ди не, пре ни је ле су аген ци је.

„Бу гар ска на ста вља да тра жи ин ве сти то ра и да се на да да ће има ти до бре ви-
је сти до кра ја апри ла“, из ја вио је ми ни стар.      

„Ако све про ђе ка ко тре ба,из град ња елек тра не „Бе ле не“ ће би ти за по че та 
2011. го ди не, а про из вод ња елек трич не енер ги је по кре ну та 2014.“, ре као је он.

Аген ци ја Итар-Тас под сје ћа да је ру ска вла да је дан од ва жни јих за го ва ра ча 
из град ње ну кле ар ке у Бу гар ској и да је спре на да обез би је ди кре дит од го то во 2 
ми ли јар де € у на ред не дви је го ди не ка ко се зград ња тог по стро је ња не би ви ше 
од ла га ла.

Тан југ
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