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Микеланђело Меризи Каравађо: Нарцис на извору - Микеланђело Меризи Каравађо: Нарцис на извору - 
ликовна материјализација грчког мита о лијепом мпладићу за кога ликовна материјализација грчког мита о лијепом мпладићу за кога 
је "огледало" воде било кобно. Иначе му је пророк предвиђао дуг је "огледало" воде било кобно. Иначе му је пророк предвиђао дуг 
живот уколико не упозна самог себе. Али, он је, угледавши свој лик живот уколико не упозна самог себе. Али, он је, угледавши свој лик 
у води , читаве дане проводио наднесен над мирном површином у води , читаве дане проводио наднесен над мирном површином 
језера и, заљубљен у себе, умро од неостварене чежње. Богови су језера и, заљубљен у себе, умро од неостварене чежње. Богови су 
га претворили у цвијет нарцис, а Каравађо у персонификацију га претворили у цвијет нарцис, а Каравађо у персонификацију 
чежње и заљубљености (самозаљубљености).чежње и заљубљености (самозаљубљености).
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(Уље на платну "Нарцис на извору"  чува се у палати Барбарини у Риму, као дјело непроцјењиве вриједности) (Уље на платну "Нарцис на извору"  чува се у палати Барбарини у Риму, као дјело непроцјењиве вриједности) 
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П Р О ФИ ТП Р О ФИ Т
Ф ран цу ски - pro fi t, ита ли-

јан ски - pro fi  to, ла тин ски - 
pro fec tus - до бит, за ра да, ко рист 
– ви шак ври јед но сти као плод 
уло же ног ка пи та ла и циљ сва ке 
про из вод ње.

На кон 14 го ди на по сло ва ња са 
гу бит ком, не кад и по 30 ми ли о на 
еура, Елек тро при вре да је по сло-
ва ње за 2009. го ди ну за вр ши ла са 
до бит ком од 4,12 ми ли о на еура. 
Ви ше од из но са ра ду је са ма чи ње-
ни ца да је оства рен про фит. 

Оту да он и у увод ни ку као из-
раз оно га што је у овом тре нут ку, 
по мом „уну тра шњем дик та ту“ 
- битно. Иако је апо стро фи ра ње 
по зи тив ног по сло ва ња Дру штва 
мо гло до ћи и мно го ра ни је, јер је 
то би ло са свим из вје сно,  увје ре ни 
смо да је пра ви тре ну так за то, 
ипак, зва нич но усва ја ње из вје шта-
ја и зва нич но из не се не оцје не и кон-
ст ата ци је да ис ка за ни по зи тив ни 
ре зул тат по се бо ра ду је што се на 
овај на чин учвр шћу је увје ре ње да 
је Елек тро при вре да на кон ско ро 
де це ни ју и по иза шла из фи нан сиј-
ске ре це си је, да се кон со ли до ва ла 
и да ула зи у фа зу ма те ри јал ног ја-
ча ња и ди на мич ног раз во ја.

Тре ба, ме ђу тим, овим по во дом 
ис та ћи и чи ње ни цу да оства ре ни 
ре зул тат по сло ва ња у го ди ни гло-
бал не кри зе, ни је по сље ди ца ан га-
жо ва ња упра вљач ких и ме на џер-
ских струк ту ра са мо у тој го ди-

ни, већ и до брог во ђе ња Ком па ни је 
то ком по сљед њих не ко ли ко го ди-
на, при че му по себ но тре ба из дво-
ји ти је дан ве о ма ри зи чан по тез с 
кра ја 2008, ка да је на осно ву са-
вје сног пра ће ња кре та ња ци је на 
елек трич не енер ги је на европ ском 
тр жи шту, али и ста ња у при вре-
ди, од лу че но да се рас пи са ни тен-
дер за не до ста ју ћу елек трич ну 
енер ги ју по ни шти и са че ка оче ки-
ва ни, по вољ ни ји тре ну так. До бра 
про цје на, у чи јој осно ви је би ла до-
бра ин фор ми са ност, за по сље ди-
цу је има ла пун по го дак. По ско ро 
упо ла ни жој ци је ни од прет ход но 
по ну ђе не обез би је ђе на је цје ло куп-
на на бав ка, а ри јеч је о де се ти на-
ма ми ли о на еура уште де. Отуда 
и профит.

Ме ђу тим, пре ма оче ки ва њи ма 
ово би тре ба ло да бу де тек по-
че так про фи та бил ног по сло ва ња 
на ше иначе успје шне ком па ни је. 

Ж. Ћет ко вић

У В О Д Н И К

Микеланђело Меризи Каравађо: Нарцис на извору - 
ликовна материјализација грчког мита о лијепом мпладићу за кога 
је "огледало" воде било кобно. Иначе му је пророк предвиђао дуг 
живот уколико не упозна самог себе. Али, он је, угледавши свој лик 
у води , читаве дане проводио наднесен над мирном површином 
језера и, заљубљен у себе, умро од неостварене чежње. Богови су 
га претворили у цвијет нарцис, а Каравађо у персонификацију 
чежње и заљубљености (самозаљубљености).
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Д е ве та ре дов на сјед ни ца Од бо ра ди рек-
то ра ЕПЦГ ко јом је пред сје да вао Ср-

ђан Ко ва че вић одр жа на је 26. ма ја у Ник ши-
ћу, са че ти ри од укуп но се дам чла но ва овог 
ор га на, да кле на иви ци кво ру ма, с тим што 
су, као и до са да чла но ви Ђу ли ја но Цу ко ли 
и Ре на то Ра ва не ли, као и пред став ник А2А  
Еми лио Ма јан ди би ли при сут ни пре ко мул-
ти ме ди јал не ве зе. 

Као и на прет ход ним сјед ни ца ма зва нич-
ни пре во ди о ци су би ли Ива на Зец Ба ра шин и 
Ма ри ја Ра до ји чић чи ји се си мул та ни пре во ди 
сма тра ју зва нич ним.

Отва ра ју ћи сјед ни цу, пред сјед ник Ср ђан 
Ко ва че вић је из нио дви је по вољ не ин фор ма-
ци је: да су се А2А и ЕПЦГ на шли ме ђу че-
ти ри ком па ни је ко је су про шле пре тква ли фи-
ка ци о ни тен дер за из град њу ХЕ на Мо ра чи 
и да Елек тро при вре да Цр не Го ре ни је уза-
луд по тро ши ла 20 хи ља да еура уче ству ју ћи 
у фи нан си ра њу ник шић ких ал пи ни ста ко ји 
су успје шно за вр ши ли по ду хват "осва ја ња" 
Монт Еве ре ста, на чијем врху су, поред цр но-
гор ске, по ста ви ли и за ста ву Елек тро при вре де 
Цр не Го ре.

Још једна констатација предсједника 
Одбора директора обиљежила је рад 
ове сједнице. Наиме, Ковачевић је казао 
да је сједници овог органа претходила 
координација те да је добро припремљена, 
а то се одразило на вријеме њеног трајања. 

Ина че, днев ни ред ове сјед ни це се од но сио на 
Пред лог ма те ри ја ла за осму ре дов ну Скуп-
шти ну ак ци о на ра, за тим Из вје штај о по-
сло ва њу ЕПЦГ у пр вом квар та лу 2010. го-
ди не, По зи ци о ни ра ње ЕПЦГ у Пр вој бан ци 
Цр не Го ре и не ко ли ко те ку ћих пи та ња ме ђу 
ко ји ма: фор ми ра ње Ор га ни за ци о ног од бо-
ра за оби ље жа ва ње Да на Дру штва, уче шће 
у ор га ни за ци ји из ло жбе сли ке „Нар цис на 

из во ру“ ита ли јан ског сли ка ра Ка ра ва ђа и 
рас пи си ва ње тен де ра за  оси гу ра ње имо ви-
не Дру штва.

Без примједби на 
материјале за Скупштину 

Р аз ма тра ње Пред ло га ма те ри ја ла за осму 
ре дов ну Скуп шти ну ак ци о на ра се од но-

си ло на пет пи та ња и то: фи нан сиј ске ис ка зе 
ЕПЦГ за 2009. са из вје шта јем ре ви зо ра, Из-
вје шта ј о по сло ва њу Дру штва за 2009. го ди-
ну, из бор ре ви зо ра, те раз ре ше ње и из бор чла-
но ва Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ. 

По во дом фи нан сиј ских ис ка за и ми шље-
ња ре ви зо ра чла но ве Од бо ра је упо знао Ма-
си мо Са ла, а Од бор је сво јом од лу ком утвр-
дио пред лог од лу ке о усва ја њу фи нан сиј ских 
ис ка за и упу тио га Скуп шти ни ак ци о на ра и 
при том, по себ ним за кључ ком за ду жио се-
кре та ра Дру штва да при пре ми за хтјев Са-
вје ту за при ва ти за ци ју за ра зр је ше ње мо гу ће 

ко ли зи је, у на ред ним го ди на ма, по пи та њу 
рас по дје ле про фи та из ме ђу од ред би За ко на 
о при вред ним дру штви ма на кон прет ход ног 
на ми ре ња књи же них гу би та ка у по сло ва њу 
и Ку по про дај ног уго во ра за кљу че ног из ме ђу 
Вла де ЦГ и А2А о до ка пи та ли за ци ји и дје-
ли мич ној при ва ти за ци ји ЕПЦГ по ко ме се 60 
од сто оства ре не до би ти оба ве зно усмје ра ва 
за ис пла ту ди ви ден де. 

Ма си мо Са ла је ре фе ри сао и о по сло ва њу 
ЕПЦГ за 2009. го ди ну, а на кон рас пра ве о из-
вје шта ју о по сло ва њу Од бор је утвр дио пред-
лог од лу ке о усва ја њу тог из вје шта ја и упу тио 
га Скуп тши ни ак ци о на ра на усва ја ње. 

Исто та ко, Од бор је утвр дио и пред лог 
од лу ке о из бо ру ре ви зо ра, за тим пред лог о 
раз ре ше њу и из бо ру чла но ва Од бо ра ди рек-
то ра и упу тио их Скуп шти ни на раз ма тра ње 
и усва ја ње.

Позитивно пословање 
у I кварталу

У сво је ни су, у фор ми за кљу ча ка, и фи-
нан сиј ски ис ка зи и Из вје штај о по-

сло ва њу ЕПЦГ за пр ви квар тал 2010. го ди не 
о ко ји ма је та ко ђе ре фе ри сао Ма си мо Са ла. 
Усвајање периодичних финансијаких исказа 
и извјештаја о пословању сада је, наиме, 
законска обавеза, рекао је овом приликом 
предсједник Одбора Срђан Ковачевић, који 
је, између осталог, оцијенио да је ситуација 
у ЕПЦГ јако добра, тј. да је пословање 
позитивно. Нарочито је добра производња ел. 
енергије не само у I кварталу, него и у априлу 
и то за 30% у односу на план, а за првих пет 
мјесеци године произведено је чак 500 GWh 
више од плана.

На кон ових за кљу ча ка Од бор је за ду жио 
ме наџ мент Дру штва да са чи ни ана ли зу не га-
тив них ефе ка та но вих та ри фа и ци је на на до-
хо дак Дру штва. 

О свим на ве де ним пи та њи ма, о ко ји ма 
смо ов дје ин фор ми са ли у нај кра ћем, у овом 
бро ју Ли ста до но си мо де таљ не из вје шта је са 
Скуп шти не ак ци о на ра о тим питањима, бу ду-
ћи да их тај ор ган зва нич но усва ја.

О односима са Првом банком

И у на ред ној тач ки днев ног ре да - Пред-
лог од лу ке о уче шћу у до ка пи та ли-

за ци ји Пр ве бан ке ЦГ, чла но ве Од бо ра ди-
рек то ра је упо знао опет Ма си мо Са ла. (Ово 
је би ла ње го ва сјед ни ца). Од бор је при хва тио 
ин фор ма ци ју о до кап ши та ли за ци ји Пр ве бан-
ке ЦГ, од но сно при хва ће на је по ну да Пр ве 

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

р р ру р
намирења књижених губитака у пословању

ко ли зи је, у на ред ним го ди на ма, по пи та њу
рас по дје ле про фи та из ме ђу од ред би За ко на
о при вред ним дру штви ма на кон прет ход ног

Припрема за 
Скупштину акционара
* Добро припремљени материјали као и предлози одлука и закључака 
по свим питањима - допринос ефикасном раду Одбора
* Позитивно пословање и у 2009. години и у првом кварталу 2010. године
* Производња изузетно добра - у априлу 30% преко плана

Са сједнице Одбора директора

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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бан ке и одо бре но уче шће ЕПЦГ у ње ној до-
ка пи та ли за ци ји ку по ви ном 14.277 но во е-
ми то ва них ак ци ја по но ми нал ној ци је ни од 
127,82 еура по ак ци ји у укуп ној ври јед но сти 
1.824.886 еура што ће би ти из вр ше но бер зан-
ском тран сак ци јом. 

На кон то га до не се на је и од лу ка по ко јој 
ЕПЦГ као ква ли фи ко ва ни ак ци о нар ове бан-
ке пред ла же да ње на Скупш ти на ак ци о на ра 
раз ри је ши ду жно сти чла на Од бо ра ди рек то-
ра бан ке Вој ку Ћа ла сан и умје сто ње иза бе ре 
Ма си ма Са лу. 

У на став ку сјед ни це Од бо р је раз ма трао 
те ку ћа пи та ња и то: Фор ми ра ње ор га ни за-
ци о ног од бо ра за оби ље жа ва ње Да на Дру-
штва, уче шће у ор га ни за ци ји из ло жбе Ка-
ра ва ђо ве сли ке "Нар ци со" и пи та ње оси-
гу ра ња имо ви не Друш тва.

Историја, култура, спорт 
    

С а пред ло гом од лу ке о фор ми ра њу ор га-
ни за ци о ног од бо ра за оби ље жа ва ње Да-

на Дру штва Од бор је упо знао се кре тар пред у-
зе ћа Ми ли во је Ву ја чић, а за тим је до не се на 
и од лу ка пре ма којој Ор га ни за ци о ни од бор 
за оби ље жа ва ње 100 го ди на Елек тро при вре-
де Цр не Го ре и 50 го ди на ХЕ Пе ру ћи ца чи не: 
Ср ђан Ко ва че вић, пред сјед ник и чла но ви: 
Ђу ли ја но Цу ко ли, Ми о драг Ча но вић, Ен-
ри ко Ма лер ба, Ма си мо Са ла, Мир ко Ки-
ли бар да и Зо ран Осто јић. 

За да так Ор га ни за ци о ног од бора је да 
при пре ми и ре а ли зу је оби ље жа ва ње овог 
дво стру ког ју би ле ја, да утвр ди про грам све-
ча но сти, за тим да утвр ди про јек ци ју фи нан-
сиј ских сред ста ва за ње го ву ре а ли за ци ју ко-

ја ће се вр ши ти по прет ход ној са гла сно сти 
Од бо ра ди рек то ра. Ор га ни за ци о ни од бор ће 
ре дов но ин фор ми са ти Од бор ди рек то ра Дру-
штва о ре а ли за ци ји про гра ма, а мо же фор ми-
ра ти по себ не рад не ти мо ве за оства ри ва ње 
по је ди них дје ло ва про гра ма, закључено је. 

Око уче шћа у ор га ни за ци ји из ло жбе Ка-
ра ва ђо ве сли ке 
"Нар ци со" ЕПЦГ 
се при ду жи ла 
ком па ни ји А2А 
као су ор га ни за-
то ру уче ству ју ћи 
са 20.000 € и о 
то ме јед но гла сно 
до ни је ла од лу ку. 

Та ко ђе је до-
не се на и од лу ка 
о при хва та њу из-
вје шта ја: „Ева лу-
а ци ја по сто је ћег 
про гра ма оси гу-
ра ња и пре по ру ка 
за об но ву у 2010. 
го ди ни“   бро ке ра 
оси гу ра ња Marsh 
д.о.о. Бе о град од 
30. апри ла 2010. 
го ди не.

У ци љу бла го вре ме ног за кљу чи ва ња уго-
во реа о оси гу ра њу имо ви не ЕПЦГ Од бор је 
за кљу чио да хит но тре ба спро ве сти по сту-
пак јав не на бав ке у скла ду са За ко ном, а за 
ре а ли за ци ју овог по сла за ду же ни су из вр шни 
ди рек тр Дру штва и ње гов по моћ ник - Ен ри ко 
Ма лер ба и Ма си мо Са ла.

На крају сједнице, са успје хом пла ни-

нар ско-сму чар ског клу ба Ја во рак и за хтје-
вом Ва тер по ло и пли вач ког са ве за Цр не Го ре 
чланове Одбора директора је упо знао Ми о-
драг Ча но вић.

У ве зи с тим Од бор је оци је нио да је 
ус по ста вље на по слов на са рад ња са Ва-
тер по ло и пли вач ким са ве зом Црне Горе и 

Пла ни рар ско-сму чар ским дру штвом Ја во-
рак из Ник ши ћа, као из у зет но успје шним 
спорт ским ко лек ти ви ма, ко ри сна са аспек-
та мар ке тин шке про мо ци је ЕПЦГ на на-
ци о нал ном и ме ђу на род ном  пла ну, па је 
овла шћен из вр шни ди рек тор Дру штва да 
до не се од лу ку о спон зо ри са њу ових спорт-
ских ко лек ти ва.

Ж. Ћетковић

Ре кли су...

При ча о Та ри ни је за вр ше на
- При чу о пре во ђе њу ви шка во де Та ре у Мо ра чу не 

тре ба за тва ра ти, по но вио је ми ни стар еко но ми је Бран-
ко Ву јо вић по во дом оцје на o ми мо и ла же њу у ста во ви-
ма ре со ра Вла де ко јим он упра вља и Ми ни стар ства 
уре ђе ња про сто ра и за шти те жи вот не сре ди не.

- Ја сно је да по сто ји Де кла ра ци ја о за шти ти Та ре 
и да је то ува же но про стор ним пла ном др жа ве и да 
ни је пред ви ђе но пре во ђе ње во де, што не зна чи да 
је при ча ти ме за вр ше на. Цр на Го ра тре ба па жљи во 
да ана ли зи ра мо гућ ност ко ри шће ња хи дро по тен-
ци ја ла и тех нич ки, еко ном ски и еко ло шки ра ди у том смје ру. То је ду га 
и ком пли ко ва на про це ду ра ко ја би под ра зу ми је ва ла из мје ну по сто је-
ћих ака та и до го во ре  ко је зах ти је ва ју ме ђу на род ни стан дар ди ка да се 
ра ди о тој вр сти ин ве сти ци ја, из ја вио је Ву јо вић.

Ми ни стар Ву јо вић је у ин тер вјуу „Ви је сти ма“ 5. ју на ре као да би би ло 
оправ да но отво ри ти при чу о мо гућ но сти пре во ђе ња ви шка во де Та ре у ри-
је ку Мо ра чу, али да би ме ђу на род на за јед ни ца у то ме има ла пре суд ну уло гу.

- Не тре ба за о би ћи ни при чу о Би лећ ком је зе ру, гдје Цр на Го ра има 
вод не ка па ци те те ко је би тре ба ло ис ко ри сти ти, ка зао је ми ни стар и 
до дао да тре ба ис ко ри сти ти све енер гет ске по тен ци ја ле.

По во дом то га из Ми ни стар ства за уре ђе ње про сто ра и за шти ту 
жи вот не сре ди не су под сје ти ли да је Та ра под за шти том UNE SCO-а и 
да не ма пре во ђе ња у Мо ра чу.

Са зна је мо...

Ино ви ра се Стра те ги ја 
развоја енер ге ти ке

Вла да Цр не Го ре је од лу чи ла да се ино ви ра ју Стра те-
ги ја раз во ја енер ге ти ке до 2025. го ди не, ко ја је до не се на 
2007. го ди не и Ак ци о ни план за ње но спро во ђе ње. 

- Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке до 2025. го ди не, 
би ла је пред ви ђе на град ња дру гог бло ка ТЕ у Пље вљи-
ма, што ни је ре а ли зо ва но, али је пред ви ђе на град ња 
тер мо е лек тра не код Ма о ча, ко ја ни је би ла пла ни ра на. 
Раз лог за ми је ња ње Стра те ги је је и по ста вља ње под зем-
ног ка бла ка Ита ли ји. При кра ју су и по сло ви из град ње 
да ле ко во да пре ма Ал ба ни ји, а Цр на Го ра је оба ве зна и 
да из гра ди да ле ко вод од Пље ва ља  до Тив та. Као чла ни-
ца Европ ске енер гет ске за јед ни це мо ра мо спро во ди ти 
ди рек ти ве по ко ји ма 20 од сто енер ги је тре ба да бу де 
из об но вљи вих из во ра, а за то ли ко да се сма њи еми си-
ја штет них га со ва и тро шак стру је. У ок то бру тре ба да 
бу де при пре мљен про јект ни за да так ка ко би ино ви ра на 
стра те ги ја би ла ура ђе на за 12 мје се ци. Из ра ду стра те ги-
је фи нан си ра ће Вла да, а но вац ће мо по ку ша ти да до би-
је мо од ме ђу на род них до на то ра, ка зао је ми ни стар еко-
но ми је Бран ко Ву јо вић на кон сјед ни це Вла де од 10. ју на, 
пре ни је ле су под го рич ке „Ви је сти“. 

ИЗ МЕ ЂУ ДВА БРО ЈА

Ивана Зец Барашин и  Марија Радојичић, симултани преводиоци на Одбору директора

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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О сма ре дов на Скуп шти на ак ци о-
на ра Елек тро при вр де Цр не Го ре 

АД Ник шић. одржана је 28. ју на 2010. 
го ди не. По ред ак ци о на ра и пу но моћ ни-
ка - пред став ни ка 98,7 од сто укуп ног 
ка пи та ла Дру штва, Скуп шти ни су при-
су ство ва ли чла но ви Од бо ра ди рек то ра, 
пред ла га чи ма те ри ја ла, и ме наџ мен та 
Елек тро при вре де.

Вла снич ка струк ту ра Дру штва, у од но-
су на VII ре дов ну Скуп шти ну од 28. сеп-
тем бра 2009. го ди не, ни је про ми је ње на: у 
вла сни штву др жа ве је 55 од сто, стра те шког 
парт не ра А2А 47,7 од сто, а прав них и фи-
зич ких ли ца 1,3 од сто ак ци ја. 

Пре ма по да ци ма Цен трал не де по зи-
тар не аген ци је, уку пан број ак ци о на ра 
је 2578, док основ ни ка пи тал Дру штва, 
ко ји је по ди је љен на 125.345.318 обич-
них ак ци ја,  но ми нал не ври јед но сти од 
по 7,6482 €, из но си 958.666.061 €.

Скуп шти на је јед но гла сно усво ји ла 
пред лог из вр шног из вр шног ди рек то ра 
ЕПЦГ Ен ри ка Ма лер бе да његов по моћ-
ник Ран ко Во ји но вић пред сје да ва овом 
скуп шти ном.

Дво тре ћин ска ве ћи на ак ци о на ра је пу-
но прав но од лу чи ва ла по свим тач ка ма, од 
стра не Од бо ра ди рек то ра утвр ђе ног днев-
ног ре да.

По ред 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 ми-
шље њем ре ви зо ра, као и 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, на днев-
ном ре ду су се на шле и од лу ке о из бо ру 

ре ви зо ра Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић, 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 и 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, те Из мје не и до пу не 
и утвр ђи ва ње пре чи шће ног тек ста Ста-

ту та, као и По ли ти ке на кна да Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић

Објек тив ни фи нан сиј ски из вје шта ји

И за бра ни ре ви зор Price Waterhouse 
Coopers (ко ји ће овај по сао, по 

VIII РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВР ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ

Ко нач но до би так
По сле 14 го ди на по сло ва ња са 
гу бит ком, Елек тро при вре да 
је на кра ју 2009. го ди не оства-
ри ла  про фит од 4.142.269 €, 
што учвр шћу је увје ре ње да 
је Ком па ни ја ко нач но иза шла 
из фи нан сиј ске ре це си је, кон-
со ли до ва ла се и ула зи у фа зу 
ма те ри јал ног ја ча ња и ди на-
мич ног раз во ја

Радно предсједништво

Са сједнице Скупштине акционара

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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од лу ци Скуп шти не ак ци о на ра, оба вља-
ти у на ред них го ди ну да на), у скла ду са 
ме ђу на род но при зна тим стан дар ди ма 

је из вр шио фи нан сиј ску ре ви зи ју по-
сло ва ња Елек тро при вре де Цр не Го ре у 
про шлој го ди ни.

По оцје ни ре ви зо ра, на осно ву ис ка-
за них чи ње ни ца, фи нан сиј ски из вје шта-
ји исти ни то и објек тив но, по свим ма-

те ри јал но зна чај ним пи та њи ма по ка зу ју 
фи нан сиј ски по ло жај Дру штва на кра ју 
2009. го ди не, као и ре зул та те по сло ва ња, 

про мје не на ка пи та лу и нов ча не то ко ве за 
на ве де ни пе ри од.

Најважнија констатација у извјештају 

о основ ним по ка за те љи ма по сло ва ња у 
про шлој го ди ни, је да је по сло ва ње оби-
љи жи ла до бит од пре ко 4 ми ли о на €, те 

У свом исцрпном извјештају помоћник 
извршног директора ЕПЦГ Ранко Војиновић 

је, између осталог, казао: 
И поред чи ње ни це да је Елек тро при вре да Цр-

не Го ре ра ди ла у ве о ма сло же ним усло ви ма, ипак 
су, пу ним ан га жо ва њем упра вљач ких и ме наџ-
мен ских струк ту ра и свих за по сле них оства ре ни 
Кон со ли до ва ни би знис план и основ на на че ла 
По слов не по ли ти ке, а ре а ли зо вање и Елек тро-
е нер гет ски би ланс, чи ме је обез би је ђе но уред-
но снаб ди је ва ње свих по тро ша ча елек трич ном 
енер ги јом. И ко нач но,  по сле 14 го ди на по сло-
ва ња са гу бит ком ис ка зан је по слов ни ре зул тат  
са про фи том од 4.142.269 €, што по себ но ра ду је и учвр шћу-
је увје ре ње да је Ком па ни ја напокон  иза шла из фи нан сиј ске 
ре це си је, кон со ли до ва ла се и ула зи у фа зу свог ма те ри јал ног 
ја ча ња и ди на мич ног раз во ја. 

Докапитализација - основна карактеристика 2009.

П о ред успје шно за вр ше ног про це са ре струк ту ри ра ња 
одва ја њем уз осни ва ње Пре но са као по себ ног ак ци о-

нар ског дру штва, по ми шље њу Во ји но ви ћа, основ на ка рак-
те ри сти ка по слов не 2009. год ни не, био је и по сту пак до ка пи-
та ли за ци је са ула ском у ак ци о нар ску струк ту ру стра те шког 
парт не ра спрем ног да зна њем и ка пи та лом уна при је ди рад, 
раз вој и по сло ва ње Ком па ни је и пре у зи ма ње ње ног ме на џер-
ског упра вља ња.

- Пр ва фа за прав ног раз два ја ња Елек тро при вре де Цр не Го ре 
као је дин стве не и вер ти кал но ин те гри са но елек тро е нер гет ске 
ком па ни је за вр ше на је 31.03.2009.го ди не сход но од ред ба ма Ди-
рек ти ве ЕУ 2003/54, цр но гор ског За ко на о енер ге ти ци, пра ви ла 
Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку и за кљу ча ка Вла де Цр не Го-
ре од 19.03.2009.го ди не. Из дво је ном Пре но су пре ни је та је имо-
ви на ври јед на 136.499.341 € нео п ход на за успје шно оба вља ње 
дје лат но сти пре но са, опер то ра пре но са и опе ра то ра тр жи шта и 
оба ве зе од 15.652.826 €. Ти ме је за ври јед ност тзв. чи сте имо ви-
не од 120.846.515 € ума њен основ ни ка пи тал Елек тро при вре де. 
Цио по ступ чак сма ње ња по сто је ћег и фор ми ра ња но вог основ-
ног ка пи та ла из вр шен је пу тем ко рек ци је по сто је ће но ми нал не 
ври јед но сти ак ци ја Елек тро при вре де и утвр ђи ва ња ре ци проч не 
ври јед но сти ак ци ја Пре но са АД Под го ри ца.

Елек тро при вре да Цр не Го ре је еми то ва ла и по ме ђу на-
род ном јав ном тен де ру од лу ком Скуп шти не ак ци о на ра од 
28.09.2009.го ди не про да ла 11.457.357 но вих ак ци ја нај по вољ-
ни јем по ну дја чу ита ли јан ској ком па ни ји А2А. Ти ме је из вр ше-
но по ве ћа ње ка пи та ла за 87.628.157 € а у ак циј ску струк ту ру 
ушао је стра те шки парт нер са 43,7 % ком па ниј ског кап ит а ла 
ко ји је фор ми ран прет ход ном ку по ви ном  ак ци ја у вла сни штву 
фон до ва и упо ред ном ку по ви ном ди је ла др жав ног ка пи та ла и 
ма њин ских ак ци о на ра.

Уз ква ли фи ко ва ност и мо гућ ност сти ца ња ве-
ћин ског вла сни штва у Елек тро при вре ди, али и уз 
оства ри ва ње ве о ма оштрих ин ди ка то ра ком па-
ни ја А2А је до би ла и пра во пе то го ди шњег ме на-
џер ског упра вља ња овим при вред ним дру штвом 
за  шта се при пре ма ла у че твр том квар та лу 2009.
го ди не а пре у зла га 01.03.2010.го ди не.

Сред ства оства ре на до ка пи та ли за ци јом во де се 
на по себ ном ра чу ну Елек тро при вре де као на мјен-
ска за бу ду ће ин ве сти ци је у про из вод не и дру ге ка-
па ци те та ка ко су то од лу чи ли ак ци о на ри на ра ни јим 
скуп шти на ма. 

Ина че, сам про цес до ка пи та ли за ци је пре-
ма чла ну 7а За ко на о при ва ти за ци ји при вре де има и ка рак тер 
при ва ти за ци је као дру штве ног опре дје ље ња па је за то овај 
по сту пак са ра ни је оба вље ним ре струк ту ри ра њем и из два ја-
њем пре но са као ти пич не мо но пол ске дје лат но сти из цје ли не 
на ци о нал не елек тро е нер гет ске ком па ни је имао по вљан ути цај 
на про цес европ ских ин те гра ци ја Цр не Го ре што је за па же но и 
ис так ну то на др жав ном и ме ђу на род ном ни воу.

То ком 2009. го ди не Елек тро при вре да Цр не Го ре је успје ла 
да у пот пу но сти обез би је ди ма те ри јал ну и со ци јал ну си гур ност 
за по сле них као ва жан услов њи хо ве ја че мо ти ви са но сти за 
ква ли те тан рад. Све од ред бе Ко лек тив ног уго во ра су уред но и 
на ври је ме ис по што ва не. Об ра чун и ис пла та за ра да и оста лих 
лич них при ма ња вр ше ни су углав ном у утвр ђе ним ро ко ви ма.

Добро одржавањсе опреме

Т е ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње по стро је ња и опре ме 
као нај бо љи га рант функ ци о ни са ња по сто је ћег елек тро е-

нер гет ског си сте ма вр ше но је у мак си мал но мо гу ћем оби му и 
то ка ко у ди је лу ди стри бу тив не мре же та ко и мо дер ни за ци је 
и оспо со бља ва ња за рад елек тра на. Ту по себ но ми слим на за-
вр ше не ре монт не ра до ве у ТЕ Пље вља ко ји ма је де фи ни тив но 
овај из вор елек трич не енер ги је свр стан у ред нај по у зда ни јих 
те вр сте у ре ги о ну.

Али ни је Елек тро при вре да сво ју ак тив ност све ла са мо на те-
ку ћи рад. У овој го ди ни она је за јед но са стра те шким парт не ром 
от по че ла при пре ме за бу ду ћи, са свим из вје сни раз вој ни ци клус 
за сно ван на ва ло ри за ци ји бо га тог али на жа лост још уви јек не-
ис ко ри шће ног цр но гор ског елек тро е нер гет ског об но вљи вог и 
нео б но вљи вог по тен ци ја ла. Но, о то ме ће сва ка ко од лу чи ва ти ова 
Скуп шти на кад за то до ђе ври је ме. 

И на кра ју мо рам да из ра зим жа ље ње што оства ре ни по зи-
тив ни по слов ни ре зул тат у ви ду до би ти не ће би ти усмје рен ак ци-
о на ри ма. Њи ме се по за ко ну мо ра ју са ни ра ти гу би ци књи же ни у 
прет ход ним го ди на ма али ме наџ мент и  упра ва ком па ни је мо гу 
са из вје сно шћу на ја ви ти да ће се уско ро ова Скуп шти на ба ви ти и 
пи та њем по дје ле ди ви ден ди као крај њем ци љу сва ког ак ци о на-
ра, за кљу чио је Ран ко Во ји но вић.

Ран ко Во ји но вић:
КОН СО ЛИ ДА ЦИ ЈА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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да је одва ја ње Пре но са ума њи ло, а до-
ка пи та ли за ци ја уве ћа ла укуп ни ка пи тал 
Дру штва.

На при ход је, поред повољних цијена,  
ути ца ло сма ње ње уво за елек трич не енер-
ги је са 80 на 46 ми ли о на €, а зна чај но је 
ис та ћи и ма ње тро шко ве за угаљ за ТЕ 
„Пље вља“ ко ји су у 2009. из но си ли 21, 
а го ди ну ра ни је би ли ско ро ду пло ве-
ћи (39 ми ли о на €) образложила је Војка 
Ћаласан, шеф рачуноводства у Сектору 
за економске послове ЕПЦГ.

Фи нан сиј ски из вје штај је јед но гла сно 
усво јен.

При о ри тет сма ње ње гу би та ка 
и по ве ћа ње на пла те

У че ству ју ћи у рас пра ви о из вје-
шта ју о по сло ва њу у 2009. го ди-

ни, Кр сто Сте ва но вић, пред ставник 
Удру же ња пен зи о не ра ЕПЦГ, је изразио 
задовољство постигнутим резултатима 
рада и пословања, али, као и раније, и овог 
пу та, он је ука зао на још уви јек нео прав-
да но ве ли ке ди стри бу тив не гу бит ке, иако 
су у по след њих пет го ди на са 36 „па ли“ на 
22,9 од сто, што ипак ни је до вољ но, већ их 
тре ба до ве сти на ни во зе ма ља у окру же њу, 
као што су, на при мјер у Ср би ји и БиХ.

Ње га, при је све га, за бри ња ва тен ден-
ци ја ра ста ду га пре ма Елек тро при вре ди 
ко ји већ из но си 140 ми ли о на € (90 ми ли-
о на ду гу ју до ма ћин ства, а оста лих 50 ми-
ли о на € ди рект ни и дру ги по тро ша чи). У 
све му ово ме нај ве ћи гу бит ник је ЕПЦГ, 
али и гра ђа ни ко ји ре дов но из ми ру ју сво је 
оба ве зе, рекао је он и додао да се из тог 
раз ло га мо ра се ура ди ти стра те ги ја сма-
ње ња ди стри бу тив них гу би та ка и по ве ћа-
ња на пла те по тра жи ва ња.

По ње го вом ми шље њу, тран сфор ма ци-
ја Елек тро ри вре де, гдје је из гу бље но до-
ста вре ме на, од ви ја се спо ро, а при сут на 
је и инер ци ја ра ни јег пе ри о да, због че га је, 
по ње му, нео п ход но оса вре ме ња ва ње ме-
наџ мен та.

У том сми слу је и на гла сио да је при ва-
ти за ци ја и до ка пи та ли за ци ја ЕПЦГ, ко ја је 
под ра зу ми је ва ла и при ва ти за ци ју Руд ни ка 
угља Пље вља (тзв. „фа мо зни план Б), нај-
бо ље рје ше ње, ка ко би се, ко нач но, уки ну-
ло и по сло ва ње по тро шков ном си сте му.

Са Сте ва но ви ће вом оцје ном о гу би ци-
ма ни је се сло жио Ми ро слав Вук че вић, 
ди рек тор ФЦ Ди стри бу ци ја, ре кав ши да 
су ди стри бу тив ни гу би ци ре ал но ма њи. Ни 
по ре ђе ње са Ср би јом и БиХ ни је од го ва ра-

ју ће због раз ли чи те ме то до ло ги је, баш из 
раз ло га да се код њих ура чу на ва ју и гу би ци 

110 kV по тро ша ча. Уко ли ко би се то ра ди ло 
ов дје, укуп ни гу би ци би би ли мно го ма њи 

не го у по ме ну тим зе мља ма, Уоста лом, ФЦ 
Ди стри бу ци ја се на осно ву соп стве ног про-

гра ма ба ви овом про бле ма ти ком, о че му го-
во ри и по да так да су гу би ци у ди стри бу тив-

К он сти ту тив ној сјед ни ци Од бо ра 
ди рек то ра, ко ја је одр жа на од-

мах по сли је Скуп шти не ак ци о на ра, у 
од су ству нај ста ри јег чла на овог ор га-
на Ђу ли ја на Цу ко ли ја, пред сје да вао 
је, као дру ги по ста ро сти, Ми о драг 
Ча но вић, ко ји је, у име ве ћин ског 
вла сни ка Елек тро при вре де - Вла де 
Цр не Го ре, за пред сјед ни ка Од бо ра 
пред ло жио Ср ђа на Ко ва че ви ћа, ко-
ји је и до са да оба вљао ту функ ци ју.

По ред при сут них чла но ва Од бо ра 
ди рек то ра Миодрага Чановића, Бо-
ри са Бу шко ви ћа и Маура Миља, са 
овим пре дло гом су се, те ле фо нски, сло-
жи ли и од сут ни чла но ви Ни ко ла Мар-
ти но вић, Ђу ли ја но Цу ко ли и Ре на то 
Ра ва не ли, што зна чи да је за пред сјед-
ни ка Од бо ра ди рек то ра у на ред ном 
ман да ту иза бран Ср ђан Ко ва че вић.

За хва лив ши се са ста ву овог од бо ра 
на са рад њи, Ми о драг Ча но вић је ис та-
као да је ЕПЦГ пр ви пут оства ри ла до-
бит, што је за по хва лу. Зна ча јан по сао, по 
ње му, је и до ла зак стра те шког парт не ра 
А2А, озбиљ не ком па ни је ко ја ће Елек-
тро при вре ди ули ти но ву сна гу и ко ја ће 
је у на ред них пет го ди на до ве сти ме ђу 

нај бо ље у ре ги о ну, а Од бо р ди рек то ра 
че ка од го во ран и те жак по сао на ре а ли-
за ци ји број них про је ка та.

По што је из ра зио за до вољ ство 
због на прет ка у ко му ни ка ци ји из ме ђу 
ЕПЦГ и А2А, као и за хвал ност Ср ђа ну 
Ко ва че ви ћу због из у зет но до бре са-
рад ње свих чла но ва Од бо ра ди рек-
то ра, Ма у ро Ми љо је апо стро фи рао 
зна чај упра вља ња тен дер ском про-
це ду ром о из град њи ХЕ на Мо ра чи и 
укљу чи ва ња, А2А, у процесе  енер гет-
ског сек то ра, на ефикасан начин.

Срђан Ковачевић је, међутим, 
закључујући сједницу, оцијенио да 
су из у зет ни про из вод ни ре зул та ти 
у пр вом по лу го ђу 2010, када је већ 
кра јем ју на ис пу њен го ди шњи план 
про из вод ње елек трич не енер ги је 
у Цр ној Го ри (40 од сто више него у 
истом пе ри о ду про шле го ди не, а не-
до ста је све га че твр ти на кWh до ап-
со лут ног го ди шњег ре кор да) до бар 
под стрек за рад ка кав је био од по-
чет ка ове го ди не.

Он је из ра зио на ду да ће ЕПЦГ и 
А2А бити по бјед ник на тен де ру за 
из град њу ХЕ на Мо ра чи.

Кон сти ту тив на сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра

СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ 
И ДАЉЕ ПРЕДСЈЕДНИК

Са конститутивне сједнице Одбора директора

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ној мре жи у пр вих пет мје се ци ове го ди не 
би ли ни жи за 2 од сто од пла ни ра них, ка зао 
је Вук че вић. 

За ре ви зо ра за на ред ни пе ри од од го-
ди ну да на Скуп шти на је, без при мјед би 
и рас пра ве, јед но гла сно иза бра ла фир-
му Price Waterhouse Coopers d.o.o. Под-
го ри ца. 

Јед но гла сном од лу ком Скуп шти-
не раз ри је ше ни су чла но ви Од бо ра 
ди рек то ра: Ср ђан Ко ва че вић, Ми о-
драг Ча но вић, Бо рис Бу шко вић, Ни-
ко ла Мар ти но вић, Ђу ли ја но Цу ко-
ли, Ре на то Ра ва не ли и Ма у ро Ми љо.
Овај са став Од бо ра ди рек то ра је раз ри-
је шен због ис те ка ман да та на пр вој на-
ред ној Скуп шти ни ак ци о на ра по сли је 
њи хо вог из бо ра.

На кон то га, по што ни је би ло но вих 
пред ло га ни при мјед би, де ле га ти Скуп-
шти не јед но гла сно су иза бра ли но ви Од-
бор ди рек то ра, ко ји је остао у ста ром са-
ста ву, чи ји ман дат тра је до пр ве на ред не 
Скуп шти не ак ци о на ра.

Измјене Статута

Б ез при мјед би и рас пра ве јед но-
гла сно су усво јени Из мје не и до-

пу  не Ста тута ЕПЦГ и пре чи шће ни тек-
ст овог акта.

Доношење Измјена и допуна Статута 
ЕПЦГ услиједило је због тога што 
су у поступку примјене овог акта, а 
посебно након што је Компанија А2А 
као квалификвани акционар и стратешки 
партнер, сходно Уговору закљученом 
са Владом Црне Горе почетком ове 
године преузела менаџерско управљање 
Друштвом уочени одређени недостаци у 
тексту које је било неопходно отклонити. 
Ти недостаци се тичу, прије свега, 
дефинисања органа Друштва и њихове 
надлежности и основни су разлог 
доношења предметних измјена и допуна, 
каже се, између осталог, у образложењу 
предлога одлуке.

Према тој одлуци, извршни руководиоци 
више нијесу органи Друштва, већ чланови 
менаџмента. Надлежност Скупштине 
акционара  за поједине послове се утврђује 
према висини основног капитала Друштва 
и она не одобрава споразуме о партнерству 
и заједничким улагањима.

Одбор директора  не припрема више 
предлог стратегије развоја Друштва и не 
предлаже оснивање нових привредних 
друштава чији је оснивачки капитал мањи 

од 1 одсто капитала Друштва, нити даје 
смјернице и упутства представницима 
у органима друштава чији је оснивач. 
Овај орган више не одлучује о пословној 
сарадњи и повезивању са другим 
друштвима, али ни о отварању рачуна 
Друштва у иностранству.

Наведени послови прелазе у 
надлежност извршног директора који 
поред њих одлучује  и о појединачним 
и н в е с т и ц и - ј а м а , 
зајмовима и 
поравнању која нијесу 
у надлежности Одбора 
директора и покреће 
поступке остваривања 
права Друштва код 
Регулаторне агенције 
за енергетику и других 
надлежнх органа.

Уз ове измјене 
отклањају се и 
одређени пропусти од 
којих је најважнији да 
уговор са Ревизором 
закључује извршни 
директор Друштва, а не 
Одбор директора.

Измјене и допуне 
Статута сачињене 
су на основу текста 
Статута ЕПЦГ АД 
Никшић од 28. септембра 2009. године 
на црногорском језику и са њима ће бити  
усаглашена верзија Статута на енглеском 
језику.

Ове измјене и допуне због разлога 
хитности ступиле су на снагу даном 
доношења у складу са одредбама чл. 78. 
став 6 Статута Друштва.

На бази текста Статута ЕПЦГ АД 
Никшић на црногорском језику и ових 
измјена и допуна припремљен је и 
пречишћени текст Статута који је утврдила 
Скупштина акцинара.

Да подсјетимо, досадашњи Статут 
Друштва је донесен на Скупштини 
акционара 28. септембра 2008. године 
у оквиру поступка докапитализације и 
избора стратешког  партнера за управљање 
ЕПЦГ и њеним даљем развојем, а његов 
текст сачинио је стручни консултант за 
продају државног дијела капитала.

Политика накнада

И сто та ко, јед но гла сно је, та ко ђе без 
при мјед би и рас пра ве, до ни је та од-

лу ка о из мје нама и до пу нама По ли ти ке на-
кна да у ЕПЦГ.

Према образложењу предлога ове 
одлуке, до измјена је морало доћи због 
тога што важећа политика накнада 
не садржи стимулативне материјалне 
услове у односу на конкретне 
околности тржишта радне снаге Црне 
Горе и региона. Како је почетком ове 
године, након завршетка поступка  

докапитализације ЕПЦГ, на бази 
купопродајног уговора закљученог 
између Владе Црне Горе и италијанске 
фирме А2А, дошло до преузимања 
менаџерског управљања Друштва од 
стране квалификованог акционара 
и стратешког партнера уз обавезу 
остваривања прецизираних циљева - 
тзв. индикатора, за што су потребне 
и одређене претпоставке, међу којима 
и нова структура менаџмента. Стога 
је предложена измјена и допуна 
овог акта, којима се прецизира да 
се, изузетно, уговором о правима, 
обавезама и одговорностима члана 
менаџмента који је по оцјени Одбора 
директора и извршног директора битан 
за реализацију Пословне политике, 
планских аката, или оперативног 
управљања Друштва, односно његових 
организациних дјелова, може утврдити 
зарада, накнада и награда - мимо 
одредби овог акта, чиме се стварају 
услови за довођење квалитетних 
кадрова.

М.В.
И.З.

МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА СКУП ШТИ НУ 
И У ЕЛЕК ТРОН СКОЈ ФОР МИ

С а свим пи та њи ма из обим ног и ва жног днев ног ре да 
де ле га ти су, ка ко је у свом обра ћа њу Скуп шти ни об ја-

снио Ран ко Во ји но вић, има ли при ли ку да се де таљ но упо-
зна ју чи та њем скуп штин ског ма те ри ја ла то ком ње го вог 
јав ног из ла га ња у 22 цр но гор ска гра да. Од бор ди рек то ра, 
ме наџ мент, се кре тар и струч не слу жбе Дру штва у при пре-
ми ове Скуп шти не бла го вре ме но и ква ли тет но су про ве ли 
све при прем не рад ње, а за тим са чи ни ли и утвр ди ли пи са-
не пред ло ге свих та ча ка днев ног ре да, јав но об ја ви ли одр-
жа ва ње Скуп шти не  и из ло жи ли ма те ри јал у ко ји је из вр-
шио увид ве ли ки број ак ци о на ра. Ма те ри јал се са сто ји из 
основ ног и до пун ског ди је ла ка ко је и утвр ђи ван од стра не 
пред ла га ча. Је дан број де ле га та као и пред став ни ци сред-
ста ва јав ног ин фор ми са ња до био је елек трон ски или ис ко-
пи ра не ком пле те или дје ло ве ма те ри ја ла.

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

К ао што је по зна то, рад ХЕ „Пе ру ћи ца“ 
у пр вој по ло ви ни ју би лар не 2010. го ди-

не, ка рак те ри са ли су, при је све га, из у зет ни 
ре зул та ти у про из вод њи елек трич не енер ги-
је.

Да под сје ти мо, овај по лу го ди шњи пе ри-
од оби ље жен је са ви ше про из вод них ре кор-
да. По стиг ну та је, за ре дом, ре корд на мје сеч-
на (ја ну ар ска и мар тов ска), тро мје сеч на, че-
тво ро мје сеч на и пе то мје сеч на про из вод ња. 
За кључ но са 30. ју ном 2010. го ди не, ХЕ „Пе-
ру ћи ца“ је про из ве ла 940,3 ми ли о на ки ло ват 
ча со ва елек трич не енер ги је, што пред ста вља 
168,5 одсто више од плана за наведени период 
ове године који је износио 558 милиона kWh, 
а 98,2 од сто од ово го ди шњег пла на ко ји из-
но си 957 ми ли о на kWh. 

Фантастика постала стварност

А ко се има у ви ду да су у овом тре нут-
ку аку му ла ци је знат но по пу ње не, а 

до то ци ре ла тив но ви со ки за ово до ба го ди-
не, ре ал но је оче ки ва ти да ће се до по чет ка 
ре дов ног го ди шњег ре мон та ХЕ „Пе ру ћи ца“ 

до сти ћи го ди шњи план про из вод ње, што ни-
је за би ље же но у по лу вје ков ној исто ри је пр ве 
ве ли ке ХЕ у Цр ној Го ри, а што је и у нај оп ти-
ми стич ки јим прог но за ма и же ља ма на по чет-
ку из гле да ло као на уч на фан та сти ка.

- За ова кве про из вод не ре зул та те, осим 
од лич не и „пра вил но рас по ре ђе не“ хи дро-
ло ги је, огро ман зна чај има ла је из у зет на по-
гон ска спрем ност уре ђа ја и по стро је ња ХЕ 
„Пе ру ћи ца“, што је за по сле ди цу има ло из-
ван ред ну, мал те не сто по стот ну по у зда ност 
свих агре га та, ре као нам је Шће пан Шун-
дић, ди рек тор ХЕ „Пе ру ћи ца“.

Иако ни је су, за крат ко ври је ме од го ди ну 
да на, ла ко мјер љи ви ефек ти са на ци је и ре-
кон струк ци је хи дро гра ђе вин ских обје ка та, 
ко је су још уви јек у то ку, њи хо ви ефек ти су, 
јед ним ди је лом, „за слу жни“ за ова кве про из-
вод не ре зул та те.

Ма да, ка ко ка же Шун дић, у овом тре нут-
ку не тре ба пре ју ди ци ра ти и ра но је го во ри-
ти о то ме, ипак је, са свим си гур но, да ће се, 
уко ли ко на кон за вр шет ка ре дов ног го ди шњег 
ре мон та ХЕ „Пе ру ћи ца“, од но сно у по след-
ња че ти ри мје се ца 2010. го ди не, хи дро ло шке 

при ли ке бу ду ба рем 
на ни воу про сје ка, 
обо ри ти и го ди шњи 
ре корд у про из вод њи 
елек трич не енер ги је 
ХЕ „Пе ру ћи ца“, чи ја 
ће, по свој при ли ци, 
и по гон ска спрем-
ност, у том тре нут ку, 
би ти на нај ве ћем мо-
гу ћем ни воу.

При пре ма 
за ре монт

Н е ма сум ње да 
су ова кви про-

из вод ни ре зул та ти 
из и ски ва ли ду го тра-
јан и не пре ки дан рад 
агре га та, ко ји их је 
до бро „ис тро шио“, 
па је са свим ра зу-
мљи во да ће то ком 
ре мон та би ти ви ше 
по сла не го што је 
уоби ча је но, јер ће 
тре ба ти да се до бро 
пре гле да, са ни ра и 
освје жи опре ма за 

пе ри од екс пло а та ци је до сле де ћег ре мон та.
Због то га се за пред сто је ћи ре монт у ХЕ 

„Пе ру ћи ца“ вр ше ин тен зив не при пре ме, ка-
ко би се по сао што де таљ ни је ис пла ни рао и 
ура ди ли сви по треб ни по сло ви а Елек тра на 
при пре ми ла за но ви про из вод ни ци клус. 

У сва ком слу ча ју, објашњава Шундић, тек 
ка да се на по чет ку ав гу ста за у ста ви свих се-
дам  агре га та зна ће се пра ви обим по сло ва на 
ре мон ту ко је тре ба оба ви ти да би се уре ђа ји и 
по стро је ња до ве ли до тех нич ког ни воа ко ји се 
од њих зах ти је ва.

И овог пу та, као и уви јек до са да, гро по-
сла на ре мон ту оба ви ће ХЕ „Пе ру ћи ца“ со-
стве ним сна га ма.

Ка да је о то ме ри јеч, је дан од ва жни јих 
по сло ва ко ји су у то ку или се пред ви ђа ју да 
се ре а ли зу ју, сва ка ко је ре дов ни го ди шњи ре-
монт опре ме и по стро је ња ХЕ “Пе ру ћи ца“, 
ко ји ће би ти из ве ден у то ку ју ла, ав гу ста и 
сеп тем бра 2010. го ди не.

У том сми слу, зна ча јан је и на ста вак ра до ва 
на ре кон струк ци ји и са на ци ји хи дро гра ђе вин-
ских обје ка та у Ник шић ком по љу, ко ји тре ба да 
поч ну кра јем ју на или по чет ком ју ла и да се за-
вр ше до кра ја гра ђе вин ске се зо не 2010. го ди не.

При прем ни и већ за по че ти ра до ви на 
са на ци ји ин јек ци о них за вје са аку му ла ци ја 
Сла но и Кру пац, ка ко је пред ви ђе но, оба ви ће 
се  у пе ри о ду 2010 – 2012. го ди на.

Уградња опреме 
за хидраулична мјерења

Ш то се ти че ра до ва у ве зи са кам па њом 
хи дра у лич ких мје ре ња, у то ку је уград-

ња опре ме за мје ре ња и пра ће ње број них па ра-
ме та ра у си сте му, на кон че га ће би ти из вр ше но 
ис пи ти ва ње ра да ХЕ „Пе ру ћи ца“ у ра зним ре-
жи ми ма, на осно ву че га ће се, каже Шундић,  
на пра ви ти про грам мје ра и ра до ва ко је тре ба 

ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“

У су срет ре корд ној го ди ниУ су срет ре корд ној го ди ни
Пошто су, у пр вој по ло ви ни го ди не, оба ра ни мје сеч ни, тро мје сеч ни, че тво-
ро мје сеч ни и пе то мје сеч ни ре кор ди, по свој прилици ће, уко ли ко у по след-
ња че ти ри мје се ца ове го ди не хи дро ло шке при ли ке бу ду на ни воу про сје ка, 
би ће, до краја 2010. бити обо рен и апсолутни го ди шњи ре корд у про из вод-
њи елек трич не енер ги је у пр вој ве ли кој цр но гор ској хи дро е лек тра ни

Шћепан Шундић

Агрегати ХЕ Перућица: Надомак остварења годишњег плана производње
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У Слу жби за гра ђе вин ско-ге о дет ске по сло ве ХЕ „Пе ру ћи ца“ у 
2010. го ди ни  пред у зе те су број не ак тив но сти на ре а ли за ци-

ји пла ни ра них гра ђе вин ских ра до ва на објек ти ма у си сте му на ше 
нај ста ри је ве ли ке хи де о е лек тра не.

Ка ко нам је об ја сни-
ла Мр Ол га Ра ду ло вић, 
шеф ове слу жбе и ујед-
но ко ор ди на тор – глав ни 
над зор ни ор ган за по ме-
ну те ра до ве, по је ди ни 
ра до ви ко ји за ви се од 
вре мен ских при ли ка, 
као и од пе ри о да об у ста-
ве ра да ХЕ „Пе ру ћи ца“, 
у пла ну ин ве сти ци о ног 
и те ку ћег одр жа ва ња за 
те ку ћу го ди ну при ла го-
ђе ни су на ве де ним усло-
ви ма.

По ред ре дов ног 
одр жа ва ња обје ка та у 
си сте му као и ре дов них 
ак тив но сти у Слу жби, 
над зор над из во ђе њем 

гра ђе вин ских ра до ва на ре кон струк ци ји обје ка та у си сте му „Пе ру ћи-
це“ оба вља ју по је ди ни рад ни ци ове слу жбе. 

На и ме, Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић је 16. ју ла 2008. 
го ди не уго во ри ла по сао на ре кон струк ци ји и са на ци ји хи дро гра ђе-
вин ских обје ка та до вод ног си сте ма ХЕ Пе ру ћи ца“, ко ји је по вје рен 
сло ве нач кој фир ми „При мор је“ ДД – Ај дов шчи на, а ко ји, ина че, об у-
хва та из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва на ком пен за ци о ном ба зе ну, као 
и на ка на ли ма Зе та 1 и Зе та 2. Ври јед ност уго во ре них ра до ва, ко ји 
су за по че ти 5. ав гу ста 2008. го ди не, из но си 7.703.139,18 €, од но сно 
6.583.879,64 € без ура чу на тог ПДВ-а. До са да је ре а ли зо ва но 5.910. 
756,68 €, без ура чу ног ПДВ-а. Пре о ста ли не за вр ше ни ра до ви ће се 
на ста ви ти ка да се ство ре по вољ ни вре мен ски усло ви, док је ра до ве 
у ком пен за ци о ном ба зе ну мо гу ће из во ди ти у пе ри о ду об у ста ве ра да 
елек тра не у ав гу сту. По сао по овом уго во ру мо гу ће је за вр ши ти до 
ок то бра 2010. го ди не.

Циљ из во ђе ња по ме ну тих ра до ва је по ве ћа ње про пу сне мо ћи до-
вод них си сте ма ХЕ „Пе ру ћи ца“ са по сто је ћих 68 м3/с на 81 м3/с, као 
и сма ње ње гу би та ка во де у ка на ли ма и ба зе ну.

Исто та ко, ЕПЦГ АД Ник шић је уго во ри ла и са на ци ју ин јек ци о-
не за вје се у аку му ла ци ја ма Сла но и Кру пац, ко ју ће из ве сти Кон зор-
ци јум ЗИГ МА АД Ник шић и Гра ђе вин ски ин сти тут „Ма ке до ни ја“ 
АД Ско пље. 

Ра до ви су уго во ре ни на из нос од 2.401.746,17 €, са ура чу на тим 

ПДВ-ом и ро ком за вр шет ка од 15 мје се ци од да на по чет ка ра до ва.
При прем ни ра до ви су, у скла ду са уго вор ним усло ви ма, за по че ли 3. 

ју на ове го ди не.
Ка ко нам је ре кла Олга Ра ду ло вић, ре а ли за ци јом овог по сла сма-

њи ће се гу би ци во де у аку му ла ци ја ма, чи ме ће се по ве ћа ти и њи хо ва 
во до др жи вост.            И.З.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

из вр ши ти, ка ко би се Елек тра на оспо со би ла за 
рад ин ста ли са ном сна гом од 307 MW.

На кон до но ше ња де таљ ног про гра ма мје-
ра и ра до ва за оспо со бља ва ње Елек тра не за 
рад сна гом од 307 MW, при сту пи ће се њи хо-
вој ре а ли за ци ји у то ку 2011. и 2012. го ди не, 
па се мо же оче ки ва ти да ће „Пе ру ћи ца“ већ у 
2013. го ди ни би ти у ста њу да ра ди сна гом од 
307 MW. Ово ће зна чи ти до дат но по ве ћа ње 
про из вод ње за око 13 GWh го ди шње за про-
сјеч не хи дро ло шке при ли ке.

Изабран понуђач 
за уградњу осмог агрегата

По што је ко ми си ја за оцје ну при спје-
лих по ну да и из бор нај по вољ ни јег по ну-

ђа ча за уград њу агре га та број 8 за вр ши ла 
свој рад и из вје штај до ста ви ла из вр шном 
ди рек то ру Дру штва, оче ку је се да ће уско-
ро би ти пот пи сан уго вор са ода бра ним по-
ну ђа чем и да ће се кре ну ти у ре а ли за ци ју 
још јед ног зна чај ног про јек та у ХЕ „Пе ру-
ћи ца“. Уко ли ко овај уго вор бу де пот пи сан 
у не ко ли ко на ред них мје се ци, на ве де ни 
про је кат тре ба ло би да се за вр ши до кра ја 
2013. го ди не. Ње го вом ре а ли за ци јом, ка ко 
ис ти че Шун дић, про из вод ња ХЕ „Пе ру ћи-
ца“ по ве ћа ће се за око 20 GWh го ди шње за 
про сјеч ну хи дро ло ги ју. Осим то га, знат но 
ће се по ве ћа ти флек си бил ност ра да Елек-
тра не и спо соб ност да ва ња си стем ских 
услу га, што ће зна чи ти знат ну фи нан сиј ску 
до бит ХЕ „Пе ру ћи ца“.

По ред на ве де ног, у то ку су, или ће уско-

ро по че ти, ак тив но сти на ре а ли за ци ји и дру-
гих ка пи тал них про је ка та чи јом ће се ре а-
ли за ци јом знат но по бољ ша ти рад и зна чај но 
по ве ћа ти укуп ни обим про из вод ње ХЕ „Пе-
ру ћи ца“. Ов дје се при је све га ми сли на ре-
а ли за ци ју II фа зе Про гра ма ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је, пре во ђе ње тех но ло шких 
во да Же ље за ре у си стем, пре во ђе ње ви шка 
во да Зе те и по ве зи ва ње ак му ла ци ја Кру пац 
и Сла но, оспо со бља ва ње мјер ног про фи ла 
Ду кло, ре кон струк ци ја МХЕ „Ри је ка Му шо-
ви ћа“ и др.

На кон ре а ли за ци је свих ових про је ка та, 
ка ко је на гла сио Шун дић, ХЕ „Пе ру ћи ца“ 
ће до би ти но ви про из вод ни за мах, а ре кон-
струк ци јом и за мје ном опре ме би ће при пре-
мље на за но ви екс пло а та ци о ни ви јек.

И.З.

Компензациони базен

Акумулација Слано - Санација инјекционе завјесе

Олга Радуловић

НА СТА ВЉЕ НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА И СА НА ЦИ ЈА 
ХИ ДРОГРА ЂЕ ВИН СКИХ ОБЈЕ КА ТА
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елек тро по сло ва, ко ји су нас ин фор ми са-
ли о по чет ним ра до ви ма, али и о оста лим 
за хва ти ма ко ји су пла ни ра ни да се из ве ду 
у то ку ово го ди шњег ре мон та, по гон ска 
спрем ност ХЕ „Пи ва“ од по чет ка го ди не 

би ла је на ви со ком ни воу, о че му свје до-
чи и чи ње ни ца да ни је би ло не пла ни ра-

них за сто ја у ра ду, што се по твр ђу је и 
ви со ком про из вод њом, по свој при ли ци 
ре корд ном, у на зна че ном пе ри о ду.

Ка да је ри јеч о при пре ми за по ме ну-
те за хва те на при мар ној опре ми, у овој 

хи дро е лек тра ни су пред у зе те од ре ђе не 
ак тив но сти на при пре ми тен дер ске до-

У ХЕ „Пи ва“ је 18. ју на 2010. за-
по чет ре монт агре га та број 3, ко-

ји би, ка ко је пла ни ра но, тре ба ло да се 
окон ча до сре ди не ав гу ста ове го ди не.

Ка ко су нас ин фор ми са ли Дра ган 
Чи змо вић, ди рек тор, и мр Све тла на 
Пје шчић, тех нич ки ди рек тор ХЕ „Пи-
ва“, ра до ви ће се нај ве ћим ди је лом из во-
ди ти на ге не ра то ру ове ма ши не, док ће 
се ре мон ти агре га та А1 и А2, пре ма пла-
ну, из ве сти у пе ри о ду то тал ног за сто ја 
Елек тра не, ко ји је пла ни ран од 16. сеп-
тем бра до 10. ок то бра те ку ће го ди не.

У то ку то тал ног за сто ја из вр ши ће се 
за мје на ра ста вља ча у Раз вод ном по стро-
је њу 220 kV.

Ве ћи ну ра до ва 
из во ди осо бље ХЕ

П о ри је чи ма Ми лин ка Ра и че ви ћа, 
ше фа Слу жбе ма шин ских по сло-

ва и Дра га на Јо во ви ћа, ше фа Слу жбе 

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ХЕ „ПИ ВА“

Драган Чизмовић

Почетак радова на трећој машини

По чео ре монт По чео ре монт 
тре ћег агре га татре ћег агре га та

Миливоје Мујичић, Бранислав Тешовић и Жељко Гломазић

* Поред замјене појединих вита-
лних дјелова машине, извршиће 
се, између осталог, и поправка 
сегмената агрегата 
* План производње за 2010. 
остварен пола године прије рока 
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ку мен та ци је, у ве зи огла ша ва ња и из бо-
ра из во ђа ча.

У скло пу ре монт них ра до ва на агре-
га ту број 3, ко ји је по пла ну по чео 18. 
ју на, пред ви ђе на је де мон та жа ге не ра-
то ра, из раз ло га за мје не уво да стру је у 
ро тор ге не ра то ра (што је но во тех нич ко 
рје ше ње). Исто вре ме но ће се ура ди ти и 
за мје на по је ди них ви тал них дје ло ва ма-
ши не, као што су: кли зни ко лу то ви на 
по буд ном си сте му, зап тив ни еле мен ти 
ком би но ва ног ле жа ја и вен ти ла тор ске 
ло па ти це на ро то ру ге не та то ра. Исто та-
ко, оба ви ће се и ра до ви ве за ни за кон-
тро лу изо ла ци о ног си сте ма ро то ра и 
ста то ра ге не ра то ра, а пла ни ра ни су и 
од ре ђе ни ра до ви на рас хлад ном си сте-
му тре ћег агре га та.

По ред то га, ура ди ће се и ре дов ни 
по сло ви, као што је, на при мјер, са на-
ци ја ка ви та ци о них оште ће ња рад ног 
ко ла тур би не, или пак пла ном пред-
ви ђе на ис пи ти ва ња опре ме. Том при-
ли ком, по ред ра до ва на ко чи о ном си-

сте му агре га та, из ве шће се и за хва ти 
на тур бин ској ре гу ла ци ји и гри ја њу 
ге не ра то ра, што под ра зу ми је ва за мје-
ну ре зер вних дје ло ва, ис пи ти ва ње и 
по прав ку сег ме на та агре га та.

Пре ма ура ђе ном про јек ту, пред ви ђе-
на је и уград ња елек трич ног ко че ња, док 

ће се на кра ју из вр ши ти ви бро ди на мич-
ка ис пи ти ва ња, ко ја ће да ти оцје ну ква-

ли те та из ве де ног ре мон та агре га та.
Као и прет ход них го ди на, де мон та-

жу и мон та жу агре га та, уз при су ство 

пред став ни ка „Кон чар ГИМ“ из За гре-
ба, из во ди осо бље Елек тра не, уства ри 
рад ни ци Елек тро и Ма шин ске слу жбе, 
ко ји су укљу че ни у цје ло куп не ак тив но-
сти ве за не за одр жа ва ње и ре монт опре-
ме у под зем ном по стро је њу, док ће од-
ре ђе не спе ци ја ли стич ке ра до ве из ве сти 

фир ме ко је ће се иза бра ти по тен дер ској 
про це ду ри.

Кра јем ју на ис пу њен 
го ди шњи план про из вод ње

П о оцје ни Д. Чи змо ви ћа и С. Пје-
шчић, по гон ска спрем ност агре-

га та ХЕ „Пи ва“ је на ви со ком ни воу 
за хва љу ју ћи од го вор ном при сту пу и 
ан га жо ва но сти осо бља на одр жа ва њу 
опре ме.

Ви со ки сте пен по гон ске спрем но-
сти агре га та, уз из у зет но по вољ не хи-
дро ло шке при ли ке, ви со ку ко ту је зе ра 
и за хтје ве Елек тро при вре де Ср би је за 
про из вод њом елек трич не енер ги је, до-
при ниjeли су оства ре њу за вид них про-
из вод них ре зул та та.

Ка ко нас је, у Ко ман ди Елек тра не, 
оба ви је стио Бра ни слав Те шо вић, во ђа 
Смје не „А“, умје сто 762 ми ли о на ки ло-
ват ча со ва елек трич не енер ги је, ко ли ко 
је би ло пла ни ра но да се про из ве де у 
2010, Елек тро е нер гет ском си сте му је од 
по чет ка го ди не, за кључ но са 21. ју ном, 
ис по ру че но чак 745 ми ли о на kWh, или 
око 98 од сто од ово го ди шњег пла на.

Како се и очекивало, ХЕ "Пива" је 
већ 28. јуна испунила план производње 
за ову годину. Према подацима који су 
нам предочени у Сектору за управљање 
производњом и трговином ел. енергије 
ФЦ Производња, ова ХЕ је, закључно са 
30. јуном, произвела 769 милиона kWh, 
што је чак 202 одсто изнад плана за 
овај период године који је износио 381 
милион kWh, а 1 одсто је већи од плана 
за 2010. 

- Сви ти по ка за те љи ука зу ју да ће, 
за хва љу ју ћи по вољ ној хи дро ло ги ји, до-
број по гон ској спрем но сти ма ши на и 
ве ли ком за ла га њу рад ни ка, ова го ди на у 
ХЕ „Пи ва“, са ста но ви шта про из вод ње 
елек трич не енер ги је, би ти ре корд на, ка-
зао је Те шо вић.

На дан на ше по сје те, 21. јун, ко та Пив-
ског је зе ра од 667 мнв би ла је, у од но су на 
оче ки ва ње за пе ри од јун – јул 2010, ре ла-
тив но ви со ка, са мо 9 м ис под мак си му ма, 
док је енер гет ска ври јед ност аку му ла ци је 
из но си ла 250 ми ли о на kWh.

Док су се у ма шин ској ха ли Елек тра-
не из во ди ли по чет ни ра до ви на ре мон ту 
агре га та број 3, оста ле дви је ма ши не су 
би ле спрем не и не сме та но ра ди ле.

И овог пу та нам је, по ред већ по зна-
тих про бле ма ве за них за усло ве ра да у 
под зем ном по стро је њу и пу то ва ња кроз 
ка њон, ука за но и на по ку ша је смјен ског 
осо бља ХЕ „Пи ва“ да оства ри бе не фи-
ци ра ни рад ни стаж.

И.З.

ПО СЈЕ ТА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ СВЈЕТ СКОГ 
ФОН ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Х идроелектрана „Пи ва“ су 8. ју на по сје ти ли пред став ни ци Свјет ског фон да за за-
шти ту жи вот не сре ди не.

На кон при је ма код ди рек то ра Дра га на Чи змо ви ћа, гдје су су до би ли основ не по-
дат ке о хи дро е лек тра ни, го сти су за тим има ли при ли ку да при ли ком оби ла ска објек-
та, по стро је ња и опре ме до би ју де таљ ни је ин фор ма ци је о њи ма, раз го ва ра ју са за по-
сле ни ма о свим ак ту ел ним пи та њи ма ве за ним за рад Елек тра не, укљу чу ју чи и за шти-
ту жи вот не сре ди не.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Светлана Пјешчић
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П о сли је успје шно за вр ше ног го ди-
шњег ре мон та је ди на цр но гор ска 

тер мо е лек тра на по но во је по чет ком ју на 
пу ште на у по гон. 

По што је ре до ван за стој за ре монт ТЕ 
„Пље вља“, пре ма елек тро е нер гет ском 
би лан су за 2010. го ди ну, био пла ни ран 

да тра је 21 дан, елек тра на је об у ста ви ла 
рад 17. ма ја, да би по но во, без про бле ма, 
би ла при кљу че на на мре жу 7. ју на. 

По ри је чи ма До бри ла Га че ви ћа, вр-
ши о ца ду жно сти ди рек то ра ТЕ „Пље-
вља“, у то ку ре мон та из вр ше ни су нај-

не оп ход ни ји ра до ви. Све је ура ђе но у 
пред ви ђе ном оби му, а чи тав по сао је 
за вр шен у пла ни ра ном ро ку. Овог пу та, 
глав ни ра до ви оба вље ни су на мли но ви-
ма за угаљ, си сте му до пре ме угља, ре-
мон ту за пор не и ре гу ла ци о не ар ма ту ре 
на ко тлов ском и тур бин ском 
по стро је њу – у ко ме је из вр-
ше но и дје ли мич но чи шће ње 
за гри ја ча, док су на си сте му 
за кон тро лу и упра вља ње 
пра вље на по бољ ша ња и от-
кла ња ни про бле ми и гре шке 
уоче ни у то ку ра да.

Исто та ко, зна чај ни по-
сло ви ура ђе ни су на де по ни-
ји пе пе ла и шља ке, а од но се 
се на по бољ ша ње усло ва ста-
бил но сти зе мља не бра не и 
спре ча ва ња раз но ше ња пра-
ши не са су вих зо на де по ни је, 
што је са мо дио пла ни ра них 
по сло ва на овом објек ту ко ји 
ће се на ста ви ти и то ком ра-
да елек тра не. С тим у ве зи, 
у то ку су ге о тех нич ки ис тра-
жни ра до ви на зе мља ној бра ни, по сли је 
че га ће усли је ди ти ре а ли за ци ја про јек та 
ње не ста би ли за ци је, за ко ји се већ вр ше 
при пре ме, а уско ро би тре ба ло да се рас-
пи ше и јав ни оглас за из бор из во ђа ча. 
Од во ђе њем во де што да ље од зе мља не 
бра не, по бољ ша ће се и ње на ста бил ност, 
а си ту а ци ја на де по ни ји би ће по вољ ни ја 

не го до са да. 
Ме ђу тим, ка ко нам је об ја снио Га че-

вић, пре ла зним рје ше њем за од ла га ње, 
док не бу ду го то ви но ва де по ни ја и нов 
си стем тран спор та пе пе ла и шља ке, дје-
ли мич но је ри је шен про блем раз но ше ња 

пра ши не. Због про це ду рал них пи та ња, 
на ко је ТЕ не мо же да ути че, обе ћа ни 
про је кат пре кри ва ња су вих зо на ге о тек-
сти лом за са да не ће мо ћи да се ре а ли зу-
је, па ће се, уко ли ко се до би је до зво ла, 
тра жи ти дру го рје ше ње. Ка да се гли ном 

или зе мљом пре кри ју су ви дје ло ви де по-
ни је, ство ри ће се про стор да се оста так 
пре кри је во дом. 

С об зи ром на озбиљ ност и те жи-
ну про бле ма, оста ло је да се оба ви још 
до ста по сла на ста би ли за ци ји бра не, 
град њи но ве де по ни је и но вог си сте ма 
од сум по ра ва ња, али и на рје ша ва њу пи-
та ња от пад них во да. 

У том сми слу, рад на гру па са ста вље на 
од пред став ни ка ЕПЦГ, Оп шти не Пље-
вља и мје шта на се ла Збље ва већ је при-
о ну ла на по сао, ка ко би се на шла нај пра-
вич ни ја рје ше ња за про бле ме мје шта на у 
око ли ни де по ни је ТЕ на Ма љев цу.

По сли је ре мон та на ста вље на је, на 
250 м ви со ком дим ња ку ТЕ, са на ци ја 
ар ми ра но-бе тон ског пла шта, бра ва ри је, 
сиг на ли за ци је и др.

- Елек тра на и по сли је ре мон та ра ди 
ста бил но, углав ном нор мал ном сна гом, 
уз по вре ме но смје њи ва ње у ноћ ном пе-
ри о ду сма ње не по тро шње, а пре ма пла-
ну Сек то ра за упра вља ње про из вод њом 
и тр го ви ну елек трич ном енер ги јом ФЦ 
Про из вод ња. На де по ни ји се на ла зе до-
вољ не ко ли чи не угља за до во ља ва ју ћег 
ква ли те та, чи је се до пре ма ње сва ко-
днев но ко ор ди ни ра из ме ђу ТЕ и Руд ни-
ка угља Пље вља, на гла сио је Га че вић, 
ко ји нас је та ко ђе оба ви је стио да су у 
то ку и при пре ме за оба вља ње га рант-
них ис пи ти ва ња на елек тро фил тер ском 
по стро је њу.

И.З.

ТЕ „ПЉЕ ВЉА“ НА КОН РЕ МОН ТА

не оп ход ни ји ра до ви. Све је ура ђе но у
пред ви ђе ном оби му, а чи тав по сао је
завршен у планираном року. Овог пута,

пра ши не. Због про це ду рал них пи та ња,
на ко је ТЕ не мо же да ути че, обе ћа ни
пројекат прекривања сувих зона геотек-

Си гу ран рад постројења

Добрило Гачевић

Днев на про из вод ња, ка да не ма 
„ко че ња“ дис пе че ра, из но си 4,9 
ми ли о на ки ло ват ча со ва

ДО БРИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ

К а да је ри јеч о про из вод њи, тре ба ре ћи да је ТЕ „Пље вља“ у про те клом пе ри о ду 
го ди не, и по ред до бре по гон ске спрем но сти, од стра не дис пе че ра, ипак „об у зда-

ва на“. Раз лог су из у зет но по вољ не хи дро ло шке при ли ке, због ко јих је и да та пред ност 
на шим хи дро е лек тра на ма, ко је су ту шан су на нај бо љи на чин ис ко ри сти ле, о че му 
нај бо ље го во ре ре корд ни ре зул та ти ових про из вод них обје ка та ко ји су сво је го ди-
шње пла но ве про из вод ње ис пу ни ли чак по ла го ди не при је ро ка, што је не за би ље жен 
слу чај у њи хо вој исто ри ји.

Без об зи ра на то, али и на за стој то ком го ди шњег ре мон та, про из вод ња је, у пр вој 
по ло ви ни ове го ди не, ипак би ла на за до во ља ва ју ћем ни воу.  

Пре ма по да ци ма ко је нам је пре зен то вао Мо мир Гр бо вић, ди рек тор Сек то ра за 
упра вља ње про из вод њом и тр го ви ном елек трич не енер ги је у ФЦ Про из вод ња, Тер-
мо е лек тра на је у пр вом по ло го ђу 2010. про из ве ла, на пра гу пре но са, 592 ми ли о на 
ки ло ват ча со ва елек трич не енер ги је, што је 89 од сто од пла на за овај пе ри од го ди не 
ко ји из но си 665 ми ли о на kWh.

Ина че, пла ном за ову го ди ну пред ви ђе на је, уз нор мал не усло ве ра да ко ји прет-
по ста вља ју и до вољ не ко ли чи не од го ва ра ју ћег угља на де по ни ји ТЕ, про из вод ња од 
1 ми ли јар ду и 400 ми ли о на ки ло ват ча со ва.

ТЕ Пљевља

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

П ре го во ри ЕПЦГ и Европ ске 
бан ке за ре кон струк ци ју и раз-

вој о до би ја њу кре ди та за ре а ли за ци ју 
про ши ре ња си сте ма да љин ског очи-
та ва ња и упра вља ња бро ји ли ма у Ди-
стри бу ци ји Цр не Го ре су, као што је 
по зна то, за по че ли у то ку про шле го-
ди не и од ви ја ли су се упо ре до са про-
це сом до ка пи та ли за ци је Елек тро при-
вре де и ода би ром стра те шког парт не-
ра. Та ко се, по ри је чи ма мр Ве ли ми ра 
Стру га ра, помоћника директора ФЦ 
Дистрибуција и ру ко во ди о ца Ти ма за 
из ра ду апли ка ци је за кре дит, де си-
ло да је ко нач ни из вје штај овог Ти-
ма по ну ђен Од бо ру ди рек то ра ЕПЦГ 
го то во у исто ври је ме ка да је у Елек-
тро при вре ду до шао но ви ме наџ мент 

ко ји је же лио да стек не бо љи увид у 
спро во ђе не ак тив но сти, од но сно да 
про ци је ни да ли је ода бран нај ра ци-
о нал ни ји пут. 

Они су, ка же Стру гар, ука за ли пу-
но по вје ре ње овом Ти му ко ји се и ра-
ни је ба вио тим по сло ви ма и обез би-
је ди ли им да се у апри лу ове го ди не 

у Под го ри ци срет ну са ком пе тент ним 
пред став ни ци ма ком па ни је А2А и 
фир ме e-UTILE (го спо да Gusmini, De 
Nicolo, Negri и Panizza) са ко ји ма су 
то ком че тво ро днев ног ра да раз мо три-
ли све тех нич ке аспек те раз во ја си сте-
ма да љин ског мје ре ња и ме на џин га ( 
АММ) у Цр ној Го ри. Са да шње ста ње 
у си сте му мје ре ња и ре зул та те Пи лот 
про јек та да љин ског очи та ва ња, ре а-
ли зо ва ног сред стви ма Свјет ске бан ке 
у че ти ри елек тро ди стри бу ци је ко ле га-
ма из Ми ла на пред ста ви ли су Дра ган 
Пе ру ни чић, Бо рис Цвет ко вић, Си-
ни ша Ман дић, Сла вен Ми ља нић и 
Ран ко Ву ко вић, а са стан ку су у фа зи 
до го ва ра ња, од но сно до но ше ња за-
кљу ча ка, при су ство ва ли и из вр шни 

ди рек тор Ен ри ко Ма лер ба и Ма си-
мо Са ла.

На кон ви ше днев ног ра да за кљу че-
но је да у ди је лу ком па ни је А2А, чи ја 
је дје лат ност ди стри бу ци ја ел. енер ги-
је, по сто ји си стем ко ји у по гле ду функ-
ци о нал но сти у цје ли ни за до во ља ва по-
тре бе и пер фор ман се зах ти је ва не у Цр-

ној Го ри, као и да струч ња ци из А2А 
има ју ве ли ко ис ку ство у по гле ду ма-
сов не ин ста ла ци је ових мјер них уре ђа-
ја ко ја под ра зу ми је ва бр зу и ефи ка сну 
за мје ну по сто је ћих бро ји ла раз ли чи тог 
ти па (елек тро ме ха нич ких, хи брид них, 
ста тич ких) тзв. Смарт бро ји ли ма нај-
но ви је ге не ра ци је. Гру па струч ња ка из 
ЕПЦГ је та ко ђе има ла при ли ку да по-
сје ти А2А и на ли цу мје ста се увје ри 
у све функ ци о нал но сти овог си сте ма и 
упо зна се са ис ку стви ма ко ле га из А2А 
у про це су ин ста ла ци је бро ји ла.

У Ди стри бу ци ји су си гур ни да се 
кроз пре но ше ње кон крет ног ис ку ства 
из А2А у по гле ду ре а ли за ци је про јек та 
АММ мо же оства ри ти ве ли ка ко рист, 
ка ко у по гле ду тех нич ких рје ше ња ко ја 
мо гу би ти при ми је ње на, та ко и у по-
гле ду ја сних про це ду ра ко је ре гу ли шу 
сва ки сег мент, нео п хо дан за им пле-
мен та ци ју овог про јек та.

У том сми слу, при ли ком по сје те 
Ми ла ну до го во ре на је, пре ма ри је чи ма 
Стру га ра, њи хо ва без ре зер вна по др шка 
ре а ли за ци ји про јек та у овом ди је лу, 
а све на ве де не ак тив но сти и са зна ња 
учвр сти ли су ЕПЦГ у на мје ри да у свом 
елек тро ди стри бу тив ном си сте му ин тен-
зив но по ра ди на уна пре ђе њу си сте ма 
мје ре ња, свје сни сво је оба ве зе да обез-
би је де ква ли тет ну и по у зда ну ис по ру ку 
елек трич не енер ги је свим по тро ша чи-

КОН ТИ НУ И ТЕТ ОСА ВРЕ МЕ ЊА ВА ЊА СИ СТЕ МА МЈЕ РЕ ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Ин ве сти ци о ни за хват за 
уво ђе ње но вих тех но ло ги ја

У пла ну је да од је се ни поч не уград ња 35.000 бро ји ла на да љин ско очи-
та ва ње у око 120 тра фо ре о на под го рич ког и бу дван ског кон зу ма, а да 
до кра ја 2014. го ди не у ЕПЦГ бу де 175 хи ља да бро ји ла у АММ си сте му 

Велимир Стругар

Архитектура рјешења система мјерења које се планира примијенити у ЕПЦГ
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ма цр но гор ског кон зу ма. То под ра зу ми-
је ва обез бје ђе ње ре дов ног до ста вља ња 
фак ту ре у уна при јед по зна тим, ујед на-
че ним об ра чун ским пе ри о ди ма, што ће 
би ти по себ но зна чај но за оне по тро ша че 
ко ји пе ри о дич но ко ри сте сво је објек те, 
као и обез бје ђе ње мо гућ но сти ко му ни-
ка ци је са по тро ша чи ма у сми слу на ја ве 
нео п ход них крат-
ко трај них пла ни-
ра них пре ки да у 
на па ја њу.

Овим си сте-
мом се, та ко ђе, 
обез бје ђу је бо ља 
кон тро ла по тро-
шње, од но сно 
ква ли тет ни је са-
гле да ва ње ефи ка-
сно сти по тро шње 
ел. енер ги је, јер 
ће Ди стри бу ци ја 
би ти у мо гућ но-
сти да по тро ша чу, 
уко ли ко он то же-
ли, пру жи де таљ-
ну ин струк ци ју у 
ве зи по пра вља ња 
ње го ве енер гет ске ефи ка сно сти. Ко-
нач но, ова кав си стем мо же омо гу ћи ти 
бр жу и ефи ка сни ју тран сфор ма ци ју 
та риф них по тро ша ча у ква ли фи ко ва-
не, у скла ду са За ко ном.

С дру ге стра не, ре дов но и тач но 
очи та ва ње бро ји ла, од но сно из да ва-
ње уте ме ље не и пре ци зне фак ту ре, за 
опе ра то ра Ди стри бу ци је и опе ра то ра 
Снаб ди је ва ња зна чи ће бит но сма ње-
ње бро ја при ту жби по тро ша ча у свим 
сег мен ти ма, бр же и про фе си о нал ни је 
од зи ве на пла ни ра не и не пла ни ра не 
пре ки де у на па ја њу, бо љу кон тро лу 
по тро шње и на пла те фак ту ра и, ко нач-
но, мно го ве ћи ни во за до вољ ства по-
тро ша ча.

Овај про је кат про ши ре ња и уна-
пре ђе ња си сте ма мје ре ња у ФЦ 
Ди стри бу ци ја ће се од је се ни ре а-
ли зо ва ти у елек тро ди стри бу ци ја ма 
Под го ри ца и Бу два. Пла ни ра но је да 
про јек том бу ду об у хва ће не све ка те-
го ри је по тро шње на ни ском на по ну, 
а би ће фор ми ран и по се бан тим за 
им пле мен та ци ју про јек та. Од стра-
не Ди стри бу ци је је пред ло же но да 
у овај тим уђу они на ши струч ња ци 
ко ји су и до са да сво ју про фе си о-
нал ну ка ри је ру, углав ном, гра ди ли 
на раз во ју ове но ве обла сти у Елек-

тро при вре ди.
Уко ли ко бу ду ис пу ње ни сви усло ви, 

ве за но за обез бје ђе ње ма те ри ја ла, опре-
ме и рад не сна ге, у пла ну је, пре ма ри је-
чи ма Стру га ра, да се у Под го ри ци и Бу-
дви на око 120 тра фо ре о на угра ди циљ-
них 35 хи ља да бро ји ла. У Под го ри ци је 
ова ак тив ност по ди је ље на у шест зо на 

ко је су углав ном 
кон цен три са не на 
ко лек тив ну стам-
бе ну град њу. 

Стру гар ис ти-
че да су у окви ру 
по ме ну тог Ти ма, 
за ре а ли за ци ју 
ди је ла про јек та, 
ве за но за тех-
нич ку ин ста ла-
ци ју бро ји ла на 
те ре ну, за ду же ни 
ди рек то ри ове 
дви је елек тро ди-
стри бу ци је, Ја-
гош Пу по вић и 
Во јо Ву ка ди но-
вић, а с об зи ром 
да је ова област 

на сло ње на на ин фор ма ци о не тех но-
ло ги је, ве о ма ва жну уло гу у ци је лом 
по слу има ће и Сек тор за ICT, те њи-
хов ин же њер Бран ко По лек сић, ко ји 
је, та ко ђе пред ло жен за чла на Ти ма. 

Пре ма ње го вим ри је чи ма, ин ста ла-
ци ја опре ме на те ре ну ди је лом ће би ти 
по вје ре на еки па ма из елек тро ди стри-
бу ци ја, а ди је лом еки па ма екс тер них 
фир ми. План Елек тро при вре де је да 
до кра ја 2014. го ди не бу де 175 хи ља-
да бро ји ла у овом си сте му, што је, по 
ми шље њу Стру га ра, не са мо до сти-
жно, не го се уз до бру ор га ни за ци ју 
по сла на свим ни во и ма тај план мо же 
и пре ма ши ти.

Да би та ко и би ло, мо ра се бит но 
про ми је ни ти ам би јент, од но сно из у-
зет но је ва жно да овај про је кат по др-
же сви рад ни ци Елек тро при вре де, а 
по себ но Ди стри бу ци је и Снаб ди је ва-
ња, и да га до жи вља ва ју као свој, без 
об зи ра на то да ли уче ству ју у ње го-
вој ре а ли за ци ји, јер ће се, ка ко ка же 
Стру гар, ње го вом им пле мен та ци јом 
Елек тро при вре да свр ста ти у ред тех-
нич ки мо дер них и ор га ни зо ва них 
ком па ни ја ко је има ју ли цен цу за ди-
стри бу ци ју и снаб ди је ва ње по тро ша-
ча ел. енер ги јом.

Б.М.

ИСКУСТВО А2А 
СА БРОЈИЛИМА НА 

ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ

К ом па ни ја А2А ће, нпр. кра јем ове го-
ди не има ти угра ђе них 800.000 бро-

ји ла, а у пред сто је ћих дви је и по го ди не 
угра ди ће још 650.000 ових уре ђа ја. Ци је-
ли про је кат је ре а ли зо ва ло пет екс тер них 
ком па ни ја ко је су фор ми ра ле 95 еки па за 
им пле мен та ци ју овог си сте ма и већ су до-
сти гли ни во да мје сеч но мо гу за ми је ни ти 
45 хи ља да бро ји ла, од но сно не са мо да су 
одав но пре ма ши ли број ку од 1.000 угра-
ђе них бро ји ла днев но, не го ће је уско ро и 
ду пли ра ти, сазнали смо приликом посјете 
нашем стратешком партнеру у Милану, 
каже Стругар.

ПЕТИНА СТРУЈЕ 
ПОТРОШЕНЕ У ЕУ ПОТИЧЕ 
ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

П етина електричне енергије 
потрошене прошле године у 

Европској унији обезбијеђена је из обно-
вљивих извора, показали су најновији 
подаци које је данас објавила Европска 
комисија (ЕК).
    Према процени Комисије, уз одрззање 
садашњег развоја, 2020. године из 
обновљивих извора би могло да буде 
произведено 35 до 40 одсто струје која 
се троши у ЕУ.
    Потрошња струје у Унији прошле 
године је била 3.042 тераватчаса, од чега 
је из обновљивих извора потекло 608 
тераватчасова, значи 19,9 одсто. Највише 
је било из хидроелектрана - 11,6 одсто, 
вјетроелектране су произвеле 4,2 одсто, 
а поријекло из биомасе имало је 3,5 
одсто електричне енергије, пренијела је 
агенција ЦЦТК.
    Укупно 62 одсто постројења за 
производњу електричне енергије која 
су лане изграђена у земљама ЕУ ради 
на обновљиве изворе. Највише су биле 
заступљене вјетроелектране, са 37 одсто 
и фотоволтаички уређаји (за  соларну 
енергију) са удјелом од 21 проценат.
    ЕУ се раније обавезала да ће до 2020. 
године смањити емисију гасова са ефектом 
стаклене баште за петину, у односу на 1990. 
годину и да ће истовремено повећати 
удио енергије из обновљивих извора на 
петину, у односу на 8,5 одсто потрошње 
2005. године. За сада изгледа да ће тај циљ 
успјети да испуни.                                 (Танјуг)

КИНА ПУСТИЛА У РАД ПРВУ 
ЕОЛСКУ ЕЛЕКТРАНУ НА МОРУ

У околини Шангаја данас је пуштена у 
рад прва кинеска еолска електрана 

на мору, са 34 генератора-ветрењаче, 
укупне снаге 100 мегавата.
    Електрана се налази дуж  »Дунхај 
Дацјао«, морског моста дугог 32,5 кило-
метара који спаја Шангај са острвском 
луком Јаншан. Годишње ће ова еолска 
електрана, како се очекује, производити 
267 милиона киловатчасова струје, 
пренела је агенција Синхуа. 
    Пројекат електране и њених еолских 
генератора усавршили су кинески 
стручњаци без стране помоћи. Дубина 
мора гдје је изграђена ова електрана је 
око десет метара, а стубови ветрењаче 
се издижу изнад мора на 90 метара. 
    Брзина вјетра на тој висини током 
године је у просјеку 8,4 метра у секунди, 
што сваком генератору обезбјеђује снагу 
од око три мегавата.                          (Танјуг)

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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A к тивности за по сле них у ЕД Бе ра не, у 
прет ход ном пе ри о ду, су пр вен стве но 

би ле усмје ре не на сма ње њу гу би та ка елек-
трич не енер ги је, а та ко ће би ти и убу ду ће. 
При том, на рав но, ни је су за не ма ре не ни 
оста ле број не оба ве зе из до ме на ра да ове 
ди стри бу ци је, гдје су, ка ко нам је ре че но 
при ли ком на ше по сје те 11. ју на, ан га жо ва-
њем свих за по сле них, оства ре ни за вид ни 
ре зу ла ти.

Стал на кон тро ла и при сут ност 
у свим дје ло ви ма кон зу ма

У ку пан број по тро ша ча на под руч ју оп-
шти на Бе ра не, Ан дри је ви ца и Плав, за 

ко је је за ду же на ова ди стри бу ци ја, је 24.856. 
Од укуп но пре у зе те ел. енер ги је 96,2 од сто 
се ре а ли зу је на ни ском на по ну. Не по вољ на 
окол ност је и чи ње ни ца да су ду жи не ни ско-
на пон ских из во да по јед ној ди стри бу тив ној 
тра фо ста ни ци, у про сје ку, 7 км, од но сно ду-
пло ду же од про сје ка у Цр ној Го ри. Та ко ђе, 
укуп на ду жи на мре же у овој ЕД је 2.400 км, 
од че га је 350 км на 10 kV на по ну.  

Ука зу ју ћи на ове па ра ме тре, ди рек тор 
Са ша Пе шић по тен ци ра да се зна ча јан 
ни во гу би та ка у мре жи ове ди стри бу ци је  
од но си на тех нич ке гу бит ке. По да так да је 
елек три фи ка ци ја на се ља на под руч ју ЕД 
Бе ра не за вр ше на још 1989. го ди не иде у 
при лог кон ста та ци ји да је ни ско на пон ска и 
ви со ко на пон ска мре жа ве о ма амор ти зо ва на 
и не моћ на да про пу сти све ве ћу сна гу ко-
ју по тро ша чи зах ти је ва ју. То је по себ но ка-
рак те ри стич но на се о ском под руч ју гдје се 
из гра ђу ју по ро дич не ку ће са ин ста ли са ном 
сна гом ве ћом не го што је би ла по тре ба чи-
та вог се ла.  

Ипак, зна чај но уче шће у укуп ним гу би-
ци ма, чи не ко мер ци јал ни гу би ци, па су сви 
на по ри усмје ре ни на сма ње ње баш тих гу-
би та ка, због че га је од по чет ка го ди не  из вр-
ше на  кон тро ла 2882 по тро ша ча. Том при-
ли ком от кри ве но је 15 кра ђа ел. енер ги је, 
61 по тро шач се са мо вољ но при кљу чио, 69 
бро ји ла је би ло без др жав не, а 72 без елек-
тро ди стри бу тив не плом бе. За пи снич ки је 
кон ста то ва но ме ха нич ко оште ће ње 68 бро-
ји ла, док је 56 би ло не ис прав но, а утвр ђе но 
је и 190 оста лих не пра вил но сти (бро ји ла 
ста ра ви ше од 40 го ди на, бро ји ла сум њи вог 
ква ли те та, не ис прав ни уклоп ни са то ви, тех-
нич ки не ис прав ни спо ља шни при кључ ци 
итд). Уку пан број не пра вил но сти, у пе ри о-
ду ја ну ар – мај 2010, из но сио је 536, од но-
сно 17,7 од сто од укуп ног бро ја кон тро ла. 

По Пе ши ће вом ми шље њу, про це нат не-
ис прав но сти у ма ју од 34,74 од сто, мо же 
да зна чи да су кон тро ле би ле бо ље при пре-
мље не или да су из вр ши о ци на те ре ну од-
луч ни је и про фе си о нал ни је оба вља ли свој 
по сао. Про на ђе не не пра вил но сти го во ре да 
по сто ји про стор за сма ње ње ко мер ци јал них 
гу би та ка. По бро ју утвр ђе них не до ста та ка, 
за кљу чу је се да су те ре зер-
ве ве ли ке а пун ефе кат се 
по сти же ка да се оне у пот-
пу но сти от кло не. То, ме ђу-
тим, ни је уви јек успи је ва ло 
да се ура ди, пр вен стве но из 
објек тив них раз ло га.

За све не пра вил но сти 
су, ко ри сте ћи за пи сник 
о из вр ше ној кон тро ли и 
утвр ђе ном чи ње нич ном 
ста њу, пре ко Одје ље ња за 
прав не, ка дров ске и оп-
ште по сло ве, пред у зе ли 
по треб не прав не рад ње, па 
од над ле жних ор га на оче-
ку ју аде кват но санк ци о ни-
са ње по тро ша ча код ко јих 
је утвр ђе но да су про тив-
прав но ко ри сти ли елек-
трич ну енер ги ју или су на 
би ло ко ји дру ги на чин сво-
јим рад ња ма на ни је ли ште ту ЕД Бе ра не, од-
но сно Елек тро при вре ди Цр не Го ре.

Да су на бро ја не ак тив но сти да ле ре зул-
та те го во ри и по да так да су гу би ци у пр вих 
пет мје се ци ове го ди не ма њи у од но су на 
исти пе ри од 2009. На и ме, укуп ни гу би ци 
у по ме ну том раз до бљу од 23,50 од сто би-
ли су 4.41 про цент ни по ен ни жи од сте пе на 

оства ре ног у истом пе ри о ду про шле го ди-
не, ко ји је из но сио 27,91 од сто.

Ка ко нам је ре као Пе шић, основ ни циљ 
је био да се по ја ча ним кон тро ла ма оства ри 
кон стант на при сут ност еки па на свим дје-
ло ви ма те ре на, а основ ни ''из вор'' по да та ка 
за ода бир по тро ша ча код ко јих је по треб но 
из вр ши ти кон тро лу мјер ног мје ста би ли су 
оба ве зни мје сеч ни из ве штај о не пра вил но-
сти ма са те ре на сва ког чи та ча, гу би ци по 
тра фо ре о ни ма и ана ли за ба зе по да та ка. 

У раз до бљу ја ну ар – мај на под руч ју 
ЕД Бе ра не, на осно ву пла на, тре ба ло је за-
ми је ни ти 775 бро ји ла елек трич не енер ги-
је, због њиховог недостатка за ми је ње на су 
све га 173. Оно што, по Пе ши ћу, ни је до бро 
је чи ње ни ца да су еки пе за кон тро лу код 
ви ше од 450 по тро ша ча кон ста то ва ле да је 
због ра зних не пра вил но сти нео п ход на за-
мје на бро ји ла, ко ја и да ље сто је на мјер ним 
мје сти ма. Из истог раз ло га ни по сло ви на 
из мје шта њу мјер них мје ста се не од ви ја ју 
пред ви ђе ном ди на ми ком.  

Еки пе ЕД Бе ра не ко је вр ше кон тро ле 
мјер них мје ста, а и еки пе за из мје шта ње, 
све ви ше се су сре ћу са слу ча је ви ма да по-
тро шач не до зво ља ва кон тро лу или из мје-
шта ње мјер ног мје ста. По ли ци ја пру жа 
аси стен ци ју са мо до гра ни це вла сни штва 
- без ула ска у по сјед по тро ша ча, а и про це-
ду ра за до би ја ње аси стен ци је за хтије ва од-

ре ђе но ври је ме. На тај на чин по тро ша чу се 
да је мо гућ ност да (уко ли ко је би ло нео вла-
шће ног тро ше ња елек трич не енер ги је) - то 
при кри је. За пре ва зи ла же ње про бле ма при-
ли ком из мје шта ња иде ал но рје ше ње би, по 
Пе ши ће вој оцје ни, би ло из мје шта ње свих 
мјер них мје ста у јед ном тра фо ре о ну, за шта 
је при је от при ли ке го ди ну да на и по сто ја ла 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ЕД БЕ РА НЕ

Гу би ци глав на пре о ку па ци ја
Укуп ни гу би ци елек трич не енер ги је у пр вих мје се ци ове го ди не за 4,41 
про цент на по е на ма њи не го у истом пе ри о ду 2009.

Саша Пешић

Оштећени ормар и каблови у трафо реону "Пешца 2"
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иде ја. Та да је у ЕД Бе ра не на пра вље на спе-
ци фи ка ци ја по треб не опре ме и ма те ри ја ла 
за из мје шта ње свих мјер них мје ста у 10 тра-

фо  ре о на на под руч ји ма све три оп шти не. И 
по ред утро ше ног тру да и вре ме на, ка да су 
спе ци фи ци ра ли све бит не тех нич ке де та ље 
у тим тра фо ре о ни ма, од тог по сла се од у-
ста ло, вје ро ват но из објек тив них  раз ло га.

Ве ли ка па жња очи та ва њу

П о ри је чи ма На та ше Ар муш, ше фа 
Одје ље ња за мје ре ње и кон тро лу, 

основ ни ор га ни за ци о ни про блем у ра ду је 
не до во љан број во зи ла, што на ро чи то до ла-
зи до из ра жа ја у ври је ме очи та ва ња бро ји ла 
ел. енер ги је. 

- С об зи ром да се у на шој ЕД пу но па-

жње по све ћу је очи та ва њу, јер се тру ди мо да 
по тро ша чи бу ду оби ђе ни у што ве ћем по-
стот ку, ра ди пре ва зи ла же ња про бле ма, вр ло 

че сто се ко ри сте при ват на во зи ла рад ни ка.  
Уз чи ње ни цу да мје сеч но има мо ма ње од 
50 за хтје ва под ни је тих од стра не по тро ша-
ча ОЈ Снаб ди је ва ње Бе ра не (за очи та ва ње 
ста ња на бро ји лу или кон тро лу мјер ног мје-
ста или по де ша ва ње и оправ ку уклоп ног ча-
сов ни ка), што од укуп ног бро ја по тро ша ча 
чи ни све га 0,2 про цен та, сма тра мо да се на 
под руч ју на ше ди стри бу ци је ра ди ква ли-
тет но очи та ва ње мјер них уре ђа ја, ка же Н. 
Ар муш.   

И по ред чи ње ни це да се оби ђе ви ше од 
90 од сто по тро ша ча, про це нат очи та но сти 
је око 72 од сто. Ова раз ли ка се об ја шња ва 
чи ње ни цом  да по сто ји огро ман број обје-

ка та у ко ји ма ни ко не жи ви и по слов ни про-
сто ри ко ји се не ко ри сте. Кон тро лом ди је ла 
по тро ша ча ко ји го ди ну и ви ше не ма ју по-

тро шњу уста но вље но је да не ма зна чај них 
раз ли ка у ста њу на бро ји лу код по тро ша ча 
и по да ци ма у на шој еви ден ци ји. 

Дви је тре ћи не ТС 10/0,4 kV на под руч ју 
ЕД Бе ра не опре мље не су мјер ним уре ђа ји-
ма. Иако се у овом по слу ка сни мо жда за 
оста лим ди стри бу ци ја ма, бит но је да ТС у 
ко ју се угра ђу је мјер ни уре ђај за до во ља ва 
бар ми ни мум  усло ва за ње го во функ ци о ни-
са ње. У ту свр ху, у ја ну а ру ове го ди не, ФЦ 
Ди стри бу ци ја је до ста вље на спе ци фи ка ци-
ја ма те ри ја ла по треб ног да се ТС 10/0,4 kV 
до ве ду у тех нич ки ис прав но ста ње.  

У ци љу пра ће ња гу би та ка по тра фо ре-
о ни ма, ЕД Бе ра не је још 2008. го ди не из-
вр ши ла ши фри ра ње по тро ша ча по осно ву 
при пад но сти од ре ђе ном тра фо ре о ну. Ме-
ђу тим, ка ко нам је об ја сни ла Н. Ар муш, 
на кон са гле да ва ва ња до би је них ре зул та-
та, уоче не су не ке не ло гич но сти ко је мо гу 
би ти по сле ди ца и по гре шно ши фри ра них 
по тро ша ча. На и ме, по што је на не ким при-
мје ри ма при ми је ће на не пра вил на од ре ђе на 
при пад ност по тро ша ча тра фо ре о ну, уоче-
на је и дво стру ка гре шка – не по треб но се 
до да ју kWh у тра фо ре о ну гдје је гре шком 
по тро шач од ре ђен, а у оном тра фо ре о ну 
гдје би тре ба ло да бу де,  не до ста ју упра во 
ти kWh.  Сто га је пла ни ра но је да се овог 
и на ред них мје се ци ан га жу ју еки пе ко је би 
из вр ши ле про вје ру и евен ту ал не ис прав-
ке ши фри по тро ша ча, те да се уз кон тро ле 
угра ђе них мјер них уре ђа ја де фи ни тив но 
за о кру же тра фо ре о ни.

- На шим рад ни ци ма по треб на је ХТЗ 
опре ма и алат ка ко би на пра ви на чин мо гли 
да из вр ша ва ју за дат ке на те ре ну. Са овом 
опре мом би у пот пу но сти би ли за до во ље ни 
про пи си из обла сти за шти те на ра ду,  че му 
по све ћу је мо ве ли ку па жњу, ка за ла је Н. Ар-
муш до дав ши да ће се у на ред ном пе ри о ду  
оба ви ти и си сте мат ски ље кар ски пре гле ди 
за по сле них.

И.З.

фо  ре о на на под руч ји ма све три оп шти не. И че сто се ко ри сте при ват на во зи ла рад ни ка.  
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ВЕ ЛИ КО ЗА ЛА ГА ЊЕ УПР КОС 
БРОЈ НИМ ОГРА НИ ЧЕ ЊИ МА

К а ква је си ту а ци ја у ор га ни за ци о ним дје ло ви ма ЕД Бе ра не у Ан дри је ви ци, Пла ву и 
Гу си њу, ка да је у пи та њу кон тро ла и очи та ва ње по тро ша ча, а с тим у ве зи и ак тив-

но сти на сма ње њу гу би та ка у ди стри бу тив ној мре жи, ин фор ми са ли су нас, украт ко, 
ру ко во ди о ци ових по слов ни ца.

Ми ло рад Ба кић, 
ор га ни за тор по сла у 
По слов ни ци Ан дри-
је ви ца:

- Ор га ни зо ва ње 
ра да у по слов ни ци је 
спе ци фич но из раз ло-
га што – сви ра ди мо 
све. Раз у ђе ни те рен, 
ве ли ка ду жи на НН из-
во да, ма ли број из вр-
ши ла ца, не до во љан 
број во зи ла и ве ли ки 
број на пу ште них обје-
ка та и обје ка та ко ји се 
ко ри сте по вре ме но, 
оте жа ва ју рад ка ко на 

одр жа ва њу мре же та-
ко и на сма ње њу гу би та ка ел. енер ги је. Че сто се због ду жи не НН из во да де ша ва да 
се квар на мре жи – зе мљо спој по на ша као по тро шач, од но сно да не ре а гу је за шти та 
на тра фо ста ни ци, а то је чист гу би так елек трич не енер ги је. По себ но ве ли ки на пор се 
ула же при ли ком очи та ва ња бро ји ла, ка да се тру ди мо да сва ки по тро шач бу де оби ђен 
и да се са те ре на при ку пи сва ки по тро ше ни ки ло ват час.   

Шеф кет То шић, шеф  По слов ни це Плав и Гу си ње:
- С об зи ром да је при ли ком из ра де си сте ма ти за ци је рад них мје ста ЕД Бе ра не има-

ла ли ми ти ран број из вр ши ла ца, рад на мје ста у По слов ни ци Плав и Гу си ње си сте ма-
ти зо ва на су та ко што се пр вен стве но ми сли ло на одр жа ва ње елек тро ди стри бу тив не 
мре же. Ипак, рад ни ци По слов ни це вр ше ре дов но очи та ва ње бро ји ла ел. енер ги је и 
ис кљу че ње по тро ша ча, а ка да не ма ве ћих ква ро ва, ан га жо ва ни су на кон тро ли мјер-
них мје ста и ми је ња њу бро ји ла.  За од ре ђе не по сло ве ве за не за сма ње ње гу би та ка у 
мре жи на под руч ју По слов ни це Плав и Гу си ње ан га жо ва не су еки пе из Бе ра на. 

На рав но, има про сто ра за сма ње ње ко мер ци јал них гу би та ка, али сма трам да је 
ова По слов ни ца у веома не по вољном по ло жа ју и што се ти че тех нич ких гу би та ка. Ма-
ли пре сје ци уже та и ду жи на10 k kV во до ва, зе мљо спој на за шти та ко ја не ре а гу је, до ста 
ве ли ки број ТС 10/0,4 k kV ко је ра де у пра зном хо ду, ве ли ке ду жи не НН из во да су са мо 
не ке од ка рак те ри сти ка на ше ди стри бу тив не мре же ко је ути чу да гу би ци у По слов ни-
ци бу ду не што ве ћи од про сјеч них гу би та ка на ни воу ЕД Бе ра не. 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Милорад Бакић и Шефкет Тошић

Наташа Армуш
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

П ри ли ком по сје те ЕД Бе ра не при-
кљу чи ли смо се, за крат ко, дво чла-

ној еки пи Одје ље ња за мје ре ње и кон тро-
лу ко ју су са чи ња ва ли ис ку сни елек тро-
мон те ри Ми љан Ву ко вић и Ми ли сав 
Ма шо вић, ко ји су у бе ран ској По лим ској 
ули ци вр ши ли про вје ру но вих бро ји ла, 
угра ђе них ван обје ка та по тро ша ча – на 
бе тон ским сту бо ви ма. 

И баш ту, на ули ци, по ред бе тон ских 
сту бо ва, гдје су из вр ша ва ли уоби ча је ни 

рад ни за да так, го во ри ли су нам о свом 
ни ма ло за хвал ном и та ко осје тљи вом 
по слу, ко ји је, ујед но, и „нај и сту ре ни ји 
пре ма по тро ша чу“. Ка да се ра ди о кон-
тро ли по тро ша ча, али и оста лим ак тив-
но сти ма ве за но за њу, њи хо ва при ча је, 
ка ко ре ко ше, ма ње-ви ше, иста, јер се 
у свом сва ко днев ном по слу су сре ћу са 
истим или слич ним про бле ми ма као и 
њи хо ве ко ле ге у оста лим дје ло ви ма ФЦ 
Ди стри бу ци ја. 

- О си ту а ци ји и про бле ми ма са ко ји ма 
се сре ће мо при ли ком кон тро ле мјер них 
мје ста су ви шно је го во ри ти, јер сви ко ји се 
ба ве овом дје лат но шћу, из би ло ко је ЕД, то 
до бро зна ју, ка жу Ву ко вић и Ма шо вић.

Ипак, ка да су по је ди ни не са вје сни 
по тро ша чи у пи та њу, има ју и они сво је 
„непријатне тренутке“, ко ји рје чи то го во-
ре о про бле ми ма и те шко ћа ма на ко је на-
и ла зе то ком ра да на те ре ну, а ко ји у мно-
го ме осли ка ва ју ста ње у кон зу му у ко јем 
су на ста ли.

Ан га жо ван на кон тро ли и очи та ва њу 
бро ји ла код оста ле по тро шње,  Ми љан 
Ву ко вић, кон тро лор II, члан је еки пе 
(за јед но са ко ле гом Го ра ном Бо гав цом) 
за ко ју је то ком ју на, у Сек то ру за мје-
ре ња, ор га ни зо ва на тро днев на обу ка за 
рад са уре ђа јем „зе ро“ са ко јим се вр-
ши кон тро ла ин ди рект них и по лу ин ди-
рект них мје ре ња. У на ред ном пе ри о ду, 
ка ко нам је ре че но,  ак це нат ће упра во 
би ти на кон тро ли тог ти па по тро ша ча 

ЕД Бе ра не. 
- Ја и мо је ко ле ге ко ји ра де на овим 

по сло ви ма има мо ве ли ке про бле ме при-
ли ком кон тро ле по тро ша ча, чак и уз аси-
стен ци ју по ли ци је, али и због свје до че ња 
на су ду ко је нам од у зи ма ју мно го вре ме-
на. Са јед ним по тро ша чем из Бе ра на ко-
ји је уту жен због нео вла шће не по тро шње 
имао сам, услед про мје не (из оправ да них 
раз ло га) су ди ја ко ји су во ди ле овај спор, 
ви ше од два де сет ро чи шта у Основ ном 
су ду Плав, об ја шња ва Ву ко вић. 

И по ред то га, он је у ви ше на вра та од-
ла зио на ро чи шта и у дру ге цр но гор ске 
оп шти не због суд ских про це са про тив 
по тро ша ча ко је су за јед нич ке еки пе са ста-
вље не од рад ни ка из ви ше ди стри бу ци ја, 
чи ји је био члан, от кри ле у не кој не до зво-
ље ној рад њи. 

- Мо же мо сло бод но ре ћи да смо у сва-
ком гра ду гдје смо вр ши ли кон тро лу нај-
бо ље упо зна ли су до ве, ка же Ву ко вић.

По ред оста лих оба ве за у свом одје-

ље њу, као што је, на при мјер, очи та ва ње 
бро ји ла у ТС 10/0,4 kV, Ми ли сав Ма шо-
вић, кон тро лор III, ра ди и на из мје шта њу 
бро ји ла ван обје ка та по тро ша ча. 

По ње го вом ми шље њу, за спре ча ва ње 
нео вла шће не по тро шње то је нај бо ље рје-
ше ње и за ЕД, али и за сва ког нор мал ног 
по тро ша ча, због то га што при ли ком очи-
та ва ња или ис кљу че ња не ма ула ска у по-
тро ша чев обје кат. На овом по слу мо гло би 
да се ан га жу је и ви ше еки па, али је, ка ко 
ис ти че, не до ста так бро ји ла огра ни ча ва ју-
ћи фак тор у пра ће њу по тре ба кон зу ма бе-
ран ске ди стри бу ци је.

Због чи ње ни це да се из мје шта ју са-
мо мјер на мје ста код по тро ша ча ко ји већ 
има ју угра ђе но Lan dis & Gyr бро ји ло, у 
ЕД Бе ра не, ка ко нам је об ја шње но, ипак 
успи је ва ју да без ве ћих ра до ва, као што 
је из ра да но вог при кључ ка и ште ма ње, то 
бро ји ло из мје сте, ка ко би се та кви по сло-
ви оба вља ли у кон ти ну и те ту. 

- При ли ком ра да код не ких по тро ша-
ча до жи вља ва мо не при јат но сти ко је се 
огле да ју и у то ме да не до зво ља ва ју за-
мје ну бро ји ла уз из го вор да су, из вје ро-
ват но њи ма по зна тих раз ло га, ста ра бро-
ји ла бо ља. То су упра во они по тро ша чи 
за ко је се сум ња да на њи хо вим бро ји ла 
по сто је зло у по тре бе, а баш би их ова за-
мје на бро ји ла ли ши ла та кве сум ње, ка же 
Ма шо вић.

Као при мјер он на во ди слу ча је ве у 
ко ји ма по тро ша чи сво је не за до вољ ство 
ис по ља ва ју оште ће њем елек тро е нер гет-
ских обје ка та: из ме ђу оста лог, ор ма ра и 
ка бло ва ко ји их на па ја ју (о че му свје до чи 
и фо то гра фи ја са тра фо ре о на Пе шца 2), 
а у по след ње ври је ме и де мо ли ра њем из-
мје ште них мјер них мје ста.

Озби љан про блем у ра ду им пред ста-
вља амор ти зо ва ни и из ра у бо ва ни во зни 
парк, па че сто због ма лог бро ја во зи ла 
и не ис прав но сти по сто је ћих не мо гу да 
оба ве пла ни ра не по сло ве.

Оно гдје има ју нај ма ње про бле ма је 
са рад ња са ко ле га ма из њи хо ве гру пе, ко-
ја је, ка ко ре ко ше, крај ње ко рект на, не за-
ви сно од то га што ту гру пу чи не рад ни ци 
све три по слов ни це ЕД Бе ра не (Бе ра не, 
Ан дри је ви ца и Плав). 

- То је са свим ра зу мљи во, јер, ка да је 
у пи та њу ко лек тив ни рад, ова кав од нос је 
еви ден тан и код дру гих елек три чар ских 
еки па, ре кли су нам, на кра ју раз го во ра, 
Ву ко вић и Ма шо вић.

И.З.    

ЕД БЕ РА НЕ  РАД НИ ЦИ ОДЈЕ ЉЕ ЊА ЗА МЈЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛУ, ЗБОГ НЕО ВЛА ШЋЕ
НЕ ПО ТРО ШЊЕ И ОШТЕ ЋЕ ЊА БРО ЈИ ЛА, ИМА ЈУ

Мно го по сла и на су ду

Миљан Вуковић и  Милисав Машовић
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Н а шу по сје ту Елек тро ди стри бу ци ји Бу-
два упри ли чи ли смо на по чет ку ту ри-

стич ке се зо не, по зна те као пе ри о да у ко јем 
се у овој цр но гор ској ме тро по ли ту ри зма 
број ста нов ни ка при вре ме но ви ше стру ко 
по ве ћа, а по тро шња елек трич не енер ги је да-
ле ко пре ма ши уоби ча је ну, што про у зро ку је 
пре оп те ре ће ње по сто је ћих елек тро е нер гет-
ских по стро је ња и мре жа.

Ка ко су се у бу дван ској ЕД при пре ми ли за 
ово го ди шњу се зо ну раз го ва ра ли смо 21. ју на 
са ди рек то ром Во јом Ву ка ди но ви ћем ко ји 
је том при ли ком из нио оче ки ва ња да ће се-
зо на, што се ти че снаб ди је ва ња елек трич ном 
енер ги јом, про те ћи без зна чај ни јих про бле ма 
у функ ци о ни са њу си сте ма, иако ни је ри је шен 
про блем не до ста ју ће сна ге у ужем град ском 
је згру јер Оп шти на Бу два, ко ја ина че из буџе та 
из два ја сред ства за из град њу елек тро енер гет-
ске ин фра струк ту ре, ни је ис пу ни ла пре у зе ту 
оба ве зу да до по чет ка ово го ди шње се зо не из-
гра ди ТС 35/10 kV, 2 x 12 MVA Ра зи но. Сто га 
су мо гу ћи про бле ми у на па ја њу по тро ша ча са 
ужег град ског под руч ја, што ће, на рав но, за ви-
си ти од ан га жо ва не сна ге у овом пе ри о ду.

Што се ти че оба ве за ЕПЦГ из Пла на за 
ову го ди ну, ве ћи на тих ак тив но сти је у бу-
дван ском кон зу му пра во вре ме но за вр ше на, 
јер се Елек тро ди стри бу ци ја свој ски тру ди ла 
да пла ни ра не ин ве сти ци је и ре а ли зу је. Што 
План ни је у пот пу но сти ис пу њен ути ца ло је 
ка шње ње у ре а ли за ци ји про шло го ди шњег 
тен де ра за на бав ку ма те ри ја ла и опре ме због 
од ре ђе них про це ду рал них про бле ма, та ко да 
ни је бла го вре ме но на ба вље на опре ма ко ја се 
од но си ла на ову ЕД.

Наш са го во рник оче ку је да ће се и тај 
про блем пре ва зи ћи на бав ком ВН и НН бло-
ко ва, да би се у пот пу но сти ком пле ти ра ла и 
при пре ми ла за ту ри стич ку се зо ну бар још 
јед на ТС 35/10 kV (Бе чи ћи 2), јер ЕД на ла-
ге ру има тран сфор ма то ре и дио нео п ход не 
гра ђе вин ске опре ме за ове тра фо ста ни це.

Ре мон ти и ре кон струк ци је 
обје ка та према плану

У окви ру ак тив но сти на ре а ли за ци ји 
Пла на за при пре му љет ње се зо не, пре-

ма ри је чи ма Ву ка ди но ви ћа, из вр ше на је за-
мје на ста рог тран сфор ма то ра у ТС 35/10 kV 
Ду бо ви ца, на ко јем су се ја вља ли од ре ђе ни 
про бле ми у прет ход ном пе ри о ду, због че га је 
угра ђен но ви тра фо 35/10 kV, сна ге 8 MVA. 
У овој тра фо ста ни ци су, та ко ђе, за ми је ње на 
и два 10 kV тра фо пре ки да ча но вим ва куум-
ским пре ки да чи ма.

У ТС 35/10 kV Ла зи је умје сто до тра ја-
лог тран сфор ма то ра, сна ге 8 MVA, угра ђен 
но ви тра фо исте сна ге а умје сто 35 и 10 kV 
пре ки да ча, угра ђе ни су но ви, по у зда ни ва-
кум ски пре ки да чи. За ову ТС је на ба вље на и 
но ва ре леј на опре ма ко ја ће би ти мон ти ра на 
на кон ту ри стич ке се зо не, ка зао је Ву ка ди но-
вић и до дао да су у скло пу ових ак тив но сти 
и у ТС 35/10 kV Ми ло чер угра ђе ни у тра фо 
ће ли је но ви ва кум ски, умје сто по сто је ћих 10 
kV пре ки да ча, те да су и два 35 kV уљ на пре-
ки да ча за ми је ње на ва кум ским у ТС 35/10 kV 
Бу ља ри ца, све у ци љу по сти за ња ква ли те та 
ис по ру че не ел. енер ги је и по у зда но сти у на-
па ја њу по тро ша ча.

По ред ових ин ве-
сти ци ја, наш са го вор-
ник је на вео и ра до-
ве на ре мон ту 35 kV 
да ле ко во да ко ји су у 
за вр шној фа зи, та ко 
да се мо же ре ћи да су 
по стро је ња и да ле ко-
во ди за 35 kV мре жу, 
на ко ји ма су, ина че, 
го то во све на ве де не 
по сло ве из ни је ле на 
сво јим ле ђи ма еки пе 
ФЦ Ди стри бу ци ја, у 
за до во ља ва ју ћем ста-
њу и да бу дван ски 
елек тро ди стри бу те ри 
спрем но до че ку ју ту-
ри стич ку се зо ну.

А ка да је ри јеч о ТС 10/0,4 kV, Ву ка ди но-
вић је ка зао да је од стра не еки па бу дван ске 
Елек тро ди стри бу ци је из вр ше на ре кон струк-
ци ја тра фо ста ни ца у осам обје ка та, пре ма 
Пла ну за овај пе ри од, ко ја се од но си ла на 
за мје ну сред ње на пон ских бло ко ва, док је ре-
кон струк ци ја тра фо ста ни ца у ди је лу ни ског 
на по на дје ли мич но за вр ше на, тј. за ми је ње ни 

су НН бло ко ви у че ти ри од пла ни ра них осам 
ТС, јер још уви јек ни је су на ба вље ни пре о-
ста ли ни ско на пон ски бло ко ви, али је за то 
не што пре ма шен план за мје не тран сфор ма-
то ра 10/0,4 kV (за ми је ње но осам, пла ни ра на 
за мје на се дам тран сфор ма то ра),

У са рад њи са оп шти ном Бу два по ло же но 
је пре ко 37.000 м ка бла 20 kV на тра си ду-
жи не око 12 км, чи ме је оства ре на дво стру ка 

10 kV мре жа из ме ђу ТС 35/10 kV Ми ло чер 
и ТС 35/10 kV Бу ља ри ца. Ра ди се, ина че, о 
про јек ту ко ји је на ла зио мје сто у свим ин-
ве сти ци о ним пла но ви ма у по сљед њих 15 
го ди на, а ко нач но је ре а ли зо ван на на чин 
што је Елек тро при вре да обез би је ди ла ка бал 
а Оп шти на фи нан си ра ла по ла га ње и гра ђе-
вин ске ра до ве.

ЕД БУ ДВА

Ства ра ње усло ва за 
по у здан рад у се зо ни

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

* У ци љу сма ње ња оп те ре ће ња у ЕД Бу два у прет ход ном пе ри о ду 
ре кон стру и са но и из гра ђе но ви ше елек тро е нер гет ских обје ка та
* Гу би ци ел. енер ги је у пр вих пет мје се ци на ни воу пла ни ра них
* Из ра жен не до ста так струч ног ка дра, у пр вом ре ду елек тро ин же ње ра

Војо Вукадиновић

Демонтажа старе БТС код "Зета филма"
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- Ура ђе на је у прет ход ном пе ри о ду и 
ре кон струк ци ја НН мре жа на тра фо ре о ни-
ма Стам бе не згра де Бе чи ћи, До њи По бо ри, 
Гор њи По бо ри, Ре ги о нал ни во до вод Ластва, 
Сер ви сна зо на Јаз, Бли зи ку ће, Ра ђе но ви ћи, 
Лап чи ћи, Ла зи, Ме ди го ви ћи, Бу ља ри ца и тд, 

ка зао је наш са го вор ник и до дао да су не дав-
но пу ште не под на пон три но ве тра фо ста ни-
це: ТС 10/0,4 kV, 2 x 630 kVА Ра ђе но ви ћи, 

ТС 10/0,4 kV, 1 x 630 kVА Сту по ви 3 и СТС 
10/0,4 kV Гор њи По бо ри, а ових да на укљу чи-
ће се и ТС Ба чви це у Пе тров цу и Бен то нит 2 и 
Сви њи ште у Ла стви Гр баљ ској.

У окви ру ове при че о ак тив но сти ма на 
при пре ми ту ри стич ке се зо не Ву ка ди но вић 
је на по ме нуо да је из вр шен и ре монт 10 kV 
да ле ко во да Ла ства и Бра ји ћи од стра не еки-
па ове Елек тро ди стри бу ци је и еки па Елек-
тро град ње из Под го ри це. Уло же на су знат на 
сред ства и за вр ше ни број ни ва жни по сло ви, 
што се, ка ко је ре као, мо ра од ра зи ти на сма-
ње ни број ква ро ва и бо љи ква ли тет у на па ја-
њу по тро ша ча ел. енер ги јом.

Он је, у на став ку, ис та као и до при нос 
бу дван ске Оп шти не што бо љој при пре ми ту-
ри стич ке се зо не, ко ји се огле да у из вр ше ној 
ре кон струк ци ји тра фо ста ни ца10/0,4 kV Го-
спо шти на, Зе та филм, Пли на ра 1, Ро зи но 1, 
Ро зи но 5, као и из град њи ТС 10/0,4 kV То-

плиш, Дроб ни пи је сак, Ни на векс.
Ка ко се на под руч ју Бу две ре а ли зу ју ве-

ли ки ин ве сти ци о ни про јек ти ко је ка рак те-
ри ше ин тен зив на гра ђе вин ска ак тив ност, 
на ко ју ни је бит ни је ути ца ла ни гло бал на 
фи нан сиј ска кри за, у на ред ном пе ри о ду се 

оче ку је при кљу че ње 
ве ћег бро ја ве ли ких 
по тро ша ча, због че-
га је из у зет но ва жно 
да се бла го вре ме но 
поч не са из град њом 
ка пи тал не ин ве сти-
ци је- ТС 35/10 kV 
Ра зи но, са ко јом је, 
пре ма пла ну, тре ба ло 
до че ка ти и ово го ди-
шњу се зо ну.

Ву ка ди но вић је 
иско ри стио при ли ку 
да ис так не и од лич ну 
са рад њу и ко ор ди на-
ци ју са ме наџ мен том 
и струч ним слу жба-
ма ФЦ Ди стри бу ци ја 

од ко јих уви јек има мак си мал ну по др шку и 
по моћ у свим си ту а ци ја ма, би ло да се ра-
ди о ин тер вен ци ја ма услед ква ро ва у ТС 

35/10 kV и ка блов-
ској мре жи, о обез-
бје ђе њу бро ји ла и 
ор ма ра ра ди за мје не 
и из мје шта ња мјер-
них мје ста, или пак 
о до би ја њу са гла сно-
сти и ра зу ми је ва њу 
за евен ту ал но пре-
ко ра че ње пла на пре-
ко вре ме них са ти или 
по тро шње го ри ва.

За бу дван ске 
елек  тро  ди  стри  бу -
те ре је то из у зет но 
зна чај но, али је та-
ко ђе и сво је вр сна 
оба ве за да сво јим 
ан га жо ва њем, ра дом 

и ре зул та ти ма оправ да ју сва та ула га ња у 
њи хов ко лек тив, ка зао је, на кра ју, Во јо Ву-
ка ди но вић. 

Не довољно струч ног ка дра

И тех нич ки ди рек тор Љу бо мир Кне же-
вић та ко ђе је из нио став да је ово го-

ди шња се зо на до бро при пре мље на и да се 
не оче ку ју ве ћи про бле ми ка да је у пи та њу 
функ ци о ни са ње ло кал ног ди стри бу тив ног 
си сте ма. Ра ди ло се без пре да ха и ура ђе но 
је до ста на ре а ли за ци ји за цр та них пла но-
ва, што ни је би ло ни ма ло ла ко с об зи ром на 
не до ста так струч ног ка дра, по себ но елек-
тро ин же ње ра. На и ме, већ не ко ли ко го ди на 
у овој Елек тро ди стри бу ци ји су упра жње на 
мје ста ше фа Одје ље ња за одр жа ва ње и ше-
фа Одје ље ња за упра вља ње ди стри бу тив ним 
си сте мом, та ко да њи хо ве по сло ве по кри ва ју 

иона ко оп те ре ће ни чел ни љу ди овог ди стри-
бу тив ног ко лек ти ва, а од не дав но и ин же њер 
при прав ник на од ре ђе но ври је ме за чи је до-
са даш ње ан га жо ва ње ње го ви ру ко во ди о ци 
има ју са мо ри је чи хва ле.

Кне же вић да ље ка же да Слу жба за упра-
вља ње ди стри бу тив ним си сте мом ко јој та-
ко ђе не до ста ју опе ра тив ни из вр ши о ци, тј. 
уклоп ни ча ри, сва ког мје се ца оства ру је ве ли-
ки број пре ко вре ме них са ти, ван до зво ље ног 
пла на за ЕД Бу два, јер обим по сла стал но 
ра сте због ши ре ња кон зу ма и екс пан зив не 
град ње.

Ин тен зив ном кон тро лом 
про тив не ле гал не по тро шње

К а да је у пи та њу Слу жба за мје ре ње и 
кон тро лу, ак це нат је, пре ма ри је чи ма 

ње ног ше фа Ве ко сла ва Ма ни ћа, ста вљен на 
ква ли тет но очи та ва ње по тро шње, јер се, као 
што је по зна то, са оства ри ва њем ве ћег про-
цен та очи та но сти да је ја сни ја сли ка ре а ли-
за ци је елек тро е нер гет ског би лан са за сва ки 
мје сец. Кон тро ле по тро шње се кон ти ну и ра но 
од ви ја ју, чи ме се сма њу је мо гућ ност нео вла-
шће не по тро шње за ко јом по је ди ни по тро ша-
чи го ди на ма по се жу, од но сно ути че на пад 
ко мер ци јал них гу би та ка ел. енер ги је.

За пр вих пет мје се ци ове го ди не ЕД Бу-
два је, пре ма ње го вим ри је чи ма, пре ма ши-
ла план кон тро ле, тј, оства рен је про це нат 
кон тро ле по тро шње у из но су од 143 од сто, 
што се ре флек то ва ло и на про це нат гу би та ка 
елек трич не енер ги је ко ји су у овој Елек тро-
ди стри бу ци ји за пр вих пет мје се ци из но си-
ли 11,62 од сто (0,25 од сто ма ње не го у истом 
пе ри о ду про шле го ди не), та ко да су по ре-
а ли за ци ји Пла на гу би та ка за овај пе ри од. у 
вр ху ма тич не функ ци о нал не цје ли не. 

У ци љу сма ње ња гу би та ка ел. енер ги је 
је и за мје на не ис прав них бро ји ла, али се та 
ак тив ност у ЕД Бу два од ви ја сма ње ним ин-
тен зи те том због не до стат ка ових уре ђа ја. У 
пла ну је, ме ђу тим, да од сеп тем бра у Бу дви 
поч не уград ња но вих бро ји ла на да љин ско 
очи та ва ње и ис кљу че ње на 16 тра фо ре о на 
са 2.753 по тро ша ча. До са да шња ис ку ства са 
бро ји ли ма на да љин ско очи та ва ње ко ја су у 
овом кон зу му угра ђе на код јед ног бро ја ве ли-
ких по тро ша ча (по лу ин ди рект на и ин ди рект-
на мје ре ња) су из у зет но по зи тив на, та ко да се 
оче ку је да ће уград ња тих бро ји ла знат но уна-
при је ди ти ква ли тет услу ге по тро ша чи ма.

Ма нић ка же да је Одје ље ње за мје ре-
ње и кон тро лу, по ред на ве де них ак тив но-
сти, укљу че но и у ис кљу че ње по тро ша ча по 
осно ву ду га за стру ју, јер се ова ак тив ност 
у бу дван ском кон зу му од ви ја по ја ча ним ин-
тен зи те том, ра ди на пла те за о ста лих по тра-
жи ва ња, ко ја је, за хва љу ју ћи ве о ма до број 
са рад њи елек тро ди стри бу те ра и ов да шњег 
Снаб ди је ва ња у пот пу но сти ре а ли зо ва на за 
прет ход ни мје сец, од но сно оства рен је про-
це нат на пла те по тра жи ва ња у ма ју у из но су 
од 100 од сто.

Б.М.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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О д ра до ва ко ји су у прет ход ном пе-
ри о ду из ве де ни у Елек тро ди стри-

бу ци ји Хер цег Но ви, у окви ру ак тив но-
сти на при пре ми ово го ди шње ту ри стич-
ке се зо не, ди рек тор Ми ло рад Са мар-
џић ис ти че за вр ше так 10 kV ка блов ске 
ве зе, у ду жи ни од 700 м, од МБТС 10/0,4 
kV Го ми ле до бен зин ске пум пе Ју го пе-
трол, што је био је дан од при о ри те та из 
Пла на за ову го ди ну, јер ће се кроз ту 
ин ве сти ци ју знат но по пра ви ти ква ли тет 
снаб ди је ва ња по тро ша ча од Су то ри не 
до Њи ви ца ко ји су се до са да на па ја ли 
пре ко пре оп те ре ће ног ва зду шног 10 kV 
да ле ко во да Ига ло – Жви ње, из гра ђе ног 
при је го то во по ла ви је ка.

У ци љу по бољ ша ња на пон ских и 
енер гет ских при ли ка и да ва ња до при-
но са ква ли те ту ту ри стич ке по ну де овог 
пре ли је пог гра да на ула зу у Бо ку из гра-
ђе на је, пре ма ри је чи ма Са мар џи ћа, и 
СТС 10/0,4 kV, 250 kVА Ко си ћи, та ко 
да ће у том при град ском под руч ју ко је 
је има ло мно го про бле ма у на па ја њу ел. 
енер ги јом, кон ти ну и тет и ква ли тет ис-
по ру ке ел. ен. би ти ве ћи не го до са да, а 
пу шта њем под на пон ове тра фо ста ни це 
по чет ком ју ла би ће де мон ти ра на ста ра 
ни ско на пон ска ли ни ја у ду жи ни од 1 км, 
ко ја је у из у зет но ло шем ста њу.

У истом ци љу је ура ђе на про јект на 
до ку мен та ци ја и ри је ше но пи та ње ло ка-
ци је за из град њу ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА 
Жа њи це, То по ви и Ба о ши ћи, а тре нут но 
је у то ку при ба вља ње одо бре ња за гра ђе-
ње ових обје ка та за ко је, та ко ђе, тре ба да 
се обез би је де нео п ход ни ка бло ви и ис по-
ру че тра фо ста ни це.

Зна чај на ак тив ност је и из ра да про-
јект не до ку мен та ци је за дво стру ки 35 
kV ка блов ски вод од ТС 110/35 kV То-
пла, јер ће се из град њом овог рас те ре-
ти ти по сто је ћи ДВ 35 kV По ди - Ига ло 
и по бољ ша ти ква ли тет и кон ти ну и тет 
ис по ру ке ел. енер ги је по тро ша чи ма на 

под руч ју То пле и Ига ла. Са мар џић ка же 
да ће ре а ли за ци ја ове ин ве сти ци је по че-
ти на кон ту ри стич ке се зо не, јер се ра ди 
о из у зет но за хтјев ном и обим ном по слу, 
чи ја ври јед ност из но си око 300 хи ља да 
еура, а по што се због ак ту ел не фи нан сиј-
ске кри зе ко ја се и те ка као од ра жа ва и на 
ову гра ну при вре де, овог ље та не оче ку ју 
пре ве ли ка оп те ре ће ња на мре жи, се зо на 
ће, по ње го вој оцје ни, про те ћи без ве ћих 
про бле ма ка да је у пи та њу снаб ди је ва ње 
овог под руч ја.

Исто та ко, ура ђе на је про јект на до-
ку мен та ци ја за из ра ду ка блов ских ве за 
10 kV за при кљу че ње ДТС Ба ринг тон и 
Че ла и у то ку је при ба вља ње одо бре ња 
за град њу. У окви ру при пре ме мре же и 
обје ка та за по ве ћа но оп те ре ће ње то ком 
ље та, умје сто у ТС 10/0,4 kV Ку ла-Ка ме-
на ри, за ми је њен је ви со ко на пон ски блок 
у ТС Са ви на, јер је, по оцје ни елек тро ди-
стри бу те ра, то био ве ћи при о ри тет због 
че стих про бле ма у овој тра фо ста ни ци 
ко ји су оме та ли ис по ру ку ел. енер ги је 
по тро ша чи ма ужег град ског је згра.

То ком прет ход ног пе ри о да из вр ше на 
је ре кон струк ци ја ДВ 35 kV По ди-То пла-
Ига ло у ду жи ни од 2500 м, а у ТС 35/10 
kV Кум бор за ми је њен је ста ри тран сфор-
ма тор 35/10 kV, 4 MVА, ко ји је био у ве-
о ма ло шем ста њу, та ко да је, по ри је чи ма 
Са мар џи ћа, то би ла пот пу но оправ да на 
ин ве сти ци ја.

Би ло је, ка же наш са го вор ник, пла ни-

ра но да се за ми је не и два ви со ко на пон-
ска бло ка у ТС 10/0,4 kV По шта и МБТС 
10/0,4 kV Нор ве шко на се ље, као и три 
ни ско на пон ска бло ка у ТС 10/0,4 kV Ку-
ла- Ка ме на ри, МБТС Нор ве шко на се ље 
и ТС Ни зо ви у Ига лу, што ни је ура ђе но 
јер та опре ма још ни је ис по ру че на овој 
Елек тро ди стри бу ци ји.

Но ве тра фо ста ни це 
и ми мо Пла на

О д по сло ва ко ји ни је су би ли пред-
ви ђе ни Пла ном за при пре му ту ри-

стич ке се зо не, али ће бит но ути ца ти на 
ква ли тет ис по ру ке ел. енер ги је, Са мар-
џић на во ди за вр ше так из град ње СТС 
Клин ци и СТС Ти ћи на Лу шти ци, за ко је 
је при ба вље на атест на до ку мен та ци ја, а 
у по гон ће ући по чет ком ју ла, као и из-
град њу ДТС Ро ва нац на Лу шти ци, за јед-
но са при кључ ним ДВ 10 kV, ду жи не око 
1км, ко ју су фи нан си ра ли стра ни ин ве-
сти то ри. То ће знат но по пра ви ти снаб ди-
је ва ње по тро ша ча у на се љу Зам бе ли ћи 
на Лу шти ци и сма њи ти пре оп те ре ће ње и 
ква ро ве на СТС 10/0,4 kV Мр ко ви, са ко-
је се до са да ово под руч је снаб ди је ва ло 
ел. енер ги јом.

У прет ход ном пе ри о ду је та ко ђе за-
вр ше на МБТС Ра ти ше ви на, као и ДТС 
Тра ву ни ја, из гра ђе на умје сто ста ре, не-
по у зда не БТС на ко јој су ква ро ви би ли 
све че шћи. И ове ин ве сти ци је су го то во 
у пот пу но сти ре а ли зо ва не сред стви ма 
ин ве сти то ра ко ји гра де објек те у не-
по сред ној бли зи ни тих тра фо ста ни ца. 
Ових да на је пла ни ра на и за мје на тран-
сфор ма то ра, сна ге 630 KVА, но вим тра-
фо ом, сна ге 1.000 kVА у ТС 10/0,4 kV 
Но во сад ско од ма ра ли ште, што та ко ђе 
фи нан си ра ју ин ве сти то ри ко ји ту гра де 
стам бе но-по слов не објек те. При крај че-
ни су и ра до ви на из град њи ТС 10/0,4 kV, 
2 x 630 kVА Галс у Ђе но ви ћи ма, чи ме 
ће се знат но по пра ви ти снаб ди је ва ње ел. 
енер ги јом овог ди је ла хер цег нов ске ри-
ви је ре ко ји се до да да на па јао из ви ше од 
40 го ди на ста ре ТС Ми ло је За кић, ко ја ће 
на кон из град ње но ве тра фо ста ни це би ти 
де мон ти ра на.

У то ку је, ка же ди рек тор ЕД Хер цег 
Но ви, још низ ак тив но сти на из град њи 

ЕД ХЕР ЦЕГ НО ВИ

Те жи ште ак тив но сти на 
при пре ми ту ри стич ке се зо не

Из град њом но вих обје ка та у хер-
цег нов ском кон зу му по бољ ша не 
на пон ске при ли ке на том под руч ју 
и по ве ћан ни во ква ли те та ис по ру-
че не елек трич не енер ги је

Милорад Самарџић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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но вих тра фо ста ни ца и ре кон струк ци ји 
ни ско на пон ских мре жа, све у ци љу по-
бољ ша ња ква ли те та снаб ди је ва ња ел. 
енер ги јом по тро ша ча овог кон зу ма.

Сто га се, по ње му, мо же за кљу чи ти 
да је ква ли тет ис по ру ке ел. енер ги је по-
тро ша чи ма у Хер цег Но вом на за до во-
ља ва ју ћем ни воу, јер до са да ни је би ло 
ве ћих про бле ма у на па ја њу за хва љу ју ћи, 
при је све га, ве ли ком за ла га њу мон те ра и 
ин же ње ра ко јих је, ина че, у овој ЕД све 
ма ње, што пред ста вља ве ли ки про блем 
хер цег нов ским елек тро ди стри бу те ри ма. 
Он ће, сма тра Са мар џић, би ти још из ра-

же ни ји у на ред ном пе ри о ду, јер је због 
ши ре ња кон зу ма обим по сла све ве ћи, а 
по пу ни упра жње них рад них мје ста се не 
по све ћу је аде кват на па жња. Као по се-
бан про блем, наш са го вор ник ис ти че то 
што је ви ше од се дам мје се ци упра жње-
но рад но мје сто ше фа Одје ље ња за мје-
ре ње и по ред чи ње ни це да је ап со лут ни 
при о ри тет сва ке елек тро ди стри бу ци је, 
па и хер цег нов ске, сма ње ње гу би та ка ел. 
енер ги је. Он је увје рен да ће овај про-
блем, уко ли ко се бр зо не ри је ши, не га-
тив но ути ца ти на ре зу ла те ра да ЕД Хер-
цег Но ви. Ово тим при је што у де цем бру 
ове го ди не од ла зи у пен зи ју тре нут но 
је ди ни елек тро ин же њер из овог одје ље-
ња, а по чет ком иду ће го ди не и шеф Одје-
ље ња за екс пло а та ци ју, па се, уко ли ко се 
ова мје ста пра во вре ме но не по пу не, мо-
гу оче ки ва ти ве ли ки про бле ми у ра ду тог 
ди је ла Ди стри бу ци је.

Ко ли ко је из ра жен про блем не до стат-
ка струч ног ка дра до вољ но го во ри чи ње-
ни ца да ЕД Хер цег Но ви (са Снабди је-
ва њем) има 20 рад ни ка ма ње не го 1984. 
го ди не, а по себ но за бри ња ва ста рост на 
струк ту ра за по сле них, ко ја у про сје ку 
из но си око 50 го ди на.

Наш са го вор ник је увје рен да ће се 
у на ред ном пе ри о ду по све ти ти ве ћа па-
жња овом про бле му, да би се из бје гле 
по сље ди це по ЕПЦГ, по себ но из раз ло га 
што се ра ди о си сте му у ко ји се ду го вре-
ме на ни је су ула га ла по треб на сред ства, 
та ко да има пре ко 30 од сто тра фо ста ни ца 

и опре ме, ста ри јих од три де це ни је.
- Не спор но је, ка же Сaмар џић, да се 

ко нач но ула жу знат на сред ства у ре ви-
та ли за ци ју елек тро е нер гет ског си сте ма 
Цр не Го ре, али ће оста ти про блем не до-
стат ка струч ног ка дра ко ји ће мо ћи ис-
пра ти ти та ула га ња и ра ди ти на ре а ли за-
ци ји пла ни ра них про је ка та.

Си стем, по ње го вом ми шље њу, оп-
ста је за хва љу ју ћи за ла га њу ква ли тет них 
из вр ши ла ца ко ји су пот пу но пре да ни 
Елек тро при вре ди, али је та квих све ма-
ње, од но сно ве ћи на мон те ра је од ав но 
„за га зи ла“ у го ди не ко је им ни је су пре-
по ру ка за мно ге по сло ве, а по себ но за 
одр жа ва ње ва зду шних во до ва.

Бри га о гу би ци ма

И ак тив но сти на сма ње њу гу би та ка, 
ве за но за кон тро лу по тро шње и за-

мје ну не ис прав них бро ји ла, се од ви ја ју у 
оте жа ним усло ви ма због не по пу ње но сти 
мје ста ше фа Одје ље ња за мје ре ње, али и 
не до стат ка мјер них уре ђа ја. 

Сто га су гу би ци за пр вих пет мје се ци 
у овој ЕД не што из над пла ни ра них, али, 
с об зи ром на по ме ну те усло ве у ко ји ма 
се ра ди, то ни је лош ре зул тат, ка же Са-
мар џић и ис ти че: 

- Да се ви ше ула га ло у си стем, да нас 
се не би ба ви ли по сље ди ца ма тог не-
до вољ ног ула га ња и не би ку бу ри ли са 
не до пу сти во ве ли ким гу би ци ма на ди-
стри бу тив ној мре жи. У при лог то ме су 
и ве о ма до бри ре зул та ти Пи лот про јек та 
да љин ског очи та ва ња по тро шње у јед ном 
бро ју тра фо ре о на ове ЕД, та ко да, по ми-
шље њу Са мар џи ћа, све бу ду ће ак тив но-
сти на сма њу њу гу би та ка тре ба усмје ри-
ти у прав цу раз ви ја ња си сте ма мје ре ња и 
уград ње бро ји ла за да љин ско очи та ва ње.

Због то га ра ду је чи ње ни ца да се са да 
мно го ви ше ула же у ЕПЦГ и да се пла-
ни ра оса вре ме ња ва ње си сте ма мје ре ња, 
јер се с пра вом мо же оче ки ва ти да се то 
у до глед но ври је ме зна чај но од ра зи и на 
сма ње ње гу би та ка. 

Са мар џић сма тра да би код из ра де 
но ве си сте ма ти за ци је оба ве зно тре ба ло 
пред ви дје ти рад на мје ста за ана ли зу енер-
гет ских кар ти ца по тро ша ча, јер је увје рен 
да ква ли тет на ана ли за енер гет ских па ра-
ме та ра по тро шње има за по сље ди цу ква-
ли тет ни ју и се лек тив ни ју кон тро лу по-
тро ша ча, што би у крај њој мје ри та ко ђе 
ути ца ло на сма ње ње гу би та ка.

Ка ко су при крај че ни ра до ви на уград-
њи мјер них гар ни ту ра у тра фо ста ни це, и 
та мо гућ ност пра ће ња гу би та ка по тра фо 
ре о ни ма до при ни је ће њи хо вом сма ње-
њу, као и за мје на не ис прав них бро ји ла, 
ко ја се у прет ход ном пе ри о ду кон ти ну-
и ра но од ви ја ла, али се са да за ста ло са 
том ак тив но шћу због не до стат ка ових 
мјер них уре ђа ја. У оче ки ва њу да бро ји-
ла при стиг ну, ин тен зи ви ра на је кон тро-
ла по тро шње, па је у ју ну нпр., умје сто 
пред ви ђе них 525 мјер них мје ста, кон-
тро ли са но сто ти ну ви ше. Од на ђе них не-
пра вил но сти у ЕД Хер цег Но ви ис ти чу 
зна тан број не ле гал них по тро ша ча ко јих 
уоп ште не ма у еви ден ци ји, због че га се 
ис кљу чу ју са мре же. 

У овом тре нут ку ак це нат је ста вљен 
и на очи та ва ње по тро шње, због ве ли ког 
бро ја ви кенд ку ћа и ста но ва ко ји су за-
тво ре ни до се зо не, због че га се на сто-
ји да се у то ку љет њег пе ри о да сви ти 
по тро ша чи очи та ју и да им се на пла ти 
утро ше на ел. енер ги ја.

Б.М.

Зграда ЕД Херцег Нови

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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П о ред ре дов них на чи на на пла те 
утро ше не елек трич не енер ги је од 

по тро ша ча, на пла те пре ко упо зо ре ња, ис-
кљу че ња са мре же, ЕПЦГ је при ну ђе на да 
у слу ча је ви ма ка да ни по ме ну ти на чи ни 
не да ју ре зул тат при мје ни и онај по сљед-
њи да уту жи по тро ша че не ре дов не пла-
ти ше. О овом на чи ну на пла те утро ше не 
елек трич не енер ги је за наш лист го во ри 
Ми о драг Бу ла то вић ди рек тор Прав ног 
сек то ра ФЦ Снаб ди је ва ње.

Исти аршин за све

- Још кра јем 2006.го ди не ЕПЦГ је 
утвр ди ла пре ци зну стра те ги ју, кроз про-
це ду ре, за суд ску на пла ту нов ча них по-
тра жи ва ња за утро ше ну елек трич ну енер-
ги ју, ко ја се ни је мо гла на пла ти ти ре дов-
ном на пла том. На на шу ини ци ја ти ву про-
мије ње но је тра ја ње ро ка на кон ко јег се 
при сту па про це су уту жи ва ња не ре дов них 
пла ти ша – ка же Ми о драг Бу ла то вић.

Он до да је да са да ва же ћи рок тра је 
ско ро дви је го ди не, тач ни је 23 мје се ца, а 
у по ме ну том ро ку гра ђа ни мо ра ју из ми-
ри ти сво је оба ве зе. 

- Ка да про ђе овај рок, а гра ђа ни не из-
ми ре оба ве зе по чи ње про цес при нуд не 
на пла те. Овај рок ва же ћи је за по тро ша че 
из ка те го ри је до ма ћин ства, док је за оста-
лу по тро шњу и да ље остао на сна зи рок 
од три го ди не, јер у тој ка те го ри ји има мо 
знат но ма њи број пред ме та – до да је Бу ла-
то вић.

Од 2007. до 2009. го ди не Прав ни сек-
тор ФЦ Снаб ди је ва ње по кре ну ло је 126 
хи ља да ту жби у ка те го ри ји до ма ћин ства. 
Овим пу тем, да кле при нуд ном на пла-
том, утужено је 70 ми ли о на 560 хи ља да 
707 еура. Про сјеч но на мје сеч ном ни воу 
овај сек тор по кре не из ме ђу три и че ти ри 
хи ља де ту жби про тив гра ђа на ко ји има ју 
ду го ва ња по осно ву утро ше не елек трич-
не енер ги је.

- Оно што мо рам по себ но на гла си ти је 
то да во ди мо исту по ли ти ку уту же ња пре-
ма свим гра ђа ни ма, а ни је су за о би ђе ни ни 
рад ни ци ЕПЦГ АД Ник шић. Де ша ва се да 
исти по тро ша чи бу ду уту же ни и по ви ше 
пу та. Мо је је ми шље ње да је овим на чи-
ном на пла те ду го ва ња за утро ше ну стру-

ју по стиг нут ве ли ки 
успјех у пре ки ду за-
стар је ло сти ду го ва. 
Ми сад по тра жи ва-
ња ко ја су ра ни је за-
стар је ва ла и ни је смо 
их мо гли на пла ти ти 
мо же мо тра жи ти и 
у на ред них де сет го-
ди на – на гла ша ва Бу-
ла то вић.

- До са да 50 хи-
ља да 782 пред ме та  
сма тра мо рје ше ним 
у ка те го ри ји до ма-
ћин ства, а на осно ву 
њих на пла ти ли смо 
укуп но 22 ми ли о на 
682 хи ља де и 800 
еура. Мо рам до да ти 
да су до ви још ни је су 
из да ли до бар број пре су да тј. рје ше ња из 
2008. и 2009. го ди не та ко да ће ко на чан 
број пред ме та и на пла ће ни из нос би ти ве-
ћи – до да је Ми о драг Бу ла то вић.

По ње го вим ри је чи ма, су до ви у по чет-
ку ни је су баш би ли вољ ни да из да ју по-
ме ну та рје ше ња, али од по чет ка про шле 
2009.го ди не про це си овог ти па рје ша ва ју 
се бла го вре ме но и по не кој већ утвр ђе ној 
ди на ми ци. У 2009. го ди ни ри је ше но је 28 
117 пред ме та, а на осно ву то га на пла ће но 
13 ми ли о на 151 хи ља да еура. 

- Гра ђа ни су већ на ви кли да ће у по-
ме ну том за кон ском ро ку про тив њих би ти 
по кре ну та ту жба. Ни ко ни је рав но ду шан 
ка да му на вра та за ку ца суд ски из вр ши-
тељ  и при нуд но му на пла ти ду го ва ња за 
по тро ше ну стру ју. Има мо и ве ли ки број 
слу ча је ва гдје не до ђе до из вр ше ња ни по 
суд ском рје ше њу. По сто ји тре нут но око 
5000 при ја ва због спре ча ва ња запослених 
у ЕПЦГ приликом искључења, а ФЦ Ди-
стри бу ци ја је овла шће на да у овим слу ча-
је ви ма под но си кри вич не или пре кр шај не 
при ја ве – на ста вља Бу ла то вић.

Он на гла ша ва да про блем за из вр ше-
ње на пла те пред ста вља ју и број не про-
мје не иден ти те та куп ца на по тро шач ким 
мје сти ма. 

- Ту има мо раз не слу ча је ве као што 
су исе ља ва ње из ста на, про да ја ста на или 

ку ће, не при ја вљи ва ње про мје не вла сни-
штва, смрт ни слу чај вла сни ка...Све ово 
до во ди до то га да не ма мо тач ну адре су 
ли ца ко је тро ши елек трич ну енер ги ју. 
По да так да има мо 2530 слу ча је ва гдје се 
бро ји ла во де на умр ла ли ца до вољ но го-
во ри о овом про бле му и по ред то га што је 
за ко ном про пи са но да на сљед ни ци имо-
ви не на сле ђу ју и дуг умр лог. И за ове про-
бле ме смо ура ди ли но ву про це ду ру, та ко 
да се на дам да ће мо их убр зо по че ти рје-
ша ва ти – кон ста ту је Бу ла то вић.

Код ди рект них по тро ша ча и оста ле 
по тро шње Прав ни сек тор је про це су и рао 
2857 ту жби, а укуп на ври јед ност спо ро ва 
је 18 ми ли о на 121 хи ља да 401 еуро. До 
са да је ри је ше но 1108 пред ме та и на пла-
ће но 8 ми ли о на 572 хи ља де 569 еура. У 
овој ка те го ри ји по тро ша ча про блем на-
пла те углав ном је узро ко ван  не ли квид но-
шћу при вред них су бје ка та.

Добра сарадња са судовима

- Њи хо ви ра чу ни би ва ју бло ки ра ни на 
осно ву на ших рје ше ња. Ов дје мо рам по-
ме ну ти до бру са рад њу са су до ви ма, по го-
то во са При вред ним су дом у По дго ри ци, 
јер је њи хо ва ажур ност на ви со ком ни воу. 
И у овој ка те го ри ји по ку ша ва мо да на ђе-
мо не ке но ве на чи не при нуд не на пла те. У 

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ПРАВ НОГ СЕК ТО РА ФЦ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ

Наплата потраживањаНаплата потраживања
преко суд овапреко суд ова

Миодраг Булатовић

*   Велики успјех у прекиду застарјелости дуговања
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ка те го ри ји ди рект них по тро ша ча има ли 
смо пет ве ћих спо ро ва. Од КАП-а смо на-
пла ти ли суд ским по рав на њем 3 ми ли о на 
ду га, ри је шен је спор са Же ље зни цом, а 
са ник шић ком Же ље за ром спор је у то ку 
– ка же да ље Бу ла то вић.

Он да ље ка же да сте ча је ви у пред у-
зе ћи ма та ко ђе пред ста вља ју ве ли ки про-

блем, ка да је ри јеч о на пла ти ду го ва ња за 
елек трич ну енер ги ју.

До  са да су по кре ну ти по ступ ци у 343 
слу ча ја кад су сте ча ји у пи та њу укуп не 
ври јед но сти 6 ми ли о на  694 хи ља де 32 
еура. За  са да је на пла ће но ми ли он 679 хи-
ља да 506 еура, а утвр ђе но је да је на пла-
ти во још ми ли он 344 хи ља де и 400 еура. 

- ЕПЦГ је по кре та ла ви ше сте чај них 
по сту па ка, а по ме нуо бих са мо оне са ве-
ћом сво том нов ца као што су Ски цен тар 
Жа бљак, Ул цињ ска ри ви је ра и Ду ван ски 
ком би нат у Под го ри ци – ка же Ми о драг Бу-
ла то вић.

Не дав но су се мо гле чу ти на ја ве да 
ре дов ни су до ви не ће убу ду ће рје ша ва ти 
по ме ну те спо ро ве, али док се те но ве ин-
сти ту ци је не осну ју све оста је по ста ром, 
до да је Бу ла то вић.

Нај ви ше ту жби, по оп шти на ма, ЕПЦГ 

во ди са прав ним су бјек ти ма и гра ђа ни ма 
у Под го ри ци 48 298 пред ме та, сли је ди 
Ник шић са 24 964 пред ме та и Би је ло По-
ље са 11 023 пред ме та.

- ЕПЦГ мно го во ди ра чу на о за шти-
ти сво јих пра ва. Же ли мо да се број ових 
пред ме та у бу дућ но сти сма њи, да гра ђа-
ни кроз по бољ ша ње со ци јал ног по ло жа-

ја ма ње ду гу ју за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју. По ру чио бих гра ђа ни ма да што 
че шће кон так ти ра ју са слу жба ма ФЦ 
Снаб ди је ва ње у сво јим гра до ви ма ка ко 
би мо гли ис ко ри сти ти све по вољ но сти 
ве зане за пла ћа ње ра чу на. Но ви За кон о 
енер ге ти ци и  Пра вил ник о снаб ди је ва њу 
су до ни је ли низ по вољ но сти ко ја по ве ћа-
ва ју  пра ва по тро ша ча. Што ви ше кон та-
ка та са по тро ша чи ма до при ни је ће по мом 
ми шље њу лак шем рје ша ва њу про бле ма 
– кон ста ту је Бу ла то вић.

Све по ме ну те суд ске про це се ра де 
прав ни ци ФЦ Снаб ди је ва ње, тач ни је њих 
пет из цен тра ле у Ник ши ћу. Због ве ли ког 
оби ма по сла не дав но је по кре нут пи лот 
про је кат, ан га жо ва ње по је ди них адво ка-
та ко ји ни је су за по сле ни у ЕПЦГ, али ис-
кљу чи во за по је ди не пред ме те.

М.Ву ко вић

ПИ ЛОТ ПРО ЈЕ КАТ У ОЈ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ НИК ШИЋ

Из ми ре ње ду га на 18 ра та
У стал ном на сто ја њу да по ве ћа сте пен 

на пла те ЕПЦГ је по кре ну ла пи лот 
про је кат, ко ји спро во ди ОЈ Снаб ди је ва-
ње, а ко ји је за сад усмје рен ка ка те го ри-
ји до ма ћин ства. Ова ак ци ја на мије ње на 
је по тро ша чи ма из ове ка те го ри је, ко ји 
има ју дуг ве ћи од 300 еура и ста ри ји од 
6 мје се ци.

- Овај пи лот про је кат ре а ли зу је са мо 
на ша ОЈ у Ник ши ћу. Од 1. ју ла та ко ђе на 
под руч ју ник шић ке оп шти не по че ће мо 
слич ну ак ци ју и у ка те го ри ји оста ла по-
тро шња – ка же Ни ко ла Без ма ре вић 
шеф ОЈ Снаб ди је ва ње Ник шић.

Он до да је да се са мо то ком мје се ца 
ма ја овој ОЈ Снаб ди је ва ња ја ви ло пре ко 
10 од сто по тро ша ча од укуп но 10 хи ља да ко ји ма је упу ћен до пис. Сви они су пот пи-
са ли про то кол о из ми ре њу ду га на 18 ра та уз оба ве зу пла ћа ња те ку ћих мје сеч них 
ра чу на.

- За ка те го ри ју оста ла по тро шња ак ци ја по чи ње уру че њем до пи са са јул ском фак-
ту ром. И по тро ша чи из ове ка те го ри је ће дуг мо ћи да из ми ре на 18 мје сеч них ра та, 
а до пис је по слат сви ма ко ји има ју дуг ста ри ји од 6 мје се ци и ко ји из но си пре ко 500 
еура. Оче ку јем ве ћи од зив у овој ка те го ри ји по тро ша ча - до да је Без ма ре вић. 

- Мо гу сло бод но ре ћи да је пи лот про је кат успје шан. Кон ста то ва ли смо и да има 
ве ли ки број по тро ша ча ко ји за хтје ва ју из ми ре ње ду га кроз још ве ћи број ра та, пр-
вен стве но због ве ли ке ви си не ду га. Уко ли ко и њи ма ис пу ни мо тра же не усло ве ак ци ја 
би да ла још бо ље ре зул та те. Сва ка ко да је про је кат до при нио по бољ ша њу на пла те, а 
уко ли ко се по тро ша чи бу ду др жа ли про то ко ла има ће мо бо љу на пла ту и у на ред ном 
пе ри о ду – за кљу чу је Без ма ре вић.

Уко ли ко пи лот про је кат бу де и убу ду ће да вао же ље не ре зул та те слич не ак ци је 
би ће по кре ну те и у оста лим цр но гор ским оп шти на ма.

У СР БИ ЈИ СА МО ОКО 20.000 
ПО ТРО ША ЧА КО РИ СТИ 

ПО ПУ СТЕ НА СТРУ ЈУ

У Ср би ји са мо око 22.00 со ци јал но угро-
же них по тро ша ча ко ри сти по пу сте 

ЕПС-а за по тро ше ну стру ју, због че га би 
тре ба ло ра ди ти на бо љој ин фор ми са но-
сти те ка те го ри је по тро ша ча о олак ши ца-
ма на ко је има ју пра во, ре че но је 29. ју на 
за окру глим сто лом „За што Ср би ја не ма 
со ци јал не кар те“.

Иако је еви ден ти ра но око 107.000 со-
ци јал но угро же них ку па ца елек трич не 
енер ги је, ко ји има ју пра во на по пуст на 
стру ју, те олак ши це ко ри сти са мо њих око 
20 од сто, од но сно 22.000 по тро ша ча.

У ЕПС-у, ко ји је по том осно ву у овој го-
ди ни дао по пусте у из но су од око 6,2 ми ли-
о на ди на ра мје сеч но, сма тра ју да би би ло 
ви ше по год но сти за со ци јал но угро же не 
ка да би ци је на стру је би ла тр жи шна.

Мада у Ср би ји од 2003. го ди не по сто-
је од ре ђе ни по пу сти за пла ћа ње ра чу на за 
угро же не ка те го ри је по тро ша ча, тек на кон 
усва ја ња за ко на о за шти ти по тро ша ча и 
за ко на о со ци јал ној за шти ти кон крет ни је 
ће се ра ди ти на утвр ђи ва њу кри те ри ју ма 
за де фи ни са ње ка те го ри ја со ци јал но угро-
же них по тро ша ча енер ги је и на до но ше њу 
пла на њи хо ве за шти те.

Ина че, Вла да Ср би је је про шле го ди не 
усво ји ла ак ци о ни план за рје ша ва ње со-
ци јал них по сле ди ца Енер гет ске за јед ни це, 
ко ји тре ба да обез би је ди за шти ту за угро-
же не по тро ша че у скла ду са одр жи вим и 
кон крет ним тр жи штем енер ге та та.

Ка ко је ис так ну то у Вла ди Ср би је, из-
ра да со ци јал не кар те је све о бу хват ни ји 
и ши ри про цес од из ра де кри те ри ју ма за 
де фи ни са ње со ци јал но угро же них по тро-
ша ча. Овај про цес ко ји за ви си од ло кал них 
са мо у пра ва до са да је за по чео у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Ни шу.

- Из ра да со ци јал не кар те и де фи ни са-
ње кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње со ци јал-
них ка те го ри ја ста нов ни штва у ин те ре су је 
ЕПС-а, ка ко би што при је мо гли да поч не мо 
офан зив ни ју еко ном ску по ли ти ку ко ја се 
од но си на ци је ну и на пла ту стру је. Ка да би 
ЕПС на пла ћи вао „пу ну“ ци је ну елек трич не 
енер ги је при ход би био ве ћи за око 60 ми-
ли јар ди ди на ра го ди шње, ис та као је Аца 
Мар ко вић, пред сјед ник Управ ног од бо ра 
ове ком па ни је ко ја је у пр вом по лу го ђу 
2010. про из ве ла 3,2 од сто ви ше стру је у 
од но су на пр ву по ло ви ну про шле го ди не.

На ску пу ко ји је одр жан у ор га ни за ци ји 
ин тер нет ча со пи са „Бал кан ма га зин“, ис так-
ну то је да би нај по вољ ни ји мо дел за Ср би-
ју, ка да је у пи та њу де фи ни са ње со ци јал но 
угро же них по тро ша ча енер ге на та, био мо-
дел ва у че ри за ци је јер би ти по тро ша чи до-
би ли по твр ду на па пи ру,ко јом би би ла де-
фи ни са на ко ли чи на стру је ко ју ко ју има ју 
да по тро ше по по вла шће ним ци је на ма. 

(Танјуг)

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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СИНДИКАТ

О д 50, ко ли ко их је у са зи ву, у ра ду Пр ве 
Скуп шти не Син ди кал не ор га ни за ци је 

за по сле них Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић ко ја је 29. ма ја 2010. го ди не одр жа-
на у хо те лу „Синд чел“ у Ник ши ћу, уче ство-
ва ло је 48 де ле га та.

Овом ску пу је при су ство вао и Ми ло рад 
Тер зић, пред сјед ник Гран ског син ди ка та 
енер ге ти ке Цр не Го ре (ГСЕ).

По ред раз ма тра ња и усва ја ња из вје шта ја 
о ра ду Из вр шног од бо ра СОЗ за пе ри од јул 
2009 - мај 2010. го ди не и финансијског из вје-
шта ја за пе ри од јул 2009 - де цем бар 2009. го-
ди не, нај ва жни је тач ке обим ног днев ног ре да 
сва ка ко су би ле: раз ма тра ње и усва ја ње Пра-
ви ла о ор га ни за ци ји и на чи ну ра да СОЗ за на-
ред ни ман дат ни пе ри од, као и Про гра м ра да 
СОЗ за на ред ни ман дат ни пе ри од. На кон ве-
ри фи ка ци је ман да та чла но ва Из вр шног од бо-
ра СОЗ из вр шен је из бор пред сјед ни ка СОЗ, 
чла но ва Над зор ног од бо ра и пред сјед ни ка 
Скуп шти не СОЗ, а по ра зр је ше њу до са да-
шњих чла но ва Из вр шног и Над зор ног од бо ра 
СОЗ кон сти ту и са ни су Из вр шни и Над зор ни 
од бор СОЗ.

За пра ви со ци јал ни ди ја лог

У свом из вје шта ју о ра ду СОЗ за пе ри од 
од 4. ју ла 2009. до 25. ма ја 2010. го ди не, 

пред сјед ник ове ор га ни за ци је Зо ран Осто јић 
је, из ме ђу оста лог, ис та као да је  про те кли пе-
ри од од 4. ју ла 2009. до да нас ко ји је про шао 
бр зо био ис пу њен пре да ним ра дом свих ње-
го вих ко ле га на ор га ни за ци ји но ве рад нич ке 
асо ци ја ци је у ЕПЦГ. Ску пља ње при ступ ни-
ца, пр во ко лек тив них а за тим и по је ди нач них, 
зах ти је ва ло је пу но вре ме на и жи ва ца. То је 
про цес ко ји је још тра је, ре као је он на гла сив-
ши по том да се не ће уста ви ти на ци фри од 
пре ко 2000 чла но ва СОЗ, ко ли ко их је би ло у 
тре нут ку одр жа ва ња Скуп шти не.

Пр ви зна ча јан да тум за СОЗ, по Осто ји ћу, 
је 21. јул  2009. го ди не, ка да је ова асо ци ја ци ја 
код Ми ни стар ства ра да и со ци јал ног ста ра ња 
Вла де Цр не Го ре упи са на у Ре ги стар син ди-
кал них ор га ни за ци ја, као ин те ре сна ор га ни за-
ци ја за по сле них – чла но ва син ди ка та.

Дру ги по зна ча ју је 22. октобар 2009. го-
ди не, ка да је из вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ран ко 
Во ји но вић до нио рје ше ње ко јим је СОЗ (ко ја је 
та да има ла 1630 чла но ва) при зна та као ре пре-
зен та тив на ор га ни за ци ја син ди ка та у ЕПЦГ.

- Свје сни од го вор но сти ко ја се по ста ви-
ла пред овим син ди ка том, али и озбиљ но сти 
тре нут ка, с об зи ром да је Елек тро при вре да 
Цр не Го ре до би ла но вог стра те шког парт не-
ра, пред ва ма сто ји мо чи стог обра за и мир не 
са вје сти, уби је ђе ни да смо у гра ни ца ма сво-
јих мо гућ но сти ура ди ли све да за шти ти мо 
ин те ре се за по сле них. Као ва жну чи ње ни цу 
та квих на сто ја ња по ме ну ћу бор бу за ис пла-
ту за о ста лих пре ко вре ме них са ти и вра ћа ње 
ко е фи ци је на та К1 ин ва ли ди ма ра да, ка зао је 
он. 

По Осто је ви ће вим ри је чи ма, ре ла тив но 
ре дов на ис пла та пла та, то плог обро ка, зим-
ни це и ре гре са мо гла би се при пи са ти до број 
са рад њи по сло вод ства и Син ди ка та Дру-
штва. Елек тро при вре да је је ди на ком па ни ја 
у Цр ној Го ри ко ја је у је ку сма њи ва ња пла та 
због по ре за и до при но са по ве ћа ла ци је ну ра-
да тј. пла те.

Ин фор ми шу ћи да су за по че ли ре дов ни 
мје сеч ни су сре ти са но вим из вр шним ди-
рек то ром ЕПЦГ Ен ри ком Ма лер бом, са ко-
јим ће, ка ко се на да, би ти ко рект на са рад ња, 
Осто јић је под сје тио на за кључ ке са про шле 
скуп шти не, у ко ји ма се го во ри о про фи лу и 
стре мље њи ма но ве рад нич ке асо ци ја ци је у 
ЕПЦГ и на чи ну ње ног ра да и дје ло ва ња.

- Же ли мо син ди кал ну ор га ни за ци ју у ко јој 
ће мо од лу чи ва ти уз крај ње по што ва ње де мо-
крат ских прин ци па, рад нич ку ор га ни за ци ју 
ко ја ће би ти рав но пра ван парт нер по сло дав цу. 
Јед ном ри јеч ју, же ли мо син ди кат истин ског 
со ци јал ног ди ја ло га и да нас пред ста вља ју ра-
зум ни, спо соб ни, од го вор ни то ле рант ни љу ди 
на ко је истин ски мо же мо ра чу на ти и ука за ти 
им по вје ре ње, за кљу чио је он по звав ши за тим 

де ле га те да на овој ску шти ни од лу чу ју у ду ху 
соп стве них син ди кал них и гра ђан ских увје ре-

ња, ре као је Осто јић.
Одр жа ва њем VII спорт ских су сре та рад-

ни ка ЕПЦГ од 7. до 11. ок то бра 2009. го ди-
не на ста вље на је ли је па тра ди ци ја дру же ња 
и так ми че ња рад ни ка на ше ком па ни је па, по 
Остојићевом мишљењу, не ма раз ло га да та ко 
не бу де и у бу ду ће.

На кон де таљ но под не се ног из вје шта ја, 
Скуп шти на је јед но гла сно усво ји ла на ве де ни 
из вје штај.

Из вје штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 
СОЗ-а за пе ри од 7. јул – 31. де цем бар 2009. 
го ди не, уз обра зло же ње по је ди них став ки, 
под нио је Зо ран Осто јић.

Под но се ћи из вје штај о ра ду Над зор ног 
од бо ра СОЗ-а за исти пе ри од Ми ли во је Одо-
вић (ТЕ „Пље вља“), пред сјед ник НО, ка зао је 
да је овај ор ган на сво јој сјед ни ци одр жа ној 
12. ма ја 2010. го ди не уви дом у фи нан сиј ску 
до ку мен та ци ју кон ста то вао да је уку пан при-
ход СОЗ-а оства рен на осно ву упла та по Ко-
лек тив ном уго во ру. Сред ства су тро ше на у 
скла ду са од лу ка ма Из вр шног од бо ра и пред-
сјед ни ка СОЗ, а фи нан сиј ска до ку мен та ци ја 
је ком плет на и уред но еви ден ти ра на.

Жељ ка Ми ја но ви ћа (ЕД Ник шић) је 
ин те ре со ва ло за што ни је у по ме ну том из вје-
шта ју детљни је и пре ци зни је на ве де но тро-
ше ње сред ста ва по став ка ма. 

Пред сјед ник Над зор ног од бо ра му је од го-
во рио да се овај из вје штај, уко ли ко тре ба, мо же 
до пу ни ти сва до ку мен та ци ја про вје ри ти.

По што ни је би ло дру гих при мјед би, Скуп-
шти на је јед но гла сно усво ји ла оба из вје шта ја.

Јед но гла сно и без при мјед би, Скуп шти на 
је усво ји ла и пред ло же на „Пра ви ла о ор га ни-

ПР ВА РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ 
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ

Син ди кат мо ра би ти рав но пра ван 
парт нер по сло дав цу у рјешавању 
свих битних питања за запослене

За пред сјед ни ка Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них иза бран Зо ран Осто јић

Радно предсједништво: Г. Голубовић, З. Остојић, Б. Бркуљан и Д. Петрић
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за ци ји и на чи ну ра да Син ди кал не ор га ни за-
ци је за по сле них Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић“.

Обра зла жу ћи пред ло г Про гра ма ра да 
Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них у на-
ред ном пе ри о ду, Зо ран Осто јић је на гла сио 
да Про грам углав ном са др жи сва пи та ња 
бит на за ин те ре се за по сле них, али и да оста-
је отво рен за све но ве ини ци ја ти ве и за хтје ве 
ко је бу де на ме та ла ствар ност.

На и ме, овај про грам ски акт, из ме ђу оста-
лог, са др жи за дат ке за шти те ма те ри јал ног 
по ло жа ја за по сле них, пра ва из ра да и по 
осно ву ра да, људ ских и со ци јал них сло бо да, 
ко лек тив но пре го ва ра ње и за о штра ва ње ин-
те ре са со ци јал них парт не ра.

Од ло же но при сту па ње Гран ском 
син ди ка ту енер ге ти ке и Са ве зу 

син ди ка та Цр не Го ре

О сто јић је за тим по себ но ис та као пи та-
ње ко је сто ји пред СОЗ-ом око удру-

жи ва ња у гран ски Син ди кат енер ге ти ке, као 
и лош од нос Са ве за син ди ка та Цр не Го ре 
пре ма овој син ди кал ној ор га ни за ци ји. По 
ње го вом ми шље њу, СОЗ тре ба да при сту пи 
Син ди ка ту енер ге ти ке, али све док ССЦГ не 
упу ти јав но из ви ње ње СОЗ-у за прет ход но 
за у зе те ста во ве, то се  не ће до го ди ти.

Ис та кав ши до са да шњу до бру са рад њу са 
ме наџ мен том ЕПЦГ, као и за хтје ве од ин те-
ре са за за по сле не са ко ји ма се обра тио из вр-
шном ди рек то ру Дру штва, он је по том упо-
знао де ле га те Скуп шти не да су у то ку ма ја 
2010. сту пи ли на сна гу За кон о ре пре зен та-
тив но сти син ди ка та и но ви За кон о енер ге ти-
ци. Сход но од ред ба ма За ко на о ре пре зен та-
тив но сти син ди ка та, ре пре зен та тив на је она 
Син ди кал на ор га ни за ци ја ко ја има 20 од сто 
чла но ва син ди ка та од укуп ног бро ја за по сле-
них код по сло дав ца, а Син ди кал на ор га ни за-
ци ја за по сле них бро ји око 2.000 чла но ва. По 
од ре ба ма но вог За ко на о енер ге ти ци сли је ди 
си гур но и но ва ор га ни за ци ја ЕПЦГ, од но сно 
прав но раз два ја ње, те ће се у скла ду са тим 
ми је ња ти и син ди кал на ор га ни зо ва ност, али 
ће се син ди кат мо ћи и да ље удру жи ва ти.

По што је на гла сио да ру ко вод ство ове 
ор га ни за ци је во ди ра чу на о рје ша ва њу ста-
ту са рад ни ка на од ре ђе но ври је ме, пред сјед-
ник Скуп шти не СОЗ-а Бла жо Бр ку љан (ЕД 
Ник шић) је ин фор ми сао при сут не да је Из-
вр шни од бор до нио за кљу чак да се од из вр-
шног ди рек то ра Дру штва зах ти је ва по пу ња-
ва ње рад них мје ста ко ја су си сте ма ти зо ва на 
и са да упра жње на са рад ни ци ма ко ји се на ла-
зе у рад ном од но су на од ре ђе но ври је ме.

По здра вља ју ћи де ле га те ове скуп шти не 
и по же лив ши им успје шан рад, уз кон ста-
та ци ју да их че ка ни ма ло лак за да так, при је 
све га због свјет ске еко ном ске кри зе, Ми ло-
рад Тер зић је из ме ђу оста лог, ка зао да их 
че ка ју ве о ма те шке оба ве зе и од го вор но сти. 
Да би, по ње му, син ди кал ни ак ти ви сти мо-
гли ис пу ња ва ти та кве оба ве зе, мо ра ју би ти 
до бро ин фор ми са ни, по себ но из рад ног за-
ко но дав ства. То ће им по мо ћи да се укљу че 
у ак ту ел не про це се, не са мо у окви ру Елек-
тро при вре де, не го и у дру ге син ди кал не ор-

га ни за ци је ве за не за енер гет ску дје лат ност. 
Све то у ци љу оства ри ва ња ин те ре са за по-
сле них у ЕПЦГ. Ис та као је да је пред ло же-
ни Про грам ра да СОЗ-а у ду ху свих син-

ди кал них и за кон ских про пи са, али да СОЗ 
мо ра би ти спре ман и на из не над на де ша ва-
ња и сход но то ме усмје ри ти сво је ак тив но-
сти за нај бо ље рје ша ва ње ин те ре са и пра ва 

за по сле них. Уз под сје ћа ње да по сто је дви је 
син ди кал не цен тра ле у Цр ној Го ри (Са вез 
син ди ка та и Уни ја сло бод них син ди ка та) и 
дви је син ди кал не ор га ни за ци је у ЕПЦГ, а 
да је Син ди кат енер ге ти ке члан ССЦГ, он 
ипак сма тра да би би ло до бро да је СОЗ 
члан Син ди ка та енер ге ти ке Црне Го ре. 

- То је је ди но ис прав но рје ше ње, без об-
зи ра на не ке про бле ме ко ји су се де си ли у 
прет ход ном пе ри о ду, да дви је син ди кал не ор-
га ни за ци је у ЕПЦГ са ра ђу ју у ин те ре су и за 
до бро свих за по сле них, јер сли је де из у зет но 
те шке и ва жне ак тив но сти око уса гла ша ва ња 
Гран ског и По је ди нач ног Ко лек тив ног уго во-
ра код по сло дав ца, на кон што бу де уса гла шен 
Оп шти Ко лек тив ни уго вор, ре као је Тер зић.

На пи та ње Јо ва на Ра до ше ви ћа (ТЕ 
Пље вља) – мо же ли СОЗ би ти члан Син ди ка-
та енер ге ти ке, а не ССЦГ – Тер зић је од го во-
рио да се при хва та њем члан ства у Син ди ка ту 
енер ге ти ке при хва та члан ство и у ССЦГ.

На пред лог Бла жа Бр ку ља на и Јо ва на Ра-
до ше ви ћа Скуп шти на је јед но гла сно од лу чи-
ла да се од ло жи до но ше ње од лу ке о при сту-
па њу Син ди кал не ор га ни за ци је за по сле них 

Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
Гран ском син ди ка ту енер ге ти ке и Са ве зу 
син ди ка та Цр не Го ре.

Скуп шти на је, сто га, пре ни је ла овла шће-

ње на Из вр шни од бор СОЗ-а да на кнад но 
до не се од лу ку о при сту па њу Гран ском син-
ди ка ту енер ге ти ке и Са ве зу син ди ка та Цр не 
Го ре, на кон при ку пље ног ми шље ња по том 
пи та њу од син ди кал ног члан ства, из вр шних 
од бо ра и син ди кал них по дру жни ца.

У слу ча ју при сту па ња СОЗ-а у Гран ски 
син ди кат енер ге ти ке Цр не Го ре и ССЦГ, 
Скуп шти на ће пре ни је ти овла шће ње на Из-
вр шни од бор да иза бе ре при па да ју ћи број 
чла но ва Од бо ра ГСЕ.

Де ле гат ТЕ „Пље вља“ Бу ди мир Јак шић 
је за тра жио да се Син ди кат што ви ше за ло жи 
ка ко би рад ни ци у по го ну ТЕ, чи ји је по сао 
ве о ма ри зи чан, до би ли бе не фи ци ра ни рад-
ни стаж. С тим у ве зи он је на вео и не ко ли ко 
смрт них слу ча је ва у по го ни ма по је ди них ТЕ.

Но ви ор га ни Син ди кал не 
ор га ни за ци је за по сле них

Н а кон до не се них за кљу ча ка, Скуп шти на 
је јед но гла сно и без при мјед би усво-

ји ла пред ло же ни Про грам ра да Син ди кал не 
ор га ни за ци је за по сле них Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић за на ред ни ман дат ни 
пе ри од.     

За пред сјед ни ка СОЗ-а пред ло же ни су 
Зо ран Осто јић и Мо мир Му ши кић (ФЦ 
Снаб ди је ва ње), а пред ло жи ли су их, уз обра-
зло же ње, Дра ган Ба ћо вић (ХЕ „Пе ру ћи ца“) 
и Бо шко Мар ти но вић (ФЦ Снаб ди је ва ње).

Оба кан ди да та су, на кон при хва та ња кан-
ди да ту ре, из ни је ли сво је ста во ве и ви ђе ње 
бу ду ћих син ди кал них ак тив но сти.

Скуп шти на је, ве ћи ном гла со ва, ука за ла 
по вје ре ње Зо ра ну Осто ји ћу, за ко га је гла-
са ло 32 де ле га та, ко ји ће у на ред ном ман да ту 
во ди ти СОЗ, док је Мо мир Му ши кић до био 
14 гла со ва, а два ли сти ћа су би ла не ва же ћа.

У но ви Над зор ни од бор иза бра ни су: Гор-
да на Ден дић (ФЦ Снаб ди је ва ње), Дра го љуб 
Ник че вић (ЕД Ник шић) и Ра ди сав Да је вић 
(ФЦ Про из вод ња).

За пред сјед ни ка Скуп шти не СОЗ-а јед но-
гла сно је иза бран Бла жо Бр ку љан.

СИНДИКАТ

Делегати Скупштине СОЗ-а

Зоран Остојић
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На кон ве ри фи ка ци је ман да та но во и за бра-
них чла но ва Из вр шног од бо ра, Скуп шти на је 
раз ри је ши ла до са да шње чла но ве овог од бо ра 

(Ра ден ка Ба ра ни на, Ву ка Фу шти ћа, Зо ри цу 
Ми ћу но вић и Вла ди ми ра Пе ри ћа), као и до-
са да шњег чла на Над зор ног од бо ра Ми ли во ја 
Одо ви ћа.

Ску шти на је за ду жи ла но во и за бра не ор-
га не СОЗ-а да се кон сти ту и шу.

И.З.

СИНДИКАТ

КОН СТИ ТУ ТИВ НА 
СЈЕД НИ ЦА 

ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА
Н а пр вој – кон сти ту тив ној сјед ни ци Из-

вр шног од бо ра Син ди кал не ор га ни-
за ци је за по сле них ЕПЦГ АД Ник шић, ко ја 
је под пред сјед ни штвом Зо ра на Осто ји-
ћа, пред сјед ни ка СОЗ-а, одр жа на 10. ју на 
у Ник ши ћу, усво јен je По слов ник о ра дu 
СОЗ-a и оба вљен из бор чла но ва Пред сјед-
ни штва oве син ди кал не ор га ни за ци је.

У Пред сјед ни штво, као из вр шно-
опе ра тив ни ор ган, су изабрани: Зо ран 
Осто јић (по функ ци ји), Дра ган Ба ћо вић, 
Јо ван Ра до ше вић, Ми лан Мра че вић, 
Го ри ца Сто ја но вић, Мо мир Му ши кић и 
Вла ди мир Ник че вић.

На пред лог чла но ва Пред сјед ни штва, 
Из вр шни од бор је иза брао и сво је рад не 
од бо ре.

У Од бор за пра ће ње и при мје ну Ко лек-
тив ног уго во ра ЕПЦГ АД Ник шић из бра ни 
су: Ми лан Мра че вић (пред сјед ник), Дра-
ган Ба ћо вић и Мо мир Му ши кић.

По ред пред сјед ни ка Ра до ма на Бла го-
је ви ћа, у Од бор за стан дард и со ци јал ну 
за шти ту за по сле них и за шти ту на ра ду су 
ушли: Влат ко Ера ко вић, Ву кан Бу ба ња, 
Ду шан Дра га ше вић и Зо ран Ра ко че вић.

Чла но ви Од бо ра за спорт и ре кре а ци-
ју су: Вла ди мир Ник че вић (пред сјед ник), 
Бла жо Бр ку љан, То ми слав Бу ла то вић, 
Не бој ша По бор и Ву ја дин Ду јо вић.

Од бор за са рад њу са дру гим син ди-
ка ти ма и ин фор ми са ње за по сле них са чи-
ња ва ју: Јо ван Ра до ше вић (пред сјед ник), 
Го ри ца Сто ја но вић, Ко ста тин Об ра до-
вић и Жељ ко Љи ља нић.

Да под сје ти мо, за чла но ве Из вр шног 
од бо ра, на Скуп шти ни СОЗ-а, иза бра ни 
су: Зо ран Осто јић (пред сјед ник СОЗ), 
Дра ган Ба ћо вић (ХЕ „Пе ру ћи ца“), Ра до-
ман Бла го је вић (ХЕ „Пи ва“), Јо ван Ра до-
ше вић (ТЕ „Пље вља“), Влат ко Ера ко вић 
(ФЦ Про из вод ња), Бла жо Бр ку љан (ЕД 
Ник шић), Вла ди мир Ник че вић (Ди рек-
ци ја Дру штва), Мо мир Му ши кић (ФЦ 
Снаб ди је ва ње), Бо жи дар Ба кић (ФЦ Ди-
стри бу ци ја), Ву ја дин Ду јо вић (Елек тро-
град ња), Ко ста тин Об ра до вић (ЕД Жа-
бљак), Жељ ко Љи ља нић (ЕД Мој ко вац), 
То ми слав Бу ла то вић (ЕД Би је ло По ље), 
Го ри ца Сто ја но вић (ЕД Бе ра не), Ду шан 
Дра га ше вић (ЕД Пље вља), Зо ран Ра ко-
че вић (ЕД Ко ла шин), Ми лан Мра че вић 
(ЕД Хер цег Но ви), Ву кан Бу ба ња (ЕД Ко-
тор) и Не бој ша По бор (ЕД Це ти ње).

Obraćanje zaposlenima koji nijesu članovi 
Sindikalne organizacije zaposlenih (SOZ)

Po što va ne ko le gi ni ce i ko le ge, Va ma ko ji ni ste čla no vi na še SOZ obra ća mo se ovim pu tem 
da bi Vas upo zna li sa ne kim de ta lji ma o ko ji ma mo žda ne ma te sa zna nja.

 U ovom tre nut ku Sin di kal na or ga ni za ci ja za po sle nih (SOZ) u 18 po dru žni ca:

 HE "Pe ru ći ca", HE "Pi va", TE "Plje vlja", ED Be ra ne, Bi je lo Po lje, ED Ce ti nje, ED Her ceg 
No vi, ED Ko la šin, ED Ko tor, ED Moj ko vac, ED Nik šić, ED Plje vlja, ED Ža bljak, Di rek ci ja 
FC Di stri bu ci ja, Di rek ci ja Dru štva, Di rek ci ja FC Pro iz vod nja, FC Snab di je va nje i OC Elek-
tro grad nja ima pre ko pre ko 2000 čla no va. U svim po dru žni ca ma ima mo ubje dlji vu ve ći nu 
za po sle nih osim u OC Elek tro grad nja, ED Ce ti nje i ED Ko tor. 

U go re na ve de nim po dru žni ca ma rad ni ci su upo zna ti sa ra dom na še SOZ (no vi sin di kat!) 
kao i sa isto ri ja tom iste. Je dan dio za po sle nih u ED Bar, ED Bu dva, ED Pod go ri ca, ED 
Ro ža je, ED Ti vat i ED Ul cinj ne zna da u EPCG AD Nik šić po sto je dvi je sin di kal ne or ga-
ni za ci je jer to ni je u in te re su sin di kal nim funk ci o ne ri ma po me nu tih di stri bu ci ja i po go to vo 
funk ci o ne ri ma Sin di kal ne or ga ni za ci je EPCG (sta ri sin di kat!). Zvu či ne vje ro vat no ali je ta ko 
iako ste ima li pri li ku u vi še na vra ta da o na ma, o SOZ, sa zna te po je di no sti na stra ni ca ma 
ovog, na šeg, ci je nje nog li sta kao i na saj tu EPCG epcg.co.me. Sindikat EPCG (O sindikatu, 
Aktivnosti, Kontakt).

Predstavnici stare sindikalne organizacije pisali su tužbe protiv Izvršnog direktora zbog 
RJEŠENJA O REPREZENTATIVNOSTI (broj 10-00-12823 od 22.10.2009. godine) i 
izgubiše sporove na Upravnom i Vrhovnom sudu Crne Gore! Ne samo sporove, nego gube 
vrijeme i novac od Vaših sindikalnih članarina! Da li znate to drage koleginice i kolege?! Da 
li znate da sad idu drugom linijom – od Osnovnog suda pa dokle stignu?!

Predstavnici stare sindikalne organizacije tužiše i Ministarstvo rada i socijalnog staranja zbog 
toga što nas je registrovalo kao Sindikalnu organizaciju (Registar sindikalnih organizacija 
21.07.2009.godine, knjiga broj I, na strani broj 451, redni broj 1442, kao interesna 
organizacija zaposlenih – članova sindikata)?! I ta tužba je odbačena na Upravnom sudu! Na 
redu je, vjerovatno, žalba Vrhovnom sudu! 

U tri navrata prošle godine od strane Poslovodstva tražene su pristupnice za obje sindikalne 
organizacije da bi se utvrdila reprezentativnost sindikalnih organizacija. Predstavnici starog 
sindikata su sve to ignorisali. I, gle čuda, prošlog mjeseca krenulo se se odlučno u akciju! 
Razlog je novi Zakon o reprezentativnosti sindikata koji kaže da reprezentativni sindikat 
mora imati više od 20 % zaposlenih kod Poslodavca! Nije im smetalo da u cjelosti prepišu 
tekst naše pristupne izjave! Treba iskoristiti poslednju šansu i sačuvati lične interese male 
grupe predstavnika koji nemaju ni minimalnu komunikaciju sa Poslovodstvom Kompanije. 
Da bi ostvarili taj cilj služili su se manipulacijama! Ovih dana stižu nam izjave pisane i 
usmene, najčešće iz ED Podgorica, u kojima se opisuje metodologija prikupljanja pristupnih 
izjava. Citiramo dio jedne: 

"Pozvan sam da potpišem saglasnost da se na nivou EPCG formira Sindikalna 
organizacija. Na pitanje o kojoj se Sindikalnoj organizaciji radi rečeno je da nije u 
pitanju ni stara ni novoformirana već samo da dajem saglasnost da treba da postoji 
Sindikalna organizacija na nivou EPCG. Tek nakon potpisivanja izjave, u razgovoru 
sa ostalim radnicima saznao sam da sam izmanipulisan i da sam potpisao sglasnost da 
Slobodan Krivokapić bude Predsjednik. Iz svega navedenog želim da se moj potpis a 
samim tim moja podrška Slobodanu Krivokapiću povuče...".

Poštovane koleginice i kolege, budite sigurni da ćemo Vaše interese braniti kao da ste 
naši članovi jer se tako osjećamo – ZAŠTITNICIMA PRAVA I INTERESA SVIH 
ZAPOSLENIH U EPCG AD Nikšić! Ovo ne shvatite kao poziv da potpišete pristupne 
izjave za našu SOZ. Ko došao – dobro došao! Odlučićete svojom dobrom voljom (stari ili 
novi Sindikat) ili nevoljom (ni stari – ni novi!)! Poštovaćemo vašu odluku ma kakva ona 
bila! Mi niti molimo, niti presrećemo, a pogotovo ne obmanjujemo, ne manipulišemo!

НА ЗАХТЈЕВ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЕПЦГ, 
БР. 65 ОД 06.07.2010. ГОДИНЕ, 

ИНТЕГРАЛНО ОБЈАВЉУЈЕМО ТЕКСТ КОЈИ СЛИЈЕДИ 



30

П о ред број них ре дов них ак тив но сти 
ко је оба вља ју за по сле ни у Сек то ру за 

ин фор ма ци о но- ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
(ICT) ЕПЦГ АД Ник шић у то ку је им пле мен-
та ци ја два ве о ма зна чај на про јек та за Дру-
штво. 

- Ри јеч је о про јек ти ма ко ји чи не је дин-
ствен про цес, ко јим ће се обез би је ди ти пред-
у сло ви за над град њу ја ког цен тра ли зо ва ног 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ног си сте ма у 
Дру штву, са брен ди ра ним апли ка тив ним рје-
ше њи ма, на пред ним мре жним сер ви си ма и 
ра чу нар ском и мре жном ин фра струк ту ром.

- Два кључ на IT про јек та, ко ји су тре нут-
но у то ку су Цен тра ли за ци ја и до ра да по сто-
је ћег ERP (Orac le eBS) си сте ма и Уво ђе ње 
Mas sa ging i Se cu rity сер ви са и уна пре ђе ње 
WAN мре же - ка же ко ор ди на тор оба про јек та 
ди рек тор ICT Сек то ра Дру штва Стан ко Вуј-
ко вић.

Ме на џер про гра ма Цен тра ли за ци је и до-
ра де по сто је ћег ERP (Orac le eBS) си сте ма је 
На та ша Па ви ће вић, ана ли ти чар и про јек-
тант ERP-a у ICT Сек то ру Дру штва, док је 
ме на џер про јек та Уво ђе-
ња Mas sa ging и Se cu rity 
сер ви са и уна пре ђе ња 
WAN мре же Зо ран Ра-
ду ло вић, шеф Слу жбе 
за мре же, мре жне сер ви-
се и ко му ни ка ци је у ICT 
Сек то ру Дру штва.

- Ве ли ки про блем 
на им пле мен та ци ји 
по ме ну тих про је ка та 
пред ста вља то што су 
ме на џе ри про је ка та ан-
га жо ва ни и на ре дов-
ном оба вља њу рад них 
за да та ка. Има мо да кле 
ве ли ки про блем са не-
до стат ком по треб ног 
ка дра, јер су исти љу ди 
ан га жо ва ни исто вре ме-
но на ви ше зна чај них 
про је ка та – до да је Вуј-
ко вић.

Зо ран Ра ду ло вић 
ис ти че да је про је кат 
Уво ђе ње Mas sa ging и 
Se curity сер ви са и уна-
пре ђе ње WAN мре же за ми шљен да бу де ре-
а ли зо ван у дви је фа зе. 

- Тре нут но је про је кат у пр вој фа зи, тач-
ни је ра ди мо на ре а ли за ци ји за по че тих ак-
тив но сти у згра ди Ди рек ци је ЕПЦГ. До сад 
је ура ђе на ре кон струк ци ја по сто је ће ак тив не 
мре жне опре ме, им пле мен ти ра но En ter pri se 
ан ти ви ру сно рје ше ње. Умје сто пла ни ра ног 
ISA 2006 сер ве ра угра ђе на је нај но ви ја вер-
зи ја TMG thre at ме на џер ге тве ја из 2010. го-
ди не – на гла ша ва Ра ду ло вић.

У то ку је ком пле ти ра ње про јек та Ac ti ve 

Di rec tory, гдје се ра ди уба ци ва ње у до мен на 
нај но ви јој вер зи ји Wиндоwс 2008 Р2 сер ве ра.

- Про је кат је пи сан про шле го ди не, али 
смо у ње га укљу чи ли но ве ово го ди шње са-
вре ме не про из во де. На 64-бит ну плат фор му 
ура ђен је up da te Win dows-а 2003 на Win dows 
2008 R2. Оста ло нам је још да умје сто пла ни-
ра ног Mic ro soft ex chan ge 2007 сер ве ра угра-
ди мо нај но ви ју вер зи ју Mic ro soft ex chan ge 
2010 сер ве ра – ка же Ра ду ло вић.

- За успје шан за вр ше так овог про јек та 
нео п ход но је обез би је ди ти Mic ro soft ли цен це 
(TNG, Ex chan ge, Win dows 2008 сер вер плат-
фор му), јер у про тив ном ће чи тав про је кат 

до ћи у пи та ње. Про цес на бав ке ли цен ци је у 
то ку и оче ку је мо да ће се и овај про цес бр зо 
ре а ли зо ва ти – ка же Стан ко Вуј ко вић.

Ме на џер про јек та Цен тра ли за ци ја и до-
ра да по сто је ћег ERP (Orac le eBS) си сте ма 
На та ша Па ви ће вић ка же да је дру га фа за овог 
про јек та у за вр шној фа зи.

- Тре нут но је у то ку фи нал но ре ви ди ра ње 
и пот пи си ва ње БП080 до ку ме на та, ко ји од-
сли ка ва ју бу ду ће ста ње по слов них про це са у 
Дру штву. Због на ја вље не про мје не у ор га ни-
за ци о ној струк ту ри Дру штва, ко ја ауто мат ски 
по вла чи и про мје ну по ме ну тих про це са ко је 
смо за по че ли, до ла зи до од ре ђе них про бле ма, 
тач ни је до успо ре ња про це са – на гла ша ва На-
та ша Па ви ће вић.

Ме наџ мент про јек та је до нио од лу ку о 
ре дов ним са стан ци ма овог ти је ла – дво не-
дјељ но (сва ког дру гог утор ка) и сла њу из-
вје шта ја Ме наџ мен ту ЕПЦГ о ста ту су ЕРП 
Про јек та. Јед ном не дјељ но и ре ви зор, иза-
бран од стра не А2А, има са ста нак са ме на-
џе ром про јек та.  

У то ку је и фор ми ра ње рад не гру пе са-

ста вље но од струч ња ка из свих дје ло ва Дру-
штва, ко ји би при пре ми ли под ло гу за про-
цје ну основ них сред ста ва – ка те го ри за ци ју, 
об је ди ња ва ње и гру пи са ње основ них сред-
ста ва.  

Спро во ђе ње и за вр ше так за по че тих ак тив-
но сти, IT струч ња ци ма ће обез би је ди ти ак ти-
ван, ефи ка сан рад на им пле мен та ци ји и одр жа-
ва њу си сте ма, што тре ба да омо гу ћи по ди за ње 
ни воа функ ци о нал но сти ком плет ног ин фор ма-
ци о ног си сте ма ЕПЦГ.                                 

М.Ву ко вић

БРОЈ НЕ АК ТИВ НО СТИ У СЕК ТО РУ ЗА ИН ФОР МА ЦИ О НО  КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

П о ред број них ре дов них ак тив но сти
ко је оба вља ју за по сле ни у Сек то ру за

ф ј

до ћи у пи та ње. Про цес на бав ке ли цен ци је у
то ку и оче ку је мо да ће се и овај про цес бр зо

С В ј ћ

По ди за ње ни воа функ ци о нал но сти 
     ин фор ма ци о ног си сте ма ЕПЦГ

Станко Вујковић

High левел модел процеса у ЕПЦГ ERP систему

EPCG AD – ERP sistemOpis:TO-BE model procesa visokog nivoa s uključenim interfejsimaHigh level model procesa Ver. 1.0
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П ри чу о Саву Меденици по че ће мо од 
кра ја, тј. од по сљед њег за ду же ња, 

до би је ног при је го ди ну и по да на, да из ра-
ди и ре а ли зу је Про је кат об ра чу на за ра-
да ко ји је под ра зу ми је вао да се по сто је ћи 
си стем об ра чу на што без бол ни је укло пи у 
но ви про је кат ФМИС-а, на пра вљен на но-
ви јој плат фор ми.

Као до бар по зна ва лац про гра ми ра ња и 
не ко ко ме је одав но био ја сан нај си гур ни ји 
пут до нај ква ли тет ни јих си сте ма об ра чу на, 
јер их је сам кре и рао, Са во је ускла дио свој 
про фе си о нал ни ко рак и са овим про јек-
том чи ја се из ра да и ре а ли за ци ја од ви ја ла 
у пот пу но дру га чи јим усло ви ма и окол но-
сти ма не го ра ни је ка да је све про јек те ра-
дио са ве ли ким ен ту зи ја змом и енер ги јом, 
јер је иза зов због усва ја ња но вих тех но ло-
ги ја и ства ра ња пот пу но но вих про из во да у 
ЕПЦГ за и ста био ве ли ки.

- Моћ не свјет ске софт вер ске ком па-
ни је на мет ну ле су сво ја пра ви ла игре и 
ову област пре тво ри ле у нај ве ћи свјет-
ски би знис, а си стем вред но ва ња тих 
по сло ва при ла го ди ле сво јим по тре ба ма, 
та ко да се про из во ди при бли жно истог 
ква ли те та мо гу вред но ва ти у ра спо ну 
од ну ле до не ко ли ко ми ли о на. У та квом 
сам окру же њу овај про је кат пр ви пут 
ра дио као рад ни за да так, на сто је ћи да 
у пот пу но сти од го во рим по ста вље ним 
за хтје ви ма а за др жим што бо љи ни во 
ква ли те та при ми је ње них рје ше ња, при-
ча Ме де ни ца

Постепено увођење нових 
технологија уз уважавање 

стечених навика

- И у ЕПЦГ је сте пен мо ни то рин га 
за по сле них и ме наџ мен та над уво ђе њем 
но вих тех но ло ги ја и но вих ин фор ма ци-
о них рје ше ња да ле ко ве ћи не го у прет-
ход ном пе ри о ду, што зах ти је ва ве ли ку 
пр ци зност и од го вор ност, та ко да се 
пре во ђе ње Про гра м за ра да са по сто је-
ћег си сте ма на но ви ја и ак ту ел на про-
грам ска рје ше ња мо ра ло од ви ја ти уз 

ува жа ва ње сте че них на ви ка и рје ше ња и 
по сте пе но ства ра ње усло ва за раз вој и 
им пле мен та ци ју но вог про грам ског рје-
ше ња, укло пље ног у си стем по слов них 
про це са ко ји ће би ти мак си мал но отво-
рен пре ма ор га ни за ци о ним про мје на ма, 
и то у то ку јед ног об ра чун ског мје се ца. 
То, пре ма Савовим ри је чи ма, ни је би ло 
ни ма ло ла ко и јед но став но ре а ли зо ва ти 
ни са аспек та ор га ни за ци је пре во ђе ња 
про гра ма у та ко крат ком пе ри о ду, ни са 
аспек та при пре ме са мог по сла ко ја се 
од но си ла на де фи ни са ње про грам ског 
за дат ка, од но сно из ра ду про гра ма ко-
ји мо же да по кри је све функ ци је ста рог 
си сте ма, да обез би је ди си стем об ра чу на 
на на чин ко ји је до та да функ ци о ни сао и 
тач ност и упо ре ди свост об ра чу на тих по-
да та ка са ста рим си сте мом. Тре ба ло је, 
та ко ђе, ура ди ти по моћ не функ ци је у но-
вом про гра му да би се пре во ђе ње ста рих 
об ра чу на тих по да та ка из вр ши ло тре нут-
но и јед но о бра зно код свих ко ри сни ка, 
с тим да се омо гу ћи јед но ста ван на чин 
њи хо вог ко ри шће ња, али и низ дру гих 
по сло ва. 

У Цен тру за ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је, на че лу са ди рек то ром Стан ком Вуј ко-
ви ћем, до го во рен је мо дел за ре а ли за ци ју 
овог за дат ка, об ја шња ва Ме де ни ца до да-
ју ћи да су про ци је ни ли да је у том тре нут-
ку нај бо ље ура ди ти про грам ско рје ше ње 
на не кој Ми кро соф то вој плат фор ми, па 
је с об зи ром на ком па ти бил ност у ди је-
лу про грам ског ко да и ба за по да та ка, као 
и струч ну оспо со бље ност про гра мер ског 
ка дра до го во ре на из ра да про гра ма на 
Microsoft Visual FoxPro 9 про грам ском је-
зи ку као тре нут но нај бо љем и нај е фи ка-
сни јем за ре а ли за ци ју овог про јек та.

Нови програм 
обрачуна зарада

Т а ко се од ја ну а ра 2009. го ди не об ра-
чун за ра да у ЕПЦГ ра ди на но вом 

про гра му ко ји сер ви си ра све по сто је ће 
и про ши ре не но ве из вје шта је, омо гу ћа-

ва про мје ну ме то да об ра чу на у скла ду са 
за хтје ви ма ме наџ мен та, а у окви ру ње-
га раз ви јен је и мо дул ко ји ауто мат ски 
пре во ди све ар хи ви ра не и ак ту ел не по-
дат ке ста рог си сте ма на но ви. У ди је лу 
ко ри снич ког ин тер феј са на сто ја ло се да 
се мак си мал но укло пе по сто је ће на ви-
ке, као и ор га ни за ци ја збир них ре ка пи-
ту ла ци ја ко ри шће њем ин фра струк ту ре 
FMIS-а, ка же Са во на гла сив ши да је ура-
ђе но пре ко пет са ти ви део упут ста ва ко ја 

су опе ра те ри ма и ко ри сни ци ма до ступ-
на кроз про грам го то во за сва ку рад њу 
у окви ру ње га. Ура ђе на су и штам па на 
упут ства за она по де ша ва ња ко ја бит но 
ути чу на сам си стем об ра чу на.

Ина че, стан дард не функ ци је овог про-
гра ма су об ра чун за ра да за по сле них у 
скла ду са ак ту ел ном за кон ском ре гу ла ти-
вом, пре глед и штап ма ње за кон ских из-
вје шта ја и обра за ца, као и по је ди нач них и 
ку му ла тив них из вје шта ја за по тре бе ко ри-
сни ка про гра ма. 

Модули за разне 
накнаде и друго

О д ју ла 2009. го ди не ура ђе ни су мо ду-
ли ко ји вр ше об ра чун то плог обро ка, 

пре во за, днев ни ца, те рен ских и дру гих на-
док на да, у скла ду са ва же ћом ре гу ла ти вом 
и пре по ру ка ма Рад не гру пе за ову област, а 
по чет ком ове го ди не и дио про гра ма ко ји 
тре ти ра стам бе ну про бле ма ти ку, па по том 
и до ра де, ве за но за струк ту ру за по сле них 
у од но су на прав ни ста тус и ста тус при-
пад но сти син ди ка ту, као и про ши рен скуп 

САВО МЕДЕНИЦА, ДИПЛ.ЕЛ.ИНЖ:

ва про мје ну ме то да об ра чу на у скла ду са 
за хтје ви ма ме наџ мен та, а у окви ру ње-

ј ј ј

Тај на успје ха је ства ра лач ки духТај на успје ха је ства ра лач ки дух

НА РАДНОМ МЈЕСТУ

Саво Меденица

Е лектропривреда је, као ком па ни ја са по слов ном кул ту ром 
ко ја је под сти ца ла раз вој људ ских ре сур са као је ди ни га-

рант успје шног ра да и по сло ва ња, из ње дри ла број не струч ња ке 
ко ји су сво јим зна њем уви јек би ли си гу ран осло нац у ре а ли за ци ји 
ве ли ких про је ка та и сто жер у сва ком по слу.

Је дан од тих струч ња ка не су мњи во је и Са во Ме де ни ца, дипл 
ел. инж. ко ји го то во три де це ни је у Елек тро при вре ди ра ди 
струч не, од го вор не и ра зно вр сне по сло ве.
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мо гућ но сти у ди је лу еви ден ци је и 
струк ту ре рад ног ста жа.

Енергетика у генима

Д а би при ча о ин же ње ру Ме де-
ни ци би ла пот пу на вра ти ће мо 

се на по че так, кад се још дав не 1982. 
го ди не, на кон ди пло ми ра ња на ЕТФ-у 
за по слио у ЕД Ко ла шин као ин же њер 
за раз вој и ин ве сти ци је, чвр сто увје-
рен да ће му је ди но спе ци ја ли за ци-
ја на по слу омо гу ћи ти да пре ва зи ђе 
спољ на и уну тра шња огра ни че ња и 
по ста не вр стан по зна ва лац сво је стру-
ке. А ни је је иза брао слу чај но, већ су 
му љу бав пре ма енер ге ти ци уса ди-
ли ње го ви уја ци, ака де мик Вла ди-
слав Вла хо вић и дипл. ел. ин же њер 
Вељ ко Вла хо вић, ко ји су, упра вља-
ју ћи по сло ви ма из град ње и раз во ја у 
ЕПЦГ, ак тив но уче ство ва ли у по ста-
вља њу те ме ља цр но гор ске елек тро 
енер гет ске ком па ни је.

Стал на при ча о ве ли ком не ис ко-
ри шће ном енер гет ском по тен ци ја лу 
Ко ла ши на би ла је иза зов за овог мла-
ди ћа ко ји се, сто га и по ред за вр ше-
ног дру штве ног смје ра ко ла шин ске 
Гим на зи је, ипак опре ди је лио за елек-
тро тех ни ку, у ко јој је, ка ко сам ка же, 
на шао се бе. Во де ћи ин ве сти ци је и 
раз вој ви ше од 20 го ди на за нат је ис-
пе као док су се гра ди ли број ни ин ве-
сти ци о ни објек ти као што су ТС 35/10 
kV Дри је нак и Ма на стир Мо ра ча, или 
ДВ 110(35) kV Мој ко вац-Ко ла шин, па 
из град ња 10 kV и ни ско на пон ске ка-
блов ске ве зе у овом гра ду, јер су се 
у то ври је ме сви објек ти гра ди ли у 
скла ду са обим ном про јект ном и ин-
ве сти ци о ном до ку мен та ци јом, што је 
из и ски ва ло са рад њу на раз ли чи тим 
ни во и ма.

Развио креативни дух 
и стручну радозналост

Њ е гов кре а тив ни дух се ни је 
огра ни чио на ове по сло ве, за-

ин те ре со вао се и за про гра ми ра ње 
као област ко ја му у бу дућ но сти мо же 
обез би је ди ти нај и звје сни ју пер спек-
ти ву, увје рен да ће то опре дје љи ва ти 
ин же њер ске и струч не по сло ве. Још у 
сту дент ским да ни ма се, ка же, раз ви-
ло ин те ре со ва ње за ову област, али је 
ам би ци ја фор ми ра на у ври је ме ка да 
је по сло ве об ра чу на за ЕД Ко ла шин 
ра дио Ра чун ски цен тар у Кра ље ву. 
Тре ба ло је на ба ви ти вла сти ти ра чу-
нар, што у то ври је ме ни је би ло ни-
ма ло ла ко, али ка да су ме ђу пр ви ма у 
ЕПЦГ ку пи ли пер со нал ни ком пју тер 

АТ 286, Са во је ко нач но до био при-
ли ку да ре а ли зу је ову сво ју ам би ци-
ју. По вје рен му је, за то ври је ме вр-
ло сло жен и осје тљив по сао из ра де 
пр во про гра ма за елек тро енер гет ске 
са гла сно сти, а за тим и свих дру гих 
ко ји су у том пе ри о ду тре ба ли Ди-
стри бу ци ји. Упу ћен са мо на се бе 
мо рао је уло жи ти мно го тру да у овај 
по сао за ко ји га ни је мо ти ви сао ма-
те ри јал ни сти му ланс већ кре а тив ни 
дух и струч на ра до зна лост.

Сви ти про гра ми ра ди ли су као 
јед на цје ли на, што је омо гу ћи ло бо-
ље упра вља ње и сма ње ње тро шко ва, 
а ди рек тан ефе кат огле дао се у на-
пла ти по тра жи ва ња и сма ње њу гу-
би та ка. Та ко су 1995. го ди не гу би ци 
у ЕД Ко ла шин из но си ли 18 од сто, 
што је био из ван ре дан ре зул тат. Са-
во ни ту ни је стао, већ је на пра вио 
и мо дул за об ра чун ка ма та не ре дов-
ним пла ти ша ма ко ја је на пла ћи ва на 
без ијед не ре кла ма ци је.

А ка ко су то би ла пр ва та ква рје ше-
ња у ЕПЦГ, при ја вио их је као ино ва ци-
ју, у скла ду са ре гу ла ти вом пред у зе ћа.

На кон фор ми ра ња Цен тра за 
ауто мат ску об ра ду по да та ка на ни воу 
Елек тро при вре де, Са во 1996. го ди не 
пре у зи ма по сло ве из ра де про јек та 
ма те ри јал ног по сло ва ња и опет је на 
по чет ку, јер у то ври је ме ве ћи на дје-
ло ва ЕПЦГ ни је рас по ла га ла ра чу-
нар ском опре мом, та ко да је, не без 
от по ра, тре ба ло ми је ња ти на ви ке и 
на пу сти ти ста ри си стем об ра чу на. Па 
ипак је по пис ма те ри ја ла већ сље де ће 
го ди не ура ђен на но вом про гра му, а 
сви дје ло ви ЕПЦГ, осим ТЕ и дви је 
ди стри бу ци је, пр ви пут су се укљу-
чи ли у ауто мат ску об ра ду по да та ка у 
ди је лу ма те ри јал ног по сло ва ња.

Био је то, ка же он, ве ли ки по сао, 
јер, да би се ура дио је дан про грам 
мо ра се, по ред по зна ва ња про грам-
ске плат фор ме и про грам ског је зи-
ка, до де та ља упо зна ти и по слов ни 
про блем ко ји тре ба ауто ма ти зо ва-
ти. Ак ту ел ност тих по сло ва, ди на-
ми ка њи хо вог раз во ја и кор је ни те 
про мје не плат фор ми до дат но усло-
жња ва ју рад и оба ве зу ју на стал но 
уса вр ша ва ње и пра ће ње де ша ва ња 
у овој обла сти, што је био и сво је-
вр стан иза зов ње го вој струч но сти и 
са мо стал но сти.

Из ис ку ства зна да сва ки мла ди 
ин же њер по ред оба вља ња за да тих 
по сло ва, што је лак ши пут, мо ра 
има ти во ље и скло но сти да се стал но 
уса вр ша ва, да не би под ле гао вла сти-
тој инер ци ји.                               Б.М.

ЗА БОЉЕ
РАС ХЛАЂИВАЊЕ 

УРЕЂАЈА

Н а уч ни ци са уни вер зи те та са ве зне аме рич-
ке др жа ве Оре гон су уса вр ши ли спе ци јал-

ни пре маз ко ји ви ше крат но по ве ћа ва од во ђе ње 
то пло те са рас хлад них по вр ши на и ко ји мо же да 
на ђе ши ро ку при мје ну у број ним кућ ним апа ра-
ти ма и ми кро е лек тро ни ци.

Но ви тет о ко ме је из ви је стио ме ђу на род ни 
на уч ни ча со пис „International Journal for Heat and 
Mass transfer“, је ре ла тив но јев тин и јед но ста ван, 
а по мо ћу но вог пре ма за ла ко се мо ди фи ку ју ме-
тал не по вр ши не (ба кар не, алу ми ни јум ске и дру-
ге) ко је се ко ри сте у про из вод њи ре шет ки рас-
хлад них уре ђа ја, ви ше стру ко по ве ћа ва ју ћи ко е-
фи ци јент од во ђе ња то пло те.

На овај на чин зна чај но се сма њу је по тро шња 
стру је за хла ђе ње у ком пју те ри ма, би је лој тех ни-
ци, кућ ним и ин ду стриј ским рас хлад ним уре ђа ји-
ма и спе ци јал ној тех ни ци за вој не на мје не.

У осно ви но вог пре ма за су на но и ми кро че-
сти це цинк-ок си да, ко је се по мо ћу уре ђа ја слич-
ном мла зном прин те ру, на но се на би ло ко ју по-
вр ши ну. Као по чет не ком по нен те се ко ри сте со ли 
цин ка и ал ка ли ко ји се под при ти ском и на ви со-
кој тем пе ра ту ри ми је ша ју и прак тич но тре нут но 
рас пр шу ју кроз спе ци јал ну мла зни цу на по треб-
ну по вр ши ну.

На по вр ши ни се ства ра слој ми кро че сти ца 
цинк-ок си да, ко ји по об ли ку под сје ћа ју на цвје ти-
ће, на чи јим се „ла ти ца ма“ ства ра још је дан слој 
на но че сти ца.

Ова ко раз гра на та по вр ши на че ти ри пу та по-
ве ће ва бр зи ну од во ђе ња то пло те у спо ља шну 
сре ди ну, рас хла ђи ва ње ва зду ха или теч но сти. 
При том је са ма на но струк ту ра до вољ но ста бил-
на и ду го за др жа ва рад не ка рак те ри сти ке.

„На овај на чин мо ди фи ко ва не по вр ши не омо-
гу ћа ва ју од во ђе ње то пло те бр зи ном бли ском 
те о рет ском мак си му му“, из ја вио је на уч ник Те ри 
Хен дрикс.

„Мно гим елек трон ским уре ђа ји ма је нео п-
ход но бр зо од во ђе ње ве ли ке ко ли чи не то плот не 
енер ги је, што ни је јед но став но оства ри ти. На шу 
ком би на ци ју ми кро и на но струк ту ре ка рак те ри-
ше пре нос то пло те знант но бр жи не го код би ло 
ког по зна тог ма те ри ја ла“, ис та ко је про фе сор Чи 
Хун Чан, је дан од ауто ра овог ме то да.

(Танјуг)

ПРИ МЈЕ НА 
НА НО ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

АГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИАГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИ
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РЕГУЛАТИВА

З бог не до стат ка аде кват не ле ги-
сла ти ве и ре гу ла ти ве у обла сти 

енер ге ти ке, ко ји је пре по знат при-
ли ком при мје не Ак ци о ног пла на за 
им плен та ци ју Стра те ги је раз во ја 
енер ге ти ке Цр не Го ре до 2025. го ди-
не, као и не у са гла ше но сти ва же ћег 
За ко на о енер ге ти ци до не се ног 2003. 
го ди не са ди рек ти ва ма ЕУ ко је су у 
ме ђу вре ме ну до не се не, Ми ни стар-
ство за еко ном ски раз вој се, умје сто 
из мје на и до пу на по сто је ћег за ко на, 
опре ди је ли ло за до но ше ње но вог и 
све о бу хват ног За ко на о енер ге ти ци, 
ко ји је 22. апри ла ове го ди не усво ји-
ла Скуп шти на Цр не Го ре.

Дјелатности - услови 
и начини њиховог обављања 

Н о ви За кон о енер ге ти ци са сто ји 
се од 25 по гла вља и 211 чла но-

ва, ком плек сан је и уре ђу је енер гет-
ски сек тор у цје ли ни, осим енер гет ске 
ефи ка сно сти код по тро шње енер ги је. 
Пре ма обра зло же њу Ми ни стар ства 
за еко ном ски раз вој, њи ме се од ре ђу-
ју енер гет ске дје лат но сти и уре ђу ју 
усло ви и на чин њи хо вог оба вља ња, 
за тим усло ви за оства ри ва ње без бјед-
не, по у зда не и ефи ка сне про из вод ње 
енер ги је, упра вља ње си сте ми ма пре-
но са, тран спор та и ди стри бу ци је енер-
ги је, уред но и ква ли тет но снаб ди је ва-
ње крај њих ку па ца енер ги јом и на чин 
обез бје ђи ва ња не сме та ног функ ци о-
ни са ња и раз во ја ових си сте ма, јав не 
услу ге и дру ге дје лат но сти у обла сти 
енер ге ти ке од ин те ре са за Цр ну Го ру, 
на чин ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња 
тр жи шта елек трич не енер ги је и га са, 
прин ци пи енер гет ског раз во ја, на чин 
и усло ви ко ри шће ња об но вљи вих из-
во ра енер ги је и ко ге не ра ци је, енер гет-
ска ефи ка сност у сек то ру про из вод ње, 
пре но са и ди стри бу ци је енер ги је и 
за шти те жи вот не сре ди не при ли ком 
оба ва вља ња енер гет ских дје лат но сти, 
као и дру га пи та ња од зна ча ја за енер-
ге ти ку.

Но ви за кон је уса гла шен са ди рек-
ти ва ма Европ ске уни је ко је се од но-
се на тр жи ште елек трич не енер ги је, 
тр жи ште при род ног га са, ко ри шће ње 
енер ги је из об но вљи вих из во ра, ко ри-

шће ње ко ге не ра ци је, си гур ност снаб-
ди је ва ња елек трич ном енер ги јом, 
си гур ност снаб ди је ва ња при род ним 
га сом и обез бје ђе ње ре зер вних нафт-
них де ри ва та. 

За ко ном су уре ђе не над ле жно сти 
у сек то ру енер ге ти ке, де таљ но об ра-
ђе не од го вор но сти, пра ва и оба ве зе 
енер гет ских су бје ка та и ре гу ла тор ног 
ти је ла и де фи ни са ни усло ви за уред-
но и ква ли тет но снаб ди је ва ње ку па ца 
енер ги јом.

Нај зна чај ни је раз ли ке 
у односу на до са да шњи за кон 

О сим уво ђе ња и уре ђе ња тр жи-
шта га са но ви за кон ре гу ли ше 

про мо ци ју и ко ри шће ње об но вљи-
вих из во ра енер ги је ко ји су уре ђе ни у 
скла ду са нај но ви јом ди рек ти вом ЕУ 
из ове обла сти.  Уво ди се ста тус по вла-
шће ног про из во ђа ча енер ги је и де фи-
ни шу под сти цај не мје ре за ко ри шће ње 
об но вљи вих из во ра енер ги је и ко ге-
не ра ци је. Про ми је њен је кон цепт од-
бре ња за из град њу и ре кон струк ци ју 
енер гет ских обје ка та уво ђе њем „енер-
гет ске до зво ле“ ко ју из да је над ле жно 
ми ни стар ство умје сто до са да шњег 
„овла шће ња“ ко је је из да ва ла Ре гу ла-
тор на аген ци ја за енер ге ти ку. Уво ди 
се мо гућ ност да се из град ња ма лих 
хи дро е лек тра на и дру гих обје ка та за 
про из вод њу елек трич не енер ги је, сна-
ге до 1 MW, ре а ли зу је на осно ву до би-
је не енер гет ске до зво ле, без спро во ђе-
ња по ступ ка јав ног над ме та ња. Уво ди 
се по се бан трет ман пре ма угро же ним 
куп ци ма елек трич не енер ги је или га-
са, ко ји ма, због со ци јал ног по ло жа-
ја и здрав стве ног ста ња, огра ни че ње 
или пре кид снаб ди је ва ња елек трич-
ном енер ги јом мо же угро зи ти здра вље 
или жи вот. Про пи су ју се мје ре ко је се 
пред у зи ма ју у слу ча ју по ре ме ћа ја на 
тр жи шту еклек трич не енер ги је и на-
чин из вје штава ња о си гур но сти снаб-
ди је ва ња, уво де се рје ше ња за спре ча-
ва ње и санк ци о ни са ње нео вла шће ног 
ко ри шће ња енер ги је и, у ци љу за шти-
те крај њег куп ца, уво ди се при вре ме на 
оба ве за јав ном снаб дје ва чу елек трич не 
енер ги је да, као снаб дје вач по след њег 
из бо ра, снаб ди је ва енер ги јом крај њег 

куп ца ко ји је из не ког раз ло га остао 
без свог снаб дје ва ча.

Производња - тржишна 
дјелатност

П ре ма но вом за ко ну о енер ге ти ци 
про из вод ња елек трич не енер ги је у 

Цр ној Го ри ће би ти тр жи шна дје лат ност 
што омо гу ћа ва сло бод но фор ми ра ње 
ци је на. Ме ђу тим, на тр жи шту ће би ти 
и снаб дје вач ко ји ће од ре ђи ва ти ци је не 
снаб ди је ва ња енер ги јом уз са гла сност 
Аген ци је. Ве ћи на ку па ца, укљу чу ју ћи 
и со ци јал но угро же не куп це, ће има ти 
мо гућ ност да иза бе ру снаб ди је ва ње по 
ре гу ли са ним ци је на ма, а с об зи ром да је 
про из вод ња елек трич не енер ги је де фи-
ни са на као дје лат ност од јав ног ин те ре-
са др жа ва има мо гућ ност да пред у зи ма 
од ре ђе не мје ре у слу ча ју да до ђе до по-
ре ме ћа ја, или не ста ши це на тр жи шту.

У функцији развоја

К о нач но, овим за ко ном се ства ра-
ју усло ви за оства ри ва ње ци ље ва 

енер гет ског раз во ја, а то су: обез бје ђе ње 
стал ног, си гур ног и ква ли тет ног снаб ди-
је ва ња енер ги јом, обез бје ђе ње одр жи ве 
и ефи ка сне про из вод ње и ко ри шће ња 
елек трич не енер ги је, раз ви ја ње и ко-
ри шће ње раз ли чи тих из во ра енер ги је, 
по ве ћа ње про из вод ње енер ги је из об-
но вљи вих из во ра, ефи ка сно оба вља ње 
енер гет ских дје лат но сти и јав них услу-
га уз обез бје ђе ње одр жи вог раз во ја, за-
шти та жи вот не сре ди не у свим обла сти-
ма енер гет ске дје лат но сти, обез бје ђе ње 
кон ку рен ци је на тр жи шту енер ги је на 
на че ли ма не при стра сно сти, под сти ца-
ње ула га ња у об но вљи ве из во ре енер ги-
је и ко ге не ра ци ју, одр жа ва ње ста бил них 
усло ва и под сти ца ње при ват ног сек то ра 
у обла сти енер ге ти ке, за шти та крај њих 
ку па ца енер ги је, по ве зи ва ње цр но гор-
ског енер гет ског си сте ма са европ ским 
си сте ми ма и си сте ми ма др жа ва у окру-
же њу у скла ду са енер гет ским по тре-
ба ма и по тре ба ма еко ном ског раз во ја, 
раз вој тр жи шта енер ги је и ње го во по ве-
зи ва ње са ре ги о нал ним и уну тра шњим 
тр жи штем ЕУ и ства ра ње усло ва за ин-
ве сти ра ње у енер ге ти ку.

Ж.Ћ.    

НОВИ ЗА КОН О ЕНЕР ГЕ ТИ ЦИ

У складу са У складу са 
европ ским стан дар ди маевроп ским стан дар ди ма
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Н а мје ра ауто ра овог струч ног при ло га је да да осврт на 
од ред бе За ко на о енер ге ти ци ("Сл. Лист Цр не Го ре" бр. 

28/2010) ко ји уре ђу ју не ка пи та ња ве за на за раз вој и ко ри шће ње 
об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ) у Цр ној Го ри и да исто вре ме-
но, у том кон тек сту, ис ка же ком пли мент об ра ђи ван жчу од но сно 
до но си о цу За ко на. 

На и ме, од ред ба ма на ве де ног За ко на (чл. 62, 63 и 82) про мо ви ше се 
но ви ("европ ски")  при ступ у ме то до ло ги ји пла ни ра ња из град ње ОИЕ 
ко ји би, по мом ви ђе њу, тре бао да под ра зу ми је ва, у прак тич ној при мје-
ни, у прин ци пу, апли ка ци ју сље де ћег ал го рит ма те о риј ских по сту ла та:

- На гла сак се да је на ре ал но оства ри вом, а не на те о риј ски ис ко ри-
сти вом по тен ци ја лу ма лих хи дро е лек тра на (мХЕ) (об у хва ће ни су сви 
ни вои по тен ци ја ла);

- И у про  стор ном и у еко ло шком сми слу при кљу чак мХЕ 
на елек трич ну мре жу тре ба по  сма тра ти као са став ни дио овог 
енер гет ског објек та, а не као по  се бан еле ме нат ње го ве ин фра-
струк ту ре;

- Ти пи за ци ја и стан дар ди за ци ја при мје њен тих тех нич ких рје ше ња 
се "а при о ри" под ра зу мји је ва (осим ако кри те ри ју ми за шти те жи вот не 
сре ди ни за хтје ва ју дру га чи ји при ступ);

- Ви зи ја и ме то до ло ги ја про јек то ва ња мХЕ као обје ка та ви ше на мјен-
ског ка рак те ра;

- На пу шта ње кон вен ци о на лог при сту па вред но ва њу мХЕ у на ци-
о нал ном елек тро е нер гет ском си сте му пр вен стве но кросз ин ста ли са ну 
сна гу и про из вод њу овог енер гет ског објек та;

- Усва ја се ин ди ви ду ал ни при ступ за сва ку по тен ци јал ну ми кро ло-
ка ци ју мХЕ са аспек та де фи ни са ња усло ва и огра ни че ња под ко ји ма је 
мо гу ћа ње на из град ња и по гон.

ПИ ЛОТ ПРО ЈЕ КАТ КАО МОДЕЛ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ 
КОН ЦЕП ТА НАЦИОНАЛНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРОГРАМА

Д а би се и у прак си ре а ли зо вао ова ко за кон ски осми шљен ме то-
до ло шки при ступ, нео п ход но је, при је све га, да се на ја вље ним 

под за кон ским ак ти ма оба ве жу енер гет ски су бјек ти, да, у прин ци пу, 
пу тем мо де ла пи лот про је ка та до ка зу ју при мје њи вост и дје ло твор ност 
на вед не них за кон ских рје ше ња.

Пи лот про јек ти су нај бо љи ин стру мен ти у ру ка ма ин ве сти то ра, од-
но сно про јек тан та енер гет ског објек та да се до бра тех нич ка рје ше ња 
и са вре ме на ино стра на тех но ло шка до стиг ну ћа у енер ге ти ци бр зо и 
ефи ка сно пре не су у ло кал не усло ве, као и да се ожи во тво ре и про мо-
ви шу та рје ше ња, по себ но у око ло но сти ма ка да су огра ни че на сред-
ства за раз вој, од но сно ка да по сто ји ве ћи број уче сни ка са раз ли чи тим 
ин те ре си ма, или је пак по треб но у крат ком ро ку про вје ри ти и уна при-
је ди ти ак ту ел на рје ше ња на на ци о нал ном ни воу ко ја у су прот ном мо гу 
иза зва ти знат но по ве ћа ње тро шко ва или не ке дру ге не га тив не по сле-
ди це на рад и од но се у чи та вом елек тро е нер гет ском си сте му, као и 
по гор ша ти ста ње жи вот не око ли не.

Основ на свр ха по кре та ња пи лот про јек та је ства ра ње свих 
по треб них пред у сло ва и прет по став ки за ко нач ну им пле мен та-
ци ју на ци о нал них енер гер ских про гра ма, од но сно сти ца ња по-
вје ре на ја за ре а ли за ци ју про гра ма по ве ћа ња енер гет ске ефи ка-
сно сти, сма ње ње енер гет ских гу би та ка, те бо љег ис ко ри шће ња 
при род них енер гет ских, фи нан сиј ских и људ ских по тен ци ја ла 
са ко нач ним ефек том уна при је ђе ња за шти те жи вот не око ли не и 
одр жи вог раз во ја. Осим то га, до бро осми шљен и ре а ли зо ван пи-
лот про је кат је нај не по сред ни ја и нај е фи ка сни ја по моћ при кре и-
ра њу и спро во ђе њу за кон ских ин сти ту ци о нал них и под сти цај них 
мје ра енер гет ске по ли ти ке и од го вор ног упра вља ња у енер гет-
ском сек то ру.

Пи лот про је кат је, 
у су шти ни, де мон стра-
циј ско по ка зни до ку-
ме нат ко ји да је ко нач-
ну по твр ду ре зул та та 
прет ход них ис тра жи-
ва ња и прет по став ки о 
по треб ним из мје на ма 
и до пу на ма по сто је ће 
за ко но дав не и тех нич-
ке ре гу ла ти ве у ци љу 
ра ци о нал ног упра вља-
ња енер ги јом у енер-
гет ском сек то ру.

Пи лот про јек ти, у 
на че лу, ни је су екс пе ри-
мен тал не тех но ло ги је 
за то што се ко ри сте у 
ци љу њи хо ве ре а ли-
за ци је (ис тра жи ва ње, 
про јек то ва ње и из во-
ђе ње) са вре ме на тех нич ко тех но ло шка рје ше ња ко ја су већ про вје ре на 
и до ка за на на енер гет ском тр жи шту дру гих зе ма ља.

За кључ на раз ма тра ња

У ва жа ва ју ћи на ве де но ка да су у пи та њу мХЕ, а у скла ду са За-
ко ном о енер ге ти ци, за сва ку по тен ци јал ну ми кро ло ка ци ју мХЕ 

усва ја се ин ди ви ду ал ни прин цип што је и ло гич но рје ше ње ди је лом 
због не до вољ ног ис ку ства и ни воа зна ња о ути ца ји ма мХЕ на при ро ду 
и око ли ну, а ди је лом због не по сто ја ња са зна ња и не из вр ше них ис тра-
жи ва ња о ста њу при ро де и око ли не на по тен ци јал ним ми кро ло ка ци ја-
ма мХЕ у на шим усло ви ма.

Са мим тим ова квим при сту пом уво ди се но ви мо дел де фи ни са ња 
усло ва и огра ни че ња под ко ји ма је мо гу ћа из град ња и по гон мХЕ. 

Овај мо дел за сни ва се на оба ве зи ин ве сти то ра мХЕ да ор га ни зу је 
струч не ти мо ве ко ји ће, на осно ву из ра ђе не пред про јект не до ку мен-
та ци је на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња на те ре ну, оци је ни ти мо гу ћи 
ути цај мХЕ на окол ни про стор и да ти струч но ми шље ње о по доб но сти 
од ре ђе не ми кро ло ка ци је за енер гет ско ко ри шће ње и на тај на чин сте ћи 
услов за до би ја ње енер гет ске до зво ле.

Ина че, за из ра ду ових ми шље ња тре нут но не по сто ји основ у са да-
шној ре гу ла ти ви, због че га, до са да, и ни је су би ла оба ве зу ју ћа у про це-
ду ра ма из да ва ња по је ди них до ку ме на та од стра не др жав них и ло кал-
них ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, због њи хо ве не до вољ не упу ће но сти у спе-
ци фич но сти мХЕ, као ви ше на мјен ских обје ка та, упра во тим ти је ли ма 
та струч на ми шље ња су од ве ли ке по мо ћи у ра зу мје ва њу и при сту пу у 
рје ша ва њу кон цеп ци је мХЕ. А прет по став ка за то је усва ја ње мо де ла 
пи лот про је ка та у скло пу ме то дло шког при сту па ис тра жи ва њу, про јек-
то ва њу и из град њи мХЕ као ви ше на мјен ског енер гет ског објек та.

Ли те ра ту ра:
1. М.Мр кић: Ма ле Хи дро е лек тра не у Цр ној Го ри - раз вој на ис тра-

жи ва ња и про јек то ва ње - Ма шин ски фа кул тет Под го ри ца, 2003
2. Стра те ги ја раз во ја мХЕ у Цр ној Го ри – Ми ни стар ство еко-

но ми је Ре пу бли ке Цр не Го ре- Под го ри ца, 2006
3. На ци о нал ни енер гет ски про грам за мХЕ - МА ХЕ, Енер гет ски 

ин сти тут Хр во је По жар, За греб 1998
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САВЈЕТОВАЊА

П р во са вје то ва ње Цр но гор ског ко ми те та 
Ме ђу на род ног ви је ћа за ве ли ке елек-

трич не мре же (CI GRE), ко је је одржано од 
12. до 16. ок то бра 2009. у хо те лу „Ма е страл“ 
у Пр жном код Бу две (чи ји је Елек тро при вре-
да би ла ге не рал ни спон зор), са мо го ди ну и 
по да на од осни ва ња ове мо жда нај мла ђе 
струч не ор га ни за ци је у Цр ној Го ри, по оцје-
ни свих уче сни ка, успје шно је за вр ше но. 
Сте че но ис ку ство би ће дра го цје но за ор га-
ни за то ра да са ви ше са мо по у зда ња за поч не 
ак тив но сти на при пре ми II са вје то ва ња ове 
струч не асо ци ја ци је, ко је су већ у то ку .

У том сми слу, Цр но гор ски ко ми тет CI-
GRE је упу тио је пр ви по зив за II са вје то-
ва ње ко је ће се у пе ри о ду од 16.  до 19. маја 
2011. го ди не, као и I са вје то ва ње одр жа ти на 
истом мје сту - у хо те лу „Ма е страл“ у Пр-
жном код Бу две.

Свим за ин те ре со ва ним по ну ђе не су пре-
фе рен ци јал не те ме, ко је тре ба при пре ми ти и 
об ра ди ти за овај струч ни скуп, а ко је ов дје 
до но си мо.

Гру па А1 – обрт не елек трич не ма ши-
не: Раз вој и про из вод ња но вих и ре ви та ли-
зо ва них ге не ра то ра; Си сте ми над зо ра и одр-
жа ва ња, по гон ска ис ку ства; Елек тро мо тор ни 
по го ни соп стве не по тро шње у елек тра на ма.

Гру па А2 – тран сфор ма то ри: Одр жа ва-
ње тран сфор ма то ра на те ре ну; Ис пи ти ва ње 
тран сфор ма то ра и ис ку ства из по го на; Но ве 
тех но ло ги је и мо ни то ринг.

Гру па А3 – ви со ко на пон ска опре ма: 
Про бле ма ти ка по у зда но сти и одр жа ва ња ви-
со ко на пон ске опре ме; Ис пит не ме то де, ис-
пи ти ва ња и стан дар ди; Но ве тен ден ци је у 
раз во ју ви со ко на пон ске опре ме.

Гру па Б1 – ка бло ви: По ла га ње ка бло ва 
и ка блов ски при бор; Екс пло а та ци ја ка бло ва; 
Ка блов ске мре же; Ре гу ла ти ва за ка бло ве и 
ка блов ски при бор.

Гру па Б2 – над зем ни во до ви: Са вре ме-
не ме то де за про јек то ва ње, утвр ђи ва ње ста-
ња, ре ви та ли за ци ју, из град њу и одр жа ва ње 
над зем них во до ва; Но ве тех но ло ги је, ма те-
ри ја ли, ком по нен те и тех ни ке за над зем не 
во до ве; Стан дар ди и про пи си; Га здо ва ње и 
упра вља ње над зем ним во до ви ма у усло ви ма 
де ре гу ли санoг и кон ку рет ног тр жи шта.

Гру па Б3 – по стро је ња: При мје на новх 
тех но ло ги ја у по стро је њи ма; По у зда ност и 
си гур ност по стро је ња; Ре ви тал иза ци ја, про-
ши ре ње ка па ци те та и оп ти ми за ци ја по стро-
је ња; Ре гу ла ти ва у обла сти про јек то ва ња, из-
град ње, одр жа ва ња и екс пло а та ци је по стро-

је ња; Пре ла зни хи дро-ме ха нич ки ре жи ми у 
хи дро е лек тра на ма.

Гру па Б4 – ви со ко на пон ски јед но-
смјер ни (HVDC) си сте ми и енер гет ска 
елек тро ни ка: Енер гет ска елек тро ни ка; 
HVDC пре нос елек трич не енер ги је.

Гру па 5 – за шти та и ауто ма ти за ци ја: 
При мје на ну ме рич ких ре ле ја у тех ни ци ре-
леј не за шти те (Са вре ме ни уре ђа ји за за шти-
ту и ло кал но упра вља ње; Ре а ли за ци ја са вре-
ме них до ма ћих и/или ино стра них рје ше ња; 
Ме то де ис пи ти ва ња – тип ска и ко манд на 
ис пи ти ва ња; Ана ли за ра да си сте ма за шти те, 
кри те ри ју ми за за мје ну или ре кон струк ци ју 
се кун дар них си сте ма; При мје на ин фор ма-
ци о них си сте ма (IT); Про то кол IEC 61850; 
При мје на ис ку ства са Ин тер нет/Ин тра нет 
и WEB апли ка ци ја ма; Те ле за шти та – ко му-
ни ка ци о ни ме ди ји, ис ку ства и при мје не); 
Мјер ни и об ра чун ски си сте ми и си сте ми за 
ква ли тет елек трич не енер ги је.

Гру па Ц1 – раз вој и еко но ми ја ЕЕС-а: 
Стра те ги је раз во ја и ка пи тал не ин ве сти ци је; 
Пла ни ра ње раз во ја у усло ви ма не по у зда но-
сти по тре ба кон зу ма, про из вод ње и тр жи шта 
елек трич не енер ги је; Ути цај ло ка ци ја бу ду-
ћих елек тра на и ре ги о нал них ин тер ко нек-
ци ја на аде кват ност и си гур ност си сте ма; 
Ре ви та ли за ци ја ге не ра тор ских и мре жних 
ка па ци те та и си гур ност снаб ди је ва ња кон зу-
ма; Упра вља ње имо ви ном елек тро при вред-
них ком па ни ја и тро шко ви.

Гру па Ц2 – екс пло а та ци ја и упра вља-
ње ЕЕС-ом: По ве ћа ње опе ра тив не по у зда-
но сти (Зна чај про цје на ди на мич ке ста бил но-
сти си сте ма за упра вља ње у ре ал ном вре ме-
ну; Ме то де ести ма ци је ста ња, ви зу е ли за ци је 
и мо де ло ва ња ве ли ких елек тро е нер гет ских 
си сте ма и од го ва ра ју ћи про грам ски ала ти; 
Из во ри ба лан сне енер ги је и ди стри бу и ра на 
про из вод ња у свје тлу за гу ше ња у пре но сној 
мре жи; Ути цај фар ми вје тре ња ча по ве занх 
на пре но сну мре жу на функ ци о ни са ње си-
сте ма); Ко ор ди на ци ја и хар мон за ци ја опе ра-
тив ног упра вља ња и во ђе ња ЕЕС-а (Иза зо ви 
ко ор ди на ци је из ме ђу опе ра то ра пре но сне 
мре же у ин тер ко нек ци ји; Ус по ста вља ње и 
хар мон за ци ја стан дар да по у зда но сти ра-
да ЕЕС-а – кри те ри ју ми, ин ди ка то ри, мје ре 
уса гла ша ва ња); Ути цај уну тард нев них пре-
ко гра нич них раз мје на енер ги је на функ ци о-
ни са ње си сте ма.

Гру па Ц3 - пер фор ман се си сте ма за-
шти те жи вот не сре ди не: Хар мо ни за ци ја 
на ци о нал ног за ко но дав ства са стан дар ди ма 

и ди рек ти ва ма ЕУ о за шти ти жи вот не сре-
ди не; Ло кал ни и гло бал ни ути ца ји опре ме 
елек тро е нер гет ских обје ка та на ква ли тет 
живот не сре ди не као и на без бјед ност и 
здра вље љу ди; Про цје на ути ца ја опре ме 
на жи вот ну сре ди ну, ме то де вред но ва ња и 
упра вља ња ути ца јем; Упра вља ње от пад ним 
ма те ри ја ли ма из елек тро е нер гет ских обје-
ка та; Еко ло шка огра ни че ња у по гле ду про-
јек то ва ња из град ње и ра да елек тро е нер гет-
ских обје ка та.

Гру па Ц4 – тех нич ке пер фор ман се 
ЕЕС-а: При кљу че ње ал тер на тивнх и дис тр-
бу и ра них из во ра у ЕЕС; Ути цај елек тро маг-
нет них по ља ни ских уче ста но сти и елек тро-
е нер гет ских по стро је ња на окол не струк ту ре; 
Елек тро маг нет на ком па ти бил ност; Про цје на 
ри зи ка ква ра и ко ор ди на ци ја изо ла ци је у слу-
ча ју ат мос фер ских пра жње ња и склоп них 
пре на по на; Ме то до ло ги је ана ли зе по у зда но-
сти и си гур но сти си сте ма.

Гру па Ц5 – тр жи шта елек трич не 
енер ги је и де ре гу ла ци ја: Ба лан сни ме ха-
ни зам и бал ан сно тр жи ште; Функ ци он са ње 
отво ре них тр жи шта елек трич не енер ги је - 
ис ку ства; Тр жи ште елек трич не енер ги је у 
Цр ној Го ри (Ре гу ла тор ни оквир; Прак тич на 
искуства); Та ри фе.

Гру па Ц6 – ди стри бу тив ни си сте ми и 
де цен тра ли зо ва на про звод ња: Раз вој и рад 
енер гет ских си сте ма са ди стри бу и ра ним и 
об но вљи вим из во ри ма енер ги је (енер ги ја 
вје тра, сун че ва енер ги ја, био енер ги ја); Раз-
вој ма лих елек тра на и њи хо во при кљу че ње 
на мре жу; Ути цај ма лих ге не ра то ра на Ди-
стри бу тив ну мре жу.

Гру па Д1 – ма те ри ја ли и са вре ме не 
тех но ло ги је: Но ви ма те ри ја ли за по бољ ша-
ње ефи ка сно сти и одр жи во сти AC и DC енер-
гет ске опре ме; Иза зо ви за те сти ра ње и ди јаг-
но сти ку; Из др жљи вост ма те ри ја ла, по себ но 
у те шком елек тро и фи зи чом окру же њу.

Гру па Д2 – ин фо рма ци о ни си сте ми и 
те ле ко му ни ка ци је: Раз вој и ре а ли за ци ја 
си сте ма да љин ског упра вља ња, са при ка зом 
ис ку ста ва из гра ђе них си сте ма; На пред не 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је у слу жби по сло-
ва ња елек тро при вред ним ор га ни за ци ја ма; 
Пла ни ра ње, раз вој и из град ња те ле ко му-
ни ка ци ног си сте ма елек тро при вре да ко ри-
шће њем раз ли чи тих тех но ло ги ја и ис ку ства 
у ре а ли за ци ји; Ула зак елек тро при вред них 
ком па ни ја на де ре гу ли са но те ле ко му ни ка-
ци о но тр жи ште.

Ра до ви, ка ко пи ше у по ме ну том по зи ву, 
ко је тре ба пи са ти пре ма упут стви ма о њи хо вој 
при пре ми (ви дје ти на www. cigre. me), шаљу 
се на адресу: e-mail cg-ko-cigre@t-com.me.

И.З. 

ЦР НО ГОР СКИ КО МИ ТЕТ CI GRE

и ди рек ти ва ма ЕУ о за шти ти жи вот не сре-
ди не; Ло кал ни и гло бал ни ути ца ји опре ме

бј

Припреме 
за II са вје то ва ње

Свим за ин те ре со ва ним ко ји же ле да уче ству ју са сво јим струч ним 
ра до ви ма по ну ђе не пре фе рен ци јал не те ме
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К ао и прет ход них го ди на, рад ни ци Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић мо гу, и овог ље та, да дио свог го ди шњег 

од мо ра про ве ду у не ком од угоститељских објеката и дестинација 
чије услуге користи на ша ком па ни ја.  

Ка ко смо ин фор ми са ни у Цен тру за дру штве ни стан дард ЕПЦГ, 
пра во да ко ри сте услу ге од ма ра ли шта има ју ис кљу чи во рад ни ци 
Дру штва са чла но ви ма ужег по ро дич ног до ма ћин ства (су пру га или 
су пруг и дје ца за по сле ног), ко ји из вр ше ре зер ва ци ју код овог цен тра 
и до би ју од го ва ра ју ћи упут.

Пар ти ци па ци ја тро шко ва ље то ва ња за по сле них и чла но ва 
њи хо ве уже по ро ди це, и ове го ди не, из но си ће 20 од сто фак ту-
ри са них тро шко ва, од че га су из у зе ти чла но ви ме наџ мен та Дру-
штва, је дан од су пру жни ка или чла но ви по ро дич ног до ма ћин-
ства, уко ли ко су оба су пру жни ка, од но сно ви ше чла но ва за по-
сле ни у Дру штву.

Ко ри шће не услу ге, и овог пу та, мо ћи ће се пла ти ти у 6 (шест) 
јед на ких мје сеч них ра та, док су пр ву ра ту, ко ја слу жи као ре зер ва-
ци ја, ко ри сни ци услу га ду жни да упла те нај ка сни је се дам да на при је 
по ла ска. Из у зе так чи ни Од ма ра ли ште на Жа бља ку, гдје бо ра вак за-
по сле ни пла ћа ју у дви је ра те.

Ка ко смо оба ви је ште ни, ре зер ва ци је се мо гу от ка за ти нај ка сни је 
пет да на при је ко ри шће ња услу га и упла ће ни дио ци је не по вра ти ти.

За дје цу до 7,5 го ди на ко ја ди је ле ле жај и до би ја ју по ло ви ну 
обро ка пла ћа се 50 од сто, а уко ли ко пла ћа ју за се бан ле жај, пла ћа ће 
70 од сто ци је не бо рав ка у од ма ра ли шту или хо те лу, док бо ра ви шна 
так са па да на те рет Дру штва.

У Дру штве ном стан дар ду су ге ри шу да за по сле ни при ли ком за-
вр шет ка ко ри шће ња услу га про вје ре свој ра чун, от кло не евен тал не 
гре шке, ка ко на кнад но не би до ла зи ло до не спо ра зу ма.

Исто та ко, скре ће се па жња да ће у слу ча ју раз ли ке у об ра чу-
ну ци је не ко ри шће ња услу га од ма ра ли шта или хо те ла, ко ју фак-
ту ри ше од ма ра ли ште или пак хо тел, од ци је не утвр ђе не упу том 
за по сле ног, би ти мје ро дав на ци је на из фак ту ре од ма ра ли шта од-
но сно хо те ла.

У слу ча ју пре бу ки ра но сти при о ри тет има ју за по сле ни са ве ћим 
бро јем чла но ва по ро дич ног до ма ћин ства и за по сле ни ко ји у прет-
ход ном пе ри о ду ни је су ко ри сти ли услу ге на ших од ма ра и шта.

У Цен тру упо зо ра ва ју да за по сле ни ко ји су про шле го ди не зло-
у по три је би ли сво је пра во усту па ју ћи ко ри шће ње услу га дру гим ли-
ци ма ван ЕПЦГ Ник шић не ће, у те ку ћој го ди ни, мо ћи ко ри сти ти 
услуге предочених угоститељских објеката.

Ово ва жи и за за по сле не ко ји по би ло ком осно ву има ју ду го ва-
ња пре ма ЕПЦГ Ник шић, као што су: не пла ће ни тро шко ви ље то-
ва ња из прет ход них го ди на, пут ни на ло зи и ду го ва ња за утро ше ну 

елек трич ну енер ги ју (из у зев зад ња два мје се ца), због че га не ће мо ћи 
да ко ри сте услу ге од ма ра ли шта или хо те ла до њи хо вох из ми ре ња, а 
при ли ком овје ре ад ми ни стра тив не за бра не од го вор но ли це је ду жно 
да про вје ри кре дит ну спо соб ност ко ри сни ка услу га.

Смје не ко је су по че ле 20. ју на 2010. го ди не тра ју по де сет 
да на.

При ја вљи ва ње се вр ши пи са ним пу тем. Услу жни те ле фо ни су на 
факс:020/408 – 445 и 020/408 – 443.

Ц И Ј Е Н Е:
                
Мјесто – објекат                       Уговорена           Уз учешће 
        цијена                  Друштва
        20%
УТРО „ОНОГОШТ“ НИКШИЋ:
Хотел „Теута“ Рисан (шведски сто) 23,00 €  18,40 €
доплата за ручак је 4 € по особи
Хотел „Никшић“ Сутоморе  20,00 €  16,00 €
доплата за ручак је 4 € по особи

„УЛЦИЊСКА РИВИЈЕРА“ УЛЦИЊ
Хотел „Олимпик“ (полупансион) 27,00 €  21,60 €
Хотел „Белви“ – Цер  25,00 €  20,00 €
Хотел „Борик II“ и Хотел »Авала“ 21,00 €  16,80 €
Хотел „Олимпик“ – Лоза – Будва 22,00 €  17,60 €
(полупансион – шведски сто)
(пун пансион)   24,00 €  19,20 €

„РЕКРЕАТУРС“ – ЧАЊ:
Хотели „Бисерна обала“,„Златибор“ и „Бакар“
цијена пансиона (шведски сто)
у овим објектима износи:  21,00 €  16,80 €

Хотел „Шумадија“ Рафаиловићи 23,00 €  18,40 €
(ограничен број)

ЦЕНТАР ЗА ОДМОР, 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
И ЛИЈЕЧЕЊЕ – ИГАЛО
Цијена полупансиона износи: 22,00 €  17,60 € 
долата за једнокреветну собу износи        4 €
доплата за терапију дневно износи        9 €

ММ „СТАНДАРД“ НИКШИЋ:
Хотел „Металург“ Игало
(пун пансион)   22,00 €  17,60 €

ХТП „ПРИМОРЈЕ“ ТИВАТ:
Хотел „Планинка“ Жабљак  22,00 €  17,60 €

ОДМАРАЛИШТЕ ЖАБЉАК
Цијена преноћишта по особи износи 5 €.

Ме ђу тим, ка ко на по ми њу Дру штве ном стан дар ду, од ма ра ли ште 
ЕПЦГ у Бу дви, због не а де кват ног одр жа ва ња ни је услов но за ко ри-
шће ње.

По ред на ве де ног, Цен тар је обез би је дио и бо ра вак рад ни ка ЕПЦГ 
у Ср би ји, у објек ти ма ЕПС-тур са (од ма ра ли ште Пе ру ћац – Ба ји на 
Ба шта, Хо тел „Ба бин зуб“ – Ста ра пла ни на) и од мор у ба ња ма.

Ци је не услу га кре ћу се од 20 до 38 €, у за ви сно сти од мје ста и 
вр сте услу ге, о че му ће те се де таљ ни је ин фор ми са ти у Цен тру за 
дру штве ни стан дард у Ник ши ћу.

И.З.

УСЛО ВИ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ОД МА РА ЛИ ШТА У 2010. ГО ДИ НИ

о

УУССЛЛЛЛОО ВВИИ ЗЗА ККО РИ ШЋЕ ЊЊЕ ОД МА РАА ЛИ ШТА У 22010. ГОО ДИ ННИ

аоаоо и ии пп прреретт ход ниих го ди на, рад нии ци Елек тро при врре де Цр не 
Го ре АД Ник шшић мо гу, и овог љље та, да дио свог го ди шњег 

од моо ра про ве ду у не кком од угоститељљских објеката и деестинација 

елекк трич ну енер ги јју ((из уу зев зад ња два мјеј  се ца),)  зббог че га нећ ће моћ ћи
да коо ри сте услу гге од ма раа ли шта или хо те ла до њњи хо вох из ми ре ња, а
при лли ком овје ре ад ми ни сстра тив не за бра не од го ввор но ли це је ду жно

ДРУШТВЕНИ 
СТАНДАРД

ДРУШТВЕНИ
СТАНДАРД

Хотел Теута Рисан
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П од си стем Елек тро ди стри бу ци је (у да љем тек сту ЕД) се са сто ји 
од ди стри бу тивн них сред ње на пон ских во до ва, тран сфо ста ни ца и 

мре жа ни ског на по на. Ди стри бу тив ни под си стем у Цр ној Го ри ко ри-
сти 3-4 ни воа (110, 35, 10 и 6 kV) ви со ких на по на и је дан ни во ни ског 
на по на (0,4 kV), на ко ји се ди рект но ве зу је нај ве ћи дио по тро ша ча у 
се кун дар ном ди је лу под си сте ма. У овом под си сте му се ко ри сте тран-
сфор ма цу је: 110/35 kV, 110/10 kV, 35/10 kV, 35/6 kV, 35/0,4 kV и 10/0,4 
kV. Кон фи гу ра ци ја ЕД мре жа углав ном има ра ди јал ни ка рак тер и је-
дан смјер елек трич не енер ги је (пре ма по тро ша чу). У Та бе ли 1. су да ти 
основ ни дје ло ви (и подаци) ЕД Цр не Го ре (Би знис Пла н ЕПЦГ 2009 
- 2013.го ди на). 

По ред на ве де ног, ука зу је се, да укуп ни број по тро ша ча у Цр ној Го-
ри из но си 322 420, чи ја је по тро шња елек трич не енер ги је, у 2008. го ди-
ни, из но си ла 3 324 698 МWh. 

Сма њи ва ње бро ја по сто је ћих тран сфор ма ци ја, од но сно сма њи ва ње 
бро ја ко ри шће них на пон ских ни воа у ди стри бу тив ној мре жи Цр не Го ре 
је јед но од могућих рје ше ња при да љем раз во ју овог под си сте ма. По-
сто је ћи на чин по ве зи ва ња ЕД мреже и пре но сне мре же чи не два сте пе-
на тран сфор ма ци је (110/35 kV и 110/10 kV). Пер спек ти ву да љег раз во ја 
под си сте ма ЕД тре ба да ка рак те ри ше је дан сред ње на пон ски ни во (20 
kV) и је дан сте пен тран сфор ма ци је (110/20 kV), од но сно тран сфор ма-
ци ја 20/0,4 kV за ни ско на пон ску мре жу. (Сли ка 1.)

Им пле мен та ци ја на пон ског ни воа 20 kV је ду го роч ни про цес, ко-
ји под ра зу ми је ва: оп ти мал но ко ри шће ње по сто је ће мре же и ре сур са, 
про на ла же ње оп ти мал них пре ла зних рје ше ња, ко ри шће ње пре ла зних и 
хи брид них рје ше ња, ко ја прет хо де увођењу на пон ског ни воа 20 kV. У 
Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Цр не Го ре (из 2006. го ди не) је про ци је-
ње но ври је ме од 20 до 40 го ди на, за пот пу но уво ђе ње напона 20 kV.

Увођење на пон ског ни воа 20 kV се раз ли чи то вр ши у ван град ским 
и град ским мре жа ма. У на че лу, за мје на на пон ских ни воа по чи ње у над-
зем ним ван град ским мре жа ма 10 kV, а за вр ша ва се пре ла зом град ске 
ка блов ске мре же на на пон ски ни во 20 kV. 

Пред но сти ко је до-
но си пре ла зак на ди-
рект ну тан сфор ма ци ју 
110/20 kV у ди стри бу-
тив ној мре жи Цр не Го-
ре мо гу би ти : 

- Сма ње ње тех-
нич ких гу би та ка у ЕД 
мрежи, а сма њу ју се и 
ко мер ци јал ни гу би ци. 
По ред ово га , у знат но 
ма њем оби му се сма њу ју и гу би ци у пре но сној мре жи. 

- По ве ћа ње по у зда но сти и си гур но сти снаб ди је ва ња (сма ње ње не-
ис по ру че не ел. енер ги је), 

- За мје на тех но ло шки за стар је лих по стро је ња 35 kV и 10 kV,
- Уни фи ци ра на опре ма за на пон ски ни во 20 kV због ве ли ког бро ја 

исто род них еле ме на та, као ва жно тех нич ко-еко ном ско пи та ње,
- Но ву опре му у по сто је ћој мре жи 10 kV угра ди ти, а ста ру за ми је-

ни ти или ре кон стру и са ти. У оба слу ча ја угра ди ти опре му са сте пе ном 
изо ла ци је 24 kV. На мје сти ма гдје ни је мо гу ће ди рект но пре ћи на на пон 
20 kV, тре ба угра ди ти пре спо ји ве или пре кло пи ве тран сфор ма то ре. На 
овај на чин се оства ру је по ве ћа ње пре но сног ка па ци те та по сто је ће мре-
же 10 kV,

МО ГУЋ НОСТ УВО ЂЕ ЊА МО ГУЋ НОСТ УВО ЂЕ ЊА 
НА ПОН СКОГ НИ ВОА НА ПОН СКОГ НИ ВОА 

20 kV У ЕЕС ЦР НЕ ГО РЕ20 kV У ЕЕС ЦР НЕ ГО РЕ
* Уво ђе ње на пон ског ни воа 20 kV мо же би ти пер спек ти ва да љег раз во ја ди стри-
бу тив не мре же у Цр ној Го ри
* Кроз тех нич ко-еко ном ску ана ли зу се са гле да ва оправ да ност овог сложеног 
процеса, који карактерише поступност и дугорочност
* Нај ве ћи бе не фит овог процеса је сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ној мре жи

СТРУЧНИ РАД

ТРА ФО СТА НИ ЦЕ Број ТС Ин ста ли са на 
сна га (MVA)

ТС 110/10 kV 2 114,5
ТС 35/10 kV 87 685,3
ТС 35/6 kV 35/04 kV 24 29,2
ТС 10/0,4 kV 3.762 1 206

ВО ДО ВИ Ду жи на (км) Еквивалентни 
пре сјек (mm2)

Над зем ни во до ви 35 kV 1.029
85Ка бло ви 35 kV 49

Над зем ни во до ви 10 kV 3.544
55Ка бло ви 10 kV 998

Над зем на мре жа ни ског 
на по на

11.542
41

Ка бло ви ни ског на по на 1.394

Та бе ла1 - Ди стри бу тив на мре жа ЕПЦГ

               Пише: мр Бошко Богетић

Сли ка 1. По ре ђе ње ди рект не тран сфор ма ци је 110/20 kV с мре жом 35 kV и ме ђу тран-
сфор ма ци јом 35/10(20) kV (Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке РЦГ , 2006. го ди не)
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- По бољ ша ње на пон ских при ли ка се оства ру је сма ње њем па да на-
по на у мре жи 10 kV,

- Сма ње ње тра ја ња пре ки да на па ја ња у од но су на 10 kV на пон ску 
мре жу (у ко јој су ви со ке ври јед но сти па да на по на),

- Из град њом ди рект не тран сфор ма ци је 110/20 kV из о ста је по тре ба 
за об на вља њем ста ре мре же 35 kV, по стро је ња 35 kV и ће ли ја 10 kV у 
трафостаницама 35/10 kV.

- Ни је уви јек еко ном ски оправ дан пре ла зак на тран сфор ма ци ју 
110/20 kV, из раз ло га што је (че сто) јеф ти ни је рје ше ње да се ре кон стру-
и шу 35 kV и 10 kV мре же. Ин те ре сан тан је при мјер Елек тро ди стри бу-
ци је Са ра је во, у ко јој је 1977. го ди не до не се на од лу ка, да се гра ди срад-
ње на пон ска мре жа и по стро је ња 20 kV на пон ског ни воа на ван град-
ским под руч ли ма ко ји ће у по чет ној фа зи ра ди ти под на по ном 10 kV. 
За град ско под руч је Са ра је ва је од лу че но да се гра ди сред ње на пон ска 
мре жа и по стро је ња на 10 kV из раз ло га ве ли ке раз ви је но сти по сто је ће 
град ске 10 kV ка блов ске мре же.

У Хр ват ској Елек тро при вре ди (ХЕП-у), у при мор ским под руч ји ма 
(Ри је ка, Пу ла, итд.), гдје је гу сти на по тро шње ве ли ка, у зна чај ном оби-
му се ко ри сти 20 kV на пон ски ни во, док је у сла бо на се ље ним под руч-
ји ма (у уну тра шњо сти) и да ље у екс пло а та ци ји 35 kV мре жа.

Потребне инвестиције за увођење напонског нмивоа 20 kV се могу 
сматрати као дугорочно оправдане, из разлога што овај напонски ниво 
карактеришу смањени губици и мањи трошкови. Пре ма про цје ни у Сту-
ди ји „Раз вој пре но сне и ди стри бу тив не мре же Ник ши ћа до 2025. го ди-
не“ (ЕКЦ-Бе о град, 2010. го ди не), у ЕД Ник шић ће се оства ри ти вр ло 
зна чај но сма ње ње гу би та ка код пот пу ног уво ђе ња 20 kV на пон ског ни-
воа (ди ја грам на Сли ци 2.). У Сту ди ји „Раз вој пре но сне и ди стри бу тив-
не мре же Под го ри це до 2025. го ди не“ (ЕКЦ-Бе о град, 2010. го ди не) је 
про ци је ње но сма ње ње гу би та ка код пот пу ног уво ђе ња 20 kV на пон ског 
ни воа (ди ја грам на Сли ци 3.).

Си гур ност снаб ди је ва ња по тро ша ча елек трич ном енер ги јом је 
из у зет но ва жно. У при мје ни је кри те ри јум си гур но сти N - 1 (јед но-
стру ки квар) у пре но сној мре жи, док у ди стри бу тив ној мре жи, с об-
зи ром на њену кон фи гу ра ци ју, ни је уви јек еко ном ски оправ да н. Овај 
кри те ри јум се сма тра за до во ље ним, ако је на кон на стан ка ква ра и из-
вр ше них ко рек тив них ак тив но сти ус по ста вље но но во уклоп но ста ње 
са допуштеним ври јед но сти ма на по на и стру је, а све без ре дук ци је 
по тро шње, ко ја би до ве ла до сма ње ња бро ја по тро ша ча и пре ки да на-
па ја ња по тро ша ча.

 Дво стру ко на па ја ње у мре жи 35 kV, ре зер ва у тран сфор ма ци ји 
и мо гућ ност ре зер ви са ња сред ње на пон ских из во да вр ши се са мо ка-
да је то еко ном ски ис пла ти во. Код тран сфор ма ци ја 110/10(20) kV и 
35/10(20) kV, ре зер ва у тран сфор ма ци ји ни је нео п ход на, ако не по сто ји 
дво стра но на па ја ње из мре же 35 kV (вр ло крат ки во до ви су из у зе так). 
По ред ово га, ре зер ва у тран сфор ма ци ји ни је нео п ход на за ван град ско 

под руч је гдје вр шно оп те ре ће ње не пре ла зи 2,5 MVA. Дво стра но на-
па ја ње ТС 35/10 kV се ре а ли зу је је за вр шно оп тер ће ње из над 10 MVA. 
Ина че, дво стра но на па ја ње ових тра фо ста ни ца за ви си од ду жи не во да 
и од оп те ре ће ња.

У ве ли ким европ ским гра до вима се при мје њу је кри те ри јум N-2 
(принцип двоструког квара), ко ји често ни је еко ном ски оправ дан. Овај 

прин цип на ла зи при мје ну у цен трал ним дје ло ви ма ве ли ких гра до ва 
(обич но у преч ни ку од око 5 км) гдје је нај ве ћа гу сти на оп те ре ће ња.

ЗА МЈЕ НА НА ПОН СКОГ НИ ВОА 10 KV НАПОНОМ 20 KV

Н е до ста так пре но сног ка па ци те та по сто је ће мре же 10 kV у Црној 
Гори је основ ни раз лог за уво ђе ње но вог на пон ског ни воа 20 kV. 

Код ка блов ских мре жа 10 kV овај про блем се од но си на струј но оп тер-
ће ње про вод ни ка, док се у над зем ним мре жа ма про блем сво ди на до пу-
ште но од сту па ње на по на.

Код из град ње но вих и ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка та ди стри-
бу тив не мре же тре ба ура ди ти сле де ће :

- Све но ве над зем не во до ве, но ве ка бло ве, ТС 10/0,4 kV и ли ниј ске 
ра ста вља че у мре жи 10 kV тре ба гра ди ти са сте пе ном изо ла ци је 24 kV,

- Во до ве 10 (20) kV тре ба из во ди ти на бе тон ским сту бо ви ма, а мо гу 
се ко ри сти ти и др ве ни сту бо ви. Код санације постојећих 10 kV водова 
исти се могу изводити и као мјешовити водови (за напонске водове 20 
kV и 0,4 kV) За овај на пон ски ни во тре ба из бје га ва ти зна чај но ску пље 
че лич но ре шет ка сте сту бо ве,

- Но ви ма ги страл ни над зем ни во до ви и ре кон стру и са ни во до ви 
10(20) kV тре ба ју има ти про вод ни ке ти па Al/Č 3 x 95 мм2,

- У ви со ко ур ба ни зо ва ним под руч ји ма и под руч ји ма са не по вољ ним 
кли мат ским усло ви ма пред ност у из град њи има ју ка бло ви. Ври је ме 

пре ла ска на на пон ски ни во 20 kV ће пр вен стве но за ви си ти од ду жи не 
по сто је ћих 10 kV ка бло ва, ко ји се не ће уви јек мо ћи бр зо за ми је ни ти, 

- Ка бло ви с изо ла ци јом од пла стич них ма са(осим умре же ног по ли-
е ти ле на) има ју ве ли ку уче ста ност ква ро ва, та ко да се тре ба пред ви дје-
ти њи хо ва за мје на(у по год ним си ту а ци ја ма) но вим ка бло ви ма на зив ног 
на по на изо ла ци је 24 kV,

- Ци је не но вих тран сфор ма то ра 10(20)/0,4 kV су око 5-10% ве ће од 
ци је не трн сфор ма то ра 10/0,4 kV.

-У за ви сно сти од гу сто ће по тро шње де фи ни ше се оп ти ма лан број 
и ин ста ли са на сна га тран сфор ма то ра 10(20)/0,4 kV на не ком под руч ју. 
Ван град ске ТС 10(20)/0,4 kV ди мен зи о ни са не су та ко да при хва те ре ла-
тив но ве ли ку по тро шњу пре ко ду гач ких из во да(углав ном не до вољ них 
пре сје ка) са ве ли ким па до ви ма на по на. Да би се ова кво ста ње по пра ви ло 
и пра тио пла ни ра ни по раст по тро шње, раз вој тре ба за сни ва ти на ин тер-
по ла ци ји но вих ТС 10(20)/0,4 kV у по сто је ћу мре жу ни ског на по на,

- По сто је ћа мре жа ни ског на по на у ван град ским подручјима углав ном 
ни је оп ти мал но из гра ђе на. Пи та ње снаб ди је ва ња по ве ћа ног оп те ре ће ња у 
по сто је ћој мре жи ни ског на по на се ре ша ва: ве ћим бро јем крат ких из во да 
ни ског на по на и уград њом но вих тра фо ста ни ца 10(20)/0,4 kV, ре ла тив но 
ма ле на зив не сна ге. Ова ква кон цеп ци ја раз во ја мре же ни ског на по на је јеф-
ти ни ја од за мје не про вод ни ка ма лог пре сје ка но вим ди о ни ца ма са СКС-ом.

- Ка ко би се скра ти ле ве ли ке ду жи не из во да 0,4 kV, а ти ме сма њи-
ли не до пу сти во ви со ки па до ви на по на, по треб но је зна чај но по ве ћа ње 
мре же 10(20) kV, као и бро ја ТС 10(20)/0,4 kV. Скра ћи ва њем ду жи на 
из во да 0,4 kV по тро шач се при бли жа ва на пон ском из во ду 10(20) kV,

- Без пот пу не ре кон струк ци је, од ре ђе ни дје ло ви по сто је ће мре же 10 
kV се мо гу ко ри сти ти и на на пон ском ни воу 20 kV,

- Звје зди ште у тач ки на па ја ња тре ба узе мљи ти ра ди сма њи ва ња 
уну тра шњих пре на по на,

СТРУЧНИ РАД

Сли ка 2. Сма ње ње гу би та ка у ЕД Ник шић код дје ли мич ног и пу ног пре ла ска на на пон 20 kV 

Сли ка 3.Сма ње ње гу би та ка ЕД Под го ри ца код дје ли мич ног и пу ног пре ла ска на на пон 20 kV 
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- Ка бло ви 10 kV са па пир ном изо ла ци јом се мо гу ко ри сти ти и на 
на пон ском ни воу 20 kV,

- Ка блов ске гла ве на зив ног на по на 10 kV по треб но је за ми је ни ти 
од го ва ра ју ћим ка блов ским гла ва ма 20 kV, а по треб но је за ми је ни ти и 
ка блов ске спој ни це 10 kV,

- Код над зем них во до ва по треб но је изо ла то ре на зив ног на по на 10 
kV за ми је ни ти (кроз те ку ће одр жа ва ње) од го ва ра ју ћим изо ла то ри ма за 
на пон ски ни во 20 kV. 

УВО ЂЕ ЊЕ ТРАН СФОР МА ЦИ ЈЕ 110/1020 KV 
И УКИ ДА ЊЕ НА ПО НА 35 KV

Н е до ста так пре но сне мо ћи по сто је ће ЕД мре же 35 kV и тран сфор-
ма ци је 35/10 kV, као и оправ да но из бје га ва ње да љих ула га ња у 

до тра ја ле во до ве и по стро је ња 35 kV (за стар је ла опре ма и рје ше ња), 
су основ ни раз ло зи за на пу шта ње на пон ског ни воа 35 kV у ЕД мрежи 
Црне Горе.

По сто је ћа мре жа 35 kV и тра фо ста ни це 35/10 kV се ко ри сте до рас-

по ло жи ве сна ге. Умје сто ре кон струк ци је и по ја ча ња по сто је ће мре же 
35 kV, тре ба да се угра ђу ју но ве ТС 110/10(20) kV са пре кло пи вим или 
пре спо ји вим тран сфор ма то ри ма. Ако ни је су ис пу ње ни усло ви за пре-
ла зак на на пон ски ни во 20 kV, по тро ша чи се и да ље на па ја ју из мре же 
10 kV. У слу ча је ви ма, ка да је нео п ход но из вр ши ти ре кон струк ци је ТС 

35/10 kV, та да се мо же ура ди ти при вре ме на ре кон струк ци ја са но вим 
тра фор ма то ри ма 35/10(20) kV, уз оста вља ње мо гућ но сти за из град њу 
ТС 110/20 kV, као ко нач но рје ше ње.

Код по тре бе исто вре ме ног по го на ТС 110/10(20) kV и ТС 35/10(20) 
kV ( са дво стру ким се кун дар ним на по ном, Сли ка-4), нео п ход но је обез-
би је ди ти до ку мен та ци ју (од го ва ра ју ће ше ме) за по ве зи ва ње ова квих 

при вре ме них рје ше ња, ка ко би се ове ТС мо гле ко ри сти ти до ко нач ног 
уво ђе ња на пон ског ни воа 20 kV у ди је лу ди стри бу тив не мре же.

Ка да је у пи та њу елек тро ди стри бу тив на мре жа 35 kV и ње но по сте-
пе но уки да ње, тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћем:

- При ли ком ре кон струк ци је по сто је ћих: ТС 35/10 kV, ТС 35/6 kV, и 
35/0,4 kV, тре ба угра ђи ва ти опре му са сте пе ном изо ла ци је 24 kV,

- За но ве во до ве 35 kV тре ба ко ри сти ти бе тон ске сту бо ве без за-
штит ног про вод ни ка,

- На ло ка ци ја ма гдје се не мо гу ко ри сти ти бе тон ски сту бо ви, тре ба 
угра ђи ва ти че лич но-ре шет ка сте сту бо ве без за штит ног уже та,

- Ал тер на тив но рје ше ње за во до ве 35 kV је из град ња во до ва 110 kV, 
ко ји би у пр вој фа зи слу жи ли за мре жу 35 kV, а на кон то га (у ко нач ној 
фа зи из град ње) слу жи ли за на па ја ње тра фо ста ни ца 110/10(20) kV,

- Ре ал на је оп ци ја, да се умје сто над зем них во до ва 35 kV ко ри сте 
ка бло ви 35 kV, с об зи ром да им је ци је на ко шта ња по ста ла кон ку рент на 
у од но су на над зем не во до ве,

- Ако се по ка же, да ни је оправ да на из град ња но вих ТС 110/10(20) 
kV(обич но, на под руч ју ма њих гра до ва), та да је по треб на из град ња но-
вих ТС 35/10(20) kV, које би у пр вој фа зи ра ди ле са тран сфор ма ци јом 
35/10 kV, а на кон то га, ка да се ство ре усло ви као ТС 35/20 kV. 

- За ру рал на под руч ја (гдје већ по сто је из гра ђе ни во до ви 110 kV) 
мо же се из гра ди ти ти пи зи ра но-по јед но ста вље но рје ше ње јед но тран-
сфор ма тор ске ТС 110/10(20) kV са угра ђе ним тран сфор ма то ром ма ле 
сна ге од 8 до 10 MVA.

- Тех но ло шка за стар је лост по стро је ња 35 kV и 10 kV се од но си на 
сле де ћу опре му: ма ло уљ не пре ки да че, елек тро ме ха нич ке за шти те, си-
сте ме јед но смјер ног раз во да, си стем за ком пен за ци ју ре ак тив не сна ге и 
не до стат ка си сте ма за узе мље ње не у трал не тач ке.

- По се бан про блем мо же да бу де на бав ка ре зер вних дје ло ва и одр-
жа ва ње опре ме, а што се мо же оче ки ва ти за на ред них 10 до 15 го ди на. 
По што се оче ку је да ће: ТС 110/10(20) kV и ТС 35/10(20) kV, са угра-
ђе ном за стар је лом тех но ло ги јом, би ти у функ ци ји до 2020-2025 го ди-
не, по треб но је у њи ма угра ди ти сле де ћу опре му: склоп не бло ко ва с 
ин те гри са ном ну ме рич ком за шти том за по стро је ња 35 kV и 10(20) kV, 
по стро је ње за узе мље ње не у трал не тач ке 10(20) kV, кон де за тор ске ба-
те ри је, си стем јед но смјер ног на па ја ња, ло кал ни си стем за при кљу чак 
на ди стри бу тив ну дис пе чер ски си стем и са мо но си ве ка блов ске сно по ве 
на ни ском на по ну.

- Нај са вре ме ни је тех но ло ги је тре ба ко ри сти ти са мо он да ка да је 
тех нич ки нео п ход но, а еко ном ски оправ да но. Ако по сто је ћа по стро је ња 
и уре ђа ји по у зда но ра де ни је нео п ход но вр ши ти њи хо ву мо дер ни за ци ју 
за на ред ни кра ћи пе ри од екс пло а та ци је, од но сно ни је оправ да но угра-
ђи ва ти но ву опре му и уре ђа је, ко ји се у њи хо вом рад ном ви је ку не ће 
мо ћи ис ко ри сти ти.

- На кон 2015. го ди не у ЕД мре жи Цр не Го ре ни је пред ви ђе на зна-
чај ни ја из град ња ТС 35/10(20) kV због на чел не ор јен та ци је на ди рект ну 
тран сфор ма ци ју 110/10(20) kV, као и по сте пе но на пу шта ње на пон ског 
ни воа 35 kV. По ред ово га, уки да њем тран сфор ма ци ја: 110/35 kV, 35/10 
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Сли ка 4. Мо гу ће ше ме тра фо ста ни ца 110/10(20) kV и 35/10(20) kV 
(Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке РЦГ, 2006. го ди на)

АНАЛИЗЕ СТАЊА И ДЈЕЛИМИЧНА 
ПОВЕЗАНОСТ ПРОЦЕСА ЗАМЈЕНЕ НАПОНА 

10 kV И НАПУШТАЊА МРЕЖЕ 35 kV

П ро цес на пу шта ња на пон ског ни воа 35 kV (мре же 35 kV) и пре-
ла зак на тран сфор ма ци ју 110/10(20) kV ни је ди рект но (ну жно) 

по ве за но с про це сом за мје не на по на 10 kV на по ном 20 kV, али, у ко-
нач ном, њи хо ва ко ор ди на ци ја ути че на сма ње ње укуп них тро шко-
ва раз во ја сред ње на пон ске 20 kV мре же. Дје ли мич на по ве за ност 
ових два ју про це са се, пре ма Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Цр не 
Го ре, огле да у сле де ћем:

- „Циљ пре ла за с на пон ског ни воа 10 kV је, као што сам на-
зив ка же, у пр вом ре ду за мје на мре же 10 kV мре жом 20 kV,

- Циљ уво ђе ња ди рект не тран сфор ма ци је 110/10(20) kV је, 
као што сам на зив ка же, у пр вом ре ду „пре ска ка ње“ до дат не 
ме ђу тран сфор ма ци је 35/10(20) kV и из ба ци ва ње мре же 35 kV, 

- Је дан про цес ни је у пра ви лу увје то ван дру гим, али,
- Ко ор ди на ци ја два про це са вр ло че сто омо гу ћа ва си нер-

гиј ски ефе кат у по гле ду ми ни ми зи ра ња укуп них тро шко ва 
раз во ја мре же сред њег на по на, осо би то у по гле ду кри те ри ја 
по у зда но сти по го на, од но сно ква ли те те на па ја ња (из но са на-
по на и стал но сти на па ја ња)“

Ди рект на тран сфор ма ци ја 110/10(20) kV пред ста вља за мје-
ну за тран сфор ма ци ју 110/35 kV и за тран сфор ма ци ју 35/10 kV.

Да би се ова кав про цес за мје не ре ли зо вао, нео п ход но је ура-
ди ти тех нич ко-еко ном ску ана ли зу ко ја, пре ма Стра те ги ју раз во ја 
енер ге ти ке у Цр ној Го ри, под ра зу ми је ва сле де ће :

-  „Ана ли зу ста ња свих мје ро дав них дје ло ва ди стри бу тив не мре-
же на по сма тра ном под руч ју (ТС 110/35 kV, 110/10(20) kV, во до ва 35 
kV, ТС 35/10(20)kV, мре же 10(20) kV;

- Де таљ не енер гет ске про ра чу не у мре жи 35 kV, за са да шње и 
бу ду ће ста ње;

- Упо ре ђе ње мо гу ћих тех нич ких рје ше ња, по себ но кон цеп ци-
је уте ме ље не на из град њи ди рект не тран сфор ма ци је 110/10(20) kV 
(што зна чи од у ми ра ње мре же 35 kV) те кон цеп ци је ба зи ра не на да-
љем ши ре њу мре же 35 kV; при то ме, осим енер гет ске ана ли зе по-
себ ну по зор ност тре ба по све ти ти ре а ли за ци ји до тра ја лих дје ло ва 
мре же 35 kV и по стро је ња 35 kV у тран сфор ма тор ским ста ни ца ма;

-Упо ре ђе ње еко ном ских по ка за те ља за све по сма тра не мо гућ-
но сти.

Са мо на кон спро во ђе ња ових ана ли за се мо же до ни је ти од-
лу ка о (не)оправ да но сти из град ње но ве ТС 110/10(20) kV, не за-
ви сно од рас по ло жи вој сна зи тран сфор ма ци је у по сто је ћим ТС 
110/35 kV“. Еле мен те еко ном ске ана ли зе чи не тро шко ви гу би-
та ка елек трич не енер ги је и сна ге, као и тро шко ви не ис по ру че-
не енер ги је и сна ге.
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kV, 35/6 kV и 35/0,4 kV, од но сно пре ла ском на на пон ски ни во 20 kV, 
по сто је ћи во до ви 35 kV се мо гу ко ри сти ти у но вој 20 kV мре жи. По сто-
је ћи во до ви 35 kV за до вољ ва ју на пон ски ни во 20 kV, а код пре на по на 
пред ста вља ју мно го по у зда ни ју изо ла ци ју.

МО ГУЋ НОСТ ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈЕ 
НА ПОН СКОГ НИ ВОА 20 KV У ЕЕС ЦР НЕ ГО РЕ 

У Сту ди ји раз во ја мре же 110 и 35 kV Елек то е нер гет ског си сте ма 
Цр не Го ре (пе ри од 1992-2000. го ди на, са ви зи јом до 2020. го ди-

на), у Про гра ми ма раз во ја и из град ње но вих елек тро е нер гет ских обје-
кат (ЕПЦГ), у Ста би ли за ци о ном про гра му ЕПЦГ(из 2001. го ди на), и у 
Кон со ли до ва ном Би знис Пла ну ЕПЦГ за 2009. го ди ну (са Пред ло гом за 
пе ри од 2009.-2013. го ди на) ни је об ра ђи ва на мо гућ ност уво ђе ња на пон-
ског ни воа 20 kV у ЕД мре жи Цр не Го ре.

 За раз ли ку од на ве де не до ку мен та ци је, кроз Стра те ги ју раз во ја 
енер ге ти ке РЦГ из 2006. го ди не (без адекватне економске анализе) и у 
сту ди ја ма Раз во ја пре но сне и ди стри бу тив не мре же Под го ри це и Ник-
ши ћа до 2025. го ди не, ана ли зи ра на је мо гућ ност пре ла ска на 20 kV на-
пон ски ни во. Пре ма овој до ку мен та ци ји, из ме ђу оста лог, по треб но је 
ура ди ти сле де ће:

- Енер гет ску ана ли зу (то ко ва сна га и ври јед но сти на по на), као и 
ана ли зу по у зда но сти по го на мре жа 35 kV и 10 kV, од но сно еко ном ску 
ана ли зу уво ђе ња ди рект не тран сфор ма ци је 110/20 kV. За обраду ана ли-
за тре ба ко ри сти ти ре ал не по дат ке о гу би ци ма елек трич не енер ги је у 
ЕД мре жи Цр не Го ре.

- У трафостаницама 110/10 kV: Под го ри ца 3, Под го ри ца 4 и Под го-
ри ца 5 (у ко јој пред сто ји мон та жа опре ме), треба угра ди ти тран сфор-
ма то ре 110/10(20) kV, а на ни же на пон ској стра ни угра ди ти опре му и 
ка бло ве за на пон ски ни во 20 kV. У овом пе ри о ду (до 2010. го ди не) је 
пла ни ра на и из град ња ТС 110/10 kV Кли че во (каснија ТС 110/10(20) 
kV) у Никшићу, ТС 110/10(20) kV Ту зи (2015. го ди на), ре кон струк ци ја 
по сто је ћих ТС 110/35 kV Бе ра не и Мој ко вац (2020. го ди на), итд, итд..

- Напонски ниво 20 kV треба уводити у подручјима са повећаним 
порастом оптерећења (приморски појас), као и у подручјима са 
повећаним падовима напона (сјевер Црне Горе).

- У Сту ди ја ма за раз вој пре но сне и ди стри бу тив не мре жа Пдго ри-
це и Ник ши ћа (ЕКЦ-Бе о град 2010. год.), за пе ри од до 2025. го ди не, је 
раз ма тра но по сто је ће ста ње и мо гу ће ва ри јан те пре ла ска на 20 kV на-

пон ски ни во. По ред ово га, из вр ше на је упо ред на ана ли за по сто је ћег си-
сте ма тран сфор ма ци ја (110/35/10/0,4 kV), као и два сце на ри ја пре ла ска 
са 10 kV на 20 kV на пон ски ни во. Ана ли зи ран је сце на рио дје ли мич ног 
пре ла ска (хи брид но рје ше ње) и сце на рио пот пу ног пре ла ска на 20 kV 
на пон ски ни во. 

- У под руч ји ма гдје се сма тра оправ да ним уво ђе ње 20 kV на пон ског 

ни воа , у на ред них 20 го ди на , код из град ње и ре кон струк ци је тра фо ста-
ни ца 10/0,4 kV тре ба ис кљу чи во угра ђи ва ти пре кло пи ве или пре спо ји-
ве тран сфор ма то ре 10(20)/0,4 kV,

- Код пот пу ног пре ла ска ЕД мре жа Под го ри це и Ник ши ћа на 20 kV 
на пон ски ни во, уки да ју се тран сфор ма ци је 35/10 kV , од но сно по сто је-
ће ТС 35/10 kV се пре тва ра ју у 20 kV рас кло пи шта,

- Уво ђе ње на пон ског ни воа 20 kV у ЕД Ник шић (до 2020. год. као 
дје ли мич нио рје ше ње), тре ба по сте пе но ре а ли зо ва ти на руб ном ди је лу 
мре же, од но сно у ре о ни ма: Бре зна, Плу жи не и Мра ти ње. По ред ово га, 
код ком плет ног пре ла ска на на пон ски ни во 20 kV, пред ви ђа се из град ња 
но вих ТС 110/20 kV (Ник шић, Ви лу си и Плу жи не). 

Као кон кре тан при мјер мо гу ћег пре ла ска на на пон ски ни во 20 kV 
мо же да по слу жи под руч је Да ни лов гра да, ко је је спо је но на пре но сну 
мре жу пре ко ТС 110/35 kV Да ни лов град (ТС Мо ра ва), од но сно ко је се 
углав ном на па ја из ТС 35/10 kV Да ни лов град, чи је ста ње не за до во ља-
ва, та ко да је ње на ре кон струк ци ја нео п ход на. 

У ТС Мо ра ва ће би ти угра ђе ни но ви тан сфор ма то ри 110/10(20) kV 
сна ге (2x 20 MVA), а из гра ђе на два ва зду шна во да 35 kV (ко ји по ве зу ју 
ове дви је ТС), са ужа ди ма Al/Č 3 x 95 мм2 . Ови во до ви би функ ци о ни-
са ли као про ду же не 20 kV са бир ни це ТС 110/20 kV Мо ра ва, јер би ТС 
35/10 kV Да ни лов град би ла пре тво ре на у рас кло пи ште 20 kV.

По ред на ве де ног, вр ло је зна чај на ТС 35/10 kV По да ње (ко ја углав-
ном ко ри сти за на па ја ние ре о на Спу жа), ко ја би по ступ но по ста ла рас-
кло пи ште 20 kV, кроз про цес одр жа ва ња и за мје не до тра ја ле опре ме, 
од но сно ре кон струк ци јом 10 kV ва зду шних во до ва и за мје ном тра фо-
ста ни ца 10/0,4 kV са тра фо ста ни ца ма 20/0,4 kV. На кон ових ак тив но-
сти, ва зду шни вод 35 kV Да ни лов град - По да ње би мо гао би ти ста вљен 
под на пон 20 kV, као за вр шна фа за пре ла ска на 20 kV на пон ски ни-
во. Па ра лел но са овим ак тив но сти ма, по треб но је да се ре кон стру и ше 
при кљу че ње МХЕ Гла ва Зе те и МХЕ Слап Зе те на на пон ски ни во 20 
kV (пре мо та ва њем блок тран сфор ма то ра), а ва зду шни вод 35 kV Да но-
лов град - Гла ва Зе те ће се ко ри сти ти на на по ну 20 kV . Пред ност ове 
ва ри јан те су: ду го роч но рје ше ње на па ја ња под руч ја Да ни лов гра да уз 
мо гућ ност ре ла тив но јед но став ног пре ла ска на на пон ски ни во 20 kV. 
На сли ци 5. је при ка за на ре ал на ва ри јан та ре кон струк ци је ТС 110/35 kV 
Мо ра ва и ТС 35/10 kV Да ни лов град, ко ја омо гу ћа ва ва не сме тан пре ла-
зак на на пон ски ни во 20 kV у овом под руч ју.

Не до ста ци ове ва ри јан те су: ви со ка ци је на ко шта ња, ду га чак пе ри-
од ре а ли за ци је и ве ли ки број еле ме на та ко је тре ба угра ди ти.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ПО НА 20 KV 
У НА ШЕМ ОКРУ ЖЕ ЊУ И ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ

У Елек тр при вре ди Ср би је (ЕПС) су пу ште не у по гон ТС 110/20 
kV: то ком 1976. го ди не (Су бо ти ца 2, Б. Па лан ка, Пан че во и Оџа-

ци), 1977. го ди не (Сом бор 2 и Ка њи жа), 1980.го ди не (Вр њач ка Ба ња и 
Бе чеј), 1984. го ди не (Све то за ре во и Ша бац), итд. Код ди рект не тран-
сфор ма ци је 110/20 kV се ко ри сте тран сфор ма то ри сна ге 31,5 и 20 MVA. 
При мје на на пон ског ни воа 20 kV је нај до ми нант ни ја у Вој во ди ни. У 
скла ду са раз во јем ди стри бу тив не мре же, сте че ним ис ку ством у про јек-
то ва њу, одр жа ва њу и екс пло а та ци ји на пон ског ни воа 20 kV, ура ђе не су: 
Тех нич ке пре по ру ке По слов ног удру че ња елек тро ди стри бу ци ја Ср би је 
(1990. го ди не) и Под ло ге за тра фо ста ни цу 110/20 kV Елек тро вој во ди не 

п

СТРУЧНИ РАД

Сли ка 5. Сце на рио по сте пе ног пре ла ска на на пон ски ни во 20 kV на под руч ју Да ни лов гра да 
( ЕКЦ-Бе о град, 2010. го ди не)

ПРОЦЈЕНА СМАЊЕЊА ГУБИТАКА У ЕД 
МРЕЖАМА НИКШИЋА И ПОДГОРИЦЕ

У Сту ди ји ЕКЦ-а, из ме ђу оста лог, се на во ди:
- „..у ЕД Ник шић пре ко ова два ка рак те ри стич на ре жи ма про-

ци је ње ни су гу би ци за 2020. го ди ну сва три ре жи ма (Сли ка 5.13, 
у ра ду Сли ка 2.). Мо же се ви де ти да се гу би ци на ни воу го ди не 
у ре жи му пот пу ног пре ла ска на 20 kV сма њу ју за 42,4% или у 
ап со лут ним је ди ни ца ма за 5 459 МWh го ди шње ма њи у од-
но су на по сто је ћу кон фи гу ра ци ју мре же са 110/35/10/0,4 kV 
сте пе ни ма у трaн сфор ма ци ји“.
- За ЕД Под го ри ца се на во ди : „У окви ру еко ном ске ана ли зе из вр-
ше на је про цје на тро шко ва пу ног пре ла ска на 20 kV у свим тра фо 
по љи ма и они из но се око 41,5 ми ли о на евра с тим да су у овај 
из нос укљу че ни тро шко ви дје ли мич ног пре ла ска на 20 kV од 7,3 
ми ли о на евра“, а го ди шњи гу би ци у ЕД Под го ри ца, у од но су на 
по сто је ће ста ње, ће се сма њи ти за 7,9 GWh (Сли ка 3.) 
- Еко ном ски не ће уви јек би ти оправ дан пре ла зак на 110/20 kV с 
об зи ром да је по ја ча ње 35 kV мре же че сто јеф ти ни је рје ше ње. 
Ме ђу тим, у еко ном ску ана ли зу по треб но је ува жи ти бу ду ћу 
екс пло а та ци ју са мањм тро шко ви ма и сма ње њем гу би та ка 
у мре жи при ли ком ра да на 20 kV и по сма тра ти ин ве сти ци је 
као стра те шку од лу ку за бу дућ ност“. 
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(1992. го ди не) за узе мље ње не у трал не тач ке 20 kV у 
тра фо ста ни ца ма: 110/20 kV и 31,5(20) MVA, Ана ли за 
ка блов ске 20 kV мре же Вој во ди не, Мје ре за по бољ-
ша ње ра да 20 kV мре же Вој во ди не, итд. Пре кло пи ви 
тран сфор ма то ри 10(20)/0,4 kV сна ге: 400, 630 и 1000 
kVА се ко ри сте за на па ја ње ди стри бу тив них по тро ша-
ча, док се у ин ду стри ји ко ри сте тран сфор ма то ри сна ге 
1600 и 2000 kVА. Над зем ни во до ви 20 kV се из во де на 
бе тон ским сту бо ви ма без за штит ног уже та, а ка блов-
ски во до ви у мре жи 20 kV се углав ном из во де јед но-
жил ним ка бло ви ма са изо ла ци јом од умре же ног по ли-
е ти ле на, са ба кар ним екра ном и спољ ним по ли е ти лен-
ским пла штом пре ко екра на. У прак си су при сут ни и 
мје шо ви ти ва зду шни во до ви са на пон ским ни во и ма 20 
kV и 0,4 kV. Код санације кварова се користе 20 kV 
мобилна постројења.

Тра фо ре он јед ног тран сфор ма то ра 110/20 kV сна-
ге 31,5 MVA обич но има се дам ра ди јал них из во да, од 
ко јих су пет ка блов ских и два ва зду шна. У Елек тро вој-
во ди ни се про сјеч но го ди шње из гра ди или ре кон стру-
и ше: дви је ТС 110/20 kV, око 150 км 20 kV во до ва, ре-
кон стру и ше око 30 км 10 kV во до ва на 20 kV на пон ски 
ни во, а из гра ди и ре кон стру и ше 200 ТС 20/0,4 kV.

У Хр ват ској Елек тро при вре ди (ХЕП) су ста вље не 
у по гон пр ве ТС 110/20 kV, 1987 го ди не (Бен ко вац и 
Бо ти нец), а 1980. го ди не, ТС 110/20/10 kV у Гли ни. Ак-
ту е лан је План из град ње ТС 110/20 kV и при кљу ча ка 
на 110 kV мре жу Д.П. Елек тра За греб у раз до бљу 2000 
- 2015.год не. План је ура ђен етап но, са тран сфор ма ци-
јом 110/20 kV за пе ри о де: 2000.- 2005. го ди не (1 но ва 
ТС и 1 за ре кон струк ци ју), 2005.-2010. го ди не (3 но ве 
ТС) и од 2010.- 2015. го ди не (3 но ве ТС и 1 за ре кон струк ци ју). Пла ни ра 
се и из град ња ТС 220/110/20 kV Плат.

При је ово га, 1999. го ди не, у по го ну је би ло се дам ТС 110/10(20) kV 
и дви је ТС 110/20 kV. Угра ђе ни су тран сфор ма то ри сна ге 40 и 20 MVA. 
То ком 1988. год. је из да та са гла сност (ZAOH) за тип ске ТС 10(20)/0,4 
kV (ка блов ске - 630 kVА и стуб не - 250 kVА). Исте го ди не је по кре ну то 
пи та ње из вед би ди стри бу тив них во до ва СКС-ом ко ји ће се ко ри сти ти 
у ре о ни ма шу ма, при о ба ља и код ски ја ли шта. Код ре кон струк ци је по-
сто је ће мре же угра ђу је се и уни вер зал ни сред ње на пон ски кабл 12 и 24 
kV. Овај тип кабл се мо же по ла га ти над зем но, под зем но и под вод но, 
а има из ван ред на, ме ха нич ка свој ства, ви со ке енер гет ске ври јед но сти, 
еко ло шки је при хва тљив, а еко ном ски оправ дан, а ко ри сти се у Скан-
ди нав ским зе мља ма. 

Пр ва ТС 110/20 kV у Бо сни и Хер це го ви ни је ста вље не под на-
пон у же ље за ри Или јаш 1973. го ди не, а на кон то га: 1975. го ди не у 
Бу со ва чи, 1978. и 1979. го ди не у Ба ња Лу ци , 1982.у Би је љу ни , 1983. 
го ди не ТС Укри на, 1984. го ди не у Лак та ши ма, итд, итд. Ко ри сте се 
тран сфор ма то ри сна ге: 20, 31,5 и 40 MVA. По ред ово га, у по го ну је ве-
ћи број тра фо ста ни ца 110/20/10 kV. Ге не рал но опре дје ље ње ЈП Елек-
тр при вре де БиХ (на кон 1995. го ди не) је тро на пон ски кон цепт на па-
ја ња 110/20/0,4 kV, од но сно до не се на је од лу ка, да се на ком плет ном 
под руч ју Елек тро ди стри бу ци је Са ра је во угра ђу је са мо 20 kV опре ма. 
У скла ду са овим из вр ше на је је дин стве на ти пи за ци ја 20 kV опре ме и 
до не се не су Тех нич ке пре по ру ке на ни воу ЈП Елек тро при вре да БИХ. 
Код из град ње и ре кон струк ци је мре же 10 kV, сва опре ма се угра ђу је 
за на пон ски ни во 20 kV, од но сно, ис кљу чи во се угра ђу ју пре кло пи ви 
тран сфор ма то ри 10(20)/0,4 kV. У 2003. го ди ни је би ло из гра ђе но 7 597 
км во до ва 10(20) kV и ТС 10(20)/0,4 kVА, сна ге 2 412 MVA.

Од свих др жа ва, фор ми ра них на про сто ри ма бив ше СФРЈ, Елек тро-
ди стри бу ци ја Сло ве ни је је нај при је по че ла(и нај да ље по шла у ко ри шће-
њу) да ко ри сти 20 kV на пон ски ни во. То ком 1960. го ди не су пу ште не 
под на пон ТС 110/20 kV: (Чр ну че и Но во Место - Бр слин), 1961. го ди не 
у Рав не же ље зар на, 1965. го ди не, та ко ђе у Рав на же ље зар на, 1968/69. 
го ди не у Кр шком. Дом жа ла ма и Чр но ме љу, 1969. го ди не у До бја Вас-
Рав не и Подлг, 1970. го ди не у Сев ни ца ма, итд., итд.На кон 1970. го ди не, 
из гра ђен је ве ли ки број ТС 110/20 kV.

У Ма ке до ни ји је, 1970. го ди не ста вље на под на пон пр ва ТС 110/20 
kV (Ско пје 3), у При ле пу !986. го ди не, за тим 1973. го ди не у Те то ву(ТС 
110/10(20) kV), у Ку ма но ву 1974. го ди не(ТС 110/10(20) kV), Т.Ве ле су 
1983. го ди не(ТС 110/10/20 kV), итд.,итд..Ду жи на угра ђе них 20 kV ка бло-
ва (2003. го ди не), је из но си ла 243,5 км, а ва зду шних во до ва 487 км. 

У Ал ба ни ји је ак ту ел на ре кон струк ци ја ТС 110/20 kV: Ти ра на, 
Фи ер и Ел ба сан. То ком 2009. го ди не је пу ште на у по гон ТС Ко пли-
ка на пон ске тран сфор ма ци је 220/110/35/20 kV за на па ја ње: 35 kV 
ЕД мре же гра да Ска дра, 20 kV ваздушне мре же гра да Ко пли ка и 
20 kV ка блов ске ЕД мре же Ко пли ка. Укуп но је пу ште но у по гон 29 
тра фо ста ни ца 20/0,4 kV.

ЗА КЉУЧ ЦИ :

1) У ЕЕС Цр не Го ре се не при мје њу је на пон ски ни во 20 kV, за раз-
ли ку од ЕЕС др жа ва Европ ске уни је и др жа ва у на шем окру же њу, гдје 
се де це ни ја ма овај на пон ски ни во успје шно ко ри сти. 

2) Нај ве ћи бенефит увођења на пон ског ни воа 20 kV је сма ње ње гу-
би та ка у ЕД мре жи. 

3) За мје ну на пон ског ни воа 10 kV на пон ом 20 kV и напушта ње 35 
kV мреже, од но сно уво ђе ње ди рект них тран сфор ма ци ја 110/20 kV и 
20/0,4 kV умје сто по сто је ће конфигурације мреже са трансформацијом  
110/35/10/0,04 kV ка рак те ри ше по ступ ност и ду го роч ност.

4)  Код изградње нових и реконструкције постојећих дистрибутивних 
трафостаница треба уграђивати преклопиве или преспојиве трансформа-
торе. Уградити нову опрему и каблове са степеном изолације 24 kV, уз 
напомену да се поједини типови каблова 10 kV могу користити и за 20 
kV напонски ниво.

5) Ва зду шни во до ви за на пон ски ни во 20 kV се углав ном из во де са 
бе тон ским сту бо ви ма без за штит ног уже та. Пре ла ском на је дин стве ни 
сред ње на пон ски ни во 20 kV, по сто је ћи во до ви 35 kV се мо гу ис ко ри-
сти ти у но вој 20 kV мре жи, а трафостанице 35/10 kV се претварају у 
расклопишта 20 kV.

6)  На ве де ним ак тив но стима тре ба да прет хо ди енер гет ско-економска 
ана ли за, на основу које се може донијети одлука о оправданости уво ђе-
ња на пон ског ни воа 20 kV у ЕД мре жу Цр не Го ре.

7) Треба почети са активностима за постепено увођење напонског 
нивоа 20 kV у ЕД мрежу Црне Горе, јер ис ку ства елек тро при вред них 
ор га ни за ци ја у сви је ту ко је спро во де за мје ну 10 kV мре же и из ба ци-
ва ње 35 kV мре же, уво ђе њем на пон ског ни воа 20 kV, ука зу ју, на (ду-
го роч но) еко ном ско оправ да ње ова квог за хва та. 

(На по ме на: Ова те ма је об ра ђе на на ини ци ја ти ву Глав ног и од го-
вор ног уред ни ка ли ста ЕПЦГ.)

    Аутор је руководилац   
            Развојних истраживања у 

            Сектору за развој ЕПЦГ

НАПОНСКИ НИВО 20 kV У ЕД МРЕЖИ ПАРИЗА

О д др жа ва ЕУ мо же се из дво-
ји ти Елек тро ди стри бу тив на 

мре жа Фран цуске(ЕДФ), ко ја је 
нај бо ље из гра ђе на. У Фран цу ској 
се већ ко ри сти тран сфор ма ци ја 
220/20 kV, а ЕДФ мо же да слу жи 
као при мјер за раз вој на пон ског 
ни воа 20 kV и мре же ни ског на-
по на у ЕД Цр не Го ре. На во ди се 
спе ци фич но рје ше ње за на па ја-
ње елек трич ном енер ги јом цен-
тра Па ри за, гдје се ко ри сти јед но 
не ти пич но рје ше ње са кри те ри-
јум си гур но сти N - 2 (кри те ри јум 
дво стру ког ква ра), од но сно тран-
сфор ма ци ја 220/20 kV (Слика 5). У 
овом слу ча ју, овај кри те ри јум је 
еко ном ски оправ дан, јер се ко ри-
сте кру жни то ко ви ни за глав них 
са о бра ћај ни ца за по ла га ње број-
них ка бло ва (ар те ри ја) сред њег 
на по на 20 kV. Ви со ко на пон ска 
ка блов ска мре жа 220 kV обра зу је 
три пр сте на (спољ њи, сред њи и 
уну тр ашњи). На ра ди јал ним во до-
ви ма се на ла зе по три ТС 220/20 
kV, а на па ја ње Па ри за се ба зи ра 
на пр сте ну ВН во до ва 400 kV. 

СТРУЧНИ РАД

Сли ка 6. Ше ма једне ТС 220/20 kV, ко ја слу жи за на па ја ње 
центра Па ри за ел. енер ги јом (Проф.др Н.Ра ја ко вић-2008.г.)
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У Сек то ру за раз вој и ин же ње ринг, у пе-
ри о ду март/април, ура ђен је Про је кат 

ис тра жних ра до ва за по тре бе „Хи дро ло шке 
сту ди је екс пло а та ци је под зем них во да ди-
је ла Ка пи ног по ља (уз вод но од фли ша)". 
Из ра ди Про јек та прет хо ди ла је из ра да Про-
гра ма ак тив но сти на екс пло а та ци ји под зем-
них во да ди је ла Ка пи ног по ља (уз вод но од 
фли ша) за по тре бе ХЕ „Пе ру ћи ца“. 

Број на хи дро ло шка и хи дро ге о ло шка 
ис тра жи ва ња Ник шић ког по ља, за по тре бе 
си сте ма ХЕ »Пе ру ћи ца«, Ко чан ског и Ка пи-
на по ља, ука зу ју на зна чај на ле жи шта под-
зем них во да и хи дро по тен ци јал ност овог 
под руч ја. Ис тра жи ва ња би лан са под зем них 
во да на ве де ног про сто ра (иако спо ра дич на 
и не до вољ но на мјен ски усмје ре на), ука зу-
ју на зна чај не ре зер ве под зем них во да ко је 
мо гу би ти ин те ре сант не за екс пло а та ци ју у 
ци љу про из вод ње елек трич не енер ги је као 
и за еко но мич ни је, ква ли тет ни је и еко ло-
шки при хва тљи ви је во до снаб ди је ва ње ста-
нов ни штва. 

По тре ба за елек трич ном енер ги јом, као 
и кон ку рент ност овог про из во да на европ-
ском и свјет ском тр жи шту на ме ће по тре бу 
за стал ним ис тра жи ва њи ма у ци љу утвр ђи-
ва ња усло ва и мо гућ но сти за про из вод њом 
до дат них ко ли чи на елек трич не енер ги је. 
Елек тро при вре да Цр не Го ре пра те ћи свјет-
ске трен до ве и но ва тех но ло шка до стиг ну-
ћа, овим Про јек том је од лу чи ла да по ку ша 
је дан но ви при ступ чи та вој про бле ма ти ци 
ис ко ри шћа ва ња хи дро по тен ци ја ла за про-
из вод њу елек трич не енер ги је. Елек трич на 
енер ги ја на те ри то ри ји Оп шти не Ник шић 
тре нут но се про из во ди ко ри шће њем по тен-
ци ја ла по вр шин ских во да. Рад ХЕ „Пе ру ћи-
ца“ се за сни ва на ко ри шће њу овог вод ног 
по тен ци ја ла и ви син ске раз ли ке ко ја из но си 
пре ко 500 м. Ме ђу тим, ја сно је да бо гат ство 
вод ног по тен ци ја ла ни је у пот пу но сти ис ко-
ри шће но због сло же них ге о ло шких усло ва 
као и не до стат ка аку му ла ци о ног про сто ра. 
У ту свр ху овим про јек том се по ку ша ва ис-

ко ри шћа ва ње хи дро по тен ци ја ла под зем них 
во да и фор ми ра ње под зем не аку му ла ци је за 
про из вод њу елек трич не енер ги је и ал тер-
на тив но во до снаб ди је ва ње ста нов ни штва. 
Иде ја ни је но ва, али за те ри то ри ју Оп шти-
не Ник шић и за ЕПЦГ мо же да бу де ве о ма 
до бра и ис пла ти ва.

Ис тра жи ва ни про стор раз ма тран овим 
про јек том об у хва та дио Ка пи ног по ља, а 
пред ста вља за пра во про ши ре не и са ста вље-
не дје ло ве до ли не Зе те и Мо шта ни це. Овим 
ди је лом Ник шић ког по ља пру жа ју се дви је 
по себ не зо не фли ша. Јед на од ових зо на се 
пру жа ју го за пад ном, а дру га сје ве ро и сточ-
ном стра ном Ка пи ног и Ко чан ског по ља.

По сто ји мо гућ ност да дио под зем них 
во да пре ли ва пре ко фли ша, а дру ги дио те че 
кроз кар сти фи ко ва не креч ња ке из ме ђу фли-
ше ва или пак па ра лел но са фли шом (пут 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 
И ИНЖЕЊЕРИНГ 

Сли ка: 1.    Ге о граф ски по ло зај ис тра жног про сто ра

Славко Хрвачевић

* Нови приступ искоришћавању хидропотенцијала за производњу 
електричне енергије у ХЕ "Перућица"
*  Пројекат промовише коришћење хидропотенцијала подземних 
вода  и  формирање подземне акумулације за производњу електричне 
енергије и алтернативно водоснабдијевање становништва

  ИСТРАЖИВАЊА 
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ис то ка), а је дан дио евен ту ал но под при-
ти ском про ви ре ис под или кроз про пу сте 
у фли шу. Пре ли ва ње пре ко фли ша вр ши се 
пре те жно на мје сти ма гдје је он ви син ски 
нај ни жи као и та мо гдје је нај та њи (због хи-
дра у лич ких гра ди је на та то ка).

Ре ал но, зна ча јан вод ни по тен ци јал по-
треб но је ис ко ри сти ти за про из вод њу елек-
трич не енер ги је, а у ту свр ху је по треб но 
из вр ши ти од го ва ра ју ћа ис тра жи ва ња са 
ци љем тач ног де фи ни са ња би лан са под-
зем них во да и ко ли чи на во да ко ја се мо гу 
екс пло а ти са ти. 

У ди је лу Ник шић ког по ља, тј. у окви-
ри ма Ка пи ног и Ко чан ског по ља (уз вод но 
од фли ша), под зем не во де се по ја вљу ју на 
ма лим, до ступ ним ду би на ма за ра ци о нал-
но за хва та ње и ко ри шће ње. Ле жи ште је 
фор ми ра но у квар тар ним и ме зо зој ским 
се ди мен ти ма, огра ни че но са дви је фли шне 
ба ри је ре као гра ни ца ма кон стант ног про-
ти ца ја (ψ гра ни це). Дви је фли шне ба ри је ре 
прав ца пру жа ња сје ве ро за пад-ју го и сток, 
усмје ра ва ју под зем не во де сје ве ро за пад ног 
ди је ла Ник шић ког по ља у је дан при род ни 
ка нал ши ри не око 300 ме та ра ко јим оне до-
ми нант но оти чу. Пре гра ђи ва њем тог „ка-
на ла“, као и са на ци ја еро до ва них дје ло ва 
фли шних ба ри је ра омо гу ћа ва фор ми ра ње 
под зем не аку му ла ци је и екс пло а та ци ју зна-
чај них ко ли чи на под зем них во да. Ана ли за 
сли ва, по ја ва и обје ка та на сли ву као и хи-
дро ме те о ро ло шких, хи дро ло шких, ге о ло-
шких и хи дро ге о ло шких по да та ка ука зу ју 
да се ра ди о ко ли чи на ма во де од не ко ли ко 
м3/с, што на рав но тек тре ба до ка за ти

Ис тра жни ра до ви има ју за циљ де фи ни-
са ње хи дро ге о ло шких струк ту ра, би лан са и 
ре зер ви под зем них во да као и утвр ђи ва ње 
мо гућ но сти за њи хо во ис ко ри шћа ва ње ка ко 
за по тре бе про из вод ње елек трич не енер ги је 
та ко и за во до снаб ди је ва ње.

У Ник шић ком по љу и ње го вој око ли ни, 
од но сно на слив ном под руч ју ри је ке Гор ње 
Зе те, из мје ре не су ре ла тив но ве ли ке су ме 
па да ви на на го ди шњем ни воу. Ана ли зом 
па да ви на, за пе ри од од 27 го ди на, мо же се 
уочи ти, го ди шње па да ви не у Ник шић ком 
по љу из но се 1.787 мм во де ног сту ба, од но-
сно при мје њу ју ћи тај по да так на слив ко ји 
се из у ча ва мо же се за кљу чи ти да за го ди ну 
да на на сли ву по вр ши не 40 км2, ми ни мал но 
про сјеч но пад не 7,15 x 107 м3 ки ше, што у 
про сје ку из но си 2,27 м3/с на чи та вој по вр-
ши ни сли ва. Ово су за и ста зна чај не ко ли-
чи не па да ви на ко је у ана ли за ма тре ба ипак 
узе ти са ре зер вом због њи хо вог из ра зи то 
не рав но мјер ног рас по ре да. 

За хва љу ју ћи при су ству фли шних ба ри-
је ра, под зем не во де се по ја вљу ју не са мо 
у кар бо нат ним сти јен ским ма са ма обо да и 
под ло ге већ и у квар тар ним не ве за ним и по-
лу ве за ним се ди мен ти ма, ре ла тив но плит ко 
ис под по вр ши не те ре на.

Кре та ње под зем них и по вр шин ских во-
да је ге не рал но од сје ве ра пре ма ју гу. Карст-
не во де сје вер ног пла нин ског под руч ја по ја-

вљу ју се нај ве ћим ди је лом уз сје ве ро и сточ-
ни обод по ља, нај че шће уз по ме ну те зо не 
фли ша оти чу ћи из ме ђу њих, а дје ли мич но 
пре ли ва ју пре ко фли шних ба ри је ра.

Из дво је не ли то стра ти граф ске је ди ни це 
пре дста вља ју исто вре ме но и по себ не хи-
дро ге о ло шке је ди ни це, ка рак те ри стич них 
фил тра ци о них ка рак те ри сти ка и зна чај не 
функ ци је у рас по дје ли и кре та њу под зем-
них во да.

Квар тар ни се ди мен ти. • Пре ма по-
да ци ма ис тра жног бу ше ња и ге о ме ха нич-
ких ис пи ти ва ња из два ја ју се у по гле ду во-
до про пу сно сти дви је раз ли чи те сре ди не:

- По дин ски, вје ро ват но лим но гла ци јал-

ни дио квар тар ног на но са, де бљи не 0.30 
до 10 м, са ста вљен пре те жно од пје ско ви-
то гли но ви тог ма те ри ја ла, ко ји пред ста вља 
сла бо про пу сне до прак тич но не про пу сне 
тво ре ви не;

- При по вр шин ски дио, пре те жно флу-
ви о гла ци јал ни гру бо зр ни на нос, 6-13 м 
ду би не од по вр ши не те ре на, за сту пљен нај-
ве ћим ди је лом шљун ком, ма ње или ви ше 
пје ско ви тим и пра ши на стим кон гло ме ра-
ти ма, а спо ред ни је пје ско ви ма и со чи ви ма 
пра ши на сте и пје ско ви те гли не, ве о ма про-
мјен љи ве али углав ном ин тер гра ну лар не 
по ро зно сти.

Пре ма то ме, до њи дио квар тар ног на но-
са мје сти мич но пред ста вља по дин ску ба ри-
је ру квар тар ној из да ни, као не кон ти ну и ра-
на и мно го ма ње про пу сна сре ди на.

Уну тар во до но сне сре ди не квар тар не из-
да ни, смје њу ју се зо не из ра зи то во до про пу-
сних шљун ко ва и кон гло ме ра та, про пу сних 
пје ско ва и сла бо про пу сних до не про пу сних 
гли но ви тих на сла га у хо ри зон тал ном и вер-
ти кал ном прав цу. До ми ни ра ју шљун ко ви и 
кон гло ме ра ти, чи ја во до про пу сност мо же 
би ти знат на, али сва ка ко знат но ма ње не го 
што је во до про пу сност кар сти фи ко ва них 
креч ња ка и до ло ми та обо да. Оту да и по ја ва 
Сту де нач ких вре ла на ру бу по ља.

На сла ге фли ша. • Ге не рал но гле да но 
се ри ја фли ша је про мјен љи вог ли то ло шког 
са ста ва и хе те ро ге них хи дро ге о ло шких свој-

ста ва. У фли шу се по ја вљу ју, кат кад до бро 
про пу сни креч ња ци и пје шча ри, по ред прак-
тич но не про пу сних ла по ра ца и гли на ца. 
Ипак у цје ли ни, фли шне на сла ге пред ста-
вља ју не про пу сну сре ди ну и вр ше функ ци ју 
хи дро ге о ло шких изо ла то ра и ба ри је ра

Хи дро ге о ло шка функ ци ја ба ри је ре фли-
шних зо на ис тра жног под руч ја ин ди ци ра на 
је при су ством зби је не из да ни Ка пи ног и Ко-
чан ског по ља, са ми ни мал ним ни во и ма во-
де из над фли шне под ло ге. На рав но, овим се 
не ис кљу чу је фил тра ци ја кроз пу ко тин ско 
пр слин ску мре жу нај ви ших зо на фли шних 
ба ри је ра.

Кар бо нат не сти јен ске ма се. • 
Креч њач ке и до ло мит ске сти је не обо да 
Ник шић ког по ља и по је ди них ма њих ге о-
мор фо ло шких је ди ни ца, укљу чу ју ћи Ка-

Сли ка:2.   Кар та изо хи је та ди је ла сли ва Гор ње Зе те
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пи но и Ко чан ско по ље, нео спор но су ја ко 
кар сти фи ко ва не, што се ма ни фе сту је не 
са мо ра зно вр сним карст ним об ли ци ма (пе-
ћи на ма, ја ма ма, карст ним ка на ли ма) већ и 
карс ним по ја ва ма под зем них во да (по но ри-
ма, вре ли ма и сл.)

Кар бо нат не сти јен ске ма се у под ло зи 
ве ћег ди је ла Ник шић ког по ља та ко ђе су 
кар сти фи ко ва не, што се ин ди ци ра вр та ча ма 
и број ним по но ри ма.

Струк тур но пи је зо ме тар ским бу ше њем 
на ши рем под руч ју ис тра жи ва ња, рани је  су 
от кри ве ни зна чај ни тра го ви кар сти фи ка ци-
је у креч ња ци ма ис под квар тар них на но са.

Пре ма то ме, још је не из вје сно да ли 
креч ња ци и до ло ми ти ис под квар тар ног на-
но са по сје ду ју сло же ну пу ко тин ско-карст-
ну или ис кљу чи во пу ко тин ско-пр слин ску 
по ро зност. Пре ма ана ли зи ре жи ма под зем-
них во да по сто ји и карст на цир ку ла ци ја, 
иако то ни је уста но вље но. 

Ми шље ња сам, да у окви ру Ка пи ног 
и Ко чан ског по ља по сто ји сло же на из дан, 
зби је на у квар тар ном на но су и пу ко тин ско-
карст на у кар бо нат ној под ло зи. На осно ву 
рас по ло жи вих по да та ка ни је мо гу ће де-
фи ни са ти ге о ме три ју пу ко тин ско-карст не 
из да ни, тј. о ду би ни до ко је се од ви ја зна-
чај ни ја цир ку ла ци ја под зем них во да, с об-
зи ром на при су ство фли шних ба ри је ра и 
ин ди ци ра ни креч њач ки 
ко ри дор, из ме ђу дви је 
фли шне ба ри је ре. 

О хи дро ге о ло шким 
па ра ме три ма зби је не 
из да ни, тј. о ко е фи-
ци јен ту фил тра ци је и 
тран сми си бил но  сти, 
мо же се про су ђи ва ти 
са мо на осно ву гра ну-
ло ме триј ског са ста ва, с 
об зи ром да опит на цр-
пље ња ни је су ра ђе на. 
То, у ства ри, зна чи да 
ће се из о ста ти по у зда на 
и ег закт на кван ти фи ка-
ци ја ових па ра ме та ра, 
већ ће се из вр ши ти од-
ре ђе на про цје на.

Про ра чун ври јед-
но сти ко е фи ци јен та 
фил тра ци је, по ме то-
да ма Ха зе на, Слих те-
ра, Тер ца гиа, Кри ге ра, 
УС БР-а и дру гих, из вр-
шен је са мо за узор ке 
шљун ко ви тог ма те ри-
ја ла, ко ји пред ста вља ју 
глав ни дио во до но сне 
сре ди не квар тар ног ак-
фи фе ра. 

Сто га је ура ђен про-
ра чун ко е фи ци јен та тран сми би ли те та пре-
ма по да ци ма осма тра ња ре жи ма под зем-
них во да (пе де се тих и де ве де се тих го ди на 
прошлог вијека). Пре ма по зна тој ре ла ци ји 
(А.В. Ле бе дов, 1968.) ра чу на се па ра ме тар 

ни во  про вод но сти ко ји се кре ће у гра ни цам 
2.97x10-3 - 3.33x10-3.

При мје ном ове ме то де об у хва ће на је 
сло же на из дан у цје ли ни, квар тар ном на-
но су и креч њач кој под ло зи. Са мим тим хи-
дра у ли ка те че ња је сло же на и про мјен љи ва, 
те при мје на ме то де пред ста вља до ста гру бу 
ше ма ти за ци ју. 

Про јект на рје ше ња, кон цеп ци ја и ме-
то до ло ги ја ис тра жи ва ња ба зи ра ни су на 
хи дро ло шко-хи дро ге о ло шким усло ви ма 
ис тра жи ва ног про сто ра и про бле ми ма ко је 
ис тра жи ва њи ма тре ба ри је ши ти.

До са да шња, ис тра жи ва ња, би лан са 
под зем них во да Ник шић ког по ља, ука зу ју 
на зна чај не ре зер ве во да ко је мо гу би ти ин-

те ре сант не за екс пло а та ци ју и про из вод њу 
елек трич не енер ги је, по тен ци јал но и за по-
тре бе во до снаб ди је ва ња. 

Тех нич ко рје ше ње за хва та ња во де ко-
јим би се пре сје као под зем ни ток, мо гу ће је 
са гле да ти тек ка да се на осно ву ис тра жних 
ра до ва ло ци ра ју под зем ни то ко ви, утвр ди 
њи хо ва ге о ме три ја и би ланс. Тех нич ке ка-
рак те ри ти ке под зем не бра не и од го ва ра ју ћи 

по сту пак ко јим би се пре си је ца ње под зем-
них то ко ва из вр ши ло, за ви си од сре ди не 
кроз ко ју ток про ла зи као и од хи дра у лич-
ких ка рак те ри сти ка под зем ног то ка.

Ме то до ло ги ја ко ја је пред ви ђе на овим 

Про јек том иза бра на је та ко да се до би ју по-
треб ни по да ци и ис пу не усло ви за из ра ду “ 
Хи дро ге о ло шка сту ди ја екс пло а та ци је под-
зем них во да ди је ла Ка пи ног По ља (уз вод но 
од фли ша)”.

Спро ве де на на мјен ска ис тра жи ва ња 
овим про јек том, има ла би за циљ при ку-
пља ње ек закт них по да та ка ко ји ма ће се ја-
сно де фи ни са ти ге о ме три ја из да ни, би ланс 
и ре зер ве под зем них во да као и мо гућ ност 
њи хо вог ис ко ри шћа ва ње за по тре бе про из-
вод ње елек трич не енер ги је и во до снаб ди је-
ва ње. 

Про јек том ис тра жних ра до ва по треб но 
је до би ти по дат ке о:

- де фи ни са ње по ло жа ја фли шних зо на у 

пла ну и про фи лу;
- ге о ме три је из да ни, зо на хра ње ња и зо-

не ис ти ца ња из да ни;
- хи дро ге о ло шке функ ци је сти јен ских 

ма са у зо ни ис тра жи ва ња;
- хи дро ге о ло шких и хи дро ди на мич ких 

па ра ме та ра из да ни;
- хи дро ло шких па ра ме та ра;
- хи дра у лич ких ве за по вр шин ских и 

под зем них во да;
- хи дра у лич ких ве за по влат не и по дин-

ске из да ни;
- ре жи ма под зем них и по вр шин ских во-

да на под руч ју ис тра жи ва ња;

Сли ка: 3. 

 Та бе ла: 1. Сред ње ври јед но сти ко е фи ци јен та фил тра ци је из гра ну ло ме триј ског са ста ва (М/С)
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- фи зич ко – хе миј ских и ми кро би о-
ло шких ка рак те ри сти ка под зем них и по-
вр шин ских во да;

Де фи ни са њем на ве де них па ра ме та ра 
ство ри ће се усло ви за до би ја ње ре ле вант-
них па ра ме та ра за из ра ду Хи дро ге о ло шке 
Сту ди је екс пло а та ци је под зем них во да ди-
је ла Ка пи ног по ља (уз вод но од фли ша).

Раз ми шља ње о енер ги ји као еко ном ској 
ка те го ри ји је свјет ски тренд ко ји је, хтје ли 
ми то да при зна мо или не, све је ви ше при-
су тан и на на шим про сто ри ма. Енер ги ја је 
де фи ни тив но тра же на и ску па, а ко ри шће-
ње об но вљих из во ра за про из вод њу елек-
трич не енер ги је је јед но од еко ло шки нај-
при хва тљи ви јих рје ше ња. Пра те ћи свјет ске 
трен до ве и Елек тро при вре да Цр не Го ре је 
од лу чи ла да ре а ли зу је но ва ис тра жи ва ња 
у ци љу из на ла же ње утвр ђи ва на ња усло ва 
и мо гућ но сти ко ри шће ња об но вљи вих хи-
дро по тен ци ја ла и њи хо ве ва ло ри за ци је. 

Овај про јек тат је по ку шај но вог при сту-
па чи та вој про бле ма ти ци про из вод ње елек-
трич не енер ги је. По зна то је да се рад ХЕ 
„Пе ру ћи ца“ за сни ва на ко ри шће њу по тен-
ци ја ла по вр шин ских во да Ник шић ког по ља 
и ве ли ке ви син ске раз ли ке, са тим што сав 
рас по ло жи ви по тен ци јал ни је у пот пу но-
сти ис ко ри шћен. Сло же на ге о ло шка гра ђа 
Ник шић ког по ља усло ви ла је фор ми ра ње 
зна чај них ле жи шта под зем них во да ко ја до 
са да ни је су ва ло ри зо ва на за по тре бе про из-
вод ње елек трич не енер ги је. Овим про јек-
том се же ли от по че ти са но вим ис тра жи-
ва њи ма у ци љу ис ко ри шћа ва ња под зем них 
во да, фор ми ра њем под зем них аку му ла ци ја 
у ци љу про из вод ње елек трич не енер ги је и 
по тен ци јал но во до снаб ди је ва ња. 

Ис тра жи ва ња пред ви ђе на овим Про-
јек том не сум њи во ће од го во ри ти на сле-
де ћа пи та ња:

- да ли на под руч ју Ка пи ног по ља по-
сто је до вољ не ко ли чи не под зем них во да за 
ра ци о нал ну екс пло а та ци ју; 

- ка кав је ква ли тет во де;
- по сто ји ли мо гућ ност за фор ми ра ње 

еко ло шки при хва тљи вог, фи нан сиј ски одр-
жи вог си сте ма за про из вод њу елек трич не 
енер ги је, и

- по сто ји ли мо гућ ност за фор ми ра ње 
из во ри шта за во до снаб ди је ва ње ста нов ни-
штва.

Пре ма то ме, мо гућ ност упо тре бе до би-
је них по да та ка је нео гра ни че на и за ви си пр-
вен стве но од спо соб но сти љу ди ко ји их ко-
ри сте. По мо ћу ових по да та ка ла ко је про ра-
чу на ти ре ал ност ин ве сти ци је, ис пла ти вост 
ин ве сти ци је, ци је ну про из вод ње во де са 
аспек та прет ход них ра до ва, ци је ну про из-
вод ње енер ги је са аспек та на чи на и мје ста 
за хва та ња во де, ду го роч ност и си гур ност 
ко ри шће ња во да на овај на чин. 

На осно ву пред ход но из ло же ног мо же 
се за кљу чи ти:

Про је кат хи дро ге о ло шких ис тра-� 
жи ва ња за по тре бе »Хи дро ге о ло шке сту ди ја 
екс пло а та ци је под зем них во да ди је ла Ка пи-
ног по ља (уз вод но од фли ша)«, ура ђен је у 
ци љу утвр ђи ва ња усло ва и мо гућ но сти за 
за хва та ње под зем них во да са под руч ја ди-
је ла Ник шић ког по ља ко ја би се ко ри сти ла 
за про из вод њу елек трич не енер ги је и по-
тен ци јал но за во до снаб ди је ва ње ста нов ни-
штва. До са да шња ис тра жи ва ња су ин ди ци-
ра ла по сто ја ње дви је фли шне ба ри је ре ко је 
усло вља ва ју оти ца ње под зем них во да уским 

ко ри до ром у прав цу ре тен зи је Вр тац. Из ра-
да под зем не аку му ла ци је омо гу ћи ла би ко-
ри шће ње ових во да под усло вом да про јек-

то ва на ис тра жи ва ња 
до ка жу да ко ли чи не 
ко је би се за хва ти-
ле има ју еко ном ску 
оправ да ност;

 На ру чи лац из-� 
ра де Про јек та и ин-
ве сти тор ра до ва у 
слу ча ју њи хо ве ре а-
ли за ци је је Елек тро-
при вре да Цр не Го ре, 
те на овај на чин Елек-
тро при вре да Цр не 
Го ре се при ла го ђа ва 
свјет ским трен до ви-
ма еко но мич ног и ра-
ци о нал ног еко ло шки 
при хва тљи вог ко ри-
шће ња хи дро по тен-
ци ја ла за про из вод њу 
елек трич не енер ги је. 
Од го вор ни про јек та-
нт је мр Слав ко Хр ва-
че вић, дипл.хг. инг;

Од су штин ског � 
зна ча ја за до би ја ње 
по треб них ре зул та та 
и про цје ну из да шно-
сти из у ча ва не из да ни 

је ври је ме из во ђе ња ра до ва, па то на ро чи то 
ис ти чем. За де фи ни са ње екс пло а та ци о не из-
да шно сти из да ни нео п ход но је да се по че так 
те ста груп ног цр пе ња во де из ис тра жно-екс-
пло а та ци о них бу на ра  по кло пи са по чет ком 
екс трем ног хи дро ло шког ми ни му ма. Са гла-
сно то ме по треб но је при ла го ди ти из во ђе ње 
оста лих ра до ва ко ји пред хо де и ко ји су нео п-
ход ни за из во ђе ње те ста;

Тех но е ко ном ска оправ да ност � 
Про јек та ука за ла је на ве о ма бр зи по вра так 
ин ве сти ци је ве зан за ис тра жи ва ње ко ји из-
но си све га 45 да на по по сто је ћим ци је на ма. 
Про јек тант ни је пра вио ком плет ну тех но е-
ко ном ску ана ли зу ко ја би об у хва та ла из ра ду 
тех нич ке до ку мен та ци је, ра до ве на из ра ди 
под зем не аку му ла ци је, тро шко ве кон це си је, 
одр жа ва ње и екс пло а та ци ју;

Мо же се за кљу чи ти да се мо гу � 
оче ки ва ти зна чај не ко ли чи не под зем не во-
де, али не ко де таљ ни је де фи ни са ње при је 
по чет ка ис тра жних ра до ва би у нај ма њу 
ру ку би ло не про фе си о нал но. Сма трам да је 
фи нан сиј ски ри зик ис тра жи ва ња не у по ре-
ди во ма њи од мо гу ћих ефе ка та.

Про је кат ис тра жних ра до ва је ура ђен у 
скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом 
Ре пу бли ке Цр не Го ре и Ди рек ти ва ма Европ-
ске уни је, а на осно ву Про јект ног за дат ка, 
рас по ло жи вих под ло га и ре зул та та ра ни јих 
ис тра жи ва ња.

Аутор Про јек та
Мр Слав ко Хр ва че вић. дипл.инж, 

Глав ни инж. за хидрогеолошка ис тра жи ва ња

Сли ка: 4. 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 
И ИНЖЕЊЕРИНГ 
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Члан 1.
У Ста ту ту Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић бр. 10-00-11945 од 

28. 09. 2009. го ди не у чл. 20. иза ри је чи: „мо гу“ до да ју се ри је чи: „пре ни-
је ти овла шће ња или“.

Члан 2.
У чл. 36. став 1. бри ше се тач ка V.
До са да шња тач ка VI по ста је тач ка V.

Члан 3.
У чл. 37. став 2. у тач ки I иза ри је чи: „до но си“ до да ју се ри је чи: „ста тут и“.
У тач. V ри је чи: „књи го вод стве не ври јед но сти имо ви не“ за мје њу ју се 

ри је чи ма: „основ ног ка пи та ла Дру штва“.
У тач. X ри је чи: „1% упи са ног“ за мје њу ју се ри је чи ма: „1% основ ног“.
У тач. XIV иза ри је чи: „јед ну де се ти ну“ до да је се ри јеч: „основ ног“.
У тач. XV ри јеч: „имо ви не“ за мјењу је се ри је чи ма: „основ ног 

капиталa“ и бри шу ри је чи: „(као што мо же би ти слу чај)“.
У тач. XVI ри јеч „упи са ног“ за мје њу је се ри јеч ју: „основ ног“.
Тач ка XVII се бри ше.
У тач. XVI II бри шу се ри је чи: „ка ко је пред ви ђе но тре нут но ва-

же ћим За ко ном о енер ге ти ци или ње го вим бу ду ћим из мје на ма“.
До са да шње тач ке XVI II - XXI  по ста ју тач ке XVII - XX.

Члан 4.
У чл. 53. став 2. тач. II до да ју се ри је чи: „и утвр ђу је пред лог 

њи хо вих од лу ка“.
Тач ке VI, XVII, XIX, XX и XXXI се бри шу.
У тач. VI II иза ри је чи: „из вје штај“ до да ју се ри је чи: „и из вје штај 

о по сло ва њу“.
У тач. XVI II бри шу се ри је чи: „и да је им смјер ни це и упут ства 

ко јих се оба ве зно при др жа ва ју“.
У тач. XVII број „XVII“ за мје њу је се бро јем „XXVI“.
До са да шње тач ке VII - XXXIV по ста ју тач ке VI - XXIX.

Члан 5.
У чл. 54. став 1. иза ри је чи: „оба ве зе“ до да је се ри јеч: „чла но ва“.

Члан 6.
У чл. 60. став 1. за мје њу је се пр ва ре че ни ца са два но ва ста ва 

ко ји гла се:
„Из вр шни ди рек тор ру ко во ди те ку ћим по сло ва њем Дру штва.
Ру ко во ђе ње те ку ћим по сло ва њем Из вр шни ди рек тор вр ши не по-

сред но и пу тем ко ор ди на ци је ра да чла но ва ме наџ мен та Дру штва“.
Дру га ре че ни ца по ста је став 3.
До са да шњи ста во ви 2. и 3. по ста ју ста во ви 4. и 5. 

Члан 7.
У чл. 63. став 1. иза ри је чи „у скла ду са“ до да ју се ри је чи: „од-

ред ба ма За ко на, Ста ту та и дру гих ака та Дру штва и“.
У тач. I ри је чи: „под но си их Од бо ру ди рек то ра на усва ја ње“ за-

мје њу ју се ри је чи ма: „оба вља ње основ них дје лат но сти Дру штва“.
Тач ка III ми је ња се и гла си: 
„Из вр ша ва на ло ге и спро во ди од лу ке Од бо ра ди рек то ра на ро чи то 

у ве зи са по сло ва њем Дру штва и за сту па њем ин те ре са Дру штва“.
Иза тач ке VII до да ју се но ве дви је тач ке ко је гла се:
„(VI II) Од лу чу је о по је ди нач ним ин ве сти ци ја ма, зај мо ви ма и 

по рав на њи ма ко ја ни је су у над ле жно сти Од бо ра ди рек то ра;
IX По кре ће по ступ ке оства ри ва ња пра ва Дру штва код Ре гу ла-

тор не аген ци је за енер ге ти ку и дру гих над ле жних ор га на.“

До са дашња тач ка VI II по ста је тач ка X.

Члан 8.
У чл. 68. став 4. ри је чи: „Од бор ди рек то ра“ за мјењу ју се ри је чи ма: 

„Из вр шни ди рек тор“.
Члан 9.

У чл. 78. став 2. тач. VII се бри ше.
До са да шње тач ке VI II - XI по ста ју тач ке VII - X.

Члан 10.
Ове из мје не и до пу не сту па ју на сна гу да ном до но шења, а об ја ви ће се 

у ин фор ма тив ном ли сту Дру штва.
       
Ник шић, 29.06. 2010. го ди не                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУ ЋИ
Број: 10-00-6980            Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж, с.р.

На осно ву чла на 35. став 2. тач ка 1. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл. лист РЦГ“, бр. 6/02 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 
17/07 и 80/08) и чла на  37. став 2. тач ка I и чл. 77. став 4. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI II Скуп-
шти на ак ци о на ра Дру штва одр жа на 28. 06. 2010. го ди не, до ни је ла је

ИЗ МЈЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СТА ТУ ТА 
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
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ЕлектропривредаЕлектропривреда
Лист Електропривреде Црне Горе АД НикшићЛист Електропривреде Црне Горе АД Никшић

На осно ву чла на 35. став 2. тач ка 4. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл. 
лист РЦГ“, бр. 6/02 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 17/07 и 80/08) и чла на 37. став 2. 
тач ка XII Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI II Скуп-
шти на ак ци о на ра Дру штва одр жа на 28. 06. 2010. го ди не, до ни је ла је

ИЗ МЈЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ НА КНА ДА 
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ

1. У По ли ти ци на кна да бр. 10-00-8282 од 08. 07. 2009. го ди не у тач. 4. ри-
је чи: „Ко лек тив ним уго во ром ко ји за кљу чи из вр шни ди рек тор и Син ди кал на 
ор га ни за ци ја ЕПЦГ“ за мје њу ју се ри је чи ма: „За ко ном, Ко лек тив ним уго во ром 
ЕПЦГ и дру гим ак ти ма над ле жних ор га на“. 

2. У тач. 6. став 1. ри је чи: „Ко лек тив ном уго во ру“ за мје њу ју се ри је чи ма: 
„За ко ну, Ко лек тив ном уго во ру ЕПЦГ и дру гим ак ти ма над ле жних ор га на“.

3. У тач. 7. став 1. ри је чи: „Од бор ди рек то ра сво јом од лу ком“ за мје њу ју се 
ри је чи ма: „Из вр шни ди рек тор“.

У ста ву 2. ри је чи: „Ко лек тив ног уго во ра“ за мје њу ју се ри је чи ма: „За ко на, 
Ко лек тив ног уго во ра ЕПЦГ и дру гих ака та над ле жних ор га на“.

4. У тач ка ма 8, 9, 10, 11. и 12. иза ри је чи: „у мје се цу“ до да ју се ри је чи: „ко ји 
прет хо ди мје се цу“.

5. У тач. 10. до да је се но ви став ко ји гла си: 
„Ви си ну за ра да из ста ва 1. утвр ђу је и ускла ђу је Од бор ди рек то ра“.
6. У тач. 11. број и ри је чи „2,40 (два и че тр де сет)“ за мје њу ју се бро јем и 

ри је чи ма „2,75 (два и се дам де сет пет).
Став 2 се бри ше.
7. У тач. 12. иза ста ва 1. до да је се но ви став ко ји гла си: 
„Ви си на на гра де из ста ва 1. про пор ци о нал на је вре ме ну про ве де ном у ор-

га ну или ме наџ мен ту ЕПЦГ то ком од но сне по слов не го ди не“.
8. У тач. 14. став 1. али не ја 3 иза ри је чи „са“ до да ју се ри је чи „из вр шним 

ру ко во ди о ци ма и“.
9. У тач. 15. до да је се но ви став ко ји гла си:
„Из у зет но, уго во ром о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма чла на ме наџ-

мен та ко ји је по оцје ни Од бо ра ди рек то ра или из вр шног ди рек то ра би тан за 
ре а ли за ци ју по слов не по ли ти ке, план ских ака та, или опе ра тив ног упра вља ња 
ЕПЦГ, од но сно ње них ор га ни за ци о них дје ло ва, мо же се утвр ди ти за ра да, на-
кна да и на гра да и ми мо од ред би ове По ли ти ке на кна да“.

10. 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 ин фор ма тив ном ли сту ЕПЦГ.

Број: 10-00-6983                  ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ
Ник шић, 29. 06. 2010. го ди не    Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж, с.р. 
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Е лектропривреда се још једном, као и 
ви ше пу та до са да, по ка за ла као дру-

штве но од го вор на ком па ни ја ко ја је спрем-
на да иза ђе у су срет ова квим за хтје ви ма 
нај мла ђих и њи хо вих на став ни ка, као и да 
уче ству је у њи хо вој еду ка ци ји. 

Наиме, крајем априла, уче ни ци тре ћег 
раз ре да ОШ „Рат ко Жа рић“ из Ник ши ћа, 
за јед но са раз ред ним стар је ши на ма  и уз 
струч ну по моћ за по сле них у ЕПЦГ, успје-
шно су ре а ли зо ва ли ви ше из ле та на те му 
„Во де мо га кра ја“.   

Дје ца су, уз струч ну по моћ мр Ми-
ла на Вла хо ви ћа, дипл. инж. ге о ло ги је 
и Ми ло ра да Ра и че ви ћа, дипл. ел. инж. 
за по сле них у ХЕ „Пе ру ћи ца“, об и шли 
аку му ла ци је Сла но и Кру пац и по сје ти-
ли ХЕ „Пе ру ћи ца“ и хи дра у лич но чи сти-
лич но по стро је ње ко је је про шле го ди не 
мон ти ра но на за тва рач ни ци Вр тац. Та-
ко су дје ца би ла у при ли ци да на ли цу 
мје ста ви де шта је све на ша ком па ни ја 
би ла при ну ђе на да ура ди и ка ко ве ли-
ка нов ча на сред ства је би ла при мо ра на 

да уло жи да би се про цес про из вод ње 
елек тирч не енер ги је у на шим по стро је-
њи ма не сме та но од ви јао. Претходно су 
обишли Видрованска врела са којих се 
пијаћом водом снабдијева око 80 хиљада 
становника Никшића.

Иначе, циљ ових из ле та био је да уче-
ни ци уоче раз ли ку из ме ђу те ку ће и ста-
ја ће во де, упо зна ју во де свог кра ја, уоче 
да се во де мо гу за га ђи ва ти и да се за пи ће 
ко ри сти пре чи шће на во да, схва те зна чај 
во де за жи ва би ћа, уоче по ве за ност биљ-
ног и жи во тињ ског сви је та и њи хо вог ста-
ни шта, као и да се на ли цу мје ста увје ре 
ко ли ко је, за пра во, чо вјек тај ко ји за га ђу је 
жи вот ну сре ди ну. 

Електропривреда је помогла у ре а-
ли за ци ји ових из ле та у намјери да већ 
у том уз ра сту по ка же  дје ци да упра во 
они мо ра ју во ди ти ра чу на о сре ди ни у 
ко јој жи ве и да пре ко њих по ша ље  по-
ру ку оним ста ри ји ма о важности бриге 
за околину. 

Н.Н.

ЕПЦГ ПОМОГЛА РЕ А ЛИ ЗИЈИ ЕДУ КА ТИВ НОГ 
ИЗ ЛЕТА УЧЕ НИ КА ОШ "РАТКО ЖАРИЋ"  

лектропривреда се још једном, као и
ви ше пу та до са да, по ка за ла као дру-

штвено одговорна компанија која је спрем-

да уло жи да би се про цес про из вод ње 
елек тирч не енер ги је у на шим по стро је-
њима несметано одвијао Претходно су

Обишли воде свога краја

Ученици ОШ "Ратко Жарић" у посјети ХЕ Перућица

ГРИН ПИС: 
ОКО 95 ОД СТО СТРУ ЈЕ 
ИЗ ОБ НО ВЉИ ВИХ 
ИЗВОРА ДО 2050.

С ви јет би до 2050. мо гао да до би ја 95 
од сто елек трич не енер ги је из об но-

вљи вих из во ра, САД би сно си ле го то во 
тре ћи ну тро шко ва та ко дра стич не пре о-
ри јен та ци је са фо сил них го ри ва, на ве де но 
је у из вје шта ју од 7. ју на Грин писа и Европ-
ског са вје та за об но вљи ву енер ги ју.

Да би се оства ри ли ови ци ље ви, гло-
бал не ин ве сти ци је у енер ге ти ку би до 
2030. тре ба ло да до стиг ну 18 би ли о на до-
ла ра, што је го то во пет пу та ви ше од фе-
де рал ног бу џе та САД за на ред ну го ди ну, 
пре но си Рој тер.

У про јек ци ја ма Ме ђу на род не аген ци-
је за енер ге ти ку (IEA) фо си лна го ри ва би и 
кроз 20 го ди на има ла до ми нан тан удио у 
енер гет ском сек то ру.

Тре нут но се у сви је ту из об но вљи вих 
из во ра до би ја око 18 од сто елек трич не 
енер ги је. По сто ји те жња др жа ва да се тај 
удио по ве ћа ка ко би се сма њи ла еми си-
ја га со ва с ефек том ста кле не ба ште, а и 
за то да би се ди вер си фи ка ци јом обез би-
је ди ле рас ту ће по тре бе чо вје чан ства, с 
об зи ром на то да су ре зер ве фо сил них 
го ри ва све ма ње.

У из вје шта ју се ис ти че да би сви јет имао 
ду го роч не еко ном ске ко ри сти од уки да ња 
суб вен ци ја за фо сил на го ри ва, као и чи ње-
ни це да су ин пу ти у об но вљи ву елек трич ну 
енер ги ју - као што су вје тар и ге о тер мал на 
енер ги ја – бес плат ни, док су по чет ни тро-
шко ви ко ри шће ња об но вљи вих из во ра 
енер ги је због то га што та кво усмје ре ње 
зах ти је ва ви ше људ ског ра да, а ра чун ове 
пре о ри јен та ци је тре ба да сно се др жа ве 
сви је та у за ви сно сти од од го вор но сти за 
еми си ју га со ва с ефек том ста кле не ба ште.

Иако је ис пред САД по еми си ји за-
га ђу ју ћих га со ва у ат мос фе ру, Ки на ће у 
овој го ди ни, бу ду ћи да је си ро ма шни ја и 
има кра ћу ин ду стриј ску про шлост, сно си-
ти чак де вет пу та ма ње тро шко ве за пла-
ни ра ну пре о ри јен та ци ју. Аме рич ки удио 
у тро шко ви ма у 2030. са 36,3 сма њи ће се 
на 28,9 од сто, а ки не ски са 4,3 по ра шће на 
13,6 од сто.

(Танјуг)

П ри ват но-др жав ни ин ве сти ци о ни фонд за су фи нан си ра ње про-
је ка та у сек то ру енер гет ске ефи ка сно сти, штед ње стру је и ал-

тер на тив не енер ге ти ке у ис точ ној Евро пи би ће фор ми ран до кра ја 
ове го ди не под по кро ви тељ ством Еко ном ске ко ми си је Ује ди ње них 
на ци ја за Евро пу, са о ште но је 16. ју на у Мо скви.

У про јек ту чи ји је осни вач ки ка пи тал 250 ми ли о на € уче ство ва-
ће 12 зе ма ља – Ру си ја, Бје ло ру си ја, Укра ји на, Мол да ви ја, Ка зах стан, 
Хр ват ска, БиХ, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Ср би ја, Бу гар ска и Ру му ни ја, 
из ја вио је ди рек тор за упра вља ње ста бил ном енер ге ти ком при Ко-
ми си ји Алек сан дар Ша шин.

„Фи нан ско-еко ном ска кри за сва ка ко је ус по ри ла овај про је ка та, 

али ми смо бли зу ко нач не фа зе фор ми ра ња фон да, а по ја вио се и 
тзв. лид ин ве сти тор, ко ји ће уло жи ти 10 од сто укуп них ин ве сти ци ја, 
док ће удио др жа ва би ти из ме ђу 25 и 30 од сто“, ре као је Ша шин.

Еко ном ска ко ми си ја УН за Евро пу је јед на од пет ре ги о нал них 
ко ми си ја свјет ске ор га ни за ци је, ко ју је 1947. го ди не осно вао Ек ном-
ски и со ци јал ни са вјет УН у ци љу раз во ја еко ном ског по сло ва ња и 
ја ча ња при вред них ве за ме ђу зе мља ма уче сни ца ма.

Про грам „Енер гет ска ефи ка сност 21“ по ма же зе мља ма ју го и сточ не и 
ис точ не Евро пе и За јед ни це Не за ви сних Др жа ва у про јек ти ма по ве ћа ња 
ене гет ске ефи ка сно сти, сма ње ња де фи ци та го ри ва и ис пу ње њу до го во-
ре них ме ђу на род них оба ве за на за шти ти жи вот не сре ди не.             (Танјуг)

ФОР МИ РАН ФОНД ЗА ЕНЕР ГЕТ СКЕ ПРО ЈЕК ТЕ У ИС ТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ

ВИЈЕСТИ
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А ф о р и з м и 

Они који не памте прошлост, осуђени су 
да је понављају.

*

Само су мртви дочекали крај рата.
*

Добро је обично и незанимљиво, зло је 
привлачно.

*

Ако воћка има коријен, сазреће кад тад.
*

У мојој руци лијек, у Божјој здравље.
*

Стари нагони и Каински планови.
*

Јазови су тако дубоки, да само мржња 
може да их пређе.

*

Побијеђени виде на чему су и шта треба 
да раде, док побједници и не слуте шта 
их чека.

Припремио:
Игор Поповић

Ну кле ар на ре не сан саНу кле ар на ре не сан са
ДО ГРАД ЊА УКРА ЈИН СКЕ НУ КЛЕ АР КЕДО ГРАД ЊА УКРА ЈИН СКЕ НУ КЛЕ АР КЕ
РРР у ска др жав на кор по ра ци ја за ну кле ар ну енер ги ју „Ро са том“ и укра јин ско ми ни стар ствоу ска др жав на кор по ра ци ја за ну кле ар ну енер ги ју „Ро са том“ и укра јин ско ми ни стар ство

у др жав ни спо ра зум о из град њи два енер гет-е ву ме ђу др жав ни спо ра зум о из град њи ду на у Ки је венер ге ти ке пот пи са ли су 9. ју на у Ки је ву ме ђу др жав ни спо ра зум о из град њи два енер генер ге ти ке пот пи са ли су 9. ју на у Ки је ву ме ђу др жав ни спо ра зум о из град њи два енер гет-

јед нич кој ком па ни ји и са иран ским во ди ти екс пло а та ци ју ну кле ар ке у пр вих не ко ли ко го ди на.јед нич кој ком па ни ји и са иран ским во ди ти екс пло а та ци ју ну кле ар ке у пр вих не ко ли ко го ди на.

Р КЕ НА СВИ ЈЕ ТУЕ АРЛЛПР ВЕ ПЛО ВЕ ЋЕ НУ КЛЕ АР КЕ НА СВИ ЈЕ ТУЛЛОВЕЋЕ НУКЛЕААВЕ ПЛОВЕЋЕ НУКЛЕАРКЕ НА СВИЈЕТЕАРККПРВЕ ПЛОВЕЋЕ НУКЛЕАРКЕ НА СВЛЛ ЕАРВЕ ПЛОВЕЋЕ НУКЛЕАРКЕ НА СВИЈЕТУАР КЕ НА СВИ ЈЕ ТУЕ АРНУ КЛКЛПР ВЕ ПЛО ВЕ ЋЕ НУ КЛЕ АР КЕ НАРРР

у жи ка ко за гри ја ње, та ко и за по кре та њерг  ја мо же да с узи ром да про из ве де на то плот на енене јз ро да ро звед ууом да произведена топлотна енергија може да служи како за гријање такоооизведена топлотна енергија може да служи како за гријање тако и за покррром да пр сс како за гријање тако и за покретј у жи ка ко за гри ја ње, та ко и за по кре та њедаааааааааааааа ссссс  лллуууууууууулу жеенер ги ја зи ром да про из ве де на то плот на енер ги ја мо же да слу жи ка ко за гри ја ње, та ко и за мо же ом да про из ве де на то плот на енер ги ја мо же да слу жи ка ко за гри ја ње, та ко и 
у мор ске во де.                                                                                        е во де.                по стро је ња за де са ли ни за ци ју .опостројења за десалинизацију морс во де. мор скске по стро је ња за де са ли ни за ци ју 

АГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИ
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АГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИ

Б ри тан ска енер гет ска ком па ни ја „Аquamarine Power“ уло жи ла је 6 ми ли о на фун ти (9 ми ли о на до ла ра) у про из вод њу и уград њу но вог уре-
ђа ја за про из вод њу елек трич не енер ги је из сна ге та ла са, при пре ма ју ћи те рен за град њу пр ве ко мер ци јал не елек тра не ко ја ће се осла-

ња ти на сна гу мо ра.
У пр вом кру гу до дје ле кон це си ја за град њу по го на, ко ји ће као по кре тач ку сна гу ко ри сти ти та ла се и смје ну пли ме и осје ке, „Аquamarine 

Power“ је от ку пио пра во на град њу елек тра не на шкот ској оба ли ка па ци те та 200 МW, ко ја би мо гла енер ги јом да снаб ди је ва око 19.000 до мо ва.
Ком па ни ја, ко ја је у при ват ном вла сни штву, при ку пи ла је сред ства про да јом ди о ни ца и до 2020. го ди не пла ни ра да у са рад њи са енер-

гетскм ком па ни јом „SSE Renewables“ из гра ди ка па ци те те до 1.000 МW.
Но ви уре ђај „Ој стер 1“ те сти ран је у Европскoм цен тру за енер ги ју мо ра у Ор ни ју и при кљу чен на ди стри бу тив ну мре жу. У ком па ни ји се на да ју да ће 

бти пу штен у рад сле де ћег ље та.
„При ку пља ње до дат них сред ста ва омо гу ћу је нам по кре та ње сле де ће фа зе – про из вод њу и уград њу Ој сте ра 2. Уско ро ће мо об ја ви ти ко ме 

ће мо по вје ри ти те по сло ве“, из ја вио је ди ре тор „Аква ма ри на“ Мар тин Ме ка дам. (Танјуг)

К омпанија "LG Electroniks » из Јужне Кореје је 22. јуна 
најавила први еколошки стамбени хибридни клима уређај, 

који се дјелимично напаја соларном енергијом.
Комбиновањем енергије произведене путем соларне ћелије, 

смјештене на врху спољне јединице, овај тип клима уређаја 
(модел FQ232ЛАСС), који покрива површину од 76 квадратних 
метара, производи и до 70 вати снаге по сату, обезбјеђујући 
довољно енергије за опцију пречичишћавања ваздуха.

Употреба соларне енергије, као чистог и обновљивог извора, 
привлачи велико интересовање како еколошки свјесних, тако и 
просјечних корисника, жељних дугорочне уштеде трошкова за 
струју. 

Хибридни клима уређај компаније LG помаже у неутралисању 
око 212 килограма угљен диоксида (CO2) током 10 година, што је 
једнако узгајању 780 борових стабала, наведено је у саопштењу 
јужнокорејске компаније.

"Нови хибридни клима уређај који се напаја путем соларних 
ћелија, представља комбинацију изванредне технологије, 
годинама развијане у домену енергетске ефикасности и наше 
експертизе из области расхладних система. Овим најновијим 
достигнућем, LG прави корак напријед као свјетски провајдер 
број један у домену енергетских рјешења које не угрожавају 
животну околину ", изјавио је Хван-јонг Но, генерални директор 
компаније за производњу клима уређаја "LG Electroniksa«.  

(Танјуг)

LGLG::    
ПРВИ ПРВИ 
ЕКОЛОШКИ ЕКОЛОШКИ 
СОЛАРНИ КЛИМА СОЛАРНИ КЛИМА 
УРЕЂАЈИУРЕЂАЈИ

Ен гле скаЕн гле ска:: 
Елек тра на ко ју ће по кре та ти сна га та ла саЕлек тра на ко ју ће по кре та ти сна га та ла са
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П о ру ка са Хи ма ла ја „ОСВО ЈИ ЛИ 
СМО ЕВЕ РЕСТ“ сти гла је 23. ма ја 

2010. го ди не у 5 са ти. Ђор ђи је Ву ји чић, 
Дра гу тин Ву јо вић и Мар ко Бле чић ис пи-
са ли су злат ним сло ви ма нај љеп шу стра-
ни цу исто ри је цр но гор ског пла ни нар ског 
спор та. Не ма ви ше нео ства ре них пла ни-
нар ских же ља. Тре ћи пут по сре ћи ло се цр-
но гор ској екс пе ди ци ји. Чо мо лунг ма, ка ко 
на тибетанском је зи ку на зи ва ју Хи ма ла је, 
би ла је овог пу та ми ло сти ва. Гор ски ву ко ви 
чла но ви Пла ни нар ско-сму чар ског дру штва 
„Ја во рак“ за слу жи ли су сва ка ко да на вр ху 
Монт Еве ре ста на ви си ни од 8.848 ме та ра 
по бо ду цр но гор ску др жав ну за ста ву. Том 
при ли ком на кро ву сви је та за ви јо ри ла се и 
за ста ва Елек тро при вре де Цр не Го ре, на ше 
ком па ни је ко ја је би ла ге не рал ни спон зор 
екс пе ди ци је на Хи ма ла је.

Пр ви пут су Ник ши ћа ни по ку ша ли 
1996., дру ги пут 2009. го ди не да осво је 
кров сви је та, али та да им сре ћа ни је би ла 
на кло ње на као 23. ма ја ове го ди не ка да су 
се оства ри ли сно ви ге не ра ци ја пла ни на ра 
Ја вор ка. Ник шић ки ал пи ни сти осво ји ли 
су пр ви и европ ски кров Мон Блан да ле-
ке 1962.го ди не, за тим Акон ка гву, Ара рат, 
Мон те Ро зу, Та тре, Гро сглок нер…

- Кон ди ци о не при пре ме смо оба ви ли на 
цр но гор ским пла ни на ма још при је дви је, три 
го ди не. На ви син ским при пре ма ма смо би ли 
на нај ви шим вр хо ви ма Ал па, про шле го ди не 
смо осво ји ли Акон ка гву у Ар ген ти ни, нај ви-
ши врх Ју жне Аме ри ке - ка же Дра го Ву јо вић. 
Дра го Ву јо вић при ча и да су у осва ја ње 
Монт Еве ре ста кре ну ли са сје вер не, ки не ске 
стра не. У Кат ман дуу, глав ном гра ду Не па ла, 
ре ла тив но ла ко су до би ли до зво лу за пре ла-
зак гра ни це, чи ме је по че ла њи хо ва нај зна-
чај ни ја про фе си о нал на ава ну ра. 

По сте пе ни до ла зак до ба зе и акли ма ти за-
ци ја је око не дје љу да на.

 - То је јед на ве ли ка по ља на са ко је се 
ви ди Монт Еве рест. Ту је би ло смје ште но 
300-400 ша то ра. По ља на је би ла да ле ко од 
вр ха око 30 ки ло ме та ра - при ча Мар ко Бле-
чић. 

Ту су се не ко ли ко да на акли ма ти зо ва ли, 
од но сно од ла зи ли на ве ћу над мор ску ви си-
ну и вра ћа ли се у ба зу. Акли ма ти за ци ју су 
за вр ши ли 2. ма ја и дви је не дје ље су че ка ли 
че ти ри ли је па да на, ка ко би кре ну ли на врх 
сви је та. 

- До ста смо че ка ли за вр шни успон. Има-
ли смо вре ме на да се од мо ри мо, али је пси-

хич ки би ло те шко до че ка ти по че так успо на. 
Ка да смо кре ну ли ка вр ху, ни је би ло нер во зе. 
Зна ли смо да ће мо ус пје ти - при ча Ђор ђи је 
Ву ји чић. 

На врх су сти гли по мра ку, би ло је ве о-
ма хлад но, али је, при ча Ђор ђи је, осје ћај био 
нео пи сив. 

- Раз ми шља ли смо и о то ме да се без бјед-
но вра ти мо, јер је по вра так нај о па сни ји, љу ди 
су исцрпље ни а по сто ја ла је и бри га јед ног за 
дру гог - ка же Ђор ђи је.

На вр ху су успје ли да на пра ве тек не ко ли-
ко фо то гра фи ја и да се за ви јо ри цр но гор ска 
за ста ва.

- Ка да смо из ва ди ли фо то а па рат ко ји је и 
пра вљен за пла ни не, ба те ри ја је би ла ско ро 
ис цу ри ла и је два смо успје ли да на пра ви мо 
тек пар фо то гра фи ја - до да је Ђор ђи је.

Ву јо вић ка же да је на вр ху сви је та "не ка 
дру га ди мен зи ја", али и да је раз ми шљао ка ко 
да се без бјед но спу сте.

- Бит но је би ло да се не на пра ви ни јед на 
гре шка јер ако се ма ло из гу би кон цен тра ци ја, 
гу би се гла ва - ка же Дра го. 

- Пу но љу ди нас пи та да ли нас је би ло 
страх. Са мо не нор мал ни љу ди не ма ју страх, 
али јед ном ка да бих се за пи тао, ми слим да 
бих про ми је нио спорт ко јим се ба вим - при-
ча Дра го. 

И за Мар ка Бле чи ћа је осва ја ње Монт 
Еве ре ста по се бан тре ну так и вр ху нац ка ри-
је ре. 

- Не мам ри је чи да опи шем тај осје ћај ка да 
ти је чи тав сви јет под но га ма - ка же Мар ко.

За цр но гор ске пла ни на ре осва ја ње нај ви-
шег вр ха на сви је ту је са мо под стрек за да ља 
осва ја ња свјет ских вр хо ва. 

- Кад се поп не те на Еве рест, не иде те у 
пен зи ју. Има још до ста пла ни на и љеп ших 
од Монт Еве ре ста, иако је то нај ве ћи и нај-
на пор ни ји врх. По ку ша ће мо да осво ји мо вр-
хо ве свих се дам кон ти не на та, да осво ји мо 
14 вр хо ва пре ко 8.000 ме та ра, да осво ји мо 
ве ли ке и опа сне сти је не - пу ни оп ти ми зма 
при ча ју ник шић ки пла ни на ри. 

Цр но гор ски пла ни на ри ка жу да не би 
осво ји ли врх сви је та да ни је би ло по др шке 
ми ни стра ино стра них по сло ва Ми ла на Ро-
ће на, ко ји је ко ор ди ни рао обез бје ђи ва ње 
фи нан сиј ских сред ста ва. Сред ства су обез-
би је ди ли Вла да Цр не Го ре, Ми ни стар тво за 
спорт, кул ту ру и ме ди је, Елек тро при вре да 
Цр не Го ре, Лов ћен оси гу ра ње, Упра ва за шу-
ме, Мон те не гро ер лајнс, ка фе Гранд и Во до-
вод Ник шић.

Ипак, не за бо ра вља ју да по ме ну и да њи-
хов клуб “Ја во рак”, ко ји ове го ди не сла ви 60 
го ди на по сто ја ња, не ма пла ни нар ски дом, па 
ка ко ка жу, по сто ји мо гућ ност да ће се члан-
ство ра су ти.

Ђор ђи ју Ву ји чи ћу је ово био тре ћи по ход 
на Хи ма ла је. У пр вој Ја вор ко вој 18-чла ној екс-
пе ди ци ји (1996. го ди не) био је нај мла ђи, као 
22-го ди шња ку фа ли ло му је све га 48 ме та ра. 

Че та ма ла, али ода бра на, овог ма ја, 
узда ла се што се ка же „у се и у сво је кљу-
се“. На рав но, успје ла је, а не пра вед но би 
би ло да у ње го вој књи жи ци не ма Еве ре ста, 
кад је већ као ди је те осво јио све нај ве ће и 
нај те же вр хо ве бив ше Ју го сла ви је и Бал-
ка на, ка сни је као свој џеп упо знао Ал пе, 
укњи жио Акон ка гву, Ара рат... Упра во тај 
ин струк тор ал пи ни зма и сло бод ног пе ња-
ња, као и Дра гу тин Ву јо вић и Мар ко Бле-
чић би ли су од вај ка да ре пре зен та тив ци, 
нај бо љи Ју го сло ве ни у ори јен та ци ји, ски-
ја ши кад су њи хо ви вр шња ци тек на у чи ли 
да по тр че... 

На под го рич ком аеро дро му Ви те зо ве цр-
но гор ског ал пи ни зма до че ка ле су по ро ди це, 
при ја те љи, пред став ни ци оп шти не Ник шић и 
дру ги зва нич ни ци. На пи сти ис пред ле тје ли-
це на ци о нал не ави о ком па ни је би ли су и пред-
сјед ник ЦОК-а Ду шан Си мо но вић, пр ви чо-
вјек ЕПЦГ, ге не рал ног спон зо ра екс пе ди ци је 
Еве рест 2010, Срђан Ко ва че вић. пред сјед ник 
Оп шти не Не бој ша Ра до ји чић, ди рек тор Упра-
ве за спорт Дра ган Дроб њак, пред став ни ци 
Пла ни нар ског са ве за Цр не Го ре, про сла вље ни 
џу до шам пи он Дра го мир Бе ча но вић и ка пи тен 
злат них ва тер по ли ста Вељ ко Уско ко вић.

У Ник ши ћу је за Ђор ђи ја Ву ји чи ћа, Дра-
гу ти на Ву јо ви ћа и Мар ка Бле чи ћа при ре ђен 
спек та ку ла ран до чек. Град је био у мра ку, про-
ва ла обла ка и гр мља ви на, али то ни је спри је-
чи ло хи ља де су гра ђа на да до че ка ју дич не Цр-
но гор це и пје смом и апла у зом до ка жу им да 
се по но се њи ма, да ци је не њи хо ву вје шти ну и 
труд уло жен на осва ја њу нај ве ћег вр ха сви је-
та. 

Планинарско-смучарски клуб "Јаво-рак" 
организовао је у националном ресто-рану 
Колиба на Богетићима коктел на коме су 
уручене захвалнице представницима компанија 
и појединцима који су организационо и 
финансијски подржали експедицију на Монт 
Еверест. Захвалница је, између осталих, 
уручена и нашој компанији.

М.Ву ко вић

НИК ШИЋ КИ ПЛА НИ НА РИ ЂОР ЂИ ЈЕ ВУ ЈИ ЧИЋ, ДРА ГУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ 
И МАР КО БЛЕ ЧИЋОСВОЈИЛИ МОНТ ЕВЕРЕСТ 

И за ста ва ЕПЦГ 
на кро ву сви је та

СПОНЗОРСТВА
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