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"Свјетлост се може пој-
мити само помоо оћу мрака, 
а истина претпоставља
заблул ду", говоро ио је почет-
ком прошлог вијека један
француцц ски писац, објашњбб а-
вајујј ћи, при том, да су то 
"ис"" преплетене противтр-
јечности кокк јоо е намаа испуп ња-
вају живот, кокк јоо е му дају
укус и кокк јоо е га прожимају". 
КоКК лико год доо а се ова ми-

сао односи на дуд хоуу вну сфе-
ру човјекокк вог живота, а илии и
на културну атмосферу е
једне средине, она се може
односити и на физичке ка-
тегоријо е.
КоКК моо е, међуђђ тим, још нијии е

јасно да је у јанун ару Елек-
тропривреда ЦрЦЦ не ГоГГ ро е
ималии а само двије могућно-
сти: да уведе рестрикције
и мрак, као већина земаља
у региону илии и да ради што 
је радила - да, због свјетло-
сти, набави довољоо не кокк лоо и-
чине елее ектричне енергије.
Она се, дакле, као што

знамо, опредијелила за
СВЈЕЈЈ ТЛОСТ.
То је истина и извје-

сност. Лице истине међу-
тим, мии оже понекад иматии и
црцц те друкчијих циљеви а и
намјера. 
Зашто је, дакле, Елек-

тропривреда изазвала то-

лико оштре реакције јавно-
сти, иако је било сасвим ии
извјесно да је урадила све
што је најбољоо е могла и
што је њен основни зада-
так - производња и набав-
ка елее ектричне енергије и
уредно снабдијевање по-
трошача. 
Парадоксално је да не-

ко ко је учинио све како 
треба бубб де у ситут ацији да
се правда и да доказуз јуу е ис-
правност својоо их постут па-
ка. Није ли требало увести
рестрикције и осјетити
мрак? Било је и тога при-
је 4, 5 година. Ко је запам-аа
тио зна како се то заврвв ши-
ло. ЕПЦГ је била једини
кривац. Сада су реакције, 
и поро ед тога што су биле
усмјеренеинаЕлектропри-
вреду, своју оштрицу,оо ипак, 
окренун луу е према ДрДД жави, 
према Влади, мада је и она
сигуруу но резоновала као
ЕПЦГ: боље свјетлост, не-
го мрак. Друрр го је питање
зашто није прије, него по-
слије реакцијии а, коликооо -то-
лико, заштитила угроже-
не слојевоо е друрр штва. То је
дудд жност Ду рДД жаве. 
Електропривреда је за-

дудд женуу а за свјетлост. Она
је синоним свјетлостии и.

Ж.Ћ.

У В О Д Н И К

СВЈЕТЛОСТ
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У периоду између изласка два броја листа Одбор 
директора ЕПЦГ је одржао 3 сједнице. Свима је 

предсједавао др Радомир Миловић. Прва, односно 13. 
по реду овог органа, одржана је 13. фебруара и то по хит-
ном поступку и на иницијативу Владе Републике Црне 
Горе. На њој је разматрано питање актуелне ситуације 
поводом фактурисања утрошене ел. енергије у јануару 
2007. године које је изазвало незадовољство потрошача 
и јавности, па је са тим у вези закључено да је до ви-
соког износа јануарских рачуна дошло искључиво због 
изузетно лоше хидрологије (Перућица је у јануару про-
извела тек око 60 одсто планиране производње, с тим 
што је и тај проценат достигнут посљедњих неколико 
дана у мјесецу, а ТЕ Пљевља је била ван погона 15 да-
на због недостатка угља), па је било потребно увозитит 
знатне количине изузетно скупе ел. енергије и то по про-
сјечних 7,59 еурских центи за kWh. Умјесто планираних 
117 милиона у јануару је увезено 158 милиона киловат 
сати електричне енергије, чимне су избјегнуте сасвим 
извјесне рестрикције које су, иначе, биле карактеристи-
ка већине земаља у окружењу у том периоду. 

Одбор директора је поводом тога, такође, оције-
нио да су се у таквој ситуацији стручне службе Наци-
оналног диспечерског центра добро снашле и да су на 
вријеме обезбиједиле довољне количине ел. енергије 
на иначе дефицитарном тржишту, као и да су стручне 
службе ФЦ Снабдијевања благовремено упознале јав-
ност, односно потрошаче ел. енергије, да ће, управо 
због високе увозне компоненте, јануарски рачуни бити 
знатно већи од претходних. Према закључку Одбора 
директора, Снабдијевање је, такође, добро, досљедном 
примјеном законске регулативе, извршило обрачун 
и фактурисање ел. енергије за мјесец јануар, што је, 
уосталом, потврђено и од стране Регулаторне агенције 
за енергетику у њиховом саопштењу за јавност.

Разумијевање за реакцију јавности

У ситуацији када је цио поступак наишао на нега-
тивну реакцију јавности, која би могла имати 

врло штетне посљедице по електроенергетски систем 
Црне Горе, Одбор директора је на тој сједници, цијене-
ћи прије свега низак стандард великог дијела потроша-
ча, одлучио да се 50 одсто фактуре за јануар плати у 
валутном року, а преостали дио у три рате уз наредне 
редовне мјесечне фактуре. 

О евентуалној партиципацији ЕПЦГ у трошкови-
ма за утрошену ел. енергију појединим категоријама 
потрошача Електропривреда ће донијети одлуку након 
доношења социјалног програма од стране Владе РЦГ, 
односно њене комисије на челу са министром здравља 
и социјалног старања.

На сједници Одбора је изражена и спремност да 
ЕПЦГ, у складу са својим могућностима, подржи сваки 
предложени програм те врсте, иако је и до сада партци-
пирала са око 18 одсто попуста на цијену ел. енергије 
за око 42.ооо социјално угрожених домаћинстава, тј. 

за кориснике материјалног обезбјеђења и породичног 
смјештаја, у складу са Тарифним ставовима за продају 
ел. енергије. 

 На сљедећој, односно 14. сједници Одбора дирек-
тора ЕПЦГ, која је одржана 5. марта, разматрана је, 
такође, актуелна ситуација везано за продају ТЕ Пље-
вља, као и по основу захтјева поторшача ел. енергије, 
те усаглашавања текста уговора са новим власником 
Жељезаре Никшић.

Критикована тзв. варијанта "Б"

П оводом материјала - анализе улоге електроенер-
гетског комплекса Рудник угља - Термоелектрана 

Пљевља у електроенергетском систему Црне Горе и 
успјешности његовог функционисања у периду 2007 - 
2013. г. са пројекцијом развоја, који је урадила заједнич-
ка радна група ЕПЦГ и РУП-а, Одбор је након исцрпне 
расправе, усвојио примједбе и сугестије дате од стране 
манџмента и својих чланова. Истовремено је задужио 
заједничку радну групу ЕПЦГ и РУП-а да у материјалу 
- анализи уграде усвојене примједбе, након чега би он 
могао бити достављен надлежним републичким орга-
нима. ТАакође је закључено да предсјендик Одбора и 
извршни директор ЕПЦГ формирају радну групу за раз-
говоре и усаглашавање ставова са Ен плус групом као 
најповољнијим понуђачем по међународном јавном 
тендеру за продају Термоелектране Пљевља. 

У наставку сједнице прихваћена је информација о 
актуелној ситуацији на основу захтјева потрошача са 
којом је чланове Одбора упознао Миленко Вујичић, 
директор ФЦ Снабдијевање, а оцијењено је да је у пре-
вазилажењу  незадовољства и реаговања потрошача 
ел. енергије поводом јануарских рачуна веома важан 
фактор благовремено и тачно информисање јавности о 
свим релевантним чињеницама. С тим у вези задужен 
је менаџмент Друштва да организује сталне мјесечне 
конференције за новинаре, на којима ће, поред најодго-
ворнијих представника Друштва, учествовати и људи 
из надлежних стручних служби, а закључено је да стал-
не конференције за новинаре, по правилу, буду органи-
зоване до 10. у мјесецу.

Везано за активности на усаглашавању текста уго-
вора са новим власником Жељезаре - Никшић, чланове 
Одбора директора је упознао предсједник др Радомир 
Миловић, а након расправе у којој је учествовала ве-
ћина чланова Одбора, оцијењено је да је најповољнији 
начин наплате потраживања од Жељезаре за утрошену 
ел. енергију у 2006. години поравнање са Владом РЦГ 
која је у том периоду управљала Жељезаром, и то по 
цијени коју је утврдила Регулаторна агенција за енер-
гетику, док би за 2007. и наредне године до истека Уго-
вора Владе и новог власника Жељезаре, разлику од 32 
еурска цента за kWh, коју плаћа нови власник и цијене 
коју утврди Регулаторна агенција за енергетику, субвен-
ционисала Влада РЦГ на начин да те уплате имају трет-
ман регулаторног прихода ЕПЦГ.
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енергетска ситуација

Генерални ремонт ТЕ Пљевља - од 15. маја до 1. септембра, а у ХЕ "Перућица", ре-
конструкција агрегата бр. 3, у периоду мај - октобар ове године

 Под притиском јавности јануарски рачуни ће бити наплаћени у ратама
Разматрана анализа улоге ел. енергетског комплекса РУП - ТЕП у ЕСС ЦГ - потребна дорада
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Н акон вишемјесечне паузе Комитет за 
раздвајање ЕПЦГ је одржао сједницу 

7. марта ове године на којој је размотрио 
и прихватио елаборат "Нека актуелна пита-
ња функционмалног раздвајања ЕПЦГ".

Поводом тог материјала Комитет је кон-
статовао да довршетак функционалног раз-
двајања ЕПЦГ знатно касни у односу на за-
конски рок и да је неопходно предузети све 
мјере у циљу интензивирања овог процеса.

С тим у вези неопходно је, закључу-
је Комитет, хитно приступити изради и 
усвајању Правилника о рачуноводству; 
Измјена и допуна контног плана ЕПЦГ 
и контних планова функционалних цјели-
на; Правилника о зарадама, Правилника 
о располагању готовином, Правилника о 
комерцијалним набавкама, Правилника о 
систему извјештавања и информисања и 
Правилника о управљању кадровским ре-
сурсима, те припремити и хитно усвојити 
Одлуке о профитно-трошковној структури 
ЕПЦГ и функционалних цјелина и Одлуке 
о третману Дирекције и Електроградње. 
Такође је неопходно припремити и усво-
јити Регулаторни уговор - документ којим 
би се дефинисале трансферне цијене и ме-
ђусобне обавезе између функционалних 
цјелина, те Билатералне уговоре између 
функционалних цјелина и са организацио-
ним цјелинама.

Истовремено треба оцијенити и потре-
бу формирања посебне стручне слуижбе 
која би се искључиво бавила организова-
њем, усмјеравањем и израдом неопходне 
регулативе.

Истовремено треба оцијенити потре-
бу формирања посебне стручне службе 
која би се искључиво бавила организова-
њем, усмјеравањем и израдом неопход-
не регулативе.

На овој сједници Комитет је такође 
размотрио и прихватио елаборат "Регула-
тива правног раздвајања Електропривреде 
Црне Горе" који третира релевантну ре-
гулативу за доношење одлуке о правном 
раздвајању ЕПЦГ, као и елаборат "Реструк-
турирање Функционалне цјелине Дистри-
буција ЕПЦГ", поводом које је оцијењено 
неопходним убрзање реализације закључа-
ка Одбора директкроа у вези симулирања 
предложеног модела реорганизације ФЦ 
Дистрибуција.

Сва три елабората је обрадио др Радо-
је Контић, предсједник Комитета.

Ж.Ћ.

КОМИТЕТ ЗА РАЗДВАЈАЊЕ

За интензивирање 
процеса 

раздвајања
Неопходна израда бројне интерне 

регулативе

Такође је закључено да се са овим ставовима 
упозна Агенција за реструктурирање привреде и 
страна улагања. 

На крају сједнице донесена је одлука о утврђи-
вању висине надокнаде коју тарифни купци плаћа-
ју на име трошкова поновног проикључења у слу-
чајевима обуставе снабдијевања ел. енергијом због 
неплаћеног дуга за утрошену енергију, коју обја-
вљујемо у овом број Листа као Службени прилог.

Под "текућим питањима" Одбор директора 
се упознао са захтјевом Миленка Вујичића, за 
споразумни раскид уговора о правима и обаве-
зама директора ФЦ Снабдијевање, поднесен 26. 
фебруара 2007. године. 

Тек је 15. сједница Одбора, односно трећа у 
овом периоду, одржана 20. марта, имала такорећи 
стандардни дневни ред: актуелну електроенергет-
ску и финансијску ситуацију, затим информаци-
је о ремонту ТЕ "Пљевља" и модернизацији ХЕ 
"Перућица", Предлог правилникла о измјенама 
и допунама Правилника о рјешавању стамбених 
потреба запослених, те отпис и расход моторних 
возила и пројекцију износа средстава на име до-
дјеле помоћи и спонзорстава у 2007. години. 

Према оцјени Одбора директора са ове сјед-
нице, актуелна електроенергетска ситуација је 
врло повољна. Томе су допринијели: побољшање 
хидролошких прилика, висок ниво акумулација, 
добра допрема угља и потрошња ел. енергије ма-
ња од планиране.

Иначе, укупна производња ел. енергије у 
црногорским електранама од почетка године је 
мања од плана за 28 одсто, јер су све електране 
оствариле мању производњу него што је било 
планирано: ХЕ "Перућица" због лоше хидрологи-
је, а Термоелектрана због застоја током јануара 
ради допуне депоније угља, констатовано је. 

Значајно скраћење рока ремонта ТЕ

С агледавајући могућности функциониса-
ња система и снабдијевања потрошача у 

наредном периоду везано за планирани ремонт 
ТЕ Пљевља (генерални ремонт турбине, рекон-
струкција котла и ремонт генератора) у кон-
тексту проблема са благовременом испоруком 
опреме и материјала од стране руских компани-
ја, Одбор је одлучио да се ремонт ТЕ, умјесто 
од 1.априла до 1. августа обави у периоду од 
15. маја до 1. септембра ове године, што значи 
да ће застој ове електране, умјесто 4, трајати 3 
и по мјесеца, те да неће бити потребе за плани-
раним застојем од 15 дана у новембру због тзв. 
"зимске његе" постројења.

С тим у вези одлучено је и да се ремонт ХЕ 
"Перућица" помјери за онолико времена колико 
буде потребно да би снабдијевање потрошача 
било поуздано и квалитетно, као и да се све до 
завршетка овог значајног и обимног посла, због 
енергетског, технолошког и финансијског значаја 
овог захвата, Одбор директора  информише ре-
довно на свим сједницама.  

Овом приликом Одбор је одлучио и да се, 
због проблема код словеначких испоручила-
ца опреме (Рудис и Литострој), ове године у 
периоду мај - октобар обави реконструкција 
агрегата 3 у ХЕ "Перућица", а идуће године 
у истом периоду реконструкција агрегата 4. 
(Електроенергетским билансом за 2007. го-
дину била је предвиђена реконструкција оба 
агрегата у овој години.)

Све то подразумијева и измјене Електрое-
нергетског биланса, односно прилагођавање 
куповине ел. енергије на управо закљученом 

тендеру новом термину ремоната и реконструк-
ције ТЕ "Пљевља" и ХЕ "Перућица", као и 
припрему динамичког плана и финансијских 
обавеза за затварање финансирања генералног 
ремонта Термоелектране. 

Будва блокирала ЕПЦГ

П оводом информације о актуелној фи-
нансијској ситуацији Одбор је конста-

товао задовојавајући ниво степена наплате у 
току фебруара, али и проблеме које поједине 
општине стварају Електропривреди по осно-
ву утврђивања износа и начина наплате ко-
муналних такси на име коришћења градског 
грађевинског земљишта на коме се налазе 
електроенергетски објекти (стубови, тра-
фостанице, каблови, разводни ормарчићи и 
сл.) па је одлуичено да руководство ЕПЦГ 
у разговору са надлежним републичким ор-
ганима обезбиједи доследну примјену Зако-
на о комуналним таксама који се различито 
примјењује. Конкретно, ријеч је о Општини 
Будва која је за наплату енормно високо 
утврђених такси овластила приватну фирму, 

а ова блокирала рачун Електропривреде на 
800 хиљада €, због чега већ 4 дана ЕПЦГ не 
може нормално функционисати.

На сједнции су усвојене измјене и допуне 
Правилника о рјешавању стамбених потреба 
запослених, а због хитности њихове примјене, 
Одбор је, сходно пословннику о свом раду одмах 
верификовао записник са ове сједнице у дијелу 
ове тачке дневног реда, што је омогућило да овај 
акт објавимо у овом броју Листа као службени 
прилог бр. 5.

У наставку је прихваћен извјештај Радне 
групе  за процјену возила у ЕПЦГ на основу ко-
га је, с обзиром на године старости, техничко 
стање и средства потребна за њихово одржава-
ње, због економске неисплативости одржавања 
одлучено да се отпише одређени број (14) тих 
возила различитих типова.  С тим у вези донесе-
на је одлука да се у виду спонзорстава додијели 
Министарству просвете њих 10 а Министарству 
унутрашњих послова 4. 

Утврђен је и износ финансијских средстава 
која ће се издвојити за помоћи и спонзорства у 
2007. години и то 0,5 одсто оствареног укупног 
регулаторног прихода, с тим што се у тај износ 
укључује и дуг из 2006. године.

Још једном је разматран текст споразума о 
цијени ел. енергије за Жељезару Никшић и поно-
во су изнесене одређене примједбе и сугестије ко-
је ће бити уграђене у текст споразума након чега 
ће он бити достављен Влади РЦГ.

На крају је прихваћен захтјев Миленка Вуји-
чића, па је Уговор о правима и обавезама са њим 
као директором ФЦ Снабдијевање раскинут спо-
разумно даном 01.04.2007. године.

Ж.Ћ. 

 ТРИ СЈЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Помоћ за лијечење спортисте

Одбор директора ЕПЦГ је одобрио 10.000 
€ на име помоћи за операцију у Швајцар-
ској младог спортисте Давора Вуковића 
који је задобио тешке тјелесне повреде 
на међународном џудо турниру у Сомбо-
ру крајем прошле године.

   ХУМАНА ДОНАЦИЈА
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Х идроелектрани Пива након више од 30 
година рада предстоји комплетна рекон-

струкција и модернизација која ће се финан-
сирати из кредита КfW банке у износу од 36 
милиона еура који се обезбјеђује посредством 
њеначке Владе. Кредит ће, како нам је почет-
ком марта рекао директор Електране Драган 
Чизмовић, бити исплаћен у двије транше – од 
16 и 20 милиона еура, док ће ЕПЦГ обезбије-
дити 7,2 милиона за плаћање царине и пореза 
на додатну вриједност.

Након што је подсјетио да је у првој фази 
Пројекта реконструкције на сва три агрегата 
уграђен нови систем побуде и електричног ко-
чења, те прекидачи на генераторским пољи-
ма и нови растављачи за та поља у разводном 
постројењу, Чизмовић је казао да је затим 
направљен пројектни задатак, након чега је  
23. новембра прошле године ова њемачка 
банка расписала тендер за избор консултанта 
за припрему и реализацију II фазе Пројекта 
реконструкције и модернизације ХЕ “Пива”. 
Рок за подношење пријава истекао је 26. фе-

бруара, а на позив су се јавила три конзорци-
јума: Stucky Ltd/IBE Consulting Engineers/IK 
Consulting Engineers Ltd, Colenco Power Engi-
neering Ltd / RMD Consult GmbH i Fichtner 
GmbH & Co.KG / Poyry Energy Ltd. Већ је 

завршено вредно-
вање по основу 
основних инфор-
мација понуђача, 
а тренутно је у 
току вредновање  
техничких пону-
да, након чега ће 
се изабрати неза-
висни консултант. 
Прелиминарним 
с а гл ед а в ањем 
обима читавог по-
сла предвиђено је 
да радови трају 
пет година, kaже 
Чизмовић.

Он такође истиче да су у Хидроелектрани 
прије расписивања тендера  организовали неко-
лико предпонудбених састанака са потенцијал-
ним извођачима који су били у прилици да оби-
ђу Електрану, одгледају техничку презентацију 
и  упознају се са условима на терену и врстама 

и обимом посла 
који предстоји.

Циљ овог 
значајног про-
јекта је, према 
ријечима Чизмо-
вића, повећање 
погонске спрем-
ности и сигур-
ности рада «Пи-
ве», а могуће је 
и повећање сна-
ге агрегата. То 
подразумијева 
реконструкцију 
и модерниза-
цију опреме и 
објеката, а обим 
и врста радова 
дефинисаће се 
уз помоћ консул-
танта, односно 
биће утврђен 
студијом изво-
дљивости са 

идејним пројектом који мора усвојити Елек-
тропривреда, објаснио је Чизмовић.

У наставку разговора директор Елек-
тране осврнуо се на редовне активности у 
склопу којих су планирали значајне грађе-

винске и машинске радове ради одржавања 
погонске спремности постројења. У плану 
је, наиме, ремонт сва три агрегата, и то у 
периоду од 23. јула до 23. октобра. Потпу-
на обустава рада Електране трајаће петна-
естак дана, од 8. до 22. октобра, када ће се 
урадити замјена прекидача и сабирних ра-
стављача у далеководним пољима. 

Посебно питање је наставак реализације 
обавеза Електропривреде према овој општи-
ни,  у складу са Уговором из 1975. године 
о ублажавању посљедица, изазваних свим 
оним што је језеро учинило на угрожава-
њу компактне животне средине и стварању 
услова за нормално одвијање живота и рада 
у Плужинама. Чизмовић је  и овом прили-
ком подсјетио да је Електропривреда у зад-
њих пет до шест година асфалтирала око 80 
километара локалних и регионалних путева 
у свим мјесним заједницама на подручју 
Плужина. У ове сврхе ЕПЦГ је, како је ка-
зао, издвојила преко пет милиона еура, а пре-
остало је да се у овој години асфалтира још 
свега неколико километара пута. Обавеза 
Електропривреде је и изградња постројења 
за пречишћавање фекалних и индустријских 
отпадних вода, кружне саобраћајнице, уређе-
ње насеља према урбанистичком плану.

- Направили смо листу преосталих обаве-
за које ћемо усагласити са општином и форму-
лисати уговоре са нјом, које ћемо настојати да 
испоштујемо. Наравно, утврдиће се и приори-
тети, динамика и рокови изградње, у зависно-
сти од темпа обезбјеђења финансијских сред-
става у складу са бизнис плановима ЕПЦГ, 
казао је Чизмовић.

Б.М. 

Х Е   “ П И В А “

Предстоји реконструкција 
и модернизација

 Кредит у износу од 36 милиона еура, добијен од KfW банке 
посредством њемачке Владе, а радови ће трајати пет година

 У току избор независног консултанта, након чега предстоји 
дефинисање дјелова опреме које треба реконструисати

ПРОИЗВОДЊА ЗНАТНО МАЊА ОД ПЛАНИРАНЕ
Хидроелектрана “Пива” је у прва два мјесеца ове године произ-

вела 68 милиона 831 хиљаду киловатсати електричне енергије, што 
у односу на план за овај период износи 33,7 одсто.

Ову годину су почели са релативно ниском котом акумулационог 
језера (енергетска вриједност акумулације на почетку године је изно-
сила 100.800.000 kWh, a планирана је била 156.000.000 кWh), али је 
захваљујући повољној хидролошкој ситуацији (средњи доток у фе-
бруару је био 63,22 м3/s), енергетска вриједност акумулације на крају 
фебруара износила 168.280.000 kWh, што је 2,8 пута више од планира-
не, истакао је директор ХЕ «Пива» Драган Чизмовић.

Стога је, додао је, у јануару и фебруару ове године производнја 
Хидроелектране била знатно испод планиране, док је акумулисана 
енергија у језеру изнад планиране.

Оваква производња је, према његовим ријечима, послједица 
ниске коте акумулационог језера на почетку године, те смањених за-
хтјева ЕПС-а за производњом електричне енергије, док је погонска 
спремност агрегата одржавана на високом нивоу.

Иначе, од почетка године, закључно са 12. мартом, ХЕ “Пива” је про-
извела 102.042.000 кWh електричне енергије, казао је Чизмовић.

 Брана ХЕ “Пива”
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П оводом недавног потписивања 
Уговора о дугорочној сарадњи 

ЕПЦГ и ЕТФ-Подгорица, о чему смо 
информисали у прошлом броју Ли-
ста, почетком марта разговрали смо 
са актуелним деканом тог факултета 
проф. др Здравком Ускоковићем ко-
ји на одсјеку Енергетике ЕТФ-а преда-
је Теорију система аутоматског упра-
вљања, а на Машинском факултету 
Аутоматско управљање и Дискретни 
систем аутоматског управљања.

Интересовали смо се, наиме, да 
ли је почела реализација Уговора и 
на којим питањима и принципима.

Истакавши да је на ЕТФ-у ини-
цијатива руководства ЕПЦГ о обнављању сарадње 
са задовоњством прихваћена, као и да се приликом 
потписивања уговора у Управној згради ЕПЦГ у 
Никшићу  осјетила добра воља и повољна атмосфе-
ра од стране тог руководства да се она интензивира, 
професор Ускоковић нам је казао да је одмах након 
потписивања Уговора формирано Координационо 
тијело од по два представника ЕПЦГ и ЕТФ-а. У 
овом тијелу испред Електропривреде су Срђан Ко-
вачевић и Владо Вујовић, а испред ЕТФ-а проф. др 
Здравко Ускоковић и проф. др Илија Вујошевић. 

Координационо тијело је почетком марта има-
ло први састанак на којем је утврђен Пословник о 
раду овог тијела и разматране неке идеје које би се 
детаљније разматрале у оквиру ове сарадње. Наиме, 
договорена су неколика питања. 

Прво, да се у догледно вријеме, како то објектив-
не околности буду налагале, организује округли сто 
на ЕТФ-у, на актуелну тему приватизације Електро-
привреде. На том скупу позвали бисмо релевантне 
људе из Црне Горе и окружења и на компетентном 
нивоу размотрили могуће посљедице за Црну Гору и 
све што произлази из тог важног питања, од економ-
ских, техничких и других аспеката. То би, у ствари, 
био научни скуп на којем би се баратало чињеница-
ма, фактима, подацима које би презентовали компе-
тентни људи. То је у нашем плану једна од првих 
активности Координационог тијела, уколико нас до-
гађаји не претекну па се то заврши прије него што ми 
будемо у стању да позовемо стручњаке са стране (из 
Словеније, Србије, Хрватске) и одржимо скуп.

Друга тема би била иновација дистрибутивних 
мрежа по регионима. Везано с тим, договрили смо 
се да се ресурси и ЕФФ-а и ЕПЦГ на неки начин об-
једине, да људи са ЕТФ-а могу да инсталирају неке 
од софтвера које Електропривреда има и обрнуто, 
да се све од прописа, односно документације, као и 
софтвера које посједује  ЕТФ стави на располагање 
ЕПЦГ да би се направила интеракција која дугороч-
но може да да одређене резултате, посебно због чи-
њенице да ЕТФ има одређени број постдипломаца 
из ЕПЦГ који су сигурно мотивисани да одређене 
проблеме који постоје у ЕПЦГ, а који могу да буду 
тема магистарских и докторских радова, «пренесу» 
на Факултет гдје би се уз менторство и ангажман љу-
ди са Факултета могли компетентније рјешавати. 

Трећа ствар би била укључивање професора 
ЕТФ-а у разне пројекте, и то од најнижих до нај-
виших нивоа, који су стратешки везани за одређе-
не планове ЕПЦГ, гдје би они, наравно, заједно са 
стручњацима ЕПЦГ, за рјешавање појединих пита-
ња били чланови одређених комисија, пројектан-
ских група и ревизионих комисија и тако, у складу 
са својим могућностима и расположивим временом 
допринијели развоју и модернизацији Електропри-
вреде, рекао нам је проф. Ускоковић и додао:

- Поред наведеног, постоји и много 
других питања на којима ће се развија-
ти наша сарадња, а поменули смо само 
прве, стратешке  и најзначајније у овом 
тренутку у које се уклапају и разне дру-
ге активности. Но, све ће то ићи одређе-
ном динамиком. Уосталом, очекујемо 
да нас ЕПЦГ ускоро упозна са неким 
својим плановима, као и са планира-
ном  динамиком рјешавања одређених 
проблема који су у ЕПЦГ идентифико-
вани, а ми ћемо све од себе дати када се 
укључимо у рјешавање тих проблема. 

- Наравно, у погледу дугорочне са-
радње разматрано је и питање да она 
не буде једносмјерна, тј. да само профе-

сори ЕТФ-а не учествују у пројектима ЕПЦГ него да 
сарадња буде и у обрнутом смјеру, тј. да ЕТФ ангажује 
људе из ЕПЦГ, који имају формалне квалификације, у 
наставни процес, било кроз форму лабораторијских вје-
жби, било кроз форму учешћа у комисијама за диплом-
ске и магистарсе радове, или кроз повјеравање дијела 
наставе. Мислим да је то одлична идеја, с обзиром да 
је ријеч о сарадњи која је цијело вријеме од настанка 
Електротехничког факултета  недостајала, иако је, исти-
ни за вољу, што морамо и овог пута, као и увијек што 
истичемо, нагласити да је ЕПЦГ оснивач ЕФТ-а.

Ослањање на сопствене кадрове

Ј една страна ове приче могла би да се односи и 
на корист од коришћења знања које постоји у Цр-

ној Гори. Генерално гледајући, то до сада није био 
случај у довољној мјери, већ се махом форсирају екс-
перти са стране. Мада ја не тврдим да ЕТФ може све 
сам да уради, али могу  да тврдим, генерално, и у то 
сам убијеђен, да се 20 или 30 одсто средстава која се 
дају другима да Универзитету, да би он то једнако 
квалитетно урадио као и странци који се ангажују, 
за много веће паре. То би дугорочно користило Цр-
ној Гори, с једне стране што би се направила добра 
сарадња или интеракција између црногорске привре-
де и Универзитета, и, с друге стране, што Црна Гора 
не би зависила од којекаквих експерата из иностран-
ства за чије су ангажовање потребна значајна сред-
ства. Јер, нико нема готова рјешења, увијек се у току 
експлоатације мора негдје интервенисати, било да 
је ријеч о програму, или хардверском рјешењу. Зато 
је боље имати своје људе за такве интервенције не-
го прибјегавати довођењу других. То би могао бити 
важан разлог за ову сарадњу између ЕПЦГ и ЕТФ-а, 
па смо разговарали и у том правцу с циљем да се за 
коришћење софтвера које посједујемо и ми и ЕПЦГ, 

јер има и оних који су неактивни,  обуче наши људи 
са Факултета и из ЕПЦГ. Такође је разговарано и о 
заједничкој набавци неких најновијих софтвера, без 
којих се данас не може пројектовати, што може уро-
дити коришћу и за једну и за другу страну. Ја сам 
потпуно сигуран у финансијске и друге дугорочне 
ефекте ослањања на сопствене кадрове и њихово 
знање, јер, ако наши људи могу да објављују своје 
научне радове о најсуптилнијим научним проблеми-
ма у најеминентнијим свјетским часописима, онда 
је, елементарно логично да се они могу бавити и 
проблемима који су директно наши и који су сасвим 
сигурно на нижем нивоу од проблематике са којом 
се они баве у свом научном ангажману. Али, за то 
наравно, треба имати мотив. При том је добро и то 
да и макар десет одсто посла ураде наши људи, с об-
зиром да сам ја присталица еволуционих процеса и 
не мислим да се све може урадити за неколико дана, 
каквих има обећања, каже Ускоковић.

Јануарски потреси имају предисторијат

Ч ињеница је да је Електропривреда, као јавно 
предузеће, годинама, па и деценијама била 

амортизер социјалних прилика у Црној Гори. Преко 
ње су вршене разне компензације, пеглани дугови 
и сл. што практично више свако зна, као што је та-
кође познато да ел. енергија у годинама велике ин-
флације  није уопште плаћана. И то је један од раз-
лога што су сви ресурси са којима располаже ЕПЦГ 
у знатној мјери израубовани јер су те друштвене 
околности ишле директно на рачун саме супстанце 
Електропривреде. Добро је познато колика је била 
вриједност   наплате ел. енергије у ситуацији да ако 

се данас уплати 100 милијарди, то 
сјутра не вриједи ни хиљаду динара, 
а то значи да је ЕПЦГ, практично, 
функционисала без наплате свог про-
извода и својих услуга. Тако би се и 
данашња дешавања могла назвати по-
сљедицом и тих дешавања, али, сва-
како, и неких других питања, прије 
свега развојног карактера. 

- Што се тиче потреса због јану-
арских рачуна, Ускоковић је казао да 
не знам о чему је ту стварно ријеч и 
није коментарисао, али, оно што се 
види и голим оком, додао је, убијеђен 
сам да у свему овоме постоји неки 
предисторијат, односно да јануарски 
рачуни нијесу посљедица само јануар-
ске потрошње ел. енергије и увезене 
струје у том периоду, него је прије ри-

јеч о низу параметара који су довели до тога. 

Приватизација у крајњој нужди

У вези продаје Термоелектране, па и привати-
зације цијеле Електропривреде, такође је 

казао немам довољно података на основу којих 
би могао дати прецизну оцјену, него је, опет гене-
рално, рекао да стратешке ресурсе, као што су ел. 
енергетски објекти, ниједна држава не би требало 
да продаје, осим у крајњој нужди. За то, он сматра, 
да треба ангажовати сву памет којом располаже Цр-
на Гора, да би се ово питање озбиљно претресло 
и одговорно сагледале све позитивне и негативне 
стране и једног и другог рјешења, након чега би се, 
с обзиром да је ријеч о националним ресурсима ко-
је ниједна држава лако не продаје, донијела одлука, 
рекао нам је, на крају, проф. др Здравко Ускоковић, 
коме дугујемо захвалност на љубазно прихваћеном 
позиву за овај разговор.

Ж.Ћ.

    ПРОФ. ДР ЗДРАВКО УСКОКОВИЋ, ДЕКАН ЕТФ - ПОДГОРИЦА

Повољна клима за научно-стручну сарадњу
Договорена прва стратешка и најзначајнија питања на којима ће се сарадња развијати

проф. др Здравко Ускоковић

ТРАЈНА ЗАХВАЛНОСТ ОСНИВАЧУ
ЕПЦГ је фундаментални оснивач ЕТФ-а и да није било Електро-
привреде не би ни Факултета било, јер су тада челни људи ЕПЦГ, 
међу којима Мишо Велашевић, Мојсије Лазаревић, Милинко 
Шарановић и да их не помињем све, у највећој мјери обезбије-
дили материјалне услове, форсирали усавршавање кадрова и 
били та неопходна веза између ЕПЦГ и ЕТФ-а, што ЕТФ никада 
не би смио нити може да заборави. То је историјска чињеница, 
јер је 1961. године ЕТФ само формално основан од стране Скуп-
штине РЦГ, али иза сцене тог чина је  незаборавни ангажман 
челних и других људи у Електропривреди који су својом визи-
јом да Црној Гори треба Електротехнички факултет доприније-
ли да се тај корак учини много прије него што би вјероватно 
био учињен. То је нешто што ЕТФ памти, и то је чињеница која 
је неоспорна и која ће увијек бити катализатор наше сарадње, 
иако је она у одређеним периодима имала извјесне осцилаци-
је, истакао је Ускоковић.
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П овећани јануарски рачуни за стру-
ју, односно анализа утицаја овог 
повећања на стандард грађана 

била је једина тема 9. ванредне сједнице 
Вијећа Савеза синдиката Црне Горе, одржа-
не 28. фебруара у Подгорици, којој су при-
суствовали потпредсједник Владе Вујица 
Лазовић, министар за економски развој 
Бранимир Гвозденовић, помоћник мини-
стра здравља и социјалног старања Жељко 
Вуковић, предсједник Одбора директора 
Електропривреде др Радомир Миловић, 
директор ФЦ Снабдијевање Миленко Ву-
јичић, представници Регулаторне агенције 
за енергетику Драган Бојовић и Бранко 
Котри, представници Уније послодаваца 
Предраг Митровић и Иван Митровић и 
директор МАНС-а Вања Ћаловић.

Током четворочасовне сједнице пред-
станици Владе и Електропривреде поново 
су детаљно и прецизно објаснили разлоге 
за повећање јануарских рачуна за струју, 
а Вијеће ССЦГ је у потпуности подржало 
јавно изречен став премијера Жељка Шту-
рановића да европске цијене ел. енергије 
у Црној Гори морају подразумијевати и 
европске плате и стандард грађана. Вијеће 
је предочило захтјеве Синдиката са сједни-
це од 23. фебруара о којима Влада тек треба 
да расправља и да се изјасни, након чега ће 
Синдикат донијети одлуку да ли ће се пред-
узимати радикалније мјере, као што су по-
зив на грађанску непослушност, протест и 
штрајк.

У том слмислу Вијеће ССЦГ тражи да 
свако повећање цијене електричне енергије 
неминовно прати и повећање минималне 
цијене рада, да Влада плати разлику у ци-
јени увезене и енергије из домаћих извора, 
да се утврди «блок тарифа», тј. нужна коли-
чина ел. енергије по домаћој цијени ради 
адекватне заштите стандарда најугрожени-
јих грађана и да се хитно изради породич-
ни социјални картон, као и да се кроз соци-
јално партнерство Синдиката, послодаваца 
и Владе почну рјешавати оваква значајна 
питања, а приватизација Електропривреде 
одложи до побољшања стандарда грађана.

Сједницу су обиљежиле оштре дискуси-
је синдикалних представника који су пита-
ли ко има право да повећава сиромаштво 

већине грађана којима је потрошачка корпа 
постала имагинација и како је могуће да 
се потрошачима ел. енергиија нуди по јед-
ној а наплаћује по другој цијени? Упућен 

је позив Влади да испоштује члан 1. црно-
горског Устава да је Црна Гора држава со-
цијалне правде и да добро процијени да ли 
ће приватизација Електропривреде 
побољшати стандард грађана или 
их гурнути у још теже социјално 
стање.

Грађани не могу 
плаћати скупу струју

П редсједник ССЦГ Данило 
Поповић казао је да је Син-

дикат још у јуну прошле године 
упозоравао да се одложи најављено 
повећање цијене ел. енергије док се 
не створе услови да је грађани могу 
платити, јер поскупљење струје по-
влачи и поскупљење основних жи-
вотних намирница, што би угрози-
ло ионако низак стандард грађана.

- Већ 15 година чекамо да Влада 
испуни обећање и уради породични 
социјални картон у Црној Гори, јер 
због неадекватних података социјал-
ну помоћ примају и они којима она 
не треба. Грађани плаћају високу 
цијену транзиције која се већ деце-
нију и по одвија на њихов рачун а 
у корист појединаца. Зато они више 
немају од чега да плаћају рачуне, ка-
зао је Поповић који је поручио креа-
торима економске политике да нађу 

стратешка рјешења  јер у Црној Гори нијесу 
изабрани да заступају европске цијене већ 
да воде политику у интересу грађана и избо-
ре се за европски стандард који су одавно 

обећали. Он је изјавио да про-
сјечна плата у Црној Гори није 
ни минимум минумума четво-
рочлане породице и да више не-
ма рупа на каишу који грађани 
годинама стежу, због чега се не 
може даље.

Директор МАНС-а Вања 
Ћаловић изразила је задовољ-
ство због подршке Синдиката 
грађанима Црне Горе. Она је 
казала да  социјална политика 
Владе није одржива јер није 

утемељена на реалним процјенама и истра-
живањима. Ако је граница апсолутног сиро-
маштва 117 еура по особи мјесечно, зашто 

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ССЦГ  -  РАЗМАТРАНИ 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВИСОКИХ ЈАНУАРСКИХ РАЧУНА

Траже блок тарифу 
и социјални картон

Кроз социјално партнерство Синдиката, Владе и Уније послодаваца треба 
рјешавати питања од есенцијалног значаја за грађане, а приватизацију одло-
жити до повећања стандарда грађана

Са ванредне сједнице Вијећа ССЦГ

П овећање јануарских ра-
чуна за струју резултат 

је склопа више неповољних 
околности – додатног увоза 
по веома високим цијенама, 
два застоја пљеваљске Тер-
моелектране због недостатка 
угља и повећане потрошње 
ел. енергије, казао је Радо-
мир Миловић, предсједник Одбора директора 
Електропривреде уз напомену “да се јануар није 
десио сада, десио би се неког јула или августа, 
или наредног јануара”. Он је поручио да је пред 
нама период дефицита ел. енергије, која ће мора-
ти да се плаћа према реалним трошковима. 

- Мора се у Црној Гори што прије постићи 
договор око градње новог извора ел. енергије 
да би за пет година имали нову електрану, као и 
договор како да се рјешава дефицит који ће се у 
наредном периоду само повећавати због раста 
дистрибутивне потрошње, рекао је Миловић 
потврдивши да постојећи тарифни систем има 
недостатака, али ће нови правилник о тарифа-
ма који ће ускоро ступити на снагу, дефинисати 
пуну равноправност директних и дистрибутив-
них потрошача. 

НЕОПХОДАН НОВИ
ИЗВОР ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 

Др Радомир Миловић
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је граница Владиног социјалног програма 
100 еура и колико би било корисника соци-
јалне помоћи да је ова граница помјерена за 
десетак или 20 еура?

- Од јануарских рачуна за ел. енерги-
ју Влада је по основу ПДВ-а приходовала 
преко четири милиона еура, па је просто не-
схватљиво да њихова прва мјера није била 
смањење рачуна по овом основу. Симболич-

на помоћ најугроженијима није рјешење 
проблема већ покушај да се купи социјални 
мир на кратки рок, рекла је Ћаловићева до-

дајући да грађани траже да имају приори-
тет у својој држави и да им се омогући при-
стојан живот достојан човјека. Она је пред-
ложила да Влада у сарадњи са Синдикатом  
и Унијом послодаваца дефинише озбиљну 
дугорочну политику и одржива рјешења у 
корист црногорских грађана који плаћају 
порез овој држави.

Предсједник Уније послодавац Предраг 

Митровић оцијенио је да је проблем јануар-
ских рачуна толико велики да Унија готово  
не може да обавља редовне послове због 

притиска малих и средњих предузећа која 
плаћају струју два до три пута скупље од зе-
маља у окружењу, због чега су, по његовој 
оцјени угрожени више и од самих радника 
и грађана. Због тога ова предузећа која су 
генератор развоја у Црној Гори не могу би-
ти конкурентна чак ни у окружењу. Он је 
казао да су на састанку са представницима 
Агенције за енергетику и Електропривреде 
наишли на разумијевање и добили објашње-
ње да ће се примјеном новог правилника о 
тарифама њихова ситуација значајно побољ-
шати, јер ће отпочети процес релаксације 
предузећа и постепеног укидања унакрсног 
субвенционирања. 

Миленко Вујичић, директор ФЦ Снаб-
дијевање је казао да се обрачун додатних 
трошкова за увезену ел. енергију ради  у 
складу са тарифним ставовима из 2003. го-
дине које је донијела Регулаторна агенција 
за енергетику, и то тако што се очитана по-
трошња помножи са тарифним ставовима. 
Он је објаснио да енергију која се није мо-
гла у том мјесецу обезбиједити из домаћих 
извора треба надокнадити новчано, одно-
сно да се мора надокнадити разлика изме-
ђу трошкова које је ЕПЦГ имала због увоза 
енергије и тарифних ставова који су прет-
постављали да је та енергија произведена 
у Црној Гори.

- Кад се новчано утврди тај износ, онда 
се одреди проценат и на тај начин се долази 
до коначног рачуна. На висину тог процен-
та утичу двије компоненте - количина која 
ће бити увезена и цијена по којој ће се ел. 
енергија увести, рекао је Вујичић додајући 
да је у 2006. години увезено око 37 одсто а 
у 2007. планиран  је увоз од око 40 одсто, 
односно да је  увоз повећан искључиво због 
пораста дистрибутивне потрошње, а да су 
сви велики потрошачи планирани на истом 
нивоу као претходних година. Поред тога, 
како је казао, дошло је до драстичног пове-
ћања цијена ел. енергије на тржишту, тако 
да је у 2005. години просјек био 37 еура, у 
2006. 44,5, а у 2007. 65,25 еура, мада је овај 
проценат варирао од мјесеца до мјесеца.

Помоћ најугроженијима

Ж ељко Вуковић, помоћник министра 
рада и социјалног старања у Влади 

Црне Горе образложио је програм Влади-
не помоћи социјално најугроженијим ка-
тегоријама сходно Закону о социјалној и 
дјечјој заштити. Он је казао да ће се помоћ 
у износу од 20 еура мјесечно у периоду 
од три мјесеца исплаћивати корисницима 
материјалног обезбјеђења породице, кори-
сницима дјечје инвалиднине, корисницима 
његе и помоћи другог лица, корисницима 
смјештаја у другу породицу, пензионери-
ма чија су примања нижа од 100 еура, ко-
рисницима права на материјално обезбје-
ђење бораца, незапосленима који користе 

М инистар за економски развој 
Бранимир Гвозденовић 

казао је да је поред програма по-
моћи најугроженијим грађанима у 
наредних неколико мјесеци, Влада у 
својој економској политици за 2007. 
годину прецизно дефинисала обаве-
зу Министарства рада и социјалног 
старања да припреми посебан про-
грам који треба да умањи проблеме који 
су везани за промјене у цјеновном односу 
ел. енергије. Подсјећајући да у ЦГ има око 
280 хиљада потрошача, Гвозденоцић је ре-
као да је просјечни рачун за ел. енергију 
у претходној години био 16,74 еура, а про-
јектовани рачун за 2007. годину је око 20 
еура. То је, према његовим ријечима  пове-
ћање које је ипак усклађено са одређеним 
позитивним промјенама у економском и 
социјалном систему Црне Горе. Ипак је про-
сјечни јануарски рачун био значајно изнад 
пројектованог и износио је 29 еура, па је у 
складу са тим Влада ЦГ одмах реаговала са 
поменутим програмом.

- Прецизно су саопштени разлози због 
којих је у јануару Електропривреда испо-
ставила онако високе рачуне за ел. енер-
гију. Такође је саопштено да није било 
субвенција између великих потрошача, 
тј. Комбината алуминијума и домаћинста-
ва. КАП је пословни систем који у бруто 
друштвеном производу учествује више и 
од туризма који је наша приоритетна гра-
на, рекао је Гвозденовић додавши да су и 
мала и средња предузећа која имају јако 
велике рачуне у веома неповољном поло-
жају због чега им се морају обезбиједити 
бољи услови, везано за цијену ел. енерги-
је да би се обезбиједила конкурентност 
наших производа и добра позиција на 
тржишту. Зато је, како је казао министар 
Гвозденовић, Синдикат право мјесто да 
се размотр ови проблеми, јер су они пред-
ставници радника чије интересе су дужни 
да штите, али и привредних субјеката у ко-
јима се зарађују плате и обезбјеђује еко-
номски развој Црне Горе. 

- Домаћинствима се, према информа-
цијама Регулаторне агенције за енерге-

тику, није мијењала цијена ел 
енергије из домаћих извора 
од 2003. године, док је  за КАП 
цијена домаће струје повећана 
три пута, нагласио је Гвоздено-
вић подсјетивши да  Комбинат 
алуминијума, који запошљава 
3,5 хиљада радника,  раније 

није увозио ел. енергију, већ је  
претходна Влада обезбиједила да ова ко-
мапнија сада увози 37 одсто ел. енергије 
из иностранства, у 2009. години увозиће 
преко 50 одсто, а 2010. све потребне коли-
чине, што ће створити услове за постепе-
но додатно растерећење других дистри-
бутивних потрошача. Поред тога, како је 
казао, КАП не дугује Електропривреди 
чак ни посљедњи рачун, што и те како до-
приноси стабилности ЕЕС ЦГ. 

Гвозденовић је демантовао тврдње 
МАНС-а да је Уговор о приватизацији 
Комбината пословна тајна, рекавши да 
је у његовој припреми учествовало пре-
ко 50 људи, тј. осам радних група из раз-
личитих сектора, затим менаџмент ком-
паније, а на свим састанцима тендерске 
комисије на којима се расправљало о син-
дикалним питањима, присуствовали су 
представници Синдиката. Он је посебно 
нагласио да је Црној Гори неопходан ста-
билан и  квалитетан енергетски систем, 
као гарант развоја ове државе, због че-
га се морају извршавати обавезе према 
Електропривреди. А обавеза Владе је да 
припреми адекватан социјални програм 
који ће обезбиједити да се ријеше про-
блеми,  везано за најугроженије грађане 
у Црној Гори. 

Министар Гвозденовић искористио је 
прилику да нагласи да је основна димен-
зија развоја енергетике у Црној Гори вало-
ризација расположивих ресурса и изград-
ња нових енергетских субјеката.

- Према Стратегији развоја енергети-
ке један од елемената који треба да обез-
биједи смањење потрошње ел. енергије 
је енергетска ефикасност, као и оптимиза-
ција коришћења енергије на један квали-
тетан начин, рекао је Гвозденовић.

ВАЛОРИЗОВАТИ РАСПОЛОЖИВЕ РЕСУРСЕ

Бранимир Гвозденовић

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ССЦГ  -  РАЗМАТРАНИ 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВИСОКИХ ЈАНУАРСКИХ РАЧУНА
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право на новчану накнаду, незапосленима 
којима је престало право на новчану накна-
ду а старији су од 40 година и брачним па-
ровима који се налазе на евиденцији Заво-
да за запошљавање, као и индивидуалним 
пољопривредним произвођачима уз редов-
на примања за тај мјесец. Влада је, како 
је казао Вуковић, за ове намјене (75.342 
корисника помоћи) издвојила 4 милиона 
150 хиљада еура.

Потпредсједник Владе Вујица Лазовић 
казао је да су јануарски рачуни били удар 
на буџет грађана и пердузетника, али, «чи-
њеница је да су у задњем кварталу 2006. 
године лоша хидрологија и затварање ну-
клеарке у Бугарској проузроковали велики 
енергетски дефицит у региону, због чега је 
цијена струје буквално подивљала, а Елек-
тропривреда је, да би избјегла рестрикције, 
морала да увози додатне количине». 

- Други велики проблем је огроман дефи-
цит ел. енергије у Црној Гори који је дуго-
рочног карактера и који не можемо брзо рије-
шити, због чега морамо размишљати шта да 
предузмемо до 2009. године, кад се очекује 
да ће ући у погон одређени нови капацитети 
у региону који ће утицати, како на сигурност 
тржишта ел. енергије, тако и на цијене, ре-
као је Лазовић додајући да је један од разло-
га за оваква дешавања и дугорочна политика 
која је вођена према ЕПЦГ у коју се више 
од 30 година нијесу улагала значајнија сред-
ства, а преко цијене ел. енергије годинама се 
водила социјална политика.

Он је казао да је за Владу приоритет 
континуирано снабдијевање потрошача ел. 
енергијом и подношљиве цијене, па ће се у 
том смислу тражити рјешења. Подржао је 
идеју која је шпотекла од Уније послодава-
ца да се формира релевантно тијело од пред-
ставника Владе, ЕПЦГ, Регулаторне агенци-
је, Уније послодаваца, Синдиката које ће 
контролисати овај процес у наредном пери-
оду. Јер, како је казао, ни Електропривреда 
ни Влада  нијесу ово намјерно урадили сво-
јим грађанима. Проблем постоји, као и ап-
сурд да је Црна Гора од свог огромног  ХЕ 
потенцијала искористила  само 17 одсто.

- Ја сам против изградње ХЕ Бук Бије-
ла, али постоје у Црној Гори друга квали-
тетна рјешења која неће угрозити екологи-
ју, а помоћи ће у рјешавању проблема са 
ел. енергијом, односно даће шансу Црној 
Гори да уђе у зону енергетског суфицита, 
јер ће струја бити и те како тражена роба 
на европском тржишту у наредном пери-
оду, због процјена да ће до 2015 године 
енергетски дефицит у Европи износити 21 
одсто, казао је Лазовић.

Што се тиче приватизације ЕПЦГ, он је 
са аспекта потпредсједника Владе изјавио 
да ће се вјероватно тражити рјешења која 
неће подразумијевати комплетну привати-
зацију Електропривреде, јер се неће ништа 
радити против интереса државе и грађана 

Црне Горе која је недовољно развијена и си-
ромашна држава. Лазовић је затим најавио 
да су у току активности око изараде соци-
јалног картона грађана, које ће ускоро бити 
завршене, да би се избјегла апсурдна ситуа-
ција да се помоћ даје неком коме не треба, 
а да они који су заиста социјални случај не 
добију ништа.

Драган Бојовић, предсједник Одбора Ре-
гулаторне агенције за енергетику изнио је 
додатна објашњења и тумачења примјене 
законских одредби за утврђивање цијена и 
тарифа за електричну енергију. 

- Општи економски принцип при утвр-
ђивању цијена је да сви потрошачи плаћа-
ју по тарифама  које одражавају трошкове 
ел. енергије и пружања услуга. То значи 
да потребе за све тарифне купце морају 
бити једнако расподијељене, тј. у истом 
проценту на снабдијевање из домаћих 
извора и увоза, објаснио је Бојовић пре-
цизирајући да КАП од 2004. године уво-
зи трећину сопствених потреба, а ЕПЦГ 
Комбинату испоручује 2/3, или 1205 GWh 
ел. енергије из сопствених извора. За 
2007. годину КАП ће увести готово 40 од-
сто својих потреба, а Уговором је такође 
предвиђено да се испоруке Електропри-
вреде у 2009. г. смање на 904 GWh, одно-
сно у 2010. г. на 828 GWh, уз адекватно 
повећање самосталног увоза од стране 
КАП-а. Самим тим ће се, како објашња-
ва Бојовић, адекватно повећати количина 
расположиве ел. ен. из сопствених извора 
за потребе осталих потрошача. 

- Преосталом ел. ен. из сопствених 
извора од 1855 GWh у просјечној билан-
сној години ЕПЦГ покрива дио потреба 
потрошње свих осталих потрошача, гу-
битака у преносу које ови потрошачи 
плаћају и дио укупних дистрибутивних 
губитака на свим напонским нивоима, 

а ова количина ел. енергије у просјеку 
покрива 69,19 одсто бруто годишње по-
требе свих осталих потрошача, из чега 
произилази да се у свим варијантама 
управљања годишњим дефицитом води 
рачуна о недискриминаторности потро-
шача, рекао је Бојовић.

Он је саопштио да се цијена ел. енергије 
из домаћих извора није мијењала од 2003. г. 
док су цијене из увоза из године у годину 
расле, што је и утицало на повечање рачуна. 
Тако је цијена кwх увезене енергије у 2003. 
г. износила 3,24 , а у јануару 2007. г. 7,42 цен-
та. Поред тога, цијена енергије за КАП на 
прагу електране износи 3,10 центи, трошко-
ви преноса су 0,55 центи, а снабдијевања 
0,02 цента, што укупно износи 3,67 c/кWh. 
Иста је цијена на прагу електране и за дома-
ћинства, али су трошкови преноса 0,85 ц, а 
дистрибуције чак 4,48 c/кWh, што уз трошко-
ве снабдијевања од 0,86 центи износи укуп-
но 9,19 центи за kWh, казао је Бојовић. 

Према његовим ријечима, Агенција је 
утврдила тарифни пут од 5 година, и у том 
периоду доћи ће до поступног повећања ције-
на за поједине тарифне потрошаче, односно 
поступног смањења цијена за друге. Ипак, 
Бојовић је увјерен да без доброг и свеобухват-
ног социјалног програма не може бити праве 
примјене нових тарифа које су кључни фак-
тор реформи енергетског сектора. 

Вања Ћаловић казала је да они апсолут-
но подржавају предлог Синдиката да ако 
КАП плаћа цијену струје у зависности од 
профита, и грађани имају исти третман, тј. 
да им се цијена струје веже за просјечну пла-
ту, за минималну цијену рада, за просјечну 
пензију. Према њеним ријечима, грађанима 
је већ на извјестан начин уведен тржишни 
систем јер они за онај дио који се увози пла-
ћају тржишну цијену ел. енергије. 

Б.М.

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ССЦГ  -  РАЗМАТРАНИ 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВИСОКИХ ЈАНУАРСКИХ РАЧУНА

О вих дана извршном директору ЕПЦГ 
се обратио београдски Енергопројект-

Хидроинжењеринг молбом за сагласност о 
ангажовању Мирослава Перовића, дипл.-
маш.инж. из Сектора за развој на пројекту 
у тиму који врши надзор над уградњом и 
монтажом опреме у ХЕ Текезе у Етиопији, 
на период од најмање једну годину. 

Извршни директор ЕПЦГ Срђан Ко-
вачевић се, наравно, одмах сагласио са за-
хтјевом јер, овако ангажовање представља 
прилику за додатно стручно усавршавање, 
али и веома позитивну референцу, како за 
Перовића лично, тако и за ЕПЦГ у којој је 

стално запослен.
ХЕ Текезе у Етио-

пији заједнички су про-
јектовали београдски 
Енергопројект-Хидроин-
жењеринг и америчка 
компанија MWH (Mont-
gomeryWatsonHarza). 
Пројекат чине лучна бе-
тонска брана висине 185 

м, подземна мнашинска зграда 90 х 20 х 40 м са 
4  Френцис турбине по 70 MW и припадајући 
објекти, тунели и друге конструкције. Објекат 
је у фази изградње, а главни извођачи грађевин-
ских радова као и испоручиоци и монтажери 
опреме су кинеске компаније. Енергопројект 
са Харзом учествује у надзору кључних пози-
ција.                                                             

Ж.Ћ.   

АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ ИНЖЕЊЕРА ЗА РАД У ИНОСТРАНСТВУ

Признање и прилика за усавршавање
Мирослав Перовић, дипл.маш.

инж. позван за рад у надзору изград-
ње ХЕ Текезе у Етиопији

Мирослав Перовић
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Г убици електричне енергије од октобра про-
шле до марта ове године износили су 28,15 

одсто преузете енергије, што је у односу на исти 
период прошле године мање за 8,06 одсто. Губици 
за прва два мјесеца ове године били су 24,15 одсто 
преузете енергије, што је скоро за трећину мање 
(11,12 одсто) него у истом периоду лани – саопште-
но је на Конференцији за новинаре у Електропри-
вреди, одржаној 15. марта у Никшићу.

Наиме, сумирајући резултате акције “Сви 
трошимо а ко плаћа”, координатор Радне групе 

за смањење губитака ЕПЦГ Радован Булатовић 
је казао да о ефектима акције довољно говори 
чињеница да се сваким процентом смањења гу-
битака уштеде знатна материјална средства. Он 
је затим саопштио да су екипе електродистри-
буција у посљедњих пет мјесеци контролисале 
више од 12 хиљада мјерних мјеста и утврдиле 
649 неправилности на уређајима. Такође су над-
лежним тужиоцима поднешене 434 кривичне 
пријаве (242 због крађе струје, а остало због ски-
дања и повреде пломбе), док је Министарству 
за економски развој упућено 215 захтјева за по-
кретање прекршајног поступка због оштећења 
бројила и самовољног прикључења. 

- Задовољни смо постигнутим резултатима, ка-
зао је Булатовић, и вјерујемо да ће до јесени бити ис-
пуњен план - губици на мрежи испод 20 процената.

Оцјењујући тренутну ел. енергетску ситуаци-
ју повољном, главни диспечер Националног дис-
печерског центра Ранко Реџић је то поткријепио 
информацијама да су акумулације на нивоу енер-
гетског Биланса, да је допрема угља за ТЕ Пље-
вља задовољавајућа и да је дневна потрошња, за-
хваљујући неуобичајено топлом времену за ово 
доба године, знатно мања од планиране. 

- Смањење потрошње допринијело је да се 
ових дана увезе упола мање ел. енергије од Би-
лансом предвиђених количина, казао је Реџић 
додајући да ће у априлу почети планирани четво-
ромјесечни ремонт ТЕ Пљевља, али с обзиром 

да електране производе планираном динамиком 
и да погодују временске прилике, очекује се да 
ће снабдијевање бити уредно, уз стабилан рад 
електроенергетског система. 

Трошкови увоза све већи

С ретен Гојковић, директор Сектора за тргови-
ну ел. енергијом у ЕПЦГ казао је да се интен-

зивно ради на обезбјеђивању недостајућих количи-
на струје за ову годину, што су у претходна два мје-

сеца и остварили. 
Он је саопштио да 
је у јануару због изу-
зетно лоше хидроло-
гије и нестабилног 
рада Термоелектра-
не увезено 158,3 ми-
лиона kWh ел. енер-
гије или   35,2 одсто 
више него је предви-
ђено билансом, док 
је у фебруару, због 
поменутих повољ-
них околности, уве-
зено 83,5 милиона 
kWh или 11 одсто 
мање од плана. По-
зитиван тренд, како 
је казао, настављен 
је и у марту. 

Трошкови увоза ел. енергије, према ријечи-
ма Гојковића, сваке године су све већи, па је по 
том основу Електропривреда 2005. године из-
двојила 31,1 милион еура, или 14,77 одсто више 
него претходне. У прошлој години за увезену 
ел. енергију плаћено је 43 милиона, или 22,65 
одсто више него 2005, а ове године планирано 
је да се у те сврхе издвоји 80,6 милиона еура, 
што ће значити повећање тих трошкова у одно-
су на лани за око 46,4 одсто. Исто тако, претпро-
шле године просјечна цијена kWh увезене ел. 
енергије била је 3,7, прошле 4,4, а за ову годину 
уговорена је цијена од 6,5 центи. Због додатног 
увоза у јануару је киловатсат плаћан по 7,59, а у 
фебруару по 7,32 цента. Тако су трошкови увоза 
струје претпрошлог мјесеца, (за које је Електро-
привреда издвојила 12 милиона еура), повећани 
за 71,8, а прошлог (када је за то издвојено 6,1 
милон) 40,7 одсто. То је условило, како је обја-
снио Гојковић, да просјечни рачун за јануар за 
домаћинства буде 34,1 а за фебруар 24,9 еура, 
што је за 27 одсто ниже. Овог мјесеца рачуни ће 
бити нижи за још 20 процената, јер се очекује 
да ће се увести знатно мање струје него је Билан-
сом предвиђено, казао је он додајући да је за ову 
годину већ обезбијеђено 98,79 одсто потребних 
количина ел. енергије.                                                                                        

Добри резултати остварени су и у наплати 
рачуна за утрошену ел. енергију. Према прели-
минарним подацима, како је казао директор Сек-

тора за наплату у ФЦ  Снабдијевање Милош 
Биговић, остварени степен наплате за прошлу 
годину износио је 96,2 одсто. Наиме, укупна 
фактурисана реализација за дистрибутивне по-
трошаче у том периоду износила је 152,4 милио-
на еура. Категорији домаћинстава фактурисано 
је 65,6 милиона, а категорији остала потрошња 
86,7 милиона еура. Степен наплате за осталу 
потрошњу износио је чак 106,6 одсто (дуг ових 
потрошача смањен је за 5,5 милиона), а за дома-
ћинства 83,1 одсто.

Биговић је нагласио да је наплата осјетно по-
бољшана у односу на претходну годину, а успјех 
је утолико већи ако се има у виду да је готовинска 
наплата повећана за 20 милиона еура.

У јануару ове године, пак, наплаћено је 57,6 
одсто потраживања, док је просјечна фактура 
износила 34 еура, а у фебруару 60,5 одсто, а про-
сјечан рачун био је 24,9 еура. 

- Као што је већ познато, због високог из-
носа потрошачима је омогућено да пола јануар-
ског рачуна плате у фебруару, а преостали дуг 
у наредна три мјесеца, што је утицало на оства-
рени степен наплате у прошлом мјесецу, казао 
је  Биговић.

Он је навео да је ове године Електропривре-
да издала 21 хиљаду налога за искључење, лани 
је од 61 хиљаду налога реализовано 14 хиљада, 
али се свега четири хиљаде искључених грађа-
на обратило дистрибутерима  за укључење. То 
значи да, како је казао, има пуно злоупотреба и 
самовољних прикључења. 

Између потреба и могућности

Н а  Прес конференцији представљено је и ста-
ње и инвестиције на дистрибутивној мрежи 

коју чини око 19 хиљада километара кабловских 
и ваздушних водова и 3800 трафостаница. Пошто 
скоро 20 година у њу није довољно улагано, дошло 
је до диспропорције између потреба потрошача и 
могућности система да им обезбиједи уредно снаб-
дијевање. Због настојања да се та диспропорција 
смањи, прошле године је, како је навела Снежана 
Ивановић, инжењер за стратешко планирање у ФЦ 
Дистрибуција, у дистрибутивну мрежу уложено 6,9 
милиона еура, захваљујући чему су зимус смањени 
прекиди у испоруци за 36,4 одсто у односу на исти 
период лани.

Према Стартегији развоја енергетике до 
2025. године неопходно је да се за наредних 20 
година у изградњу и ревитализацију дистрибу-
тивне мреже уложи 500 милиона еура, или годи-
шње по 25 милиона. Сходно томе, ФЦ Дистри-
буција је за ову годину предвидјела улагања у 
ове намјене у износу од 22,5 милиона еура, и то 
из сопствених извора, кредита и донација. Пред-
виђена је изградња и ревитализација објеката 
у свим дјеловима Црне Горе, а посебна пажња 
је посвећена припреми за љетњу туристичку 
сезону, казала је Ивановићева додајући да су 
идентификовани објекти које је неопходно завр-
шити до почетка љета, те да ће бити започети 
изузетно важни пројекти, као што су реконструк-
ција и повећање снаге ТС Шкаљари у Котору, 
ТС Буљарица, затим двоструко напајање Будве 
на напону 35 кV, изградња ТС Зеленика, рекон-
струкција постројења 35 кV у ТС  Подгор.

Б.М. 

KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ЕПЦГ О СМАЊЕЊУ ГУБИТАКА, 
УВОЗУ СТРУЈЕ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ СИТУАЦИЈИ

До јесени губици испод 20 процената
 Добар ниво акумулација и смањење потрошње струје за 10 до 15 одсто 

због неуобичајено топлог времена за овај период, те задовољавајућа допре-
ма угља за Термоелектрану омогућили да се у фебруару у односу на јануар 
увезе двоструко мање ел. енергије, па ће и рачуни бити мањи

Са конференције за новинаре
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П рича о исходу приватизације пље-
ваљског термоенергетског комплек-

са кулминирала је посљедња два мјесеца. 
Одржани су бројни састанци енергетичара 
и рудара са званичницима Владе, представ-
ницима других надлежних институција и 
Ен плус групом ради сагледавања најбољег 
рјешења за државу и предузећа која се про-
дају. О томе говоре и стручни и политички 
тимови, медији, синдикати, чак и лаичка 
јавност, али, мишљења су супростављена. 
Многи  су скептични, не одобравају је, чак предлажу да 
се преиспитају конкретне идеје, док код других нема ди-
леме да је приватизација , ипак, најбоље рјешење. 

У контексту свега тога и радници Термоелектра-
не имају своју улогу. Шта они размишљају и какви су 
им ставови, о томе нам је, почетком марта, говорио 
предсједник Синдикалне подружнице Јован Радоше-
вић, водећи инжењер за припрему и анализ процеса 
производнје, који у ТЕ већ 15 година, од почетка про-
фесионалне каријере, ради на одговорним послови-
ма, а у овом кључном тренутку за Електрану, добио 
је повјерење радника да се бори за њихове интересе.

- У Термоелектрани, која иначе запошљава око 
350 радника, стрепе од исхода преиватизације. Међу-
тим, Синдикат не може одлучивати о томе да ли ће се 
она приватизовати или не, али ће, истрајати у захтјеву 
да радници имају што бољи социјални програм, каже 
Радошевић. Њихов захтјев према социјалном партне-
ру је да сваки радник Термоелектране, у случају тех-
нолошког вишка, поред 24 плате добије једну бруто 
зараду за сваку годину стажа.

У том смислу, Синдикална подружница ТЕ је, 
почетком марта, упутила захтјев гранском синдика-
ту енергетичара Црне Горе да што хитније уприли-
чи састанак са министром економије Бранимиром 
Гвозденовићем, везано за заштиту права запосле-
них, који им је још прошле године обећао да се ТЕ 
неће продати без сагласноси Синдиката и док се не 
уради квалитетан социјални програм који ће им га-
рантовати минимум права. 

Радошевић је, затим, истакао да пре-
говори са Русима предуго трају, а исход 
приватизације је неизвјестан, због чега је 
ситуација у ТЕ веома деликатна, као и да 
све то брине сваког грађанина Пљеваља, 
који је своју судбину везао за овај град.

- У евентуалном купопродајном 
уговору мора се прецизно дефинисати и 
обавеза будућег власника да инвестира у 
нови блок електране, екологију и систем 
топлификације града Иначе ће без ових 

инвестиција Пљевља постати „мртав град“, што не 
заслужује, јер је познато шта ТЕ и Родник угља зна-
че за Црну Гору, нагласио је инж. Радошевић.

Он се, овом приликом, осврнуо на дефицит ел. 
енергије и на цијену која утиче на стандард грађана, 
али је увјерен да ће ЕПЦГ наћи најбоља рјешења за 
Црну Гору и Пљевља, а смим тим остала један од 
најчвршћих темеља државе.

Иначе, синдикална подружница пљеваљске елек-
тране највише је ангажована на хуманитарним пита-
њима, посебно када се ради о помоћи за лијечење и 
друге потребе радника и њихових породица, а брину 
и о стамбеној проблематици. У том смислу, упућен је 
захтјев пословодству Предузеће да се, сходно Колек-
тивном уговору, регулишу стипендије дјеци премину-
лих радника, а тим породицама, такође ће бити доди-
јељена једнократна помоћ из средства од чланарине 
или других извора, као што је, нпр. продаја старог 
жељеза које се налази у кругу објекта. 

Везано за стамбену проблематику Радошевић 
каже, да су чланови Синдикалног руководства са 
пословодством ЕПЦГ, на фебруарском засиједању, 
коначно усагласили спорне одредбе Правилника о 
стамбеним питањима, а најбитнија измјена односи 
се на цијена м2 стана која ће бити одређена, након 
процјене Завода за статистику Црне Горе. Поре. До 
краја марта требало би да се распише конкурс за 
расподјелу кредите, и то, за ову и претходне двије 
године, закључио је Радошевић.

Б.С.

Т ермоелектрана "Пљевља" је у фебруару ради-
ла стабилно, без застоја и произвела више од 

плана. Према ријечима тех. директора Добрила 
Гачевића, Електрана је умјесто планираних 107, 
произвела 110 милиона киловатсати струје, или 7 
одсто више од плана, за шта је потрошено 140 хи-
љада тона угља. Испуњењу плана, допринијело је 
уредно снабдијевање угљем, чије су се залихе на 
депонији ТЕ "кретале" око 30 хиљада тона. 

Иначе, Електрана није радила због недостат-
ка угља од 30. децембра до 9. јануара и од 25. ја-
нуара до почетка фебруара. У јануару је умјесто 

планираних 110 милиона киловатсати ел.енергије 
произведено нешто преко 61 милиона кWh струје, 
односно укупно за прва два мјесеца 176 милиона.

Термоелектрани предстоји обиман годишњи 
ремонт опреме и постројења, један од већих захвата 
послије  прве фазе реконструкције котловског по-
стројенја које је урађена прије четири године. Ово-
годишњи ремонт је предвиђен од првог априла и у 
трајанњу од четири мјесеца. Планирани су радови 
на главној опреми блока- котлу, турбини, генератору, 
као и модернизација система контроле и управљања. 
Припреме за ремонт су у току, али у Термоелектра-

ни сматрају да би он био квалитетнији уколико би 
почео мјесец дана касније, него што је планирано, о 
чему треба да одлучи Одбор директора ЕПЦГ.

Б.С.

  ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ПЉЕВЉА

У фебруару премашен 
план производње

 У току опсежне припреме за годишњи ремонт

   СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

Стрепе од исхода приватизације
 

 

П роцес приватизације ТЕ (власништво 
ЕПЦГ) и 31,1 одсто Рудника угља у 

Пљевљима, до сада најсложенија трансакци-
ја у Црној Гори, дуго траје, јер је први тендер 
расписан 20. маја 2005.године. Преговори са 
потенцијалним купцем руском Ен плус гру-
пом, који су били застали због цијене струје 
из ТЕ након продаје, настављени су почет-
ком марта, Руска компанија је прихватила за-
хтјев Владе, односно Тендерске комисије да 
комплетна производња струје из ТЕ иде за 
потребе КАП-а. Договор са потенцијалним 
купцем, требало би да утиче на смањење ци-
јене ел. енергије из домаћих извора, сматра 
Бранимир Гвозденовић, шеф преговарач-
ког тима за продају пљеваљских предузећа, 
министар за економски развој. 

Челни људи ЕПЦГ, предсједник Од-
бора директора др Радомир Миловић и 
извршни директор Срђан Ковачевић сма-
трају, да је то корак напријед у односу на 
почетне услове тендера, према којима би 
Електропривреда послије продаје купова-
ла скупу струју из Пљеваља и продавала је 
по нижој цијени КАП-у. Ипак, преговори 
о техничким детаљима са Русима тек пред-
стоје. А до тада, радни тим ЕПЦГ и Рудни-
ка угља ће завршити Анализу функциони-
сања пљеваљског енергетског система у 
случају да не дође до њихове продаје. Тај 
документ и закључци радне групе Владе 
требало би да буду нека врста платформе 
за наставак преговора са Ен плус групом.

Б.С.

НАСТАВАК 
ПРЕГОВОРА СА РУСИМА

Велики корак 
напријед у 
односу на 
почетак

Јован Радошевић
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Р еализација Електродистрибу-
тивног Пилот пројекта, који 

се као дио Пројекта  хитне стабили-
зације ЕЕС финансира из кредита 
Свјетске банке и средстава Елек-
тропривреде, приводи се крају. 

Циљ овог Пројекта је, да подсје-
тимо, смањење губитака и повећање 
наплате примјеном система аутомат-
ског очитавања и фактурисања утро-
шене електричне енергије (АМР си-
стем) у 21 одабраном трафо реону 
дистрибутивног конзума, који чини 
око 1,3 одсто укупног броја потрошача. Систем чи-
не мјерни уређаји (бројила електричне енергије), 
телекомуникациони систем и компјутерски систем 
командног центра и три удаљене радне станице.

У ту сврху је, како нам је средином марта 
рекао Драган Перуничић, водећи специјалиста 
за ЕД пилот пројекат,  од компаније “Siemens” из 
Словеније (“LandisGir” из Швајцарске) набавље-
но и уграђено  3639 бројила код свих потрошача 
у изабраним дистрибутивним трафо-реонима у 
Подгорици (1976 бројила у 10 трафо реона), Ник-
шићу (675 бројила у 6 реона), Херцег Новом ( 636 
бројила у 3 реона ) и Бијелом Пољу (352 бројила 
у два реона ). Компјутерска опрема АМР центра 
је смјештена у ЕД Подгорица, а три удаљене рад-
не станице у локалним дистрибуцијама.

- Средином децембра прошле године изврше-
но је тестирање АМР система, током кога су кон-
статовани одређени недостаци у погледу перфор-
манси које је компанија “Siemens/LandisGyr” от-
клонила, тако да је поновљено тестирање крајем 
фебруара било успјешно, каже Перуничић дода-
јући да се бројила успјешно очитавају на терену, 
осим тридесетак ових уређаја који су тренутно 
комуникационо недоступни, највјероватније због  
лоших спојева у нн мрежи.

Реализација Пројекта сложен посао

У току је, према ријечима Драгана Перуни-
чића,  тзв. тест расположивости, односно 

свакодневно тестирање система по договореној 
процедури и праћење његовог понашања у пери-
оду од 30 дана, након чега ће  бити поправљене 
мањкавости у мрежи ради постизања оператив-
ности и примопредаје система.

Упоредо са овим активностима у Електро-
привреди,  индивидуални технички консултант 
за потребе Свјетске банке ради на оцјени резул-
тата Пројекта,  као и на изради  плана за про-
мовисање тестиране технологије са предлогом 
оправданости њене даље примјене у дистрибу-
тивном сектору. Поред тога, Консултант је оба-
везан да поднесе извјештај у којем ће сумирати  
економске, финансијске, техничке, институцио-
налне, друштвене, еколошке и друге информа-
ције о Пилот пројекту, као и учешће потрошача 
у његовој реализацији. Основу за рад и оцјену 
Пројекта, како наводи Перуничић,  чиниће под-
логе и документа која су током реализације Про-

јекта рађена у дистрибуцијама и 
Јединици за имплементацију Про-
јекта, као и подаци који ће се до-
бити кроз праћење система након 
његове инсталације.

Он је истакао да је реализација 
пројекта била сложена и специфич-
на, јер је ријеч о новој технологији 
која се и у другим државама (осим 
Италије и Шведске) још увијек тре-
тира на нивоу пилот пројеката и да 
је у овај осјетљиви посао, поред 
стручњака ЕПЦГ, била укључена и 

консултантска фирма ESBI ingeenering из Ирске. 
Поред тога, претходно је, као што је познато, ра-
ђена санација средњенапонских водова и трафо-
станица 10/0,4 kV у пилот трафо реонима, као и 
скоро потпуна замјена нисконапонских водова и 
спољашњих кућних прикључака и мјерних орма-
ра код потрошача, што је захтијевало ангажовање 
обимне грађевинске 
оперативе и  запосле-
них у  дистрибуцијама 
на електромонтажним 
радовима, који су 
углавном извођени на 
посједима и објектима 
потрошача, што је тако-
ђе било отежавајуће.

Дистрибуције су, 
према оцјени Перуни-
чића, овај посао до-
бро одрадиле, посеб-
но ЕД Бијело Поље, 
па и ЕД Херцег Нови 
и ЕД Никшић, а свега 
неколико потрошача 
одбило је замјену бро-
јила, мада ће и то уско-
ро бити ријешено.

Иначе, како ис-
тиче Перуничић, већ 
током инсталације и 
подешавања уређаја 
демонстриране су све 
предности система 
– брзина у очитавању, 
тачност, могућност 
обраде енергетских по-
датака, и све те перфор-
мансе биће објективно 
и непристрастно оцијењене од стране Индивиду-
алног техничког консултанта, мада резултати до 
којих се дошло у ЕПЦГ током пробног рада говоре 
о потпуној елиминацији комерцијалних губитака 
и значајном снижењу нивоа техничких губитака 
усљед реконструкције нн мрежа и спољашњих 
кућних прикључака. 

Значајно искуство за ЕПЦГ

У наставку разговора наш саговорник 
је нагласио да је особље ЕПЦГ, поред 

упознавања са новим технологијама броји-
ла, телекомуникационих система и медија, 
софтвера АМР Центра и провођења проце-
дура набавки по правилима Свјетске банке, 
током реализације Пројекта стекло значај-
на искуства, везано за оптимизацију ниско-
напонских мрежа и трафо реона, стање и 
квалитет извођења нн мрежа и спољашњих 
кућних прикључака, локацију мјерних орма-
ра, и друго. Такође је значајан број радника 
ЕПЦГ у овом периоду обучен за инсталаци-
ју бројила  и концентратора, а петнаестак 
извршилаца за рад на удаљеним радним ста-
ницама и у АМР центру.

Јединици за имплементацију Пројекта вео-
ма значајну помоћ пружио је, како је казао Перу-
ничић, и Савјет пројекта, којим руководи извр-
шни директор, јер је дао безрезервну подршку 
Пројекту и ефикасним и балговременим одлука-
ма обезбјеђивао да се тешкоће у имплементаци-
ји превазилазе и решавају.

Драган Перуничић овом приликом такође је 
истакао добру сарадњу Јединице за имплемен-
тацију Пројекта са Центром за информационе 
технологије и ФЦ Снабдијевање, чији су струч-
њаци благовремено пружали подршку Пројекту, 

мада је са ФЦ Снабдијевање било мањих неспо-
разума око фактурисања утрошене електричне 
енергије потрошачима у фази испитивања и по-
дешавања система, док тарифни план није био 
у потпуности имплементиран. Сада предстоји 
да надлежне службе Дистрибуције и Снабдијева-
ња усагласе додјелу «шифре потрошача» оним 
потрошачима који их до сада из неког разлога 
нијесу имали. Тиме ће се створити услови да 
Снабдијевање преузимањем података из АМР 
центра аутоматски генерише рачуне за утроше-
ну електричну енергију.                                Б.М.

ЕД ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА 
АУТОМАТСКОГ ОЧИТАВАЊА И ФАКТУРИСАЊА ПОТРОШЊЕ

упознавања са новим технологијама броји-

Циљ - смањење губитака и повећање наплате
Комплетан систем реализовала је компанија “Siemens” из Љубљане у са-

радњи са компанијом “LandisGyr" из Швајцарске која је један од највећих 
свјетских произвођача бројила ел. енергије

АМР систем повољнији и за ЕПЦГ и за потрошаче

Г оворећи о могућностима и повољностима АМР система, Драган Перуни-
чић је објаснио да његова примјена омогућава: даљинско очитавање и 

надзор  бројила из једног мјеста, смањење трошкова за очитавање и контро-
лу бројила уз значајно повећану ефикасност и ниво услуга, као и даљинску 
контролу укључивања појединих уређаја код потрошача, што доводи до оп-
тималног коришћења мреже и до редукције електричних губитака, кварова 
и интервенција у мрежи. Систем такође омогућава прилагођавање флекси-
билнијим вишетарифним системима, модификацију уговорене максималне 
снаге и искључење код прекорачења уговорене снаге,  алармирање крађе 
и неовлашћених интервенција на бројилу (отварање кућишта и сл.), превен-
цију крађе електричне енергије преко аутоматског рачунања губитака у НН 
мрежи, као и меморисање вршне ангажоване снаге и енергије потрошача 
за сваки тарифни став, смањено вријеме израде рачуна, брзу реакцију и јед-
ноставно искључење лоших платиша, те смањење трошкова комисијских 
инспекција и судских трошкова, повећање степена наплате и побољшање 
финансијских биланса предузећа и елиминисање протекција и корупције око 
искључења/укључења неуредних платиша.
        Што се тиче повољности АМР система за потрошача, он наводи да се оне 
огледају у сљедећем: елиминисање могућности нетачних рачуна и “пребаци-
вања” потрошње из нижих у више тарифне ставове, финансијске повољности 
коришћења вишетарифних система, могућност благовремене и прецизне ин-
формисаности потрошача (поруке, аларми) о ангажованој снази и енергији и 
других догађаја у циљу остваривања одређених енергетских и финансијских 
уштеда,побољшан континуитет и квалитет напајања због смањења кварова у 
напојној мрежи, већи стандард свих корисничких услуга од стране ЕД пред-
узећа, смањење службених долазака у приватно власништво, елимисање 
непријатности при доласку радника за искључење и једноставна процедура 
поновног укључења. 

Драган Перуничић
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Н а Другој редовној сједници Извр-
шног одбора Синдикалне организа-

ције ЕПЦГ, која је 26. фебруара ове годи-
не одржана у Никшићу, расправљало се о 
исплати зимнице радницима за прошлу го-
дину, додјели рјешења о распореду на рад-
но мјесто на неодређено вријеме, додјели 
стамбених кредита запосленима у дјело-
вима Друштва, као и Предлогу измјена и 
допуна Правилника о рјешавању стамбе-
них потреба, те Предлогу Критеријума за 
оставривање права запослених у складу 
са чл. 34. Правилника о рјешавању стам-
бених потреба, а на дневном реду су се, 
поред Информације о исплати зарада за 
децембар и избора чланова за Одбор Син-
диката енергетике ЦГ, нашла и нека друга 
питања из синдикалне проблематике.

Образложење кашњења исплате зимни-
це дао је помоћник извршног директора за 
Дирекцију, који је информисао Извршни 
одбор да ће се ова средства исплатити запо-
сленима до 9. марта, што је и учињено.

Он је, такође, образложио одлагање 
доношења рјешења о распореду радника 
на неодређено вријеме објаснивши да је 
ријеч о заштити интереса радника ЕПЦГ, 
јер би према постојећој систематизацији 
један број запослених постао техноло-
шки вишак. С тим у вези, он је нагласио 
да се покушава да се примјеном одређе-
них стимулативних мјера (докуп радног 
стажа и продаја радног мјеста), као и при-
родним одливом (одлазак у пензију), број 
запослених “доведе” на потребан ниво,  
те да радницима нијесу угрожена радна 
мјеста по основу постојећих рјешења.

На приговор синдикалних повјереника 
да не постоје радни листови са описима 
радних мјеста као саставни дио Правилни-
ка о систематизацији, одговорено је да су 
сви прилози овог Правилника, који садр-
же листове радних мјеста са описима по-
слова урађени и достављени функционал-
ним и организационим цјелинама, након 
чега је Извршни одбор, ипак, закључио да 
се до 31. марта ове године донесу трајна 
рјешења о распореду на радно мјесто са 
описом послова за све раднике ЕПЦГ.

Помоћник извршног директора за Ди-
рекцију је, везано за додјелу стамбених 
кредита, информисао повјеренике да ће 
се припадајућа стамбена средства из прет-
ходног периода пренијети свим дјеловима 
Друштва када се за то обезбиједе услови. 
Након тога, Синдикат је у закључку зах-
тијевао од извршног директора да се ова 
средства не умањују за износ средстава од 
којих су купљени кадровски станови и ста-
нови  за социјалне потребе, јер је, по њима, 
то требало рјешавати из других извора.

На Извршном одбору је, затим, разма-
тран предлог Правилника о измјенама и 
допунама Правилника о рјешавању стам-

бених потреба запослених који су обра-
зложили Мрка Мркић испред менаџмен-
та и Бешир Кајевић испред синдикалне 
организације ЕПЦГ. 

Посебно је истакнута потреба да се из-
мијени чл. 9. став 2. овог Правилника ко-
ји прецизира да се тржишна вриједност 
стана у новоградњи утврђује по општина-
ма, што би била основица за утврђивање 
висине стамбеног кредита и чијом би се 
примјеном запослени довели у неравно-
праван положај, јер су цијене м2 стана на 
Црногорском приморју и у Подгорици по 
неколико пута веће од цијена у неким дру-
гим општинама. У том смислу предложе-
но је и, након шире расправе, и усвојено 
да основица за висину кредита буде про-
сјечна тржишна вриједност стана на ни-
воу државе, на основу званичних подата-
ка Завода за статистику, што ће, сматрају 
синдикалци, запослене довести у равно-
правнији положај од досадашњег.

Што се тиче осталих измјена и допуна 
"стамбеног" Правилника, Синдикат је са-
гласан, осим са измјеном чл. 10. у ставу 3. 
који се односи на враћање кредита. Наиме, 
Правилником је предвиђено да запослени 
који исплати укупни износ кредита у року 
од годину дана има право на додатни попуст 
од 20 одсто, иза чега је стала Синдикална 
организација не прихватајући предложену 
измјену, да овај попуст важи само ако се 

кредит исплати одмах након закључења 
уговора. Синдикални повјереници нијесу 
прихватили ни измјену чл. 35. став 1. тач-
ка 2. да предност у рјешавању стамбеног 
питања имају само инвалиди рада са 
трајним губитком радне способности, а не 
са дјелимичним или трајним, као стоји у 
Правилнику. Након тога ИО је, везано за 
овај Правилник,  донио закључак да се зах-
тијева од Сектора за правне, кадровске и оп-
ште послове да синдикалној организацији 
достави мишљење у вези одредбе “издржа-
вана дјеца”, јер је овај члан потребно јасно 
прецизирати приликом рјешавања стамбе-
них потреба запослених.

Синдикална организација такође се 
сагласила са достављеним текстом Кри-
теријума за остваривање права радника 
у складу са чл. 34. Правилника о стам-
беним потребама, везано за привремено 
рјешавање изузетно тешке стамбене ситу-
ације запосленог кроз обезбјеђивање ну-
жног смјештаја и плаћање закупнине

У наставку засиједања дата је инфор-
мација о исплати зарада за децембар и ја-
нуар, уз подсјећање да је на претходној 
сједници овог органа одбијен предлог 
Анекса КУ који је дао менаџмент Преду-
зећа, за смањење или минималне цијене 
рада или коефицијента стручности и сло-
жености послова, јер су измјеном закон-
ских прописа промијењене пореске сто-
пе на лична примања, па је послодавац 
дужан да ефекте таквог смањења усмјери 
на увећање зарада запослених, што уве-
ћава укупну масу потребних средстава. 
Радна група, коју је формирао Синдикат 
је, како је саопштено, прихватила компро-
мис са менаџментом , имајући у виду тре-
нутну економско-финансијску ситуацију 
у ЕПЦГ и досадашњу сарадњу.

Извршни одбор је, затим, изабрао чла-
нове Одбора Синдиката енергетике Црне 
Горе, и то: Милорад Терзић и Слободан 
Кривокапић по функцији, Зоран Остојић, 
Зоран Јечменица, Зоран Крунић, Бране Гр-
бовић, Драган Шћекић, Зоран Влаховић, 
Драган Вукчевић и Ђорђије Дробњак. 

Што се тиче осталих питања, закључе-
но је да се обавезују чланови Одбора за пра-
ћење и примјену КУ да редовно одржавају 
сједнице и извјештаје достављају Синдика-
ту и извршном директору, да се обрачун за-
рада не може вршити без мишљења и сагла-
сности овог Одбора, те да се активира рад 
Удружења за заштиту права мањинских 
акционара и да се сви они позову да при-
ступе овом Удружењу, у циљу обједињава-
ња мањинског капитала и заштите својих и 
заједничких интереса. Такође су задужени 
повјереници синдикалних подружница да 
прикупе пријаве и овлашћења мањинских 
акционара до 30. априла ове године.

Б.М.

    ИЗВРШНИ ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕПЦГ

О мноштву питања - ефикасно

д
н
ћ
Р
ј
м
н
у

н
Г
К
З
б
Д

н
ћ
с
т
р
с
У
а
с
њ
з
п
п
а

Удружење за заштиту права мањин-
ских акционара Електропривреде Црне 
Горе А.Д. Никшић, чији је иницијатор 
оснивања Синдикална организација (све 
синдикалне подружнице) позива мањин-
ске акционаре:  

Запослене, раније запослене и 
грађане, да приступе Удружењу у циљу 
обједињавања мањинског капитала и 
заштите својих и заједничких права.

Приступнице Удружењу или овла-
шћење о преношењу акционарских 
права на Удружење потписују се код 
синдикалних повјереника у свим дје-
ловима Електропривреде Црне Горе.

Овлашћење са копијом личне карте, 
на основу које је извршена иденти-
фикација даваоца овлашћења, овјерава 
се у Суду или Општини.

Сједиште Удружења је у Подгорици, 
ул. Васа Раичковића 18 а. Тел: 081/238-563     
Тел/факс: 081/238-561

П О З И В
мањинским акционарима 

Електропривреде 
Црне Горе А.Д. Никшић
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Н акон што је за предсједни-
ка Синдиката енергетике 

Црне Горе, поново изабран Ми-
лорад Терзић, инжењер заштите 
на раду у Дирекцији Друштва, 
који је као оперативац у ЕПЦГ 
«прошао» све фазе у одржава-
њу ел. енергетских објеката – 
мреже, трафостаница 35/10 кV 
и малих хидроелектрана, а као 
електроенергетски инспектор 
десетак година много пута об-
ишао све објекте и постројења 
у Црној Гори, уприличили смо 
краћи разговор са њим у којем 
је, разумљиво, највише пажње 
било посвећено синдикалним темама.

На ову нимало лаку и једноставну ду-
жност у овом изузетно важном тренутку 
за енергетски сектор Црне Горе, која до-
носи многе обавезе, којима се мора до 
краја одговорити, инжењер Терзић, који 
је, такође, и потпредсједник Савеза Син-
дикаат Црне Горе, је изабран прије нешто 
више од четири године. Чини се да бити 
синдикалац никад није било теже него у 
овом периоду, веома тешком за земљу у 
транзицији, када је оквир у коме синдикал-
на организација дјелује трансформација и 
приватизација многих предузећа и отпу-
штање радника.

Помоћ у границама могућег

И поред свега, Синдикат енергетике 
је, по мишљењу Терзића у посљед-

ње четири године урадио доста, наравно 
у мјери могућег, посебно што је успио да 
послије вишемјесечне упорне синдикалне 
борбе, у јуну 2004. године потпише добар 
грански Колективни уговор који је омогу-
ћио да се ураде и квалитетни појединачни 
колективни уговори који ће заштитити 
права радника и обавезивати послодавца 
да та права поштује, тако да се у дијалогу 
са послодавцем, или неким будућим вла-
сником, радник може позвати на њега као 
на загарантовани минимум својих права. 

- Обавеза свих нас у Синдикату енерге-
тике и у овом мандату је да све своје сна-
ге усмјеримо на унапређивање и заштиту 
права и интереса запослених у енергет-
ском сектору, што у условима предстојеће 
приватизације неће бити нимало једно-
ставно, казао је Терзић додајући да су у 
Синдикату свјесни да ће продаја Термо-
електране и Рудника угља из Пљеваља, 

која је тренутно у току, 
сигурно знатно утицати 
на економско-социјални 
положај запослених у 
овим компанијама. Син-
дикат енергетике ће, 
обећава Терзић, користи-
ти средства социјалног 
дијалога, али, буде ли 
потребно, и друга сред-
ства синдикалне борбе, 
да заштити запослене, 
а у случају да ипак буде 
отпуштања радника, бо-
риће се да прекобројни 
добију што бољу новча-

ну надокнаду, како би бар за неко вријеме 
били збринути и да би могли почети неки 
нови посао.

С тим у вези, Синдикат енергетике је, 
како нам је рекао Терзић, у два наврата пре-
говарао са Владом, односно Тендерском 
комисијом и успио да се избори да буде 
активни учесник у изради купопродајног 
уговора, посебно у дијелу дефинисања со-
цијалног програма. И представници синди-
ката ових пљеваљских колектива, према ње-
говим ријечима, имаће могућност да дају 
предлоге и траже најповољније начине - да 
ниједан запослени не остане незбринут у 
случају проглашења технолошког вишка. 

Иначе, Републички одбор Синдиката, 
који је састављен од компетентних и струч-
них људи, сматра да продаја ових пљеваљ-
ских компанија није најбоље рјешење за 
Црну Гору, јер је досадашња приватизаци-
ја сличних колектива то потврдила. 

- `Жилу куцавицу` не треба продати, 
јер не може приватник бити бољи дома-
ћин од државе која мора водири рачуна о 
интересима својих грађана, али треба на-
ћи рјешења како да се побољша стање у 
овим предузећима, каже Терзић.

Социјални програм 
прије тарифа

В езано за повећање рачуна за ел. 
енергију, Терзић је казао да је то и 

те како утицало на стандард грађана, јер 
је просјечни рачун, посебно у урбанима 
срединама, гдје нема могућности за друго 
гријање осим гријања на струју, износио 
око 100 еура, а просјечна плата у Црној 
Гори је 250 еура, тако да се дошло у ситуа-
цију да се повећавају рачуни а грађани их 
не могу платити, на што је Синдикат још 

у јуну прошле године упозоравао и саоп-
штавао да до тога не смије доћи.

Овом приликом Терзић се посебно 
осврнуо на нови правилник о тарифама 
чија је израда тренутно у току, коментари-
шући принцип унакрсног субвенционира-
ња , што значи да ће у наредном петого-
дишњем периоду доћи до изједначавања 
цијене струје за домаћинства и осталу 
потрошњу, као је то, уосталом, и у дру-
гим државама у Европи. Ово значи да ће 
се цијена струје за домаћинства постепе-
но повећавати, а за осталу потрошњу, ко-
ја сада има два до три пута већу цијену, 
постепено смањивати, тако да ће доћи до 
изједначавања цијене за ове категорије 
потрошње. Овоме ће морати претходити 
израда социјалног програма, јер велики 
број грађана не може платити ни ове ције-
не, сматра Терзић који се залаже да се што 
хитније успостави трипартитни дијалог и 
да се Влада, Синдикат и Унија послодава-
ца активно укључе у рјешавање проблема 
недостатка електричне енергије који је го-
рући проблем у овом тренутку, а дуго се 
већ одлаже његово рјешавање.

Наш саговорник нас је такође инфор-
мисао да ће ове године доћи до неких из-
мјена у Закону о раду, као и израде Закона 
о економско-социјалном савјету, што ће 
бити прилика за Синдикат да кроз јавне 
расправе активно учествује и допринесе 
бољим рјешењима у тим законима.

Синдикат енергетике је такође актив-
но учествовао и у изради новог Статута 
Савеза синдиката Црне Горе и том прили-
ком захтијевао да црногорски Синдикат 
буде рационална, стручно оспособљена и 
јединствена и ефикасна организација у за-
штити интереса свога чланства. 

У том смислу, према ријечима Терзи-
ћа, ова синдикална организација оствару-
је добру сарадњу и на међународном пла-
ну, па је тако у септембру прошле године 
посала члан Регионалне мреже Синдика-
та енергетике Југоисточне Европе и на тај 
начин ојачала своју позицију у процесу 
глобализације у којем пословна политика 
мултинационалних компанија угрожава 
права радника.

- Ова сарадња са енергетичарима пет-
наест земаља омогућава нам размјену 
мишљења и искустава, као и добијање 
подршке у рјешавању радничких пробле-
ма, посебно на релацији запослени-посло-
давац, каже Терзић. Он је најавио да ће у 
наредном периоду покушати да побољша 
информисање у Синдикату које је до сада 
било слаба тачка њхиовог дјеловања, како 
би чланство било потпуно обавијештено о 
свим активностима својих представника, 
што ће отворити могућност да се заједнич-
ким снагама сачувају и унаприједе права 
и интереси запослених у енергетици.

Б.М.

 СИНДИКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ – РАЗГОВОР СА ПРЕДСЈЕДНИКОМ МИЛОРАДОМ ТЕРЗИЋЕМ

Доста урађено у претходном периоду
Протекли мандатни период Синдиката енергетике Црне Горе био је обиље-

жен бројним активностима, од којих је најважније потписивање гранског КУ 
који је омогућио да се ураде квалитетни појединачни колективни уговори

Проблеми које носи земља у транзицији директно се рефлектују на положај рад-
ника, па предстоји синдикална борба да ниједан запослени не остане незбринут

Милорад Терзић
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З а предсједника Синдиката енергетике Црне Горе једногласно је поново изабран 
Милорад Терзић, јавним гласањем делегата 
на II конгресу ове синдикалне организације, 
одржаном 1. марта у Подгорици.
 За чланове Надзорног одбора изабрани 
су Велимир Дробњак, Перо Николић и Ве-
селинка Војиновић. 
 Конгрес је затим јавним гласањем иза-
брао и чланове Републичког одбора Синдика-
та енергетике  и то: Милош Обренић, Гојко 
Дробњак, Драгиша Спаић, Симо Секулић, 
Милорад Калуђеровић, Часлав Ђуровић, 
Љубиша Чукић, Милорад Терзић и Сло-
бодан Кривокапић (по функцији), Зоран 
Остојић, Зоран Јечменица, Зоран Крунић, 
Бране Грбовић, Драган Шћекић, Зоран 
Влаховић, Дрган Вукчевић и Ђорђије 
Дробњак.

 Након образложења од стране Милорада 
Терзића, усвојен је Извјештај о раду Синдика-
та енергетике за протекли мандатни период 
(2002. – 2006.). Једна од најважнијих активно-
сти у овом периоду, према ријечима Терзића, 
је потписивање гранског Колективног угово-
ра којем је претходила борба Републичког од-
бора енергетике да обезбиједи већа права и 
боље услове рада запослених. То је омогући-
ло да се ураде и добри појединачни колектив-
ни уговори, које су потписали предсједници 
синдикалних организација са својим посло-
давцима. 
 Терзић је такође издвојио и ангажованост 
Републичког одбора приликом расписивања 
тендера за продају ТЕ и Рудника угља, гдје 
је Синдикат енергетике путем социјалног 
дијалога омогућио да представници запосле-
них буду активни учесници приликом израде 
купопродајног уговора, везано за социјални 
програм. 
 Усвојен је такође и Предлог програма 
рада Синдиката енергетике  Црне Горе за 
наредни период. Образложење програма 
поднио је предсједник Терзић истакавши 
да ће Синдикат енергетике све своје снаге 
усмјерити на унапређивању и заштити ма-

теријалног положаја чланства, реализацију 
и унапређивање колективних уговора, поло-
жај запослених у поступку приватизације, 
као и да ће активно учествовати у расправа-
ма приликом доношења закона из области 
радно-правног законодавства.
 - С обзиром да су активности на прива-
тизацији актуализоване, грански Синдикат 
ће бити активан учесник у свим фазама 
кроз које буду пролазила привредна дру-
штва из наше гране. Стога је приоритетни 
задатак Синдиката енергетике  да се добро 
организује, како би што спремније дочекао 
будуће послодавце, нарочито при изради ко-
лективних уговора и социјалних програма, 
казао је Терзић додајући да ће у току ове 
године доћи до измјена Закона о раду, изра-
де Закона о економско-социјалном савјету 
и Закона о мирном рјешавању спорова, што 

ће за Синдикат бити прилика да кроз 
јавне расправе активно учествује и 
допринесе бољим рјешењима у тим 
законима. 
 Конгресу су, поред предсједника 
ССЦГ Данила Поповића присуствова-
ли и предсједник регионалне мреже 
Синдиката Југоисточне Европе Ми-
лан Ковачевић И предсједник Савеза 
синдиката Електропривреде Србије 
Милан Величковић.
 Данило Поповић поздравио је деле-
гате у име 23 гранска синдиката која 

чине ССЦГ рекавши да је у процесу транзи-
ције изузетно тешко радити у Синдикату, али 
важно је бити јединствен јер се само тако мо-
гу остварити циљеви И бранити права запо-
слених. 
    - Противимо се приватизацији Елек-
тропривреде, јер су досадашње приватиза-
ције донијеле само технолошке вишкове.  
Закон о раду се мијења у корист послода-
ваца, због чега морамо бити јединствени 
да не би изгубили нека права која сада има-
мо, казао је Поповић.
 Милан Ковачевић, предсједник мреже енер-
гетике Југоисточне Европе  коју чини 15 зема-
ља и милион и по запослених казао је да се они 
противе процесима приватизацијам које гурају 
свјетске мултинационалне компаније.
 - Доносе се нове дирецтиве о тржишту 
ел. енергије и ми желимо да се активно укљу-
чимо да се не би усвојили предлози који за 
нас нијесу добри. Намјеравамо да будемо 
релевантни преговарачи са Министарским 
савјетом енергетске заједнице Југоисточне 
Европе и да изнесемо наш став да се не улази 
у приватизације електропривреда свјесни чи-
њенице да све што раде, раде због профита, 
казао је Ковачевић.                                   

Б.М.

   ДРУГИ КОНГРЕС СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ 

Милорад Терзић - нови 
- стари предсједник

Са Другог конгреса Савеза синдиката енергетике

На основу захтјева ФЦ Снабдијевање – Никшић 
бр.50-00-3579 од 19.02.2007.године Електропривреда 
Црне Горе А.Д.Никшић, р а с п и с у ј е

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С
за попуну упражњених радних мјеста 

у ФЦ Снабдијевање
1. Оператер за фактурисање и наплату домаћинстава II
- 1 извршилац
Услови: Школа за КВ раднике
Без радног искуства 
Мјесто рада: Цетиње

2. Оператер за фактурисање и наплату домаћинстава
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Бар

3. Оператер за фактурисање и наплату домаћинстава
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Котор

4. Оператер за фактурисање и наплату домаћинстава
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Херцег Нови

5. Оператер за фактурисање и наплату домаћинстава
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Рожаје

6. Оператер за факутирсање и наплату инд. и комер-
цијалних потрошача
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Бијело Поље

7. Оператер за факутирсање и наплату инд. и комер-
цијалних потрошача
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Беране

8. Оператер за фактурисање и наплату Андријевица
- 1 извршилац
Услови: Економска школа, Електротехничка школа, 
Гимназија
Радно искуство: 6 мјесеци
Мјесто рада: Беране

ВРИЈЕМЕ РАДА: Рад на неодређено вријеме
Рок за пријављивање на Оглас је 8 дана од дана обја-
вљивања на огласној табли.
Пријаве слати на адресу: 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ А.Д. Никшић
Ул. Вука Караџића, бр.2 – Кадровска служба 

Број: 10-00-5432         
Никшић, 06.03.2007. године
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У периоду много-
бројних и оштрих 

реакција јавности 
поводом јануарских 
рачуна за утрошену 
ел. енергију, који још 
увијек трају, реадакци-
ји Листа ЕПЦГ се, кра-
јем фебруара, обратио 
предсједник Удружења 
мањинских акционара 
господин Василије 
Миличковић, дипл.
ек. саопштењем - пред-
логом дугорочног рјешавања тешке електроенер-
гетске ситуације у Црној Гори. 

Поред навођења главних узрока електро-енер-
гетске кризе у Републици, који се, по њему, налазе у 
несрећној комбинацији три система привређивања, 
три економије: политичке, договорне и помало тржи-
шне, затим у неминовном скупом увозу ел. енергије, 
те лошој хидролошкој ситуацији, Миличковић излаз 
види у пуној примјени тржишне економије, као и у 
рационалном коришћењу електричне енергије. 

По њему, нема разлога да струја, као берзан-
ска роба не буде третирана као и сви други енер-
генти и услуге, или роба широке потрошње, резер-
вни дјелови и репроматеријал, који су изложени 
конкуренцији и тржишним законитостима. 

- Зато ми из Удружења мањинских акционара 
ЕПЦГ, цијенећи одређене специфичности, предла-
жемо тржишни модел привређивања, једнак за све 
потрошаче ел. енергије у Црној Гори, каже Миличко-
вић, образлажући, даље, тарифе и цијене које би се 
постепено повећавале до нивоа тржишних цијена.

Предлог цијена

П рема његовом предлогу домаћинства би се 
снабдиjeвала искључиво из домаћих извора 

и по цијени од 5 еурских центи за kWh, тако да 
би за потрошњу до 500 kWh, са попустом од 20 
одсто, мјесечни рачун био 15 еура, за потрошњу 
до 1000 kWh, са попустом од 10 одсто, 45 еура, а 
за потрошњу од 1000 - 1500 kWh, без попуста, мје-
сечни рачун би максимално износио 75 еура, док 
би се за потрошњу преко 1500 kWh плаћало по 
тржишним условима тј. од 6 - 9 центи/kWh.

При овоме, цијена ел. енергије би се за дома-
ћинства кориговала сваке године максимално до 
10 одсто да би се изједначила са тржишном ције-
ном, односно са цијеном за она домаћинства која 
троше 1500 kWh мјесечно. У међувремену би Вла-
да РЦГ урадила социјални програм по којем би 
најугроженија домаћинства била дотирана.

По њему, мала и средња предузећа, установе 
и јавна предузећа би плаћала тржишну цијену 
струје од око 10 центи/kWh, док би потрошачи 
на 35 и 110 kV  плаћали тржишну цијену која би 
са трошковима преноса износила од 6 - 8 центи/
kWh. Уз наведене цијене, за све потрошаче подра-
зумијева се рационално трошење струје. 

- Дакле, сви на тржиште и рационално кори-
шћење ел. енергије, закључује Миличковић, об-
јашњавајући да би овакав тарифни систем још и 
натјерао све потрошаче на коришћење јефтинијих 

извора енергије, као што су соларна енергија, 
плин, дрва за огријев, угаљ, мазут и сл. Тако би 
се потрошња ел. енергије као најчистијег и нај-
квалитетнијег производа знатно смањила, а ула-
гањем у преносну и дистрибутивну мрежу (око 
50 - 100 милиона еура) додатно би се смањили 
губици у мрежи, па би за садашње потребе Црне 
Горе увоз био сведен на минималне количине. 

Свакако да све ово подразумијева редовно из-
миривање рачуна за утрошену ел. енергију као и 
ефикасно судство за оне који не плаћају рачуне у 
валутном року, каже Миличковић.

Повољно за све

У дружење мањинских акционара, односно 
њихов предсједник, Миличковић, при том, 

сматра да би овакав, глобални приступ рјешењу 
електроенергетске кризе у Црној Гори одговарао 
грађанима, односно домаћинствима, малим и сред-
њим предузећима, па и Влади РЦГ и Електропри-
вреди Црне Горе. Он каже да само малом броју 
потрошача, предузетника у Црној Гори то, можда, 
не би одговарало и додаје да и они морају бити 
свјесни да је тржиште неумољиво и да само конку-
рентна и квалитетна предузећа опстају, тим прије 
што и они свој производ и све резервне дјелове и 
репроматеријале набављају и продају искључиво 
по тржишним цијенама. 

Миличковић даље сматра да би ЕПЦГ након 
ревитализације дистрибутивне мреже и производ-
них капацитета, као и припајања Рудника угља 
Термоелектрани, са постојећим менаџментом и 
са рационализацијом пословања, могла оствари-
ти од 50 - 70 милиона профита, што би омогућило 
не само поузданост и ефикасност система, него и 
дивиденду акционарима.

Прво докапитализација

С друге стране, држава би изношењем 16 одсто 
акцијског капитала на велике свјетске берзе 

лако могла наћи потенцијалног стратешког партне-
ра за њихову куповину, па би та средства уложила 
у производне капацитете, као што је изградња дру-
гог блока ТЕ Пљевља и сл. Тек тада би Црна Гора  
могла расписати тендер за продају преосталих 51 
одсто капитала, чиме би се буџет Републике напу-
нио са додатних најмање милијарду еура, а акције 
скочиле на око 20 па чак и 30 еура. 

По њему, то би био домаћински, и на тржи-
шним принципима заснован начин вођења Преду-
зећа, а приватизација успјешна.

Приватизација ЕПЦГ је, иначе, за њега најзначај-
нија приватизција у Црној Гори. С обзиром на то, он 
сматра да је потребно чути различита стручна мишље-
ња и прихватити најоптималније рјешење. А у Црној 
Гори има заиста компетентних и стручних људи који 
могу предложити најбоље рјешење које би било та 
тзв. Стратегија приватизације. Прво, сматрам да би 
у тој стртегији приватизације и градње нових извора 
ел. енергије Влада могла законским прописом врло 
једноставно да нађе рјешење за уштеду ел. енергије, 
а то је да донесе пропис као урбанистички услов, да 
сваки објекат, посебно на Приморју и у Подгорици, 
ради уштеде ел. енергије треба да има уграђене колек-

торе приликом издавања грађевинске дозволе. А да би 
систем био припремљен и да би се нашао извор сред-
става, Миличковић сматра да је једино рјешење да ве-
ћински власник, тј држава од својих 67 одсто прода 16 
одсто на иностраној берзи и та средства (од 160 до 200 
милиона еура)  уложи на бази претходно донесене стра-
тегије и оптималног рјешења у производне капацитете 
и у дистрибутивну мрежу. По њему инвестирање у ХЕ 
Крушево је приоритет, јер ту има најмање еколошких 
проблема. Други објекат би био ХЕ "Комарница", а на 
трећем мјесту је ревитализација хидроелектрана "Пи-
ва" и "Перућица". Тада, када се  систем доведе на такав 
ниво, са производњом која ће задовољити црногорске 
потребе, држава опет има много више него 51 одсто, 
јер је извршена докапитализација. У том смислу изјава 
директора Агенције за привредна и страна улагања, да 
ће од продаје дијела акција и улагања у ЕПЦГ имати 
корист само мањински акционари, а не и већински вла-
сник, математички је нетачна, јер се докапитализаци-
јом ништа неће промијенити у структури, осим што ће 
мањинским акционарима па и држави као већинском 
власнику скочити акције, каже он, додајући да би тек 
тада држава имала спреман производ за тржиште и та-
да би без проблема могла да прода својих 51 одсто који 
су номинално много већи. 

- Може да их прода за милијарду до милијарду 
и по еура које би и те како квалитетно могла иско-
ристити. То би била најквалитетније утрошена сред-
ства и најбоље урађена приватизација у Црној Гори 
од које би читаво друштво имало огромне ефекте. 
Држава тада не би била власник, али не би било про-
блема, нити страха од монопола, јер ће Регулаторна 
агенција за енергетику утврђивати цијене. 

- Кад је у питању продаја ТЕ сви добро знамо 
да са улагањем од 17 милиона Црна Гора има пот-
пуно нови блок који вриједи 170 милиона. Зато он 
сматра да је продаја ТЕ потпуно супротна логици и 
интересима и државе и ЕПЦГ и потрошача. 

- Зашто би неко продао нешто за 45 милиона кад 
то вриједи 170 милиона, каже, додајући да је сагласан 
са мишљењем стручних људи који су рекли да је при-
пајање Рудника ТЕ права ствар јер се тако рјешавају 
ти међусобни проблеми око дуговања и цијена угља. 
Огромна налазишта која се процјењују на око пет ми-
лијарди еура су додатни мотив да се један такав при-
родни ресурс не смије багателисати. Врло је опасно 
продати ТЕ у тренутку  недостатка ел. енергије и по 
оваквим условима. То  је равно злочину, каже он. 

- Дакле, основни принцип у Стратегији мора би-
ти да се не продавају производни капацитети, па ни 
мале електране, већ треба припремати комплетни си-
стем за приватизацију, закључује Миличковић.

Он је даље казао да је нови извор финансиј-
ских средстава врло реалан, а то је пословна бан-
ка која би се обезбиједила путем тендера.

- Сигуран сам да ће таква банка дати ЕПЦГ на 
кредит колики год тражи и то по изузетно повољ-
ним условима јер ЕПЦГ има и хипотекарног и дру-
гог потенцијала да га покрије. За све наведено врло 
је значајно да се одмах уђе у ревитализацију систе-
ма, па би систем, након тога био и сам по себи раци-
оналан. На том плану, менаџмет ЕПЦГ је оправдао 
подршку мањинских акционара ове двије године и 
ми од њега очекујемо да настави још квалитетнију и 
досљеднију рационализацију. Миличковић заправо 
подржава креативност менаџмента који, како он ка-
же, настоји да утврди, а затим и ријеши сва горућа 
питања на корист Друштва, јер ништа  не треба ста-
вљати испод тепиха, каже он. 

На крају Миличковић каже да је став мањинских 
акционара већ три године: "Даље руке од производ-
них капацитета. Систем се мора прво оздравити".             

Ж.Ћ.

УДРУЖЕЊЕ МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА ЕПЦГ

За тржишни принцип привређивања
Подршка предлогу да се домаћинства снабдијевају из домаћих извора
Систем треба прво ревитализовати из средстава од породаје 16 одсто акција, а 
затим приватизовати
Рјешење у избору добре пословне банке и изградњи нових производних капацитета

Василије Миличковић
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Н аиме, на високе јануарске рачуне за струју 
прво је реаговала Мрежа за афирмацију 

невладиног сектора (МАНС) која је 9. фебруара 
на шалтеру за рекламације подгоричке Електро-
дистрибуције организовала потписивање захтјева 
којима су грађани тражили од Владе Црне Горе 
да приликом плаћања струје имају исти третман 
као Комбинат алуминијума, редовну испоруку и 
да их нико не застрашује рестрикцијама.

МАНС је позвао грађане да од министра за 
економски развој, Бранимира Гвозденовића за-
траже да и са њима потпише уговоре који ће им 
гарантовати цијену струје на нивоу оне коју пла-
ћа оф шор компанија Саламон ентерпрајсиз за ел. 
енергију испоручену КАП-у.

Акција МАНС-а настављена је и наредних да-
на у више црногорских градова када је прикупље-
но више хиљада потписа незадовољних грађана 
који ће заједно са захтјевима бити достављени 
министру за економски развој.

И Савез синдиката Црне Горе оцијенио је на 
сједници од 9. фебруара да је повећање износа на 
јануарсаким рачунима за струју још једна потврда 
да су грађани и радници платили и плаћају најску-
пљу цијену процеса транзиције, што погубно ути-
че на стандард обичних грађана и радника који су 
довољно угрожени растом трошкова живота.

А црногорски Омбудсман Шефко Црновр-
шанин изјавио је 9. фебруара да је високим рачу-
нима за струју, због ниског стандарда, посебно 
пензионера и незапослених, повријеђено право 
на достојанствен живот који представља једно од 
основних људских права. Држава, по његовим ри-
јечима, самим тим мора да донесе мјере у циљу 
заштите угрожених категорија становништва.

Центар за развој невладиних организаци-
ја затражио је 10. фебруара од црногорске Скуп-
штине да хитно усвоји закон којим ће се предви-
дјети механизми заштите грађана Црне Горе од 
плаћања неправедних цијена електричне енерги-
је, чиме је велики број грађана доведен “у кри-
тичну зону социјалне издржљивости”. У писму 
које је упућено пресједнику Скупштине Р. Кри-
вокапићу и премијеру Жељку Штурановићу на-

води се да ситуација у коју су доведени грађани 
Црне Горе енормно високим рачунима за струју 
и неправедним разликама у цијени коју плаћају 
они и привилеговани привредни субјекти, захти-
јева хитну и енергичну акцију највишег законо-
давног тијела државе Црне Горе.

Из Регулаторне агенције за енергетику су 12. 
јануара саопштили да је то посљедица повећаног 
увоза у јануару који је већи од плана, али и високе 
цијене увезене енергије, а не пребацивања дијела 
трошкова било које категорије потрошача, па ни Ком-
бината алуминијума, на домаћинства.

Из Агенције су подсјетили да се цијене ел. енерги-
је из домаћих извора нијесу мијењале од априла 2003. 
године, док су оне из увоза из године у годину расле.

У саопштењу је објашњено да је учешће трошко-
ва увезене ел. енергије је са 8,5 одсто у 2003. порасло 
на око 72 одсто у јануару ове године.

Одбор директора Електропривреде је на 
иницијативу Владе Црне Горе 13. фебруара по 
хитном поступку размотрио актуелну ситуацију 
поводом високих јануарских рачуна и, одлучио 
да се половина дуга плати у року, а преостали из-
нос у три рате, уз рачуне за наредне мјесеце.

И  Влада Црне Горе  је преко свог министра 
здравља, рада и социјалног старања Миодрага Ра-
дуновића најавила помоћ најугроженијима у изми-
ривању обавеза за утрошену ел. енергију од укуп-
но 4 милиона еура за око 65 хиљада домаћинстава 
у Црној Гори, односно трећину укупног броја.

Влада ће, како је најавио министар Радуно-
вић, радити на дугорочном програму помоћи 
угроженим категоријама становништва у потро-
шњи електричне енергије.

Унија послодаваца Црне Горе навела је у 
саопштењу од 14. фебруара да ће инсистирати 
на увођењу нових тарифа за обрачун цијена ел. 
енергије и тражили одржавање хитних састанака 
са представницима Министарства за економски 
развој и Регулаторне агенције за енергетику.

ССЦГ поново се огласио 14 јануара позвав-
ши црногорску Владу да умјесто грађана плати 
струју увезену у јануару и да изради социјални 
картон како би се заштитили најугроженији.

У Покрету за промјене оцијенили су да 
постоји рјешење за ситуацију изазвану високим 
рачунима за струју. Они су позвали државног ту-
жиоца да примијени своја овлашћења и покрене 
поступак заштите државних имовинских инте-
реса, па стави ван снаге уговор о приватизацији 
КАП-а, а премијера да заустави приватизацију 
Термоелектране и Рудника угља и хитно покрене 
радикалну реформу социјалне политике.

Јануарски рачуни за струју и даље су у ударним ви-
јестима у Црној Гори а МАНС наставља да прикупља 
потписе незадовољних грађана у покушају да овај, у 
суштини социјални проблем, ријеши уручивањем за-
хтјева и списка грађана министру Гвозденовићу.

Савез синдиката Црне Горе је на сједници 
од 16. фебруара тражио да минимална цијена ра-
да буде увећана пропорционално расту цијене 
струје и изразио бојазан да су високи јануарски 
рачуни само припрема грађана за безболније при-
хватање приватизације Електропривреде. Они су 
подржали иницијативу МАНС-а, а ова невладина 
организација најавила је да ће акција трајати све 
док Влада не прихвати захтјеве грађана.

Предсједник Центра за заштиту потрошача 
Црне Горе Олга Никчевић изјавила је да овај Центар 
планира да ангажује адвоката који ће се бавити преи-
спитивањем уставности Закона о енергетици и Прави-
ла о снабдијевању и жалбама потрошача.

Влада је 18. фебруара саопштила да ће за тре-
ћину домаћинстава у Црној Гори обезбиједити че-
тири милиона еура за помоћ у плаћању високих 
рачуна за ел. енергију за јануар, фебруар и март, 
по предлогу Радне групе.

На Прес конференцији представника Ми-
нистарства за економски развој, Електропри-
вреде и Агенције за енергетику, од 20. фебруа-
ра, Бранимир Гвозденовић, министар за економ-
ски развој, овом приликом најавио је убрзање 
поступка измјене тарифа како у јануару рачуни 
не би драсично одступали од јунских, односно ка-
ко би се уравнотежила потрошња. И др Радомир 
Миловић, предсједник Одбора директора, нагла-
сио је да су високи јануарски рачуни посљедица 
дугогодишњег дефицита, тј. недостатка око тре-
ћине потребних количина електричне енергије и 
све неповољнијих кретања на тржишту. Црна Го-
ра годишње мора увозити по тржишним цијенама 
30 до 40 одсто енергије, зависно од производње 
у сопственим електранама, што је условљено вре-
менским приликама и снабдијевањем угља. Извр-
шни директор ЕПЦГ Срђан Ковачевић је казао 
да је просјечан рачун у јануару за домаћинства 
био 29,14 еура, а уколико би био примијењен за-
хтјев МАНС-а просјечан рачун био би 46 еура, а 
Драган Бојовић из Агенције за енергетику под-
сјетио да је цијена коришћења преносне мреже 
за домаћинства двоструко већа него за КАП.

На ово је одмах поново реаговала невладина 
организациј МАНС оптужујући их да оркестри-
рано нападају њихове иницијативе. Они су саоп-
штили да је сакупљено преко 30.000 потписа за 
иницијативу којом се захтијева да грађани плаћа-
ју струју по званичној цијени из домаћих изво-
ра, али да Влада неће да ријеши овај проблем.

Та организација је потписе предала премијеру 
Жељку Штурановићу, а 11. марта почела је нову 
акцију под слоганом “Влада је рекла њет, идемо 
у парламент” која има за циљ прикупљање 6.000 
потписа грађана, колико је потребно да се Предлог 
закона о заштити домаћинстава у сектору енерге-
тике уврсти у скупштинску процедуру.

Б.М.

   ФЕБРУАРСКА ДЕШАВАЊА ОКО ЈАНУАРСКИХ РАЧУНА ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЈУ

Бурне и многобројне реакције
Ј ануарски рачуни за утрошену ел. енер-

гију, који су били за око 40 процената 
већи од децембарских због увоза од око 70 
одсто укупно пласиране ел. енергије у том 
мјесецу, изазвали су бурне реакције црногор-
ске јавности па је тих дана ударна тема у 
медијима била незадовољство потрошача 
и невладиних организација који су оштре 
критике упућивали прво Електропривреди, 
па Влади, а од Синдиката и Скупштине 
тражили помоћ и заштиту. 

- Електропривреда, која и онако увози ви-
ше од трећине својих потреба је, у ситуацији 
кад је суша преполовила производњу ХЕ "Пе-
рућица", и кад Термоелектрана није радила 
15 дана због проблема са допремом угља, при-
бјегла додатном увозу и практично учинила 
све да избјегне рестрикције које су биле карак-
теристика већине земаља у региону у том 
периоду, али је, поред свега, због тога била 
доведена у ситуацију да се правда и брани.

Грађани у великом броју подржали петицију МАНС-а којом се од Владе 
захтијева да домаћинства у плаћању утрошених киловат-сати имају исти 
третман као Комбинат алуминијума у редовну испоруку ел. енергије

Из ЕПЦГ упозорили да уколико би домаћинства имала исти третман као 
КАП, онда би она плаћала струју по цијени од 87 еура за мегаватсат, односно 
двоструко више него до сада
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И змеђу бројних пословних 
партнера ЕПЦГ једно од 

најистакнутијих мјеста не само 
по дугогодишњој, него и по корект-
ној пословној сарадњи свакако 
припада скопском "Раде Кончар 
- Сервису" - предузећу за ремонт 
трансформатора електромотора и 
трафостаница. Због тога смо бора-
вак Аца Антевског, директора ове 
фирме, у Црној Гори и Електропри-
вреди Црне Горе, ради информиса-
ња о потенцијалним пословима, и  
могућим потребама за сервисира-
њем, као и разговара са партнери-
ма своје  фирме да чује мишљења о услугама које 
"Раде Кончар" пружа: да ли су задовољни и имају 
ли примједбе, да ли Сервис треба да нешто мије-
ња, као и да сазна какви су планови ЕПЦГ за ову 
годину и на којим све пољима развијати сарадњу 
јер "Раде Кончар" већ почиње и са производњом 
нових трансформатора, што пружа могућност  
сарадње и по принципу "старо за ново", као и 
процјена обима сервисирања да би се и сами при-
лагодили потребама својих пословних партнера, 
како нам је рекао, искористили за разговор о тој 
дугогодишњој сарадњи и њеној перспективи. 

Двије деценије заједничког рада

Н а почетку разговора директор "Рада Конча-
ра нам је представио своје предузеће, а о 

сарадњи са Електропривредом Црне Горе каже 
да је то нешто посебно зато што више од 20 годи-
на заједно радимо на сервисирању и ремонту ел. 
енергетских и дистрибутивних трансформатора. 

Сада смо се усмјерили на појачавање те са-
радње и међусобног разумијевања у смислу роко-
ва, квалитета и цијена, тако да посао поправки 
трансформатора не траје дуже од двадесетак 
дана. каже Антевски, истичући да су односи са 
ЕПЦГ све бољи, посебно у погледу плаћања услу-
га, што није био случај раније, када је Електро-
привреда Сервису стално дуговала од 200 до 300 
хиљада еура.  Сада ЕПЦГ све те обавезе изврша-
ва на вријеме, а и кварова на трансформаторима 
је све мање, што не значи да ће сарадња да стане. 
Трансформатори се морају и ремонтовати и сер-
висирати.

О односима Сервиса према ЕПЦГ он каже да 
су на изузетно фер основи. 

- Никад до сада трансформатор није био задр-
жан због неплаћања или некомплетних докумена-
та. Држали смо се принципа да трансформатор 
треба да буде враћен, монтиран и пуштен у по-
гон, а плаћање може и да сачека. Осим тога,  људи 
Рада Кончара су спремни и да прискоче на лице 
мјеста, да изврше оправку, јер смо са Електропри-
вредом Црне Горе веома, веома задовољни.

- Због тога ме, осим снимања тржишта своје 
фирме, (у Црну Гору и Републику Српску) овдје 

доводи и пријатељство са људи-
ма из Електропривреде Црне 
Горе са којима смо радили и 
сарађивали кад је било најте-
же, у периоду санкција, кад смо 
радили као да их нема и кад ни-
ко други није смио то да ради, 
каже Антевски, додајући да све 
послове у ЕПЦГ добијају путем 
тендера, и то на основу квалитета 
и цијена. 

Безразложан страх од 
приватизације

К ако је, због тога што поред функције ди-
ректора "Рада Кончара", Антевски обавља 

и функцију предсједника Удружења металопре-
рађивачке и електро-индустрије у Привредној 
комори Македоније, које је друго по величини у 
Македонији, како нам је рекао, извјесно да "Раде 
Кончар" сарађује са Електропривредом Македо-
није, интересовали смо се и за актуелни тренутак 
електропривреде те Републике. 

- С обзиром да се и ЕПЦГ налази у фази 
трансформације и реструктурирања, рећи ћу да 
је Електропривреда Македоније током 2005. го-
дине подијељена на три цјелине: Дистрибуцију, 
Пренос и Производњу. Дистрибуција је почетком  
2006. године продата једној аустријској компани-
ји, док су Пренос и Производња остали у власни-
штву државе. Од тада је протекло мало времена, 
па би се сада тешко могле дати оцјене о тој при-
ватизацији, мада су уочљиви одређени помаци на 
боље. Повећана је наплата, и уопште финансиј-
ски ефекти, али, за ту годину дана  нијесам при-
мијетио неке инвестиционе захвате. 

Што се тиче цијена ел. енергије, у Македони-
ји се страховало од тога у периоду приватизације, 
али оне се нијесу много промијениле. Цијене не 
одређује власник већ Регулаторна комисија, пре-
ма европским стандардима, односно утврђених 
критеријума. Уз то, треба знати да дистрибутив-
не цијене не садрже само цијену дистрибуције, 
већ и производне цијене и цијену преноса. 

Колико ја знам за ову годину дана ције-
на струје је повећана само за десет одсто, а 
према садашњим најавама, биће повећана 
за још два и по одсто. Међутим, цијена пре-
носа и производна цијена још нијесу мије-
њане, каже Антевски, додајући да је стање у  
ЕД Македоније прије приватизације било непод-
ношљиво, јер је наплата била катастрофална. 

Што се тиче приватизације осталих дјелова 
Електропривреде Македоније, он нас је упознао 
да има планова у том правцу. Већ је расписан тен-
дер о продаји ТЕ "Неготино". Једини услов у том 
тендеру за будућег купца је да се струја произве-
дена у тој електрани пласира искључиво у Ма-
кедонији, а не  цијена, јер је ријеч о роби које у 

окружењу нема довољно. Дакле, слично као што 
чујем да је у Црној Гори постигнут договор да 
струја из ТЕ Пљевља буде усмјерена КАП-у, што 
је велики успјех у тим преговорима, каже он. 

- Иначе, у Македонији се иде и на привати-
зацију производних објеката. Двије МХЕ су већ 
приватизоване, а сви остали, односно већи произ-
водни објекти су у власништву државе. За сада је 
отворено питање да ли ће бити расписан тендер 
за продају свих електрана одједном или једне по 
једне. 

Кад су у питању производни објекти, за раз-
лику од Црне Горе која има одличну структуру 
производних објеката, у Македонији ТЕ "Битољ" 
чини 70 одсто производње ел. енергије, а око 20 
одсто производње отпада на хидро енергију па ће 
се у случају приватизације овог објеката сигурно 
бити веома обазриво, каже Антевски, па додаје:

- Чињеница је да треба схватити да је ел. енер-
гија роба и да је у окружењу све мање и мање, 
односно да су потребе све веће. Није питање да 
ли је можете, или не можете платити, него да ли 
је уопште можете наћи.

Кад је у питању приватизација цијеле Електро-
привреде, Антевски је  убијеђен да нијесу у праву 
они који тврде да се приватизацијом ове важне при-
вредне гране постаје електро енергетски зависан. 
- Међутим, за Црногорске хидроелектране, као 
што су "Пива" и "Перућица", ја сматрам да их ни 
у ком случају не треба приватизовати, јер су то из-
узетно квалитетни објекти, али, ако се то ипак де-
си, грађани морају бити сигурни да ће се тај новац 
утрошити за изградњу још бољих ел. енергетских 
производних објеката. рекао нам је на крају Аце 
Антевски, директор "Раде Кончар - Сервиса".

Ж.Ћ.

    РАЗГОВОР СА ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИЈЕ "РАДЕ КОНЧАР" - СКОПЉЕ

Обострано коректна сарадња
Пословни, али и пријатељски односи са ЕПЦГ
"Увијек смо се држали принципа да посао треба завршити, а плаћање 

може и да сачека"
ЕПЦГ све своје обавезе сада извршава на вријеме, што раније није био случај

"Раде Кончар" - Скопље постоји 
од 1947. године када је указом предсједника 
Федеративне Народне Републике Југосла-
вије формиран прво као творница "Југ", Од 
1962. послује под данашњим именом. Прво-
битно је производио контакторе, релеје и 
апарате за заваривање. Касније се развио 
и сервис, а затим је кренула и производња 
електричних постројења. Сада је "Раде Кон-
чар" самостална приватна фирма са око 95 
одсто приватног капитала у власништву око 
хиљаду акционара, у чему знчајан дио акци-
ја припада менаџерима, па је управљање ја-
сно утврђено по основу вриједности акција.

"Раде Кончар - Сервис" - као дио Преду-
зећа, сто одсто је у приватном власништву 
и дуги низ година сарађује са ЕПЦГ, али и са 
свим електропривредама у окружењу - ЕП 
Албаније, дјеловима ЕПС-а у Јужној Србији и 
Електропривредом Републике Српске. 

То је у потпуности комплетиран сервис 
да задовољи потребе цијелог региона: и са 
објектима, машинама, превозом трансфор-
матора, тако да не недостаје било који дио 
опреме у ланцу тих послова. 

Има 72 запослена и то су све високо-
стручни и висококвалификовани радници 
који су спремни да у сваком моменту ускоче 
у било коју врсту поправке трансформатора 
у региону који опслужује.

Аце Антевски
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Р азговор са 
С л о б о д а -

ном Ђуровићем 
дипл.ел. инжење-
ром, водили смо 
почетком марта 
поводом актуелне 
приче о неопход-
ности доношења 
одлуке за изград-
њу електроенер-
гетских објеката, 
у којој и он ових 
дана интензивно 
учествује.

Ријеч је, наиме, о изградњи ХЕ “Крушево” 
на ријеци Пиви низводно од постојеће ХЕ Пи-
ва, коју у посљедње вријеме, са више страна 
препоручују као најоптималније рјешење које 
најбрже може допринијети смањењу електрое-
нергетског дефицита у Црној Гори, али и као 
објекат који би за екологе био најприхватљи-
вије рјешење.

- ХЕ "Крушево" је, међутим, било предви-
ђено још приликом пројектовања ХЕ "Пива" 
као компензациони базен ове ХЕ, па су на том 
профилу тада рађени одређени истражни гео-
лошки и геодетски радови. Међутим, како је 
1974. године одлучено да се гради ХЕ "Бук 
- Бијела" која је преузела улогу компензацио-
ног базена ХЕ “Пива”, одустало се од градње 
ХЕ “Крушева”, подсјећа Ђуровић.

- Но, недавно је у Скупштини Црне Горе 
донесена резолуција о заштити кањона Таре из-
градња ХЕ Бук - Бијела са котом максималног 
успора од 500 м надморске висине је онемогу-
ћена па је питање изградње ХЕ “Крушево” по-
ново актуелизовано и за то се са више страна 
предлаже њена изградња. Околности, дакле, 

управљају редослиједом реализације посло-
ва, чешће него што се мисли, каже Слободан 
Ђуровић, који је у ту сврху обишао профил 
будуће ХЕ “Крушево” и направио снимке ло-
кације будуће бране моста на Пиви у близи-

ни села Крушева низводно од 
будуће бране и остало, које уз 
овај текст објављујемо. 

Он, иначе, сматра да су 
услови за реализацију ХЕ 
“Крушево” идеални: асфалтни 
пут Плужине - Фоча удаљен 
је од профила бране само око 
800 м, а од њега до бране по-
стоји макадамски пут, затим за 
прелазак на лијеву обалу Пиве 
постоји висећи мост, у функци-
ји је 10 kV вод, а трафостаница 
10/0,4 kV налази се у непосред-
ној близини локације органи-
зације градилишта. Постоји 
изграђен сеоски водовод, а терен је покривен 
сигналом мобилне телефоније, што све зајед-
но говори да су предуслови за савремену орга-
низацију градње повољни. 

Уз наведено Слободан Ђуровић каже да 
се његово залагање за градњу ХЕ “Крушево”  
заснива на концепцији потпуне искоришће-
ности једног водотока, односно на изградњи  
свих пројектованих објеката на једној ријеци.

Карактеристике Електране

П рема ријечима Ђуровића, ХЕ “Круше-
во” је пројектована на ријеци Пиви, на 

12 км низводно од ХЕ “Пива”, на локацији ко-
ја је хиљаду и шесто метара удаљена од саста-
вака ријека  Пиве и Таре.

Са пројектованих 24 милиона м3 воде аку-
мулација ХЕ “Крушево”  представља недјељ-
но изравнање вода ХЕ “Пива”.

Према концепту пројекта, на профилу 
Крушева бетонско-гравитациона брана ове 
ХЕ је 68 м конструктивне висине, а 58 м, хи-

драуличне висине. Дужина 
лука у круни бране је 207 
м, а ширина на врху 5 мета-
ра. Пут преко круне бране  
спаја лијеву и десну обалу 
ријеке Пиве. За вријеме ње-
не градње улогу обезбјеђе-
ња грађевинске јаме од до-
тока вода имао би опточни 
тунел дужине 382 метра и 
пропусне моћи 650 м3/сек, 
као и предбрана висине 16 
м и низводна брана од 7 м 
која би штитила потапање 
градилишта од  великих во-
да Таре.

Ширина Пиве у профи-
лу бране пружа могућност 
да се машинска зграда са 

разводним постројењем смјести непосредно 
у подножју бране па би евакуациони органи 
за одвођење великих вода били по боковима 
бране. 

Преливни објекат био би у виду два пре-

ливна брзотока димензија 12 х 12 м, укупне 
дужине 138 м, са пропусном моћи од 1860м3/
sec, при коти успора 495 м3.

Темељни испуст био би смјештен кроз ти-
јело бране, кружног је пресјека, пречника 3 м 
и дужине 110 м. Пропусна моћ темељног ис-
пуста је 122м3/sec код нормалне коте успора 
воде у акумулацији.

Инсталисани протицај електране је 240м3/
sec, максимални пад је 58 метара, а инсталиса-

на снага је 2 x 65 МVА, број обртаја генера-
тора је 150 обртаја у минути а фактор снаге 
коштања 0,92. Излазни напон на стезаљкама 
генератора је 10,5 kV. 

Разводно постројење 220 кV je смјештено 
између бране и машинске згарде. Електрана се 
повезује на електроенергетски систем на 220 
кV далеководу “Пива - Пљевља” и “Пива - Ка-
кањ”. Сва енергија произведена у овој електра-
ни може се пренијети са једним ДВ 220 кV.

Просјечна годишња производња се оства-
рује према режиму рада ХЕ “Пива” и на бази  
њене акумулације од 800 милиона м3 воде и 
инсталисаног протицаја. При пуној снази 240 
м3/sec. Електрана би радила просјечно 2670 
часова годишње.

Економски показатељи су приказани по 
трошковима и цијенама на дан 31. јануар 2007. 
године, па би грађевински радови коштали 
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Профил ХЕ “Крушево”

С лободан Ђуровић је у Електро-
привреди Црне Горе провео читав 

радни вијек, и то на разним мјестима од 
којих су најкарактеристичнија: вођа смје-
не у ХЕ “Перућица”, инжењер у надзору 
и главни електро-машински инжењер у 
ХЕ “Пива” у периоду његове изградње, 
в.д генералног директора ЕПЦГ, затим у 
припреми изградње ХЕ на Морачи, шеф 
пројекта ТСУ и помоћник директора ФЦ 
Производња ЕПЦГ. 
     Слободан Ђуровић, иначе, посједује 
овлашћења Инжењерске коморе Црне 
Горе за руковођење градњом и за пројек-
товање електроенергетских објеката. 

Слободан Ђуровић

Ток Пиве узводно од ХЕ “Крушево”

Оправдана  актуелизација 
изградње ХЕ "Крушево"
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69,5 милиона еура, опрема 36,2 и оснивачка 
улагања 10,8 милиона, што значи да би укупне 
инвестиције износиле 116,5 милиона  €. Када 
се урачунају и интеркаларне камате од 12,5 ми-
лиона €, укупна цијена изградње овог објекта 
износи 129 милиона еура, с тим што би у току 
изградње била: за прву годину 17,9, другу 30,4, 

трећу 44,4 и четврту годину 23,8 милиона еура, 
што укупно износи 116,5 милиона еура.

Просјечна цијена произведеног kWh у пе-
риоду отплате кредита а износила би  5,4 еур-
ска цента а након 
отплате кредита 
- 2,4 е/ц.

Рок изградње 
хидроелектране је 
четири године, с 
обзиром да за ње-
ну изградњу нема 
никаквих препре-
ка јер је смјеште-
на у ненасељеном 
кањонском дијелу 
тока ријеке Пиве, 
практично нена-
сељеном, тако да 
нема измјештања 
путева, културно 
историјских спо-
меника  и сл.

Узимајући у об-
зир наведене чињенице, може се закључити да би 
овај Пројекат био рентабилан и да би његова реа-
лизација била енергетско економски оправдана.

Валоризација ХЕ “Пива”

О сим тога, Слободан Ђуровић сматра да 
би се изградњом ХЕ “Крушево”, одно-

сно формирањем акумулације од 24 милиона 
м3 низводно од ХЕ “Пива”, створила могућ-
ност да ХЕ “Пива” постане пумпно-реверзи-
билна електрана са снагом од 700-750 МW, 
(идеја аутора) уградњом још три генератора 
– мотора снаге 360 МW која би омогућила пум-

пање воде из акумулације ХЕ “Крушево” у гор-
њу акумулацију ХЕ »Пива« (у периоду нижих 
дневних ставова – ноћна енергија). Дужина 
цјевовода би била око 300 м, висина дизања 
воде 200м, а капацитете цјевовода 300м3/сец. 
Пумпно реверзибилна електрана је лоцирана 
низводно од бране ХЕ “Пива” на десној обали 

ријеке Пиве.
Реализација овог Пројекта је потреба 

елекроенергетског система Црне Горе и пред-
ставља реалност, а поготово када се зна да је 

један сличан објекат реализован у непосред-
ном окружењу тј. реверзибилна ХЕ “Бајина 
Башта” која пумпа прерађену воду ХЕ “Бајина 
Башта” (доња акумулација) у горњу акумула-
цију на висини од 650м. 

Реализацијом овог пројекта ХЕ "Пива" би 
постала једна од најквалитетнијих електрана 
у Европи због њене инсталисане снаге и ње-
не улоге у покривању вршних оптерећења и 
обезбјеђења оперативне резервне снаге у елек-
троенергетском систему Европе, с обзиром да 
je познато да се у европском електроенергет-
ском систему све више вреднује  вршна снага 
и енергија, а цијена тако произведеног kWh 

(вршног) креће се три до десет пута више од 
константног – базног kWh. ( у свијету је у из-
узетним ситуацијама већ достизала 100 пута 
већу цијену од константног kWh).

Уважавајући ову реалност стања у електрое-
нергетском систему, ствара се могућност бољег 
искоришћења хидро енергетског потенцијала ри-
јеке Пиве, рекао нам је Слободан Ђуровић.

Ж.Ћ.

ХЕ »Крушево«
- Ријека Пива, низводно од бране ХЕ »Пива« на 
профилу Крушево  12 км од ХЕ »Пива«

-  Концепт пројекта

1. * Бетонска лучна брана
- стационирана на 1600 м од саставака ријеке 
Пиве и Таре
    Хк – Конструктивна висина      68 м
    Хх – Хидраулична висина          58 м 
     Л – Дужина у круни бране      207 м
     К – Укупна кубатура бране 185*103 м3

2.  * Евакуациони органи
- Бочни прелив брзоток  2м x 12м x 12м са 
сегментним затварачима

- пропусна моћ Q = 1860 м3 /сец
- Темељни испуст кружни  

         Д = 3,1 м
         Л = 110 м
         Qинс = 122 м3 /сец
       - Инсталисани протицај  електране 
         Qин = 240 м3 /сец
         Маx пад  Хн = 56 м
         П1 = 2 x 60 = 120 МW

3. *  Турбина 
     - 2 комада “Френсис” са вертикалном осовином 
     П = 83000 кс
     У = 150 об/мин

4. * Генератори
     Пг = 65,5 МВА
     У = 150 об/мин
     Цос φ = 0,9

5. * Трансформатори
      - 2 x 65,5 МВА
       - напон 10,5 /231 кВ

6.  *Производња

 - Wг = 322 ГWх све у такту рада са ХЕ »Пива« тј. 
вршна енергија
 - Гарантована снага  Пг = 82 МW
 - Сати рада годишње  Т рг = 2670 х

7.    *Економски показатељи ( јануар 2007)
 7.1 Структура трошкова                                    106 €
       а) Грађевински радови   69,5
       б) Опрема    36,2
       ц) Оснивачка улагања  10,8
           Укупно инвестиције                  116,5
       д) Интеркаларна камата   12,5
                         129,0 x 106 € 
 
7.2  Преглед улагања по годинама током 
изградње
        - прва година   17,9 x 106 €
        - друга година                           30,4 x 106 €
        - трећа година   44,4 x 106 €
        - четврта година                          23,8 x 106 €
                         116,5 x 106 €
       - интеркаларна камата                   12,5 x 106 €
                         129,0 x 106 €    

ХЕ “Крушево  - Уздужни пресјек” А/А

Динамика извођења радова ХЕ “Крушево”

Будућа акумулација ХЕ “Крушево”: Ситуациони план

СЛОБОДАН ЂУРОВИЋ, ДИПЛ.ЕЛ.ИНЖ, О ПРЕДНОСТИМА ГРАДЊЕ ЈОШ ЈЕДНЕ ХЕ НА РИЈЕЦИ ПИВИ
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С едамнаестог марта ове године у Никшићу 
је формиран Клуб добровољних давалаца 

крви Електропривреде Црне Горе, седми по реду 

у никшићкој општини. На Оснивачкој скупштини 
клуба  усвојени су Статут и Програм рада и иза-

брано руководство.
У Управни од-

бор изабрани су Ри-
сто Гредић, Тања 
Никчевић, Драган 
Баћовић, Радоман 
Благојевић и Војо 
Огњеновић, а за 
предсједника Клуба 
именован је Мрка 
Мркић, помоћник 
извршног директора 
за Дирекцију ЕПЦГ, 
који је нагласио да је 
формирање овог Клу-
ба значајан искорак 
на пољу реализова-
ња једне хумане ми-
сије у служби човје-
ка  и за човјека.

- Ово је наш 
допринос да се 
превазилазе могу-
ћи проблеми и по-
годан тренутак да 
се подсјети да се 
Електропривреда 
од свог оснивања, 
а то ће чинити и у 

будуће,    никада није оглушила да пружи по-
моћ свима којима је она заиста била потребна, 
казао је Мркић додајући да је увјерен да радни-
ци ЕПЦГ умију да цијене сваки хуман рад и да 
знају шта значи дати крв и спасити живот, због 
чега ће се увијек одазвати на апел да помогну 
другу, колеги и суграђанину.

Учеснике скупштине поздравили су др Ра-
домир Миловић, предсједник Одбора директо-
ра ЕПЦГ, предсједник Општинског одбора Цр-
веног крста Никшић, а др Асим Диздаревић, 
предсједник Црвеног крста Црне Горе који је 
овом приликом подсјетио да Црна Гора има 
проблема са обезбјеђењем потребних количина 
крви, с обзиром да, према стандардима, од нео-
пходних 4 до 5 одсто у односу на број станов-
ника, у Црној Гори има добровољних давалаца 
тек 2,8 одсто, због чега су болнице принуђене 
да ову обавезу преносе на породице оних који-
ма је крв неопходна.

Скупштини су присуствовали и предсјед-
ник Општинског савеза добровољних давалаца 
крви Мишо Лаушевић и представник Службе 
за трансфузију никшићке болнице Веселин 
Гезовић који су пожеливши добродошлицу у 
Општински савез, поздравили овај хумани гест 
људи из ЕПЦГ која је иначе позната, не само 
у Никшићу, по многобројним донацијама и 
спонзорствима. пожељели успјешну сарадњу 
са новоформираним клубом. 

Ж.Ћ.

П очетком марта ове године у канцеларији 
савјетника Стевана Кнежевића, извр-

шног директора ЕПЦГ, Слободан Павићевић, 
власник, Радисав Алексић, извршни директор 

и Милош Павићевић, дизајнер, представни-
ци фирме Флукс - предузећа за производњу, 

промет и електротехничке услуге из Ужица 
уручили су  захвалницу Електропривреди Цр-
не Горе за 15 година успјешне сарадње.

Том приликом извршни директор овог нашег 
дугогодишњег пословног партнера 
Радисав Алексић, је казао да се током 
15-годишњег периода сарадња компа-
није Флукс и ЕПЦГ одвијала на плану 
поправки из програма нисконапонских 
електро мотора, пумпи и трансформа-
тора 10/0,4 кв. Корисници услуга ове 
фирме су биле електродистрибуције 
Жабљак, Пљевља и Бијело Поље. 

- Кад су у питању ротационе елек-
тро машине, Флукс је непрекидно био 
присутан и у програмима поправки 
за потребе ТЕ Пљевља. Он наглаша-

ва да је Флукс у програму поправки потапају-
ћих пумпи за потребе ТЕ Пљевља био лидер у 

дужем низу година, практично без рекламаци-
је јер су поправке биле изузетно квалитетне, 
што нам је потврдио и Стеван Кнежевић, који 
је у периоду сарадње са овом фирмом био на 
различитим функцијама у ЕПЦГ. Он је при 
том истакао и њихову коректност и велику пр
офесионалност.                                           

Ж.Ћ.

    У ЕПЦГ ФОРМИРАН КЛУБ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Хумана мисија у служби човјека

    ЗАХВАЛНИЦА ПОСЛОВНОГ ПАРТНЕРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ

Признање за коректну 
сарадњу и повјерење

Предсједништво Скупштине Клуба

Са оснивачке Скупштине

Р. Алексић, С. Павићевић и М. Павићевић
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 Д раго ми је да је повод за ову причу 
 значајан раст цијена акција ЕПЦГ и 

морам признати да и поред великог оп-
тимизма нисмо очекивали да за релативно 
кратко вријеме цијена акције ЕПЦГ дост-
игне проценат од преко 90% од номи-
налне вриједности. У прилог томе гово-
ри податак да је након прва два мјесеца 
текуће године цијена забиљежила раст од 
69,08% у односу на почетак године.

Подсјетићу да ЕПЦГ као једно од 
највећих и најзначајнијих привредних 
друштава у РЦГ има вриједност капитала 
од 907.036.354 €, подијељен на 104.145.724 
акције, номиналне вриједности од 8,7093 
€/акција. Након завршетка процеса Масо-
вне Ваучерске Приватизације (МВП) 
крајем 2001. године, сваки пунољетни 
грађанин Црне Горе добио је прилику да, 
улагањем ваучера у предузећа са листе 
МВП, постане акционар истих. Тако су 
грађани који су уложили ваучере у ЕПЦГ 
добили по 1.750 акција по ваучеру, док су 
их други стекли куповином на берзи или 
већ посједовали по основу заснованог 
радног односа у ЕПЦГ.

Интересантно је напоменути да је 
први посао на NЕX Montengro берзи са 
 акцијама ЕПЦГ склопљен 24.09.2002. 
године и тада је просјечна вриједност 
акције износила 0,04 €, док је на дан 
27.02.2007. године просјечна вриједност 
акције ЕПЦГ износила 7,92 € – значи, у 
овом периоду је забиљежен раст од чак 
19.692%. Просјечна вриједност ваучера 
је на дан 24.09.2002. године износила 70 €, 
док је на дан 27.02.2007. године просјечна 
вриједност ваучера износила чак 13.860 € 
(маx вриједност 13.999,82 €).

 У прошлој години акција ЕПЦГ је 
достигла максималну вриједност дана 
31.08.2006. године и износила је 5,96 €, док 
је овогодишња максимална вриједност једне 
акције ЕПЦГ остварена на дан 27.02.2007. 
 године и износила је 7,9999 € по акцији. 

Просјечна цијена акција ЕПЦГ за 2006. 
годину је износила 4,0312 € по акцији. Од 
почетка трговања акцијама ЕПЦГ па до 
данас остварен је промет од 40.895.384 €, 
 кроз 13.378 склопљених послова.

Напоменула бих да је Одбор директ-
ора ЕПЦГ на сједници од 16.6.20-
05. године прихватио понуду NEX 
Montenegro берзе и донио Одлуку да 
се акције овог акционарског друштва 
котирају на нашој берзи, тако да се ЕПЦГ 
од 26.07.2005 године и званично налази 

на престижном берзанском сегменту - Б 
листи берзанске котације NEX Монтене-
гро берзе. По том основу постоји дневно 
ограничење трговања на ±10%, што се (у 
случају потребе) на сједници Одбора ди-
ректора берзе може и промијенити. 

Котација подразумијева и обавезу 
предузећа да достављају своје пословне и 
финансијске извјештаје, као и Извјештаје 
ревизора Неx берзи, која исте поставља на 
сајт www.nex.cg.yu а све у циљу квалитет-
ног и благовременог информисања јавно-
сти, повећања транспарентности, а тиме 
и привлачиења инвеститора. Значи, на бер-
занском листингу се налазе најквалитетни-
ја предузећа, што доприноси побољшању 

репутације компаније, расту „goodwill”-а, 
препознавању тржишне вриједности, по-
стизању конкурентске предности и све ве-
ћем интересовању страних инвеститора. 

Истакла бих и индекс NEX Montenegro 
берзе NEX 20, који представља незамјењи-
во средство за исказивање тржишне вријед-
ности акција и праћење понашања у дужем 
временском периоду. Индекс, као основни 

квантитативни 
показатељ мјери 
флуктуацију на 
секундарном тржи-
шту (берзи), а у са-
став индекса NEX 
20 улази 20 најли-
квиднијих хартија 
којима се тргује. 
Учешће ЕПЦГ у 
овом индексу је 
20%, што је ујед-
но и максимално 
учешће неке хартије у индексу. NEX берза 
има и индекс NЕX ПИФ који прати крета-
ње тржишне вриједности акција шест ин-
вестиционих фондова, гдје порфељи Еуро 
фонда, Атлас Монт фонда, Тренда, Монете 
и МИГ-а садрже значајан дио акција ЕПЦГ 
(ових пет фондова заједно имају преко 20% 
власништва у ЕПЦГ).

Из графика који слиједи може се видје-
ти количина прометованих акција ЕПЦГ, 
као и цијена по којој су акције трговане у 
2006 години, укључујући и прва два мјесе-
ца текуће године.

Даље, табеларни приказ прецизира 
количине и цијене 
(просјечна, мин, маx) 
акција ЕПЦГ по мје-
сецима за период од 
почетка 2006. годи-
не до почетка марта 
2007. године, као и 
њихов укупан про-
мет и број послова за 
исти период.

Као битан показа-
тељ издвојила бих и 
тржишну капитали-
зацију ЕПЦГ која је на 
дан 31.12.2006. износи-
ла 453.381.441 €, а на 
последњи дан фебрау-
ара 2007. године изно-
сила је 766.578.791 €. 

Од почетка ове године, трговањем 
акцијама ЕПЦГ остварен је промет 
од 12.277.527  €, кроз 2.621 скло-
пљени посao, са учешћем од близу 
18% у укупном промету берзе, што 
значи да трговање акцијама ЕПЦГ 
значајно доприноси расту укупног 
промета на Неx Montenegro берзи.

У циљу едукације и информиса-
ности наших грађана и других фи-
зичких и правних лица, као потенци-
јалних инвеститора, NEX берза (по-
ред континуираног извјештавања) 
настоји да новим акцијама доприне-
се већем степену транспарентности 
и ефикасности. Поред постојећих 

могућности (као што је коришћење обсер-
верске станице), планирамо да укључимо и 
друге начине информисања - врло брзо ће 
бити оперативан нови, модеран и ефектан 
интернет сајт, ускоро крећу и СМС поруке, 
тикер, телетекст, и сл.

                                       Аутор прилога је
извршни директор

NEX Montgenegro  берзе

Раст цијене акција ЕПЦГ
Максимална вриједност од 7,9999 €/akcija остварена 27. фебруара

 Данијела Лакетић

График: Приказ кретања количине и цијене акција ЕПЦГ од почетка 2006.
године до краја фебруара 2007. године

Табела: Подаци по мјесецима 2006-2007 година

Нова берза хартија од вриједности 
Црне Горе а.д. 

 Пише: мр Данијела Лакетић
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П рије скоро двадесет пет годи-
на, бавећи се истраживањем 

могућности искоришћења сунчеве 
енергије у Црној Гори, мр Радо-
слав Ковачевић, члан тима за Регу-
лацију у ЕПЦГ је, у свом стручном 
раду под називом "Сунчева енерги-
ја - неисцрпни извор електричне 
енергије", предлажио комбинацију 
ХЕ "Перућица" и "Пива" са солар-
ним електранама и могућност њи-
ховог паралелног рада.

С обзиром на важност ове те-
ме, због израженог дефицита ел. 
енергије с једне и форсирања коришћења обно-
вљивих извора ел. енергије ЕУ с друге стране, 
али, и чињенице да је овај рад који је први пут 
објављен у титоградској Побједи 1983. а у ли-
сту ЕПЦГ прије 14 година, и даље актуелан, под-
сјећамо на његов садржај.

Предности градње  уз постојеће ХЕ

И з уводног дијела обимног и аналитичког 
Ковачевићевог рада, издвајамо  податке 

о повољности  и могућностима  њихове град-
ње уз наше постојеће хидроелектране. Наиме, 
природни услови на југу Црне Горе омогућава-
ју градњу СЕ релативно брзо у односу на кла-
сичне изворе ел. енергије, чиме би дефицит 
струје могао да се елиминише за дуже вријеме. 

Међутим, мр Радослав Ковачевић је, тада пред-
ложио, по његовом мишљењу, најекономич-
није рјешење, изградњу соларних електрана 
у непосредној близини  ХЕ "Перућица" и ХЕ 
"Пива" и у комбинацији са њима. Могућност 
и економска оправданост искоришћења Сунца, 
тј. сунчеве енергије зависи од инсолације која 

у нашим предјелима траје 4.470 
сати у години. Дозрачена сунчева 
енергија у јужном и средишњем 
дијелу износи око 1.570 киловат 
часова по метру квадратном на 
годишњем нивоу, што довољно 
говори да се ради о огромној енер-
гији коју треба, бар дјелимично, 
искористити директном конверзи-
јом у електричну енергију која је 
на данашњем ступњу технологи-
је, износила 15 одсто, а теоретски 
максимум је 20-30 одсто.

Иначе, рок изградње соларне 
електране је 5-6 пута краћи у односу на хидро 
и термо електране, одржавање је сведено на 
контролу електричних контаката и чишћење 
соларних ћелија од прљавштине, а њен радни 
вијек  процјењује се на око 35 година   

- ХЕ Перућица и Пива имају акумулациона 
језера, а степен њиховог коришћења креће се 
око 50 одсто. Како рачуница показује, када ин-
сталисану снагу ХЕ Перућица (307 мегавата) 
помножимо са бројем сати у календарској годи-
ни (8.760 сати) добили  би 2 милијарде киловат 
часова, а просјек производње у овој ХЕ је не-
што испод милијарде киловат часова у години. 
Иста сагледавња могу се примијенити на ХЕ 
Пива и добили би приближно исте резултате, 
што значи да је око 50 одсто укупног капаците-
та обје ХЕ неискоришћено. То довољно говори 

да је спрега хидроакумулаци-
оних и соларнух електрана, 
као допуна веома погодно 
економско и техничко рјеше-
ње, објаснио је тада аутор.

Разматране хидроелек-
тране, њихова постројења и 
акумулације смјештени су у 
предјелима гдје је инсолен-
ција велика, а околна брда 
су као регал за фотонапонске 
ћелије, па и угаоност је при-
родна, тако да свјетлосни зра-
ци падају под максималним 
углом. 

Како би  то  практично 
функционисало 

Т о би, како је тада писао 
мр Ковачевић, функци-

онисло на начин што би со-
ларна електрана користила 

постојећу трансформацију ХЕ, постројење и 
преносне далеководе за пренос произведене 
ел. енергије до потрошачких центара. 

Једном ријечју. соларна електрана би 
имала само фотонапонске ћелије и каблов-
ску везу са претварачком станицом као на 
принципијелној шеми, осталу опрему већ 

има постојећа ХЕ. Важно је истаћи да се по-
стројења наведених ХЕ налазе у подножју 
брда, тако да  би се соларни елементи монти-
рали на присојним странама.

ХЕ Перућица се налази у средишњем ди-
јелу Црне Горе на 40о 43 о, сјеверне географ-
ске ширине и 19 о и 16 о, географске дужине. 
Зграда са постројењима је на 69 м надморске 
висине, оивичена брдима са три стране: са ис-
тока је Острошка греда од преко 1000 мнм, са 
сјевера и запада брдо Повија које се блго и та-
ласасто уздиже до 822 мнм. Околина Перући-
це има измијењену средоземну климу са јако 
сувим и врућим љетима, благим и кишовитим 
зимама, а средња годишња температура је око 
14, јулска 25, а јануарска  око 5 степени.   

Комбинација ХЕ Перућица са истоименом 
соларном електраном је, како у стручном раду 
наводи мр Ковачевић, оптимално рјешење само 
онда када соларна енергија испуњава онај дио 
слободних капацитета не рачунајући период ре-
монта, тј, када нема електропривредних киша. 
Поменуто је раније да постоји 50 одсто резерви 
у капацитету ХЕ, које би могла својим самостал-
ним или паралелним радом да испуни соларна 
електрана. Да би подмирила те резерве снага со-
ларне електране у капацитету ХЕ, треба да буде 
3.000  мегавата, што је скоро 10 пута више од  
инсталисане снаге  у ХЕ Перућица.

Мр Ковачевић је тада писао да се дозра-
чена енергија, са садашњим ступњем развоја 
технологија и техника, може директном кон-
верзијом соларне у ел. енергију искористити 
око 10 одсто, што довољно говори да се може 
добити соларна електрана снаге 300 мегава-
та. Како рачуница показује, када се та снага 
електране помножи са бројем инсолираних 
сати, којих код нас у календарској години има 
4.470, добија се енергија од 1.341 милијарди 
киловат часова, коју може дати површина со-
ларних ћелија 2.000 м x 3.000 = 6.000.000 ме-
тара квадратних, Иста разматрања би могли 
спровести на ХЕ Пива чије би могућности 
биле идентичне. 

Изградњом ових комбинација ХЕ Перћица 
и Пива са истоименим соларним електранама 
добили би око 2 милијарде нових киловати 
часова што би било довољно, са садашњим 
темпом раста потрошње ел. енергије до првог 
квартала 21. вијека, писао је прије скоро двије 
и по деценије мр Ковачевић.

Данас, он би овоме додао само то, да је у 
вријеме писања стручног рада, на тржишту би-
ло доступно набављати соларне фото напонске 
панеле изграђене на бази силицијума, чија се те-
оретска могућност претварања сунчеве енерги-
је у електричну кретала до 23 одсто, а у пракси 
око 15 одсто.Међутим, сада су у оптицају нове 
технологије и нови материјали чији се коефици-
јент коришћења, односно претварања сунчеве 
у ел. енергију креће, чак, до 40 одсто, што зна-
чајно утиче на смањење површине фото напон-
ских панела. Друга повољност је што соларна 
електрана може у ходу да се дограђује и док 
ради да повећава свој капацитет, што је код дру-
гих електрана практично немогуће, закључио је 
магистар Ковачевић.            

Припремила: Б.С.

АКТУЕЛНО: КОРИШЋЕЊЕ НОВИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ

Сунце као неисцрпан извор енергије
У свијету све популарнија изградња електрана са тзв. алтернативним изво-

рима ел. енергије, међу којима је у замаху градња соларних централа. Може 
ли се Црна Гора, у којој је оваквих идеја било и прије двије и по деценије, при-
кључити том тренду? 

Принципијелна шема: Веза ХЕ и СЕ

Радослав Ковачевић
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I OP[TE ODREDBE
 
1.1.     Ciqevi i sadr`aj

^lan 1
(1) Pravilnikom o za{titi na radu (u daqem 
tekstu: Pravilnik) Elektroprivrede Crne Go-
re AD - Nik{i} (daqe u tekstu: Poslodavac) 
ure|uju se:

- mjere za{tite na radu i na~in wihovog 
sprovo|ewa;
- prava, du`nosti i odgovornosti Poslodavca;
- prava, du`nosti i odgovornosti zaposlenih;
- na~in organizovawa poslova za{tite na radu;
- na~in vo|ewa evidencija iz oblasti za-
{tite na radu i 
- druga pitawa od zna~aja za za{titu na radu.

^lan 2
(1) Za{tita na radu ostvaruje se primjenom 
savremenih tehni~kih, medicinskih, ergonom-
skih, socijalnih, organizacionih i drugih 
mjera i sredstava za za{titu na radu, u ciqu 
otklawawa ili svo|ewa na propisanu mjeru 
rizika od povre|ivawa i o{te}ewa zdravqa 
zaposlenih.

1.2.     Primjena

^lan 3
(1) Odredbe ovog Pravilnika primjewuju se na:

- zaposlene u: FC Proizvodwa, FC Prenos, 
FC Distribucija i FC Snabdijevawe, Di-
rekciji Dru{tva i Elektrogradwi (daqe u 
tekstu: organizacioni djelovi Dru{tva);
- lica koja se nalaze na profesionalnoj 
praksi;
- lica koja se nalaze na stru~nom osposo-
bqavawu, prekvalifikaciji ili dokvali-
fikaciji;
- druga lica koja u~estvuju u radnim proce-
sima ili su prisutna u procesu rada i rad-
noj sredini. 

II     MJERE ZA[TITE NA RADU

^lan 4
(1) Prilikom organizovawa rada i radnog pro-
cesa Poslodavac je du`an, da obezbijedi mjere 
radi za{tite `ivota i zdravqa zaposlenih iz-
borom radnih i proizvodnih metoda kojima se 
obezbje|uje najve}a mogu}a bezbjednost i za{ti-
ta zaposlenih na radu.

^lan 5
(1) Mjere za{tite na radu su mjere koje Poslo-
davac preduzima ili ~ije se preduzimawe pla-
nira na svim nivoima rada, radi spre~avawa po-
vre|ivawa ili o{te}ewa zdravqa zaposlenih, 
a naro~ito:

1) procjena rizika na radnom mjestu i utvr-
|ivawe mjera za otklawawe rizika primje-
nom savremenih tehni~kih rje{ewa;
2) utvr|ivawe radnih mjesta sa posebnim 
uslovima rada;
3) osposobqavawe zaposlenih za bezbijedan 
rad;
4) Periodi~ni pregled i ispitivawa sred-
stava za rad, sredstava i opreme li~ne za-
{tite na radu i uslova radne sredine;
5) Predhodni i periodi~ni zdravstveni 
pregledi zaposlenih koji su raspore|eni 
na radnim mjestima sa posebnim uslovima 
rada;
6) obezbje|ewe sredstava i opreme za li~nu 
za{titu na radu;
7) dono{ewe uputstava za bezbjedan rad;
8) Zabrana uputrebe sredstava zavisnosti.

2.1. Akt o procjeni rizika

^lan 6
(1) Poslodavac je du`an da donese akt o procje-
ni rizika za sva radna mjesta i da utvrdi mjere 
za otklawawe rizika, odnosno svo|ewe rizika 
na najmawu mogu}u mjeru.

(2) Akt o procjeni rizika zasniva se na utvr|i-
vawu mogu}ih vrsta opasnosti i {tetnosti na 
radnom mjestu, na osnovu kojih se vr{i procje-
na rizika od nastanka povreda i o{te}ewa zdra-
vqa zaposlenog.

(3) Procjena rizika na radnom mjestu vr{i se 
po metodologiji koju propisuje nadle`no mini-
starstvo. 

(4) Poslodavac je du`an da izmijeni akt o pro-
cjeni rizika u slu~aju pojave svake nove opasno-
sti i promjene nivoa rizika u procesu rada.

2.2. Radna mjesta sa posebnim uslovima rada

^lan 7
(1) Radna mjesta sa posebnim uslovima rada utvr-
|uju se Pravilnikom o sistematizaciji radnih 
mjesta Poslodavca na osnovu Metodologije za 
utvr|ivawe radnih mjesta sa posebnim uslovima 
rada, koju propisuje nadle`no ministarstvo.

(2) Radna mjesta sa posebnim uslovima rada su 
radna mjesta na koja mogu biti raspore|eni 
samo zaposleni koji pored op{tih uslova za 
zasnivawe radnog odnosa, ispuwavaju i posebne 
uslove u pogledu pola, godina `ivota, {kolske 
spreme, stru~ne osposobqenosti, zdravstvenog 
stawa i psiho-fizi~kih sposobnosti.

(3) Poslodavac je du`an da prije raspore|ivawa 
zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovi-
ma rada, utvrdi da zaposleni ispuwava posebne 
uslove iz stava (2) ovog ~lana za rad na radnom 
mjestu.

(4) Zaposleni koji radi na radnom mjestu sa po-
sebnim uslovima rada, du`an je da obavijesti 
Poslodavca ako ocijeni da nije sposoban za oba-
vqawe poslova radnog mjesta.

2.3. Osposobqavawe zaposlenih za bezbjedan rad

^lan 8
(1) Poslodavac je du`an da zaposlene koji su 
raspore|eni na radnim mjestima sa posebnim 
uslovima rada osposobi za bezbjedan rad:

- prilikom zasnivawa radnog odnosa, 
- rasporeda na druge poslove,
- prilikom uvo|ewa nove tehnologije ili 
novih sredstava za rad, 
- kod promjene procesa rada i
- ponovnog raspore|ivawa na rad nakon od-
sustva koje je trajalo du`e od jedne godine.

^lan 9
(1) Osposobqavawe zaposlenih za bezbjedan 
rad vr{i se po Programu osposobqavawa za bez-
bjedan rad (u daqem tekstu: Program), kojim se 
bli`e ure|uju:

- ciqevi osposobqavawa
- postupak i na~in izvo|ewa teorijskog di-
jela osposobqavawa;
- postupak i na~in izvo|ewa prakti~nog di-
jela osposobqavawa;
- vrijeme trajawa osposobqavawa i
- na~in provjere osposobqenosti za bezbje-
dan rad.

(2) Program iz stava (1) ovog ~lana donosi di-
rektor organizacionog dijela Dru{tva.

^lan 10
(1) Osposobqavawe zaposlenih za bezbjedan rad 
Poslodavac obavqa teorijski i prakti~no.

(2) Teorijski dio osposobqavawa za bezbjedan 
rad obuhvata upoznavawe zaposlenog sa:

- propisima iz oblasti zdravstvenog, penzi-
skog i invalidskog osigurawa:
- na~inom organizovawa poslova za{tite 
na radu;
- zna~ajem za{tite na radu;
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- opasnostima na radnom mjestu i mjerama 
za otklawawe opasnosti;
- na~inom pravilnog kori{}ewe oru|a za 
rad i sredstava i opreme za li~nu za{titu 
na radu;
- na~inom pru`awa prve pomo}i i samopo-
mo}i;
- postupkom spasavawa i evakuacije u slu~a-
ju opasnosti;
- pravima i obavezama u vezi za{tite na 
radu i posledicama nepridr`avawa propi-
sanih mjera za{tite na radu.

(3) Prakti~ni dio osposobqavawa zaposlenih obuhva-
ta prakti~no osposobqavawe za bezbjedno rukovawe:

- sredstvima za rad;
- sredstvima i opremom li~ne za{tite na radu;
- opasnim materijama i dr.

 
^lan 11

(1) Poslodavac je du`an da zaposlenog u toku 
osposobqavawa za bezbjedan rad upozna sa svim 
vrstama rizika na poslovima na koje ga raspore-
|uje i sa konkretnim mjerama za bezbjednost na 
radu u skladu sa aktom o procjeni rizika.

(2) Osposobqavawe iz stava (1) ovog ~lana Po-
slodavac obezbje|uje u toku radnog vremena, a 
tro{kove osposobqavawa snosi Poslodavac.

(3) Ako Poslodavac odredi da zaposleni isto-
vremeno obavqa poslove na dva ili vi{e rad-
nih mjesta, du`an je da zaposlenog osposobi za 
bezbjedan rad na svakom od radnih mjesta.

^lan 12
(1) Osposobqavawe zaposlenih za bezbjedan rad 
vr{i stru~no lice za poslove za{tite na radu 
u saradwi sa organizatorom procesa rada na na-
~in i po postupku koji je propisan Programom. 

(2) Poslodavac za osposobqavawe zaposlenog mo-
`e anga`ovati pravno ili fizi~ko lice koje je 
ovla{}eno za obavqawe poslova za{tite na radu.

^lan 13
(1) Provjeru teorijske i prakti~ne osposobqeno-
sti zaposlenog za bezbjedan rad vr{i Komisija na 
na~in i po postupku koji je propisan Programom.

(2) Komisiju iz stava (1) ovog ~lana imenuje di-
rektor organizacionog dijela Dru{tva od lica 
koja su u~estvovala u osposobqavawu zaposlenog.

(3) Zaposlenom koji je osposobqen za bezbjedan rad iz-
daje se uvjerewe o osposobqenosti za bezbjedan rad.

^lan 14
(1) Ukoliko zaposleni prilikom provjere ne 
poka`e zadovoqavaju}i stepen osposobqeno-
sti, du`an je da se daqe obu~ava do sticawa po-
trebnog teorijskog i prakti~nog znawa, {to se 
utvr|uje ponovnom provjerom u roku od 30 dana 
od predhodne provjere.

(2) Ako se ponovnom provjerom utvrdi da zaposle-
ni nema potrebna prakti~na i teorijska znawa, 
izvr{i}e se wegov raspored u skladu sa zakonom.

2.4  Periodi~ni pregledi i ispitivawa

^lan 15
(1) Poslodavac je du`an da vr{i periodi~ni 

pregled i ispitivawa:
- sredstava za rad, 
- sredstava i opreme li~ne za{tite na ra-
du i 
- uslova radne sredine. 

^lan 16
(1) Periodi~ni pregledi i ispitivawa sred-
stava za rad vr{e se da bi se utvrdilo da li je 
primjewenim mjerama osiguran bezbjedan rad, a 
naro~ito da li:

- su izra|ena uputstva za rad, za na~in mon-
ta`e i demonta`e, kao i za rukovawe i odr-
`avawe;
- mjesto na koje je postavqeno odre|eno 
sredstvo za rad odgovara propisima, naro-
~ito u pogledu slobodnih povr{ina i pro-
laza, polo`aja rukovaoca i dr.,
- su temeqi ura|eni u skladu sa propisima 
i uputstvima proizvo|a~a,
- su postavqene oznake sa propisanim poda-
cima koji su od zna~aja za zaposlene,
- su ugra|eni mjerni, regulacioni, sigurno-
sni ili kontrolni ure|aji i da li je obezbi-
je|ena wihova ispravnost,
- su ure|aji i naprave za ukqu~ivawe u po-
gon i iskqu~ivawe iz pogona, signalni 
ure|aji i ure|aji za upravqawe signalima 
postavqeni u skladu sa zahtjevima projek-
tanta, tehni~kim propisima, uputstvima 
proizvo|a~a, standardima i propisima o za-
{titi na radu, da li pouzdano djeluju, da li 
su osigurani od nenamjernog ukqu~ivawa, 
da li postoje oznake pravca kretawa i dje-
lovawa, ukqu~ivawa i iskqu~ivawa, kao 
i da li se kretawa i djelovawa odre|enih 
sredstava za rad ili wihovih djelova ostva-
ruju prema oznakama koje se nalaze i pokazu-
ju na~in wihove upotrebe,
- su postavqeni ili ugra|eni ure|aji za 
za{titu od pokretnih djelova, fizi~kih, 
hemijskih, biolo{kih {tetnosti i mikro-
klime i da li je obezbije|eno wihovo efi-
kasno funkcionisawe,
- su kod odre|enih sredstava za rad primije-
wene mjere za spre~avawe pojave buke, vibra-
cija, {tetnih i opasnih materija, pra{ina, 
para i sl. i da li se stvara koncentracija iz-
nad maksimalno dozvoqene u radnoj sredini,
- su zbog upotrebe ili transporta nastale 
promjene od kojih mo`e do}i do pojava (lo-
movi, slabqewe materijala zbog zamora i 
sl.) koje ugro`avaju bezbjednost i za{titu 
zdravqa zaposlenih,
- su odre|ena sredstva za rad koja su me|u-
sobno povezana u funkcionalnu cjelinu, a 
koja se u procesu rada stalno ili povreme-
no koriste, bezbjedna za rad kao funkcio-
nalna cjelina i
- su elektri~ne instalacije izvedene u 
skladu sa propisima, a naro~ito u pogledu 
obezbije|ewa efikasnosti za{tite od opa-
snog napona dodira (ispravnost prikqu~e-
wa, mjerewe odstojawa provodnika, izbor 
i pode{enost ure|aja za kontrolu, izbor 
opreme i mjere za{tite prema spoqa{wim 
uticajima i sl.).

^lan 17
(1) Periodi~ni pregledi i ispitivawa sredsta-
va i opreme li~ne za{tite na radu vr{e se radi 
utvr|ivawa:

- da li su izra|ena u skladu sa propisima o 

za{titi na radu;
- da li su izra|ena i da li su uz sredstva pri-
lo`ena uputstva za wihovu upotrebu, na~in 
ispitivawa, odr`avawa i kori{}ewa;
- da li su sredstva i oprema li~ne za{tite 
na radu prilago|ena namjeni u odnosu na 
sredstva za rad i radnoj sredini;
- da li su na sredstvima i opremi li~ne za-
{tite na radu vidno istaknuti podaci: vr-
sta, tip, serija, namjena, fabri~ki broj i
- da li posjeduju ateste o kvalitetu materi-
jala od kojih su izra|ena.

^lan 18
(1) Periodi~nim ispitivawima radne sredine 
podvrgavaju se radne prostorije i radni prosto-
ri u kojima se zbog tehni~ko-tehnolo{kih i 
drugih radnih procesa javqaju ili stvaraju:

1. fizi~ke {tetnosti;
2. hemijske {tetnosti;
3. biolo{ke {tetnosti;
4. {tetna zra~ewa i
5. nepovoqni mikroklimatski uslovi.

^lan 19
(1) Periodi~ni pregledi i ispitivawa vr{e 
se na na~in, po postupku i u rokovima koji su 
utvr|eni Pravilnikom o postupku i rokovima 
za vr{ewe periodi~nih pregleda i ispitiva-
wa sredstava za rad, sredstava i opreme li~ne 
za{tite na radu i uslova radne sredine ("Sl. 
list RCG", broj 71/05). 

^lan 20
(1) Periodi~ne preglede i ispitivawa vr{i 
fizi~ko ili pravno lice ovla{}eno za obavqa-
we stru~nih poslova za{tite na radu.

(2) O izvr{enom periodi~nom pregledu i is-
pitivawu ovla{}eno stru~no lice du`no je da 
sa~ini izvje{taj o izvr{enom pregledu i ispi-
tivawu sa stru~nim mi{qewem o stepenu obez-
bje|ewa propisanih mjera za{tite na radu.

(3) Izvje{taj iz stava (2) ovog ~lana dostavqa 
se u roku od 15 dana od dana izvr{enog pregleda 
- direktoru organizacionog dijela Dru{tva.

2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenih 

^lan 21
(1) Poslodavc je du`an da obezbijedi zdravstveni 
pregled zaposlenih koji su raspore|eni na rad-
nim mjestima sa posebnim uslovima rada, i to:

- Predhodni zdravstveni pregled prije za-
snivawa radnog odnosa;
- Periodi~ni zdravstveni pregled u toku rada;
- Vanredni zdravstveni pregled ukoliko je 
zaposleni odsustvovao sa rada du`e od jed-
ne godine i
- Vanredni zdravstveni pregled na zahtjev 
zaposlenog ili Poslodavca.

(2) Vrstu, na~in i rokove obavqawa zdravstve-
nih pregleda iz stava (1) ovog ~lana, propisuje 
nadle`no ministarstvo.

2.6. Sredstva i oprema za li~nu za{titu na radu

^lan 22
(1) Poslodavac je du`an da zaposlenom da na 
upotrebu sredstva i opremu za li~nu za{titu 
na radu u ciqu otklawawa rizika i opasnosti 
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po `ivot i zdravqe zaposlenog.

^lan 23
(1) Poslodavac je du`an da prilikom nabavke 
sredstava i opreme li~ne za{tite na radu, do-
stavi isporu~iocu uslove u pogledu za{tite na 
radu koje moraju da ispuwavaju sredstva i opre-
ma li~ne za{tite.

(2) Poslodavac mo`e dati na upotrebu zaposlenim 
sredstva i opremu li~ne za{tite na radu samo ako 
za wih raspola`e propisanom dokumentacijom na 
jeziku koji je u slu`benoj upotrebi u Crnoj Gori, 
u kojoj je proizvo|a~, odnosno isporu~ilac naveo 
sve bezbjedonosno-tehni~ke podatke.

^lan 24
(1) Zaposleni je du`an da na propisan na~in 
upotrebqava sredstva i opremu li~ne za{tite 
na radu, da ih odr`ava i nadoknadi {tetu Po-
slodavcu za o{te}eno ili nestalo sredstvo, 
ako je do o{te}ewe ili nestanka do{lo wego-
vom krivicom.

^lan 25
(1) O{te}eno sredstvo i oprema li~ne za{tite 
na radu, povla~e se iz upotrebe i zamjewuju novim 
bez obzira na to da li je rok trajawa istekao.

^lan 26
(1) Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu 
utvr|uju se Normativom sredstva i opreme li~-
ne za{tite na radu, posebno za svaki organiza-
cioni dio Dru{tva.

(2) Normativ iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: na-
ziv radnog mjesta, naziv sredstva - opreme, koli-
~inu i rok trajawa za svako sredstvo - opremu. 

(3) Normativ iz stava (1) ovog ~lana donosi di-
rektor organizacionog dijela Dru{tva.

2.7.    Uputstva za rad na bezbjedan na~in

^lan 27
(1) Kada tehnolo{ki proces rada zahtjeva do-
datno osposobqavawe zaposlenog za bezbjedan 
rad, Poslodavac je du`an da upozna zaposlenog 
o obavqawu procesa rada na bezbjedan na~in, pu-
tem obavje{tavawa, uputstava ili instrukcija 
u pisanoj formi.

(2) U izuzetnim slu~ajevima, kada zaposle-
nom prijeti neposredna opasnost po `ivot ili 
zdravqe, zbog hitnosti, obavje{tewa, uputstva 
ili instrukcije mogu se dati u usmenoj formi.

^lan 28
(1) Poslodavac je du`an da svako lice, koje se po 
bilo kom osnovu nalazi u radnoj sredini, upozo-
ri na opasna mjesta ili na {tetnosti po zdravqe 
koje se javqaju u tehnolo{kom procesu, odnosno 
na mjere bezbjednosti koje mora da primijeni, i 
da ga usmjeri na bezbjedne zone za kretawe.

(2) Poslodavac je du`an da vidno obiqe`i i 
istakne oznake za bezbijednost radi obavje{ta-
vawa i informisawa zaposlenih o rizicima u 
tehnolo{kom procesu, pravcima kretawa i do-
zvoqenim mjestima zadr`avawa kao i o mjerama 
za spre~avawe ili otklawawe rizika.

(3) Poslodavac je du`an da obezbijedi da pri-

stup radnom mjestu i radnoj sredini, na kome 
prijeti neposredna opasnost od povre|ivawa 
ili zdravstvenih o{te}ewa (rad u blizini na-
pona i sl.) imaju samo lica koja su osposobqena 
za bezbjedan rad, koja su dobila posebna uput-
stva za rad na takvom mjestu i koja su snabdje-
vena odgovaraju}im sredstvima i opremom za 
li~nu za{titu na radu.

^lan 29
(1) Poslodavac je du`an da izradi pisana uput-
stva za bezbjedan rad u elektroenergetskim 
postrojewima i na dalekovodima, kako bi se 
obezbijedila najve}a mogu}a za{tita `ivota i 
zdravqa zaposlenih i drugih lica koja u~estvu-
ju u radnim procesima ili su prisutna u proce-
su rada i radnoj sredini. 

(2) Uputstvima iz stava (1) ovog ~lana naro~i-
to se propisuje:

- obavezna procedura za obezbje|ewe mjesta 
rada i radne sredine prije po~etka izvo|e-
wa radova, 
- organizacija izvo|ewa radova i kretawa, 
- dokumenta za rad i rukovo|ewe radovima.

(3) Pisana uputstava donosi direktor organiza-
cionog dijela Dru{tva.

^lan 30
(1) U organizacionim djelovima Dru{tva oba-
vezno se postavqaju znaci upozorewa.

(2) Izbor mjesta rada, sredstava rada i instala-
cija na kojima se postavqaju znaci upozorewa, 
wihov izgled i poruku utvr|uje organizator 
procesa rada u saradwi sa stru~nim licem za 
poslove za{tite na radu.

(3) O postavqawu i zamjeni znakova upozorewa 
stara se zaposleni zadu`en za obezbje|ewe mje-
sta rada.

(4) Zaposleni su du`ni da ~uvaju znakove upozo-
rewa i da po wima postupaju.

2.8. Zabrana upotrebe sredstava zavisnosti

^lan 31
(1) Zabraweno je uzimawe alkohola i drugih sred-
stava zavisnosti u toku radnog vremena kao i uno-
{ewe ovih sredstava u prostorije Poslodavca.

^lan 32
(1) Zaposleni je du`an da se podvrgne provjeri 
ako se na osnovu wegovog pona{awa mo`e pret-
postaviti da je pod uticajem alkohola ili ne-
kog drugog sredstva zavisnosti.

(2) Provjera se vr{i na predlog organizatora 
procesa rada ili drugog zaposlenog.

(3) Postupak provjere sprovodi stru~no lice 
za poslove za{tite na radu u saradwi sa nadle-
`nom zdravstvenom ustanovom u skladu sa pro-
pisima o bezbijednosti saobra}aja.

^lan 33
(1) Zaposleni kod kojeg se utvrdi prisustvo al-
kohola ili nekog drugog sredstva zavisnosti, 
odnosno ako odbije da se podvrgne provjeri ne 
mo`e u~estvovati u procesu rada. 

(2) Organizator procesa rada je du`an da zapo-
slenog iz stava (1) ovog ~lana udaqi sa mjesta 
rada.

(3) O izvr{enoj provjeri stru~no lice za poslo-
ve za{tite na radu sa~iwava zapisnik i o izvr-
{enoj provjeri obavje{tava Poslodavca.

III     PRAVA, DU@NOSTI I 
          ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

^lan 34
(1) Poslodavac je du`an da:

- donese akt o procjeni rizika;
- organizuje obavqawe poslova za{tite 
na radu ;
- odredi stru~no lice za obavqawe poslova 
za{tite na radu;
- obezbjedi predhodne, periodi~ne i vanred-
ne zdravstvene preglede zaposlenih;
- obezbjedi zaposlenima sredstva i opremu 
za li~nu za{titu na radu;
- obezbjedi odr`avawe sredstava za rad i 
sredstava i opreme za li~nu za{titu na ra-
du u ispravnom stawu;
- osposobi zaposlene za bezbjedan rad;
- sprovodi rje{ewa nadle`ne inspekcije rada;
- utvrdi mjere za pru`awe prve pomo}i, za-
{titu od po`ara i za spasavawe i evakuaci-
ju u slu~aju opasnosti;
- zaustavi svaku vrstu rada koji predstavqa 
neposrednu opasnost za ̀ ivot i zdravqe za-
poslenih;
- da najmawe jednom godi{we, sa~ini izvje-
{taj o za{titi na radu zaposlenih, koji se 
razmatra na organima upravqawa zajedno 
sa izvje{tajima o poslovawu;
- da na zahtjev inspektora rada, obezbijedi 
izvje{taj o stawu za{tite na radu zaposle-
nih, kao i o sprovedenim mjerama u ovoj 
oblasti; 
- da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, od 
nastanka, pismeno prijavi inspekciji rada 
svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu 
povredu na radu i te{ku povredu na radu, 
kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi 
bezbjednost i zdravqe zaposlenih;
- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom 
i posebnim propisima iz oblasti za{tite 
na radu.

3.1. Informisawe zaposlenih

^lan 35
(1) Poslodavac je du`an da zaposlene i wiho-
vog predstavnika informi{e o svim pitawima 
od zna~aja za za{titu na radu, a naro~ito o:

- rizicima po bezbjednost i zdravqe i za{tit-
nim i preventivnim mjerama i aktivnostima;
- mjerama prve pomo}i u slu~aju povrede na 
radu, za{titi od po`ara i postupku evakua-
cije zaposlenih pri pojavi ozbiqnih i bli-
skih opasnosti i o licima koja su zadu`ena 
za sprovo|ewe ovih mjera;
- pravima u oblasti medicine rada, higije-
ne rada i ergonomije;
- zdravstvenim opasnostima na radu;
- planovima, mjerama i odlukama koje bi 
mogle {tetno da se odraze na zdravqe za-
poslenih usqed zaga|ewa vazduha, buke ili 
vibracija na radnom mjestu.
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(2) Poslodavac je du`an da zaposlene kod dru-
gog poslodavca koje je anga`ovao na adekva-
tan na~in informi{e o pitawima iz stava 
(1) ovog ~lana.

3.2. Saradwa sa sindikatom

^lan 36
(1) Poslodavac je du`an da konsultuje zaposle-
ne, odnosno wihove predstavnike i predstavni-
ke sindikata i omogu}i im da u~estvuju u raspra-
vama po svim pitawima koja se odnose na bezbjed-
nost i za{titu na radu, a naro~ito u vezi sa:

- svakom mjerom koja mo`e negativno utica-
ti na bezbjednost i zdravqe;
- postavqawem stru~nog lica za obavqa-
we aktivnosti u vezi sa za{titom i pre-
vencijom od profesionalnih rizika, kao 
i odre|ivawem lica za sprovo|ewe mjera 
pru`awa prve pomo}i, za{tite od po`ara 
i evakuacije zaposlenih;
- procjenom opasnosti za bezbjednost i zdra-
vqe na radu, mjerama za{tite, listama pro-
fesionalnih nesre}a do kojih mo`e do}i, 
kao i o izvje{tajima o nesre}ama na radu i 
u vezi sa radom;
- anga`ovawem ovla{}enih pravnih i fi-
zi~kih lica za obavqawe poslova za{tite 
na radu;
- planirawem i organizovawem osposobqa-
vawa i provjere osposobqenosti zaposle-
nih za bezbjedan rad.

(2) Poslodavac je du`an da omogu}i predstavni-
ku zaposlenih da svoje primjedbe u vezi za{ti-
te na radu dostavi inspektoru rada za vrijeme 
vr{ewa nadzora.

3.3. Kolektivno osigurawe

^lan 37
(1) Poslodavac je du`an da osigura zaposlene 
od povrede na radu, profesionalnih oboqewa 
oboqewa u vezi sa radom. 

(2) Premije osigurawa iz stava (1) ovog ~lana 
padaju na teret Poslodavca, a odre|uju se u za-
visnosti od nivoa rizika od povre|ivawa i obo-
qewa u vezi sa radom.

IV      PRAVA, DU@NOSTI I 
          ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG

4.1. Du`nosti zaposlenog

^lan 38
(1) Zaposleni je du`an:

- da se prije po~etka rada upozna sa mjera-
ma za{tite na radu na radnom mjestu na ko-
je je raspore|en, kao i da se osposobi za 
wihovo sprovo|ewe;
- da Poslodavcu daje predloge, primjedbe i 
obavje{tewa o pitawima iz oblasti za{ti-
te na radu;
- da obavi qekarski pregled na koji ga upu-
ti Poslodavac.
- da za vrijeme rada primjewuje propisane 
mjere za{tite na radu, namjenski koristi 
sredstva za rad i sredstva i opremu li~ne 
za{tite na radu, sara|uje sa Stru~nim li-
cem za za{titu na radu, kako bi se sprovele 
propisane mjere za za{titu na radu;

- da u skladu sa svojim saznawima, odmah 
obavijesti Poslodavca, pismeno, usmeno 
ili preko svojih predstavnika, o nepra-
vilnostima, nedostacima, {tetnostima, 
opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na 
radnom mjestu mogla da ugrozi bezbjednost 
i zdravqe zaposlenih.

(2) Ako Poslodavac, ni nakon obavje{tewa, ne 
otkloni nepravilnosti iz stava (1) alineja 4 
ovog ~lana, u roku od tri dana ili ako ne pre-
duzme odgovaraju}e mjere za otklawawe utvr|e-
nih nepravilnosti, zaposleni mogu zatra`iti 
intervenciju inspekcije rada i o tome obavije-
stiti stru~no lice za za{titu na radu.

4.2. Prava zaposlenog

^lan 39
(1) Zaposleni ima pravo da odbije da radi, ako:

- prethodno nije upoznat sa svim opasnosti-
ma ili {tetnostima, odnosno rizicima na 
radu ili ako mu Poslodavac nije obezbije-
dio propisani qekarski pregled;
- mu prijeti neposredna opasnost po `ivot 
i zdravqe zbog toga {to nijesu sprovedene 
propisane mjere za{tite na radu na radnom 
mjestu na koje je raspore|en, sve dok se te 
mjere ne obezbijede;
- na sredstvima rada nijesu primijewene 
propisane mjere za{tite na radu i time 
mu je neposredno ugro`ena bezbjednost i 
zdravqe.

(2) Kada zaposleni odbije da radi du`an je da se pi-
smeno obrati Poslodavcu radi preduzimawa mjera 
koje po mi{qewu zaposlenog nijesu sprovedene.

(3) Kada zaposleni odbije da radi, a Poslodavac 
smatra da zahtjev zaposlenog nije opravdan, du`an 
je da o tome odmah obavijesti inspekciju rada.

4.3. Odgovornost zaposlenog
^lan 40

(1) Zaposleni koji se ne pridr`ava propisa-
nih mjera za{tite na radu ~ini povredu radne 
obaveze, odnosno prekr{aj, saglasno odredbama 
Zakona o radu, Zakona o Za{titi na radu i Ko-
lektivnog ugovora Poslodavca.

V     ORGANIZOVAWE POSLOVA 
        ZA[TITE NA RADU

5.1. Na~in organizovawa poslova za{tite na radu

^lan 41
(1) Poslovi za{tite na radu organizuju se na 
na~in koji obezbje|uje li~nu i kolektivnu si-
gurnost zaposlenih i bezbjednu radnu sredinu. 

(2) Poslovi za{tite na radu organizuju se i oba-
vqaju u organizacionim djelovima Dru{tva.

^lan 42
(1) Poslove za{tite na radu obavqa stru~no 
lice za poslove za{titu na radu, koje u pisanoj 
formi odredi Poslodavac.

(2) Stru~no lice iz stava (1) ovog ~lana treba 
da ima visoku stru~nu spremu tehni~kog ili 
drugog odgovaraju}eg smjera, najmawe jednu godi-
nu radnog iskustva i polo`en stru~ni ispit za 

poslove za{tite na radu.
(3) Uslove, na~in i program polagawa stru~nog 
ispita propisuje nadle`no ministarstvo.

(4) Poslodavac mo`e anga`ovati ovla{}eno 
pravno ili fizi~ko lice za obavqawe odre|e-
nih poslova za{tite na radu.

5.2. Stru~no lice za poslove za{tite na radu

^lan 43
(1) Stru~no lice za poslove za{tite na radu 
obavqa sqede}e poslove:

- savjetuje Poslodavca pri planirawu, izbo-
ru i odr`avawu sredstava za rad i sredsta-
va i opreme za li~nu za{titu na radu;
- savjetuje Poslodavca kod opremawa i ure-
|ivawa radnog mjesta, 
- u~estvuje u izradi stru~ne podloge za akt 
o procjeni rizika;
- organizuje prethodna i periodi~na ispi-
tivawa uslova radne sredine (hemijskih, 
fizi~kih i biolo{kih {tetnosti, mikro-
klime i osvijetqenosti);
- organizuje periodi~ne preglede i ispiti-
vawa sredstava za rad, elektri~nih i dru-
gih instalacija;
- predla`e mjere za poboq{awe uslova ra-
da, naro~ito na radnim mjestima sa pove}a-
nim rizikom;
- prati primjenu mjera za za{titu na radu i 
odr`avawe u ispravnom stawu sredstava za 
rad i sredstava i opreme za li~nu za{titu 
na radu;
- u~estvuje u izradi uputstva za bezbjedan 
rad i kontroli{e wihovu primjenu;
- prati stawe u vezi sa povredama na radu i 
profesionalnim oboqewima kao i oboqe-
wima u vezi sa radom, u~estvuje u utvr|iva-
wu wihovih uzroka i priprema izvje{taje 
sa predlozima mjera za wihovo otklawawe;
- organizuje osposobqavawe zaposlenih za 
bezbjedan rad;
- predla`e mjeru zabrane rada na radnom 
mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slu-
~aju kada utvrdi neposrednu opasnost po 
`ivot ili zdravqe zaposlenog, 
- neposredno sara|uje i koordinira po svim 
pitawima iz oblasti za{tite na radu sa 
ovla{}enom zdravstvenom ustanovom ili 
ovla{}enim qekarom;
- vodi i stara se o evidencijama iz za{tite 
na radu i
- druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim 
Pravilnikom.

(2) U slu~aju da Poslodavac dozvoli daqi 
rad i pored preduzetih mjera u smislu stava 
(1), alineja 11 ovog ~lana, Stru~no lice za 
za{titu na radu je du`ano da o tome obavije-
sti inspekciju rada.

^lan 44
(1) Poslodavac je du`an da stru~nom licu 
omogu}i nezavisno obavqawe poslova i 
pristup svim podacima i informacijama 
koji su od zna~aja za obavqawe poslova za-
{tite na radu.

5.3. Rad vi{e poslodavaca

^lan 45
(1) Kada Poslodavac zajedni~ki izvodi ra-
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dove sa drugim poslodavcem, odnosno poslo-
davcima na istom radili{tu du`an je da 
prije po~etka radova zakqu~i ugovr o me-
|usobnim obavezama, pravima i odgovorno-
stima u organizovawu i sprovo|ewu mjera 
za{tite na radu.

(2)Ugovor iz stava (1) ovog ~lana dostavqa se 
inspekciji rada najkasnije pet dana prije po~et-
ka radova.

VI POSEBNE KATEGORIJE ZAPOSLENIH

^lan 46
(1) Zaposlena `ena i zaposleni mla|i od 18 go-
dina `ivota ne mogu se rasporediti na radno 
mjesto na kojem se prete`no obavqaju naro~i-
to te{ki fizi~ki poslovi, radovi pod zemqom 
ili pod vodom, niti na poslovima koji bi mo-
gli {tetno i s pove}anim rizikom da uti~u na 
wihovo zdravqe i `ivot.

(2) Zaposlenoj `eni za vrijeme trudno}e i 
`ena koja ima dijete mla|e od tri godine `ivo-
ta i zaposlenom mla|em od 18 godina `ivota ne 
mo`e se odrediti da radi du`e od punog radnog 
vremena, niti no}u.

(3) Poslodavac je du`an da zaposlenog invalida, 
rasporedi na poslove koji odgovaraju wegovoj 
preostaloj radnoj sposobnosti u stepenu stru~-
ne spreme, u skladu sa aktom o sistematizaciji.

(4) Ako se zaposleni invalid ne mo`e raspore-
diti u smislu stava (3) ovog ~lana, Poslodavac 
je du`an da mu obezbijedi druga prava, u skladu 
sa zakonom.

VII    PRVA POMO], ZA[TITA 
          OD PO@ARA I EVAKUACIJA 

7.1. Pru`awe prve pomo}i

^lan 47
(1) Poslodavac je du`an da organizuje i obezbi-
jedi pru`awe prve pomo}i zaposlenom u slu~a-
ju povrede na radu ili iznenadne bolesti na 
radnom mjestu do upu}ivawa zaposlenog u zdrav-
stvenu ustanovu.

(2) Obuka i provjera obu~enosti zaposlenog za 
pru`awe prve pomo}i vr{i se u okviru osposo-
bqavawa za bezbjedan rad.

^lan 48
(1) Poslodavac je du`an da objekte i postrojewa 
u kojima prema aktu o procjeni rizika postoji 
pove}ana opasnost od povre|ivawa zaposlenih 
snadbije odgovaraju}om opremom za pru`awe 
prve pomo}i.

(2) Ormari} sa opremom iz stava (1) ovog ~lana 
treba da bude postavqen na vidnom mjestu i pro-
pisno obiqe`en.

7.2. Za{tita od po`ara

^lan 49
(1) Za{titu od po`ara Poslodavac ostvaruje 
primjenom sqede}ih preventivnih mjera:

- postavqawem i odr`avawem u ispravnom 
stawu protivpo`arnih aparata i drugih 

sredstava za ga{ewe po`ara;
- odr`avawem u ispravnom stawu elek-
tri~nih instalacija i drugih ure|aja u po-
slovnim zgradama i elektroenergetskim 
postrojewima; 
- odr`avawem prostora oko elektroener-
getskih postrojewa i pravilnim skladi-
{tewem i redovnim uklawawem zapaqivih 
materija;
- odr`avawem rastiwa u trasama daleko-
voda do visine koja u slu~aju po`ara ne}e 
ugroziti sigurnost dalekovoda.

7.3. Spasavawe i evakuacija

^lan 50
(1) Postupak spasavawa i evakuacije zaposle-
nih u slu~aju opasnosti utvr|uje se Planom 
spasavawa i evakuacije koji donosi direktor 
organizacionog dijela Dru{tva.

(2) Poslodavac je du`an da obezbijedi kontakt 
sa odgovaraju}im slu`bama za hitne interven-
cije vidnim isticawem brojeva telefona ovih 
slu`bi na za to odre|enom mjestu.

VIII      POVREDE NA RADU

^lan 51
(1) Povredom na radu smatra se povreda zapo-
slenog koja se dogodi u direktnoj uzro~noj, 
prostornoj i vremenskoj povezanosti sa obavqa-
wem poslova radnog mjesta. 

(2) Poslodavac je du`an da zaposlenom koji se 
povrijedio na radu na propisanom obrascu izda 
ispravu o povredi na radu.

(3) Sadr`ina i postupak izdavawa prijave iz 
stava (2) ovog ~lana propisuje nadle`no mini-
starstvo.

^lan 52
(1) Zaposleni je du`an da povredu na radu 
odmah prijavi organizatoru procesa rada. 
Ukoliko zbog te`ine povrede zaposleni ni-
je u mogu}nosti da povredu prijavi, povredu 
je du`an da prijavi zaposleni koji je svje-
dok doga|aja.

(2) Organizator procesa rada je du`an da odmah 
po prijavi sa~ini zapisnik o povredi, uzme iz-
jave od o~evidaca i preduzme druge radwe koje 
su od zna~aja za ostvarivawe prava po osnovu 
povrede na radu.

IX     EVIDENCIJE

^lan 53
(1) Poslodavac je du`an da vodi i ~uva eviden-
cije o:

- radnim mjestima, a posebno o radnim mje-
stima sa pove}anim rizikom;
- zaposlenima raspore|enim na radnim 
mjestima, a posebno o zaposlenima raspo-
re|enim na radnim mjestima sa pove}anim 
rizikom;
- povredama na radu, bolestima u vezi sa ra-
dom i profesionalnim oboqewima;
- zaposlenima osposobqenim za bezbjedan 
rad;

- opasnim materijama koje se koriste u toku 
rada;
- izvr{enim ispitivawima radne sredine;
- izvr{enim pregledima i ispitivawima 
opreme za rad, sredstava rada i sredstava i 
opreme li~ne za{tite na radu;
- izvje{tajima o za{titi na radu zaposle-
nih;
- prethodnim i periodi~nim zdravstvenim 
pregledima;
- tehni~koj dokumentaciji (glavne projek-
te);
- dokumentaciji iz za{tite na radu (atest, 
zapisnik o stru~nom nalazu, uputstva za ru-
kovawe i odr`avawe sredstava rada i sl.).

(2) Evidencije iz stava (1) ovog ~lana vode se u 
skladu sa odredbama Pravilnika o vi|ewu evi-
dencija iz oblasti za{tite na radu ("Sl. List 
RCG", br. 67/2005) na propisanim obrascima.

^lan 54
(1) Evidencije se vode u kwigama ili na obra-
scu za automatsku obradu podataka, odnosno na 
ra~unarski podr`an na~in, uz obavezno ispisi-
vawe na papiru.

(2) Ako se evidencije vode na ra~unarski podr-
`an na~in, listovi se moraju uvezati na kraju 
kalendarske godine.

(3) Kwige evidencije vode se na numerisanim 
stranicama.
(4) Upis u kwige iz stava (1) ovog ~lana vr{i se 
odmah nakon sticawa uslova za evidentirawe.

X   PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 55
(1) Direktori organizacionih djelova Dru-
{tva }e u roku od 60 dana od dana stupawa na 
snagu ovog Pravilnika donijeti:

- Normativ sredstava i opreme li~ne za-
{tite na radu;
- Uputstvo za bezbjedan rad u elektroener-
getskim postrojewima i na dalekovodima;
- Program osposobqavawa zaposlenih za 
bezbjedan rad.

^lan 56
(1) Akt o procjeni rizika, Poslodavac }e do-
nijeti u roku od 90 dana od dana objavqivawa 
Metodologije o na~inu i postupku procjene ri-
zika na radnom mjestu sa mjerama za otklawawe 
rizika ili svo|ewa na najmawu mogu}u mjeru, 
od strane nadle`nog ministarstva.

^lan 57
(1) Stupawem na snagu ovog Pravilnika, presta-
je da va`i Pravilnik o za{titi na radu ELEK-
TROPRIVREDA CRNE GORE A.D - NIK-
[I] broj 1001 - 8257 od 26.07. 2001. godine.
 

^lan 58
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
od dana objavqivawa u informativnom listu 
Dru{tva.

Broj:10-00-3978     P R E D S J E D N I K
Nik{i},   ODBORA DIREKTORA,                                
27.02.2007.     Dr Radomir Milovi}
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^lan 1
U Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Elektroprivrede Crne 
Gore AD Nik{i} br.10-00-14978 od 17. 11. 2005.godine, br.10-00-9097 od 
12.05.2006. godine i br.10-00-14636 od 22.09.2006 u Prilogu broj 1- Odbor 
direktora- u Tabelarnom pregledu sistematizacije radnih mjesta vr{e se 
izmjene i dopune tako {to se:

1. U odjeqku Odboru direktora za radno mjesto pod rednim brojem 4 - Savjet-
nik za ekonomske poslove, u koloni K1 broj "6,83" zamjewuje brojem "7,20";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 5 - Savjetnik za pravne i op{te 
poslove u koloni K1 broj "6,83" zamjewuje brojem "7,20". 

^lan 2
U Prilogu broj 2- Izvr{ni direktor - u Tabelarnom pregledu sistemati-
zacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako {to se:

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 3- "Savjetnik izvr{nog di-
rektora" u koloni "vrsta {kole" rije~i: "Elektortehni~ki, Ma-
{inski, Ekonomski ili Pravni fakultet" zamjewuju se rije~ima: 
"Fakultet tehni~kih ili dru{tvenih nauka", u koloni "broj izvr-
{ilaca" broj "3" zamjewuje brojem "4", i u koloni K1 broj "6,83" 
zamjewuje brojem "7,20".

2. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 4 - "Portparol" mijewa se i gla-
si: "Menaxer za odnose s javno{}u", a u koloni K1 broj "6,83" zamjewuje 
se brojem "7,20".

3. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 4 sistematizuje se novo radno 
mjesto pod rednim brojem " 4a" kako slijedi
"

4a
Pomo}nik menaxera za od-
nose s javno{}u za poslove 
protokola i marketinga

71.82.61 
71.68.61 
71.24.61

VII
Fakultet  dru{tve-
nih ili tehni~kih 
nauka

1 6,46 1,000

4. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 11 sistematizuje se novi orga-
nizacioni oblik "Tim za tehni~ka pitawa i koordinacije projekata" i 
radna mjesta pod rednim brojem 11a, 11b i 11c kako slijedi:
"

11a Rukovodilac 
tima

71.24.91 
71.21.91 
71.67.91 
71.68.91

VII
Fakultet tehni~-
kih ili dru{tve-
nih nauka

1 7,20 1,000

11b
Menaxer 
za tehni~ka 
pitawa

71.24.91 
71.21.91 
71.67.91 
71.68.91

VII
Fakultet tehni~-
kih ili dru{tve-
nih nauka

1 7,00 1,000

11c
Menaxer za 
koordinaciju 
projekata

71.24.91 
71.21.91 
71.67.91 
71.68.91

VII
Fakultet tehni~-
kih ili dru{tve-
nih nauka

1 7,00 1,000

^lan 3
U Prilogu broj 3 - Direkcija Dru{tva - u Tabelarnom pregledu sistemati-
zacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako {to se:

1. Radno mjesto pod rednim brojem 9 - "Analiti~ar deviznih izvoda", bri{e;
2. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 27- "Referent za utu`ewe i za-
stupawe" mijewa i glasi "Referent za zastupawe I", u koloni vrsta {kole 
bri{e rije~ "specijalista" i u listu radnog mjesta bri{u rije~i "specija-
lista- polo`en pravosudni ispit";

3. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 28- "Referent za utu`ewe i za-
stupawe" mijewa i glasi:"Referent za zastupawe II", a u koloni K1 broj 
"6,28" zamjewuje se brojem "6,46" ;

4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 29 - "Referent za imovinsko- prav-
ne poslove", u koloni K1 broj "6,28" zamjewuje se brojem "6,46"

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 30 - "Referent za normativne i or-
ganizacione poslove", u koloni K1 broj "6,28" zamjewuje se brojem "6,46" 

6. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 35 sistematizuje se novo radno 
mjesto "35a" kako slijedi:
"

35a Arhivar - 
specijalista

61.68.01
61.88.02

VI Vi{a 
{kola 1 5,30 1,000

"
7. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 60 sistematizuje se novo radno 
mjesto "60a" kako slijedi:
"

60a
In`ewer 
za 
podr{ku

71.24.61
71.26.61

VII
ET fakultet 
energetika/
elektronika

1 6,28 1,000

"
8. Radno mjesto pod rednim brojem 62 "Tehni~ar za dokumentaciju- kopi-
rant" se bri{e; 

9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 77- "Menaxer Slu`be za donaci-
ju i koordinaciju kredita" u koloni {ifra djelatnosti dodaje se {ifra 
"71.67.61" i u koloni vrsta {kole dodaju rije~i "Ekonomski fakultet ";

10. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 79- "Specijalista za oblast 
prenosa i upravqawa" mijewa i glasi:"Specijalista za oblast prenosa i 
distribucije" 

11. Radno mjesto pod rednim brojem 80- "Specijalista za oblast distribu-
cije" se bri{e;

12. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 82 sistematizuje se novo rad-
no mjesto "82a" kako slijedi:
"

82a Prevodilac/
sekretar 71.99.61  VII Filozofski ili 

Filolo{ki fakultet  1 6,28 1,000

"
13.Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 107 sistematizuje novo radno 
mjesto "107a " kako slijedi:
"  

107a In`ewer za
sistemski softver

61.24.00
61.26.00
61.28.00

VI ETF ili
Informatika 1 5,30 1,000

"
14. Na radnom mjestu pod rednim brojem 115 u koloni "broj izvr{ilaca" 
broj "2" zamjewuje se brojem"1";

15. Na radnom mjestu pod rednim brojem 141 "Kelner- servir"u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "6" zamjewuje brojem "7".

^lan 4
U Prilogu broj 4 - Funkcionalna cjelina Proizvodwa - u Tabelarnom pre-
gledu sistematizacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako {to se:

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 

RADNIH MJESTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE A.D. NIK[I]

Na osnovu ~lana 48 i 69 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nik{i} i ~lana 70 Pravilnika o organizaciji Elektroprivrede Crne Gore 
AD Nik{i}, Odbor direktora EPCG Nik{i} na XII sjednici odr`anoj 29.01. 2007.godine, donio je

2
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A) U Kwizi broj 1- Direkcija FC Proizvodwa

1.Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 2 sistematizuje novo radno mje-
sto "2a" kako slijedi:

2a. PR Menaxer 71.82.61 VII Fakultet dru-
{tvenih nauka 1 6,46 1,00

B) U Kwizi broj 2- HE "Peru}ica"

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 43- "Radnik ma{inske struke", u 
koloni "broj izvr{ilaca", broj "5" zamjewuje brojem "4".

 2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 48- "Gra|evinski radnik II", u ko-
loni "broj izvr{ilaca", broj "6" zamjewuje brojem "5".

3. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 48, sistematizuje novo radno 
mjesto "48a" koje glasi:

48a. Gra|evinski radnik 
II- stolar 30.10.35 III [kola za 

KV radnike 1 3,38 1,18

4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 49- "Domar", u koloni K2, broj: 
"1,000" zamjewuje brojem: "1,18";

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 50 - "Pomo}ni radnik", u koloni 
"broj izvr{ilaca", broj "5" zamjewuje brojem "4";

6. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 53 mijewa i glasi: "Poslovo|a 
mehanizacije", a u koloni K1 broj "4,27" zamjewuje brojem: " 4,60";

7. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 54 mijewa i glasi: "Automehani-
~ar", a u koloni "broj izvr{ilaca" broj "2" zamjewuje brojem "1".

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 84- "[ef slu`be", u koloni K1, 
broj "6,65" zamjewuje brojem "6,83";

 9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 92- "[ef slu`be", u koloni K1, 
broj: "6,65" zamjewuje brojem: "6,83";

10. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 107, sistematizuje novo radno 
mjesto "107a" koje glasi:

107a. Rukovaoc MHE 
"Lijeva Rijeka"

50 24 33
50 21 87

V
[kola za VK radnike 
elektro ili ma{in-
ske struke

1 4,27 1,06

11. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 123 mijewa i glasi: "Organiza-
tor kwigovodstvenih poslova";

12. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 131 mijewa i glasi "Kwigovo|a 
osnovnih sredstava, osigurawa imovine i blagajnik"

13. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 133 mijewa i glasi" Skladi{tar 
u pogonu HE "Peru}ica", u koloni "broj izvr{ilaca" broj "4" zamjewuje 
brojem "2", a u koloni K2 postoje}i koeficijent zamjewuje brojem "1,15"; 

14. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 133, sistematizuje novo radno 
mjesto "133a" kako slijedi:
"

133a Skladi{tar 
u Mehanizaciji

40 82 02
40 67 02

IV
Gimnazija ili
E k o n o m s k a 
{kola

2 3,84 1,00

" 
15. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 138, sistematizuje novo radno 
mjesto "138a" kako slijedi:

 138a
Pomo}ni
administrativni 
radnik

 20 71 00  II Osnovna 
{kola 1 2,50 1,00

16. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 147 mijewa i glasi : "~ista~ica 
pogonskih prostorija", a u koloni "broj izvr{ilaca" broj "10" zamjewuje 
brojem "8"; 

17. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 147, sistematizuje se novo 
radno mjesto "147a" kako slijedi:

147a.
^ista~ica poslovnih 
prostorija

10 45 02 I Osnovna 
{kola

2 2,44 1,00

 
C) U Kwizi broj 3- HE "Piva"

 1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 4- " Referent ZNR I PPZ" u kolo-
ni K2 broj "1,15" zamjewuje brojem "1,30";

2.Naziv radnih mjesta pod rednim brojem 10 i 11 mijewa i glasi: "Ma{i-
nista agregata";

3. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 16 mijewa i glasi: "Vode-
}i in`ewer za visokonaponska postrojewe i sopstvenu potro{wu";

4. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 17 mijewa i glasi: "Vode-
}i in`ewer za elektri~ne ma{ine i elektromotorne pogone";

5. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 19 mijewa i glasi: "Vode-
}i in`ewer za TSU i telekomunikacije", a u koloni K1 broj "6,28" zamje-
wuje brojem "6,46";

6. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 25 mijewa se i glasi: "Teh-
ni~ar- referent za ma{insku opremu " ;

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 26- "[ef slu`be", u koloni K1, 
broj "6,65" zamjewuje brojem "6,83";

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 38- "Mjera~ FTM" u koloni "broj 
izvr{ilaca" broj "1" zamjewuje brojem "2" ; 

9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 39- "Pomo}nik mjera~a" u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "2" zamjewuje brojem "1" ;

10. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 42- "Tehni~ar- evidenti-
~ar" mijewa i glasi: "Tehni~ar za obradu podataka" ;

11. Na radnom mjestu pod rednim brojem 53 - "Pomo}ni radnik" u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "1" zamjewuje brojem "2" ;

12. Na radnom mjestu pod rednim brojem 69- "Pomo}ni radnik" u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "5" zamjewuje brojem "4"

13. Naziv radnih mjesta pod rednim brojem 60 i 61 mijewa se i glasi: " Rad-
nik ma{inske struke".

14. Na radnom mjestu pod rednim brojem 66- "Gra|evinski radnik tesar- 
stolar" u koloni "broj izvr{ilaca" broj "1" zamjewuje brojem "2".

15. Radno mjesto pod rednim brojem 67- "Gra|evinski radnik- zidar" se bri{e.

16.Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 80, poglavqe "Slu`ba rekon-
strukcije i modernizacije" mijewa se kako slijedi:

Slu`ba rekonstrukcije i modernizacije

81. [ef Slu`be 71 24 91 VII
Elektrotehni~ki 
fakultet- smjer 
energetika

1 6,83 1,060 V- mali
VI- mali

82. Glavni in`ewer 
elektro poslova 71 24 61 VII

Elektrotehni~ki 
fakultet- smjer 
energetika

1 6,46 1,090
I- mali
V- mali
VI- mali

82a

Odgovorni 
nadzorni in`ewer 
za elektro 
poslove

71 24 61 VII
Elektrotehni~ki 
fakultet- smjer 
energetika

1 6,28 1,210
I- mali

V- sredwi
VI - sredwi

83.
Glavni in`ewer 
ma{inskih 
poslova

71 21 61 VII Ma{inski 
fakultet 1 6,46 1,090

I - mali
V - mali
VI - mali

83a

Odgovorni 
nadzorni in`ewer 
za ma{inske 
poslove

71 21 61 VII Ma{inski 
fakultet 1 6,28 1,210

I - mali
V - sredwi

VI - sredwi

83b

Glavni in`ewer 
za procesni 
i tehni~ki 
informacioni 
sistem

71 24 61 VII

Elektrotehni~ki 
fakultet- smjer 
energetika ili 
elektronika

1 6,46 1,090
I - mali
V - mali
VI - mali
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83c

Odgovorni 
nadzorni in`ewer 
za procesni 
i tehni~ki 
informacioni 
sistem

71 26 04 VII
Elektrotehni~ki 
fakultet- smjer 
elektronika

1 6,28 1,210
I - mali

V- sredwi
VI - sredwi

83d
Glavni in`ewer 
gra|evinskih 
poslova

71 52 61 VII Gra|evinski 
fakultet 1 6,46 1,090

I - mali
V - mali
VI - mali

83e

Odgovorni 
nadzorni in`ewer 
za gra|evinske 
poslove

71 52 61 VII Gra|evinski 
fakultet 1 6,28 1,210

I- mali
V- sredwi
VI- sredwi

83f Specijalista za 
finansije 71 67 61 VII Ekonomski 

fakultet 1 6,46 1,000

83g Prevodilac 71 88 43 VII

Filolozofski 
ili Filolo{ki 
fakultet- smjer 
engleski jezik

1 6,28 1,000

84. Administrativni 
tehni~ar

40 24 21
40 2100

IV Sredwa {kola 1 3,98 1,060 V- mali
VI- mali

17. Naziv radnog radnog mjesta pod rednim brojem 99 mijewa se i glasi: "Dak-
tilograf- kopirant", a u koloni K1 broj "3,20" zamjewuje brojem "3,38";

18. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 102 mijewa se i glasi :"Kafe ku-
varica u poslovnoj zgradi", u koloni "broj izvr{ilaca" broj"3" zamjewuje 
brojem"1", u koloni K2 broj "1,30" zamjewuje brojem"1,00 i u koloni opis 
K2 rije~i: "IV- veliki VI- veliki" bri{u;

19. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 102 dodaje se novo radno 
mjesto "102a" kako slijedi:

102a
Kafe kuvarica 
u pogonu

30 65 15 III
[kola za KV radnike 
ugostiteqskog ili 
trgova~kog smjera

2 3,20 1,30

 
20. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 103 mijewa se i glasi: "Servir-
ka I", u koloni "broj izvr{ilaca" broj "2" zamjewuje brojem"1", i u koloni 
K2 broj"1,00" zamjewuje brojem "1,27"; 

21. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 103 sistematizuje se novo rad-
no mjesto "103a" kako slijedi:

103a
Servirka 
II 30 65 13 III

[kola za KV radnike 
ugostiteqskog ili 
trgova~kog smjera

1 3,20 1,30

D) U Kwizi broj 4- TE "Pqevqa"

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 93- "Rukovaoc prese" u koloni K1 
upisuje broj "4,27" a u koloni K2 upisuje broj "1,125";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 96- "Domar" u koloni K1 upisuje 
broj "3,98" a u koloni K2 upisuje broj "1,150";

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 97- "Predradnik mehani~arske radi-
onice" u koloni K1 upisuje broj "4,40" a u koloni K2 upisuje broj "1,050";

4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 118- "Elektri~ar II" u koloni K1 
upisuje broj "4,26" a u koloni K2 upisuje broj "1,125";

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 147- "Referent za uvoz i izvoz i 
PDV" u koloni K1 upisuje broj "6,28" a u koloni K2 upisuje broj "1,000";

6. Na radnom mjestu pod rednim broju 167- "Telefonista na centrali" u 
koloni K1 upisuje broj "3,38" a u koloni K2 upisuje broj "1,040";

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 168 - "Kurir" u koloni K1 upisuje 
se broj "2,44", a u koloni K2 upisuje broj "1,000".

^lan 5
U prilogu broj 5 - Funkcionalna cjelina Prenos - u Tabelarnom pregledu 
sistematizacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako {to se: 

1. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 2, sistematizuje novo radno 
mjesto "2a" kako slijedi:

2a
Glavni in`ewer za planirawe,  
razvoj i izgradwu telekomuni-
kacionog sistema

71 24 71 VII ETF 1 6,65 1,00

"
2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 3 - "Menaxer za odnose sa javno-
{}u" u koloni K1 broj "6,10" zamjewuje brojem "6,28";

3. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 26, bri{e rije~ "FC"

4. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 27, bri{e rije~ "direktora"

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 28- "Daktilograf", u koloni broj 
izvr{ilaca, boj "2" zamjewuje brojem "1".; 

6. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 37, sistematizuje novo radno 
mjesto "37a", kako slijedi:
"

37a
Referent za 
Komercijalne poslove 716761 VII Ekonomski

fakultet 1 6,28 1,00

"
7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 40- "[ef Slu`be za upravqawe 
prenosnim sistemom i proizvodnim kapacitetima" u koloni K1 broj 
"6,83" zamjewuje brojem "7,00".; 

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 42- "Operater prenosnog sistema" 
u koloni K1 broj "6,28" zamjewuje brojem "6,46".; 

9. Radna mjesta pod rednim brojem 49 i 50 se bri{u i sistematizuje radno 
mjesto "49a" kako slijedi:

49a
In`ewer za pripremu 
elektroenerobjekata 
i AMR

71.24.61
ETF 
energetski 
smjer

1 6,28 1,000

10. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 53, mijewa se i glasi: "Glavni 
In`ewer za analitiku, energetske obra~une i prognoze ", a u koloni K1 
broj "6,28" zamjewuje se brojem: "6,65";

11. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 55 mijewa i glasi: "Admini-
strator- operater", a u koloni K1 broj "3,70" zamjewuje se brojem: "3,84",

12. Na radnom mjestu pod rednim brojem 81 - "Rukovaoc elektri~ne ko-
mande u TS: Podgorica 2, Pqevqa 2, Ribarevine, Podgorica 1", u koloni 
"broj izvr{ilaca", broj "35" zamjewuje brojem "36".; 

13. Na radnom mjestu pod rednim brojem 82 - "Rukovaoc elektri~ne komande u TS: 
Mojkovac, Nik{i}", u koloni "broj izvr{ilaca", broj "10" zamjewuje brojem "9"; 

14. Na radnom mjestu pod rednim brojem 83- " Rukovac elektri~ne komande 
u TS: Pqevqa 1, Berane, Bar, Tivat, Herceg Novi, Budva, Cetiwe, Danilov-
grad, Ulciw",, u koloni broj izvr{ilaca, broj "39" zamjewuje brojem "38".;

 15. Na radnom mjestu pod rednim brojem 84- "[ef slu`be", u koloni K1 
broj "6,83" zamjewuje brojem "7,00".; 

16. Na radnom mjestu pod rednim brojem 92- "Glavni in`ewer", u koloni 
K2 broj"1,025" zamjewuje brojem "1,060" i u koloni opis K2 tekst mijewa 
i glasi: " I mali, III mali";

17.Radno mjesto pod brojem 96 - "Vode}i monter za odr`avawe DV se bri{e i 
umjesto wega sistematizuju dva nova radna mjesta "96a" i "96 b", kako slijedi:
"

96a 50.24.32 V

V o d e } i 
monter za 
odr`avawe 
DV 1

[kola za VKV 
radnike- smjer 
energetika

10 4,27 1,285
I sredwi
II sredwi
III veliki

96b 50.24.32 V

V o d e } i 
monter za 
odr`avawe 
DV 2

[kola za VKV 
radnike- smjer 
energetika

2 4,27 1,145

I sredwi
II sredwi
III mali

"
18. Radno mjesto pod brojem 97- "Elektromonter za odr`avawe DV" se bri-
{e a umjesto wega sistematizuju dva nova radna mjesta "97a" i "97b" kako 
slijedi:
"

97a
Elektromonter 
za
odr`avawe DV 1

302431 III
[kola za KV
radnike- smjer 
energetika

18 3,90 1,285
I sredwi
II sredwi
III veliki
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97b
Elektromonter 
za 
odr`avawe DV 2

302431 III
[kola za KV
radnike- smjer 
energetika

7 3,90 1,145
I sredwi
II sredwi
III mali

"
19. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 123, sistematizuje novo radno 
mjesto "123a" kako slijedi.:
"

123a Referent za 
investicije 716761 VII Ekonomski

fakultet 1  6,28 1,000

"
20. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 126 mijewa i glasi:" Glavni 
in`ewer za REM transakcije", u koloni "{ifra zanimawa" bri{e broj: 
"716761", a u koloni "Vrsta {kole" bri{u rije~i "Ekonomski fakultet"

21. Radno mjesto pod rednim brojem 127 bri{e i sistematizuje novo radno 
mjesto "127a" kako slijedi:
"

127a In`ewer za 
REM transakcije 712461 VII E T F - s m j e r 

energetika 1 6,28 1,000

^lan 6
U prilogu broj 6 - Funkcionalna cjelina Distribucija - u Tabelarnom 
pregledu sistematizacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako 
{to se u:

A) Kwizi broj 1- Direkcija FC Distribucija,:

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 55- "In`ewer za informacione 
tehnologije", u koloni vrsta {kole, dodaje rije~ "energetika";

B) U Kwizi broj 2- Elektrodistribucija Bar

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 4- "Elektro monter I", u koloni 
"broj izvr{ilaca "broj 2" zamjewuje brojem "3";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 8- "Elektro monter I", u koloni 
broj izvr{ilaca, umjesto broja "1" upisuje broj "2";

3. Radno mjesto pod rednim brojem 32- " Portir- telefonista" ukida i 
bri{e iz tabelarnog pregleda.

C) U Kwizi broj 3- Elektrodistribucija Berane

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 6- "Vo|a ekipe u Petwici " u ko-
loni "{ifra zanimawa" brojevi:" 61.24.00 50.24.33" zamjewuju se brojevi-
ma: "50.24.32" i "40.24.32", u koloni "stepen stru~ne spreme" rije~i: "VI i 
V" zamjewuju se rije~ima V i IV", u koloni "vrsta {kole" rije~i: "Vi{a 
el.tehn.{kola, {kola za VK radnike" zamjewuju se rije~ima: "[kola za 
VK radnike /ST[", a u koloni K1 broj "5.30" zamjewuje se brojem "4.43";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 7- "Elektro monter II/1", u koloni 
"broj izvr{ilaca", umjesto broja "3" upisuje broj "4";

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 8- "Elektro monter II/2", u koloni 
"broj izvr{ilaca", umjesto broja "10" upisuje broj "4";

4. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 8, sistematizuje se novo radno 
mjesto "8a" kako slijedi: 
"

8a Elektromonter 
II 30.24.32 III [kola za 

KV radnike 5 3.73 1.205
I- sredwi
II- mali
III- sredwi

"
5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 11 - "Uklopni~ar", u koloni "ste-
pen stru~ne spreme", uz postoje}i "IV", dodaje se "V" stepen, u koloni 
"{ifra zanimawa" dodaje se "50.24.32", u koloni "vrsta {kole" upisuje se 
"[kola za VK radnike/ST[ ";

6. Na radnom mjestu pod rednim brojem 12- "De`urni elektri~ar", u kolo-
ni "{ifra zanimawa" umjesto broja:" 30.24.32" upisije se broj: "50.24.32"; 
"40.24.32", u koloni "stepen stru~ne spreme" umjesto rije~i: "III" upisuje 
se rije~ "V/IV" u koloni vrsta {kole umjesto rije~i: "[kola za KV rad-
nike" upisuju se rije~i: "[kola za VK radnike/ST[", a u koloni K1 broj 
"3.55" zamjewuje se brojem "4.10".

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 13 - "Dispe~er", u koloni "ste-
pen stru~ne spreme", umjesto rije~i "III" upisuje se rije~ "IV", u koloni 
"{ifra zanimawa" umjesto postoje}e upisuje se "40.24.02", u koloni "vr-
sta {kole" umjesto rije~i "[kola za KV radnike" upisuje se "ST[", a u
koloni K1 broj "3.55" zamjewuje se brojem "4.12".

8. Radno mjesto pod rednim brojem 16 se bri{e i sistematizuje novo radno 
mjesto koje glasi "16a" kako slijedi:
"

16a Poslovo|a 50.24.33
40.20.01

V/IV [kola za VK 
radnike ST[ 1 4.27 1.060

I - mali
III- mali

9. Radno mjesto pod rednim brojem 17 se bri{e i sistematizuju dva radna 
mjesta "17a" i " "17b" kako slijedi:

17a Elektromon-
ter I 50.24.32  V [kola za VK 

radnike ST[ 1 4.27 1.060 I- mali
III- mali

17b Elektromon-
ter II/2 30.24.32 III [kola za KV 

radnike 5 3.38 1.060 I- mali
III- mali

10. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 18- "[ef Odjeqewa za kon-
trolu", mijewa i glasi:"{ef odjeqewa za iskqu~ewe", u koloni "stepen 
stru~ne spreme" dodaje se rije~: "VI", u koloni "{ifra zanimawa" dodaje 
se broj: „61.24.00", u koloni "vrsta {kole" dodaju se rije~i: "ETF- I ste-
pen- energetski smjer";

11.Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 19 - "Elektromonter II", mijewa 
i glasi : "Elektromonter II/2"; 

12. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 19 sistematizuje novo radno 
mjesto "19a" kako slijedi:
"

19a [ef Odjeqewa 71.24.71 VII ETF - 
energetski smjer 1 6.46 1.000

"
13. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 24 - "Kwigovo|a analitike", mi-
jewa i glasi: "Kwigovo|a analitike, materijalnih i osnovnih sredstava";

14. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 25- "Kwigovo|a materijalnih i 
osnovnih sredstava - blagajnik", mijewa i glasi: "Blagajnik i obra~unski 
radnik";

15. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 28, sistematizuje se novo rad-
no mjesto "28a" kako slijedi:
"

28a

Referent za radne 
odnose, op{te i ka-
drovske poslove i 
za{titu na radu

40 70 21 IV
Sredwa {kola
op{teg smjera

1 3.70 1.000

16. Na radnom mjestu pod rednim brojem 33- "Voza~", u koloni broj izvr{i-
laca, broj "2" zamjewuje brojem "1";

17. Na radnom mjestu pod rednim brojem 34- "Automehani~ar", u koloni 
"broj izvr{ilaca", broj "1" zamjewuje brojem "2";

18. Radno mjesto pod rednim brojem 38- "Elektromonter II", se bri{e, a 
sistematizuju dva radna mjesta "38a" i "38b" koja glase :

38a Elektromon-
ter II/1 40.24.01 IV ST[ 7 4,27 1,095

II- veliki
III- mali

38b Elektromon-
ter II/2 30.24.32 III [kola za 

KV radnike 2 3,73 1,205
I- sredwi
II- mali
III- sredwi

19. Na radnom mjestu pod rednim brojem 39- "De`urni elektri~ar" u ko-
loni "{ifra zanimawa" umjesto potoje}eg upisuje se broj: "50.24.32" i 
"40.24.32", u koloni vrsta {kole" umjesto postoje}e" upisuje "{kola za 
VK radnike /ST[", a u koloni K1 broj "3.55" zamjewuje se brojem "4.10".

20. Na radnom mjestu pod rednim brojem 44 - "De`urni elektri~ar" u koloni 
{ifra zanimawa" umjesto postoje}e upisuje se {ifra", "50.24.32" i "40.24.32", 
u koloni "stepen stru~ne spreme" umjesto postoje}eg upisuje se ıV/IV", u kolo-
ni "vrsta {kole" umjesto rije~i: "[kola za KV radnike", upisuje se rije~i: 
"[kola za VK/ST[", a u koloni K1 broj "3.55" zamjewuje se brojem "4.10".
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D) U Kwizi broj 4- Elektrodistribucija Bijelo Poqe 

1. U podnaslovu "Grupa za odr`avawe TS i kablova" umjesto broja"2" upi-
suje se broj "1.5".

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 14 - "Elektro monter I", u koloni 
broj izvr{ilaca, broj "2" zamjewuje brojem "3";

3. Radno mjesto pod rednim brojem 18 - "Elektromonter II" se bri{e;

4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 24 - "Analiti~ar za kontrolu i na-
platu", u koloni broj izvr{ilaca broj "1" zamjewuje brojem "2";

5. Radno mjesto pod rednim brojem 40 - "Referent za radne odnose, op{te i 
kadrovske poslove" se bri{e;

6. Radno mjesto pod rednim brojem 45- "Automehani~ar" se bri{e.

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 47- "Voza~", u koloni broj izvr{i-
laca, broj "2" zamjewuje brojem "3";

E) Kwizi broj 5- Elektrodistribucija Budva

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 12- "Poslovo|a", u koloni stepen 
stru~ne spreme, uz postoje}i "IV", dodaje se "V" stepen, u koloni {ifra 
zanimawa dodaje "50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje "[kola za VK 
radnike", a u koloni K1 broj "4.40" zamjewuje se brojem "4.43".

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 13 - "Tehni~ar za kontrolu i mjere-
we", u koloni stepen stru~ne spreme, uz postoje}i "IV", dodaje "V" stepen, 
u koloni {ifra zanimawa dodaje "50.24.32", i u koloni vrsta {kole dodaje 
"[kola za VK radnike";

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 20 - "[ef poslovnice Petrovac", 
mijewa {ifra zanimawa, stepen stru~ne spreme i vrsta {kole i umjesto 
postoje}eg upisuje : "71.24.71"; "VII"; "ETF", u koloni K1 broj "4.60" zamje-
wuje se brojem „6.28", a u koloni K2 broj "1.060" se bri{e.

4. Radno mjesto pod rednim brojem 28- "Voza~" mijewa kako slijedi:

28 Automehani~ar 40.56.02 IV ST[- smjer za 
automehani~ara 1 3.70 1.030 I- mali

F) U Kwizi broj 6 - Elektrodistribucija Cetiwe

 1. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 5- "Referent za rad i radne 
odnose" dodaje rije~ "arhivar";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 19- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "1" zamjewuje brojem "2";

G)U Kwizi broj 8 - Elektrodistribucija Kola{in

 1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 2- "Tehni~ki direktor", u koloni 
stepen stru~ne spreme, uz postoje}i "VII", dodaje "VI" stepen, u koloni 
{ifra zanimawa dodaje "61.24.00", u koloni vrsta {kole dodaje "ETF - I 
stepen- energetski smjer";
 
 2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 5- "Elektromonter", u koloni broj 
izvr{ilaca broj "3" zamjewuje brojem "5";

 3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 8- "Elektromonter", u koloni broj 
izvr{ilaca broj "4" zamjewuje brojem "3";
4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 10- "Elektromonter", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "4" zamjewuje brojem "3";

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 15- "Elektromonter", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "3";

6. Na radnom mjestu pod rednim brojem 17- "Elektromonter", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "3" zamjewuje brojem "2";

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 24 - "KV voza~" u koloni K1 broj 

"3.20" zamjewuje se brojem "3.38".

H) U Kwizi broj 9- Elektrodistribucija Kotor

1. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 55- "Administrativni rad-
nik" dodaje rije~ "arhivar";

2. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 56 - "Daktilograf - arhivar" 
bri{e rije~ "arhivar", a u koloni vrsta {kole bri{e rije~ "gimnazija".

I) U Kwizi broj 10 - Elektrodistribucija Mojkovac 
 
1.Radna mjesta pod rednim brojevima 4- "Vo|a ekipe za vazdu{ne vodove" 
i 5 - "Vo|a ekipe za TS i kablove" se bri{u i sistematizuje novo radno 
mjesto "4a" kako slijedi:
 "

"4a"
Vo|a ekipe za va-
zdu{ne vodove i 
TS i kablove

40.24.32 V
ST[ - 
energetski
smjer

1 4,55 1.095 II- veliki
III- mali

 "
2. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 12, sistematizuje se novo rad-
no mjesto "12a" kako slijedi:

 12a [ef Odjeqewa za mjere-
we kontrolu i iskqu~ewa 61.24.00  VI Vi{a {kola- 

energ.smjera 1 5,71 1.000

"
3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 14- "Elektromonter II/1", u koloni 
broj izvr{ilaca, broj "2" zamjewuje brojem "1";

4. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 14, sistematizuje se novo
radno mjesto "14a" kako slijedi:
"

14a In`ewer za razvoj, inve-
sticije i saglasnosti 71.24.00 VII ETF 1 6.28 1.000

 "
5. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 15, sistematizuje se novo rad-
no mjesto "15a" kako slijedi:
"

15a
[ef Odjeqewa za 
pravne, kadrovske i 
op{te poslove

71.68.71 VII
P r a v n i 
fakultet 1 6.46 1.000

 "
6. Radno mjesto pod rednim brojem 19 "[ef Odjeqewa" se bri{e. 

7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 23 - "Magacioner", u koloni vrsta 
{kole, pored postoje}eg dodaju rije~i: "Sredwa ekonomska {kola";

J)U Kwizi broj 11- Elektrodistribucija Nik{i}

1. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 12- "Elektromonter I", u kolo-
ni broj izvr{ilaca, broj "4" zamjewuje brojem "5";

2. U nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 13- "Elektromonter II", u ko-
loni broj izvr{ilaca, broj "10" zamjewuje brojem "9";

3. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 21- "[ef grupe" mijewa i gla-
si: "[ef grupe I";

4. Radno mjesto pod rednim brojem 25 - "Vo|a grupe II" bri{e i sistemati-
zuje novo radno mjesto "25a" kako slijedi:
"

25a [ef Grupe II 71.24.71 VII VSS- Energetski 
smjer 1 6.65 1.000

" 
5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 39 - "Bravar- varilac", u koloni 
broj izvr{ilaca, broj "2" zamjewuje brojem "1";

6. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 39, sistematizuje novo radno 
mjesto "39a" kako slijedi:

39a Bravar - varilac 30.18.13 III [kola za KV
radnike 1 3.55 1.030 I- 

mali

7. Radno mjesto pod rednim brojem 49- "[ef Odjeqewa" se bri{e;



35Elektroprivreda Crne Gore Februar - Mart  2007. 35Elektroprivreda Crne Gore Februar - Mart  2007.

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 51- "Skladi{tar- alatni~ar", u 
koloni broj izvr{ilaca, broj "1" zamjewuje brojem "2";

9. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 52, sistematizuje novo radno 
mjesto "52a" kako slijedi:
"

52a Referent za
pravna zastupawa 71.68.54 VII Pravni 

fakultet 1 6.10 1.000

"
10. Na radnom mjestu pod rednim brojem 60 - "[ef poslovnice", u koloni stepen 
stru~ne spreme, uz postoje}i "VI", dodaje se "VII" stepen, u koloni {ifra zani-
mawa uz postoje}u dodaje se "71.24.71", u koloni vrsta {kole dodaje se "Elektro-
tehni~ki fakultet", a u koloni K1 broj "5.92" zamjewuje se brojem "6.28".

11. Na radnom mjestu pod rednim brojem 63- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "4" zamjewuje brojem "5";

12. Radno mjesto pod rednim brojem 65- "Pomo}ni radnik" se bri{e.

K) U Kwizi broj 13- Elektrodistribucija Podgorica 

1. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 3, sistematizuje se novo radno 
mjesto "3a" kako slijedi":
"

3a Savjetnik 
direktora

71.24.91
71.67.91
71.68.91

VII
Elektrotehni~ki fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet

1 6.65 1,000

 "
1. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 9 - "In`ewer u grupi" mijewa 
i glasi "[ef grupe";

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 21- "In`ewer za SDU" u koloni 
{ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje se "71.26.06" i "71.28.22", u ko-
loni vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje se "Elektrotehni~ki fakul-
tet smjer energetika i elektronika", u koloni broj izvr{ilaca broj "1" 
zamjewuje brojem"2"; 

4. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 21, sistematizuje novo radno 
mjesto "21a" kako slijedi:
"

21a Tehni~ar za 
upravqawe

40.28.01
40.27.02

IV ST[ - smjer elektronika/
smjer telekomunikacije  2 3,70 1.000

"
5. Radno mjesto pod rednim brojem 22 - "In`ewer za softver" se bri{e;

6. Radno mjesto pod rednim brojem 23 - "Tehni~ar za softver" se bri{e; 

7. Radno mjesto pod rednim brojem 24 - "Tehni~ar za hardver" se bri{e;

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 32- "[ef grupe", u koloni {ifra 
zanimawa umjesto postoje}e upisuje "50.24.33" i "40.24.01", u koloni ste-
pen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje "V/IV", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje "VK/ST[ - energetski smjer";

9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 36 - "[ef grupe", u koloni {ifra 
zanimawa umjesto postoje}e upisuje "50.24.33" i "40.24.01", u koloni ste-
pen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje "V/IV", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje "VK/ST[ - energetski smjer";

10. Na radno mjesto pod rednim brojem 43- Tehni~ar", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje "ST[ - energetski smjer";

11. Na radnom mjestu pod rednim brojem 45- "[ef grupe", u koloni {ifra 
zanimawa, umjesto postoje}e upisuje "50.24.33" i "40.24.01", u koloni ste-
pen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje "V/IV", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje se "VK/ST[ - energetski smjer";

12. Na radnom mjestu pod rednim brojem 48- "[ef grupe",u koloni {ifra 
zanimawa, umjesto postoje}e upisuje se "50.24.33" i "40.24.01", u koloni ste-
pen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje se "V/IV", u koloni vrsta 
{kole umjesto postoje}e upisuje se "VK/ST[- energetski smjer";

13. Na radnom mjestu pod rednim brojem 65- "Referent za ostalu potro-

{wu", u koloni {ifra zanimawa, umjesto postoje}e upisuje se "50.24.33" 
i "40.24.32", u koloni stepen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje se 
"V/IV", u koloni vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje se "VK/ST[- ener-
getski smjer", u koloni K1 broj "3.70" zamjewuje se brojem "4.10".

14. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 65, sistematizuje novo radno 
mjesto "65a" kako slijedi

65a Tehni~ar 
za reklamacije

40.24.01
40.28.01

IV
ST[ - energet-
ski smjer / smjer 
elektronika

1 3.70 1.000

15. Na radnom mjestu pod rednim brojem 71 - "Magacioner" u koloni 
{ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje "50.24.33", u koloni stepen 
stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje "V", u koloni vrsta {kole umje-
sto postoje}e upisuje "[kola za VK radnike- energetski smjer";

16.  Na radnom mjestu pod rednim brojem 72 - "[ef odjeqewa", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje "Elektrotehni~ki fakultet - energetski smjer";

17. Na radnom mjestu pod rednim brojem 73- "In`ewer za mjerewe i kon-
trolu", u koloni broj izvr{ilaca broj "4" zamjewuje brojem "3";

18. Radno mjesto pod rednim brojem 74 - "In`ewer u odjeqewu" se bri{e;

19. Na radnom mjestu pod rednim brojem 75- "In`ewer za analizu potro-
{we" u koloni {ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje "71.24.01" i 
"71.70.41", u koloni vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje "Elektroteh-
ni~ki fakultet- energetski smjer" i "Fakultet organizacije rada";

20. Na radnom mjestu pod rednim brojem 76- "Referent u odjeqewu", u kolo-
ni broj izvr{ilaca, broj "3" zamjewuje brojem "2";

21. Na radnom mjestu pod rednim brojem 77- "Tehni~ar za brojila", u kolo-
ni broj izvr{ilaca broj "5" zamjewuje brojem "8";

22. Radno mjesto pod rednim brojem 78- "Tehni~ar za iskqu~ewa" se bri{e;

23. Na radnom mjestu pod rednim brojem 79- "Elektromonter I", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "10" zamjewuje brojem "9";

24. Na radnom mjestu pod rednim brojem 80- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "26" zamjewuje brojem "14";

25. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 80, sistematizuje novo "Odje-
qewe za mjerewe i iskqu~ewa" u Slu`bi za mjerewe i kontrolu i sistema-
tizuju nova radna mjesta "80a", "80b","80c" i "80e" kako slijedi:
"

80a In`ewer u 
Odjeqewu 61.24.02 VI Vi{a {kola

energetski smjer 1 5.71 1.060 I- mali
III- mali

80b Referent u 
Odjeqewu

62.28.22
61.67.23

VI
Vi{a {kolara ra~unarski 
smjer poslovni smjer/
matemati~ki smjer

1 5.30 1.000  - 

80c Tehni~ar za 
iskqu~ewa 40.24.02 IV ST[- energetski smjer 2 4.12 1.060 I - mali

III- mali

80d Elektro-
monter I 50.24.33 V

[kola 
za VK radnike
energetski smjer

2 4.10 1.060 I- mali
III- mali

80e Elektro-
monter II 30.24.32 III

[kola 
za KV radnike
energetski smjer

11 3.38 1.060 I - mali
III- mali 

"
26. Na radnom mjestu pod rednim brojem 82- "Tehni~ar u slu`bi", u koloni 
{ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje "50.24.33" i "40.24.32", u koloni 
stepen stru~ne spreme mijewa i umjesto postoje}eg upisuje "V/IV", u koloni 
vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje "VK/ST[- energetski smjer";

27. Na radnom mjestu pod rednim brojem 92- "Referent u odjeqewu", u ko-
loni {ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje "50.24.33" i "40.24.01", u 
koloni stepen stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje se "V/IV", u ko-
loni vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje "VK/ST[ - energetski smjer", 
"Ekonomska {kola" i "Gimnazija";

28. Na radnom mjestu pod rednim brojem 96- "Voza~ I", u koloni broj izvr-
{ilaca broj "5" zamjewuje brojem "4";

29. Na radnom mjestu pod rednim brojem 99 - "Automehani~ar I", u koloni 
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broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "1";

30. Na radnom mjestu pod rednim brojem 100 - "Automehani~ar II", u kolo-
ni broj izvr{ilaca broj "1" zamjewuje brojem "2";

31. Na radnom mjestu pod rednim brojem 104 - "Alatni~ar", u koloni vrsta 
{kole umjesto postoje}e upisuje se "SSS- invalid";

32. Na radnom mjestu pod rednim brojem 111- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "3";

33. Radno mjesto pod rednim brojem 112- "Elektromonter II" se bri{e;

34. Na radnom mjestu pod rednim brojem 114 - "Elektromonter II", u kolo-
ni broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "3";

35. Radno mjesto pod rednim brojem 115 - "Elektromonter II" se bri{e.;

36. Na radnom mjestu pod rednim brojem 117 - "Voza~ II", u koloni {ifra 
zanimawa umjesto postoje}e upisuje "30.56.04", u koloni stepen stru~ne 
spreme umjesto postoje}eg upisuje "III", u koloni vrsta {kole umjesto po-
stoje}e upisuje "[kola za KV voza~e";

37. Grupa za mjerewe i iskqu~ewe (6.3.1) u Odjeqewu za mjerewe i kontro-
lu u Poslovnci Danilovgrad se bri{e i bri{u radna mjesta pod rednim 
brojem 129 - "Tehni~ar u grupi" i 130- "Elektromonter II";

38. Grupa za kontrolu, mjerewa i prikqu~ke (6.3.2) u Odjeqewu za mjerewe i kon-
trolu u Poslovnci Danilovgrad se bri{e i bri{u radna mjesta pod rednim bro-
jem 131- "Elektromonter I", 132- "Elektromonter II" i 133- "~ita~- kontrolor"

39. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 128, sistematizuje nova "Gru-
pa za mjerewe, kontrolu i prikqu~ke" u Odjeqewu za mjerewe i kontrolu u 
Poslovnici Danilovgrad i sistematizuju nova radna mjesta "128a","128b" 
i "128c" kako slijedi:

128a Tehni~ar 
u Grupi 40.24.32 IV

ST[ - 
e n e r g e t s k i 
smjer

1 4.12 1.060 I - mali
III - mali

128b Elektro-
 monter I 50.24.33 V

[kola za VK 
radnike ener-
getski smjer

2 4.27 1.060 I - mali
III - mali

128c Elektro-
 monter II 30.24.32 III

[kola za KV 
radnike ener-
getski smjer

5 3.38 1.060 I - mali
III- mali

"
40. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 130, sistematizuje nova "Grupa za 
iskqu~ewe i mjerewe" u Odjeqewu za mjerewe i kontrolu u Poslovnici Dani-
lovgrad i sistematizuju nova radna mjesta "130a", "130b" i "130c"kako slijedi:
"

130a
In`ewer za 
iskqu~ewe 
i mjerewe

61.24.06
62.28.22

VI
Vi{a {kola
energetski smjer/
ra~unarski smjer

1 5.71 1.060 I- mali
III- mali

130b Elektro-
monter II 30.24.32 III

[kola za 
KV radnike
energetski smjer

2 3.38 1.060 I- mali
III- mali

130c ^ita~ - 
kontrolor

40.24.32
30.24.32

IV
III SSS/KV 2 3.70 1.060 I- mali

III- mali
 
41. Na radnom mjestu pod rednim brojem 147- "{ef odjeqewa", u koloni 
vrsta {kole umjesto postoje}e upisuje "Elektrotehni~ki fakultet- ener-
getski smjer" i "Elektrotehni~ki fakultet- I stepen";

42. Na radnom mjestu pod rednim brojem 149- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "3";

43. Grupa za iskqu~ewe- Golubovci (7.2.2) u Odjeqewu za mjerewe i kon-
trolu Golubovci i Tuzi u Poslovnci Golubovci i Tuzi se bri{e i bri{e 
radno mjesto pod rednim brojem 151- "Elektromonter II";

44. Na radnom mjestu pod rednim brojem 153- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca broj "2" zamjewuje brojem "3";

45. Organizacioni oblici:"Grupa za iskqu~ewe- Tuzi (7.2.4)" u 
Odjeqewu za mjerewe i kontrolu Golubovci i Tuzi u Poslovnici 
Golubovci i Tuzi se bri{e i bri{e radno mjesto pod rednim brojem 
155- "Elektromonter II";

46. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 154, sistematizuje novi orga-
nizacioni oblik "Grupa za iskqu~ewe- Golubovci i Tuzi" u Odjeqewu za 
mjerewe i kontrolu Golubovci i Tuzi u Poslovnici Golubovci i Tuzi i 
sistematizuje novo radno mjesto"154a" kako slijedi:
 "

154a In`ewer za 
iskqu~ewe 61.24.06 VI

Vi{a {kola
energetski 
smjer

1 5.71 1.060 I- mali
III- mali

 "
47. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 154a sistematizuje novi or-
ganizacioni oblik "Ekipa za iskqu~ewe- Golubovci" u "Grupi za iskqu-
~ewa- Golubovci i Tuzi" u Odjeqewu za mjerewe i kontrolu Golubovci 
i Tuzi u Poslovnci Golubovci i Tuzi i sistematizuje novo radno mjesto 
"154b" kako slijedi:

154b Elektro-
monter II 30.24.32 III

[kola za KV 
radnike 
energetski smjer

2 3.38 1.060 I- mali
III- mali

 "
48. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 154b sistematizuje novi organi-
zacioni oblik: "Ekipa za iskqu~ewe - Tuzi" u "Grupi za iskqu~ewa- Golubov-
ci i Tuzi" u Odjeqewu za mjerewe i kontrolu Golubovci i Tuzi, u Poslovni-
ci Golubovci i Tuzi, sistematizuje novo radno mjesto "154c" kako slijedi:
"

154c Elektro-
 monter II 30.24.32 III

[kola za KV 
radnike 
energetski smjer

2 3.38 1.060 I- mali
III- mali

"
49. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 162, sistematizuje novo radno 
mjesto "162a" kako slijedi:
 "

162a
Referent za 
planirawe kadrova

61.68.01 VI Vi{a {kola
pravnog smjera

1 5.30 1.000

 "
50. Na radnom mjestu pod rednim brojem 167- "Telefonist", u koloni vr-
sta {kole umjesto postoje}e upisuje "PTT manipulant- invalid";

51. Na radnom mjestu pod rednim brojem 169 - "^uvar", u koloni vrsta {ko-
le umjesto postoje}e upisuje "Sredwa sprema polo`en stru~ni ispit", i u 
koloni broj izvr{ilaca broj "9" zamjewuje brojem "8";

52. Na radnom mjestu pod rednim brojem 172- "[ef odjeqewa", u koloni 
{ifra zanimawa, umjesto postoje}e upisuje "61.67.71", u koloni stepen 
stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje "VI", u koloni vrsta {kole 
umjesto postoje}e upisuje "Vi{a {kola- ekonomski smjer", a u koloni K1 
broj "6.46" zamjewuje se brojem "5.30".

53. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 174, sistematizuju 3 (tri) no-
va radna mjesta "174a", ""174b", i "174c" kako slijedi:
 "

174a Kwigovo|a 40.67.21 IV Ekonomska {kola/
Gimnazija 2 3.70 1.000

174b Kwigovo|a osnov-
nih sredstava 40.67.21 IV Ekonomska {kola/

Gimnazija 1 3.70 1.000

174c Analiti~ar 
dobavqa~a i kupaca 40.67.21 IV Ekonomska {kola/

Gimnazija 1 3.70 1.000

 "
54. Radno mjesto pod rednim brojem 175 - "Kwigovo|a - ~ita~" se bri{e;

55. Radno mjesto pod rednim brojem 176 - "Kontrolor - ~ita~" se bri{e;

56. Radno mjesto pod rednim brojem 177 - "Analiti~ar kupaca - 
fakturista" se bri{e;

57. Radno mjesto pod rednim brojem 178- "Analiti~ar dobavqa~a" se bri{e;

58. Na radnom mjestu pod rednim brojem 182 - "[ef odjeqewa",u koloni 
{ifra zanimawa umjesto postoje}e upisuje se "71.67.71", u koloni stepen 
stru~ne spreme umjesto postoje}eg upisuje se "VII", u koloni vrsta {kole 
umjesto postoje}e upisuje se "Ekonomski fakultet", a u koloni K1 broj 
"5.30" zamjewuje brojem "6.46".
L) U Kwizi broj 14 - Elektrodistribucija Ro`aje
1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 18 - "[ef odjeqewa", u koloni 
stepen stru~ne spreme, uz postoje}i "VII", dodaje "VI" stepen, u koloni 
{ifra zanimawa dodaje "61.24.00", u koloni vrsta {kole dodaje se "Vi{a 
{kola- el.energ. smjer";



37Elektroprivreda Crne Gore Februar - Mart  2007. 37Elektroprivreda Crne Gore Februar - Mart  2007.

2. Radno mjesto pod rednim brojem 22 - "[ef odjeqewa" se bri{e i siste-
matizuje novo radno mjesto "22a" kako slijedi:

22a Poslovo|a 50.24.32 V
[kola za 
VK radnike
- el.energ. smjer

1 4.27 1.060 I- mali
III- mali

Q) U Kwizi broj 15- Elektrodistribucija Tivat 

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 9 - "Uklopni~ar - dispe~er", u ko-
loni stepen stru~ne spreme, uz postoje}i "IV" dodaje "V" stepen, u koloni 
{ifra zanimawa dodaje se "50.24.32", i u koloni vrsta {kole dodaje "[ko-
la za VK radnike";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 12 - "Elektromonter I", u koloni 
broj izvr{ilaca, broj "1" zamjewuje brojem "2";

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 22 - "^uvar- portir", u koloni broj 
izvr{ilaca, broj "3" zamjewuje brojem "1";

4. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 22, sistematizuje novo radno 
mjesto "22a" kako slijedi :

22a Pomo}ni radnik 20.65.13 II Osnovna {kola 1 2.70 1.000

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 27- "Skladi{tar", u koloni stepen stru~ne 
spreme, uz postoje}i "V", dodaje se "IV" stepen, u koloni {ifra zanimawa dodaje 
se "40.64.61", u koloni vrsta {kole dodaje se "Sredwa {kola op{teg smjera"

M) U Kwizi broj 16 - Elektrodistribucija Ulciw
1. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 9, sistematizuje novo radno 
mjesto "9a" kako slijedi:

9a In`ewer 
za ispitivawe 61.24.00 VI ETF - 

I stepen 1 5.71 1.060
I - mali
III - mali

"
N) U Kwizi broj 17- Elektrodistribucija @abqak

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 3- "Poslovo|a", u koloni stepen 
stru~ne spreme, uz postoje}i "IV" dodaje "V" stepen, u koloni {ifra zani-
mawa dodaje "50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje "[kola za VK radni-
ke", u koloni K1 broj "4.55" zamjewuje se brojem "4.60".

2. Radno mjesto pod rednim brojem 4 - "Elektromonter" se bri{e i siste-
matizuju dva nova radna mjesta "4a" i "4b" kako slijedi:

4a Elektro-
monter I

50.24.32
40.24.01

V /
IV

[kola za 
VK radnike
ST[

2 4.27 1.105
I- mali
II- sredwi
III- mali

4b Elektro-
monter II 30.24.32 III

[kola za 
KV radnike
- energ. smjer

4 3.73 1.205
I- sredwi
II- mali
III- sredwi

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 5- "Uklopni~ar", u koloni stepen stru~-
ne spreme, uz postoje}i "IV" dodaje "V" stepen, u koloni {ifra zanimawa dodaje 
"50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje "[kola za VK radnike- energetski smjer";

4. Odjeqewa za mjerewe i kontrolu iskqu~ewa se bri{e i sistematizuju 
dva odjeqewa, i to:
 "Odjeqewe za mjerewe i kontrolu";
  "Odjeqewe za iskqu~ewa".

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 6- "Poslovo|a", u koloni stepen stru~-
ne spreme, uz postoje}i "IV" stepen dodaje "V" stepen, u koloni {ifra zani-
mawa dodaje "50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje "[kola za VK radnike";

6. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 7 mijewa i glasi: "Elektromon-
ter II" i u koloni broj izvr{ilaca broj "4" zamjewuje brojem "2";

7. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 7 - "Elektromonter" u novo-
formiranom Odjeqewu za iskqu~ewa, sistematizuju se dva radna mjesta 
"7a" i "7b" kako slijedi 
"

7a Poslovo|a 50.24.32
40.24.32

V/IV
[kola za 
VK radnike
ST[

1 4.27 1.060
I - mali
III - mali

7b
Elektro-
monter II 30.24.32 III

[kola za 
KV radnike 2 3.38 1.060

I - mali
III- mali

8. Na radnom mjestu pod rednim brojem 17- "[ef poslovnice", u koloni 
stepen stru~ne spreme, uz postoje}i "IV" dodaje se "V" stepen, u koloni 
{ifra zanimawa dodaje se "50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje se "[ko-
la za VK radnike", u koloni K1 broj "4.55" zamjewuje se brojem "4.60".

9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 18- "Uklopni~ar", u koloni stepen 
stru~ne spreme, uz postoje}i "IV" dodaje se "V" stepen, u koloni {ifra 
zanimawa dodaje se "50.24.32", u koloni vrsta {kole dodaje se "[kola za 
VK radnike";

10. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 18, sistematizuje se novo rad-
no mjesto "18a" kako slijedi :

18a
Elektro-
monter I

50.24.32
40.24.32

V/IV
[kola za 
VK radnike
ST[

2 4.27 1.105
I- mali
II- sredwi
III- mali

11. Na radnom mjestu pod rednim brojem 19- "Elektromonter II", u koloni 
broj izvr{ilaca, broj "5" zamjewuje brojem "3".

^lan 7
U Prilogu broj 7- Funkcionalna cjelina Snadbijevawe - u Tabelar-
nom pregledu sistematizacije radnih mjesta vr{e se izmjene i dopu-
ne tako {to se: 

1. Na radnom mjestu pod rednim brojem 6- "Referent za elektroenergetske bilan-
se i vozni red", u koloni "broj izvr{ilaca", broj "1" zamjewuje brojem " 2 ";

2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 7 - " Referent za tarifnu politiku 
", u koloni "vrsta {kole" dodaju rije~i "Ekonomski fakultet ".

3. Radno mjesto pod rednim brojem 8- " Referent za tarifnu politiku "bri{e.

4. Radno mjesto pod rednim brojem 18 - "Specijalista za izradu plana na-
plate, analize i izvje{taje" bri{e.

6. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 20, sistematizuje novo radno  
mjesto "20a" kako slijedi:
"

20a
Operater admini-
strator specijali-
sta

50.26.00
V
VKV

Elektroteh.{ko-
la sa polo`enim 
spec.ispitom

1 4,27 1,000

 "
7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 21- "Operater administrator", u 
koloni "broj izvr{ilaca" broj "2" zamjewuje brojem "1" ;

8. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 22, dodaje radno 
 mjesto " 22a" kako slijedi:

"22a"

Specijalista
za izradu plana 
naplate, analize 
i izvje{taje

71.61.71
71.24.71

VII

Ekonomski 
fakultet,
Elektro-
tehni~ki
fakultet

1 6,83 1,000

 
9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 38- "Administrativno- tehni~ki 
sekretar" u koloni "broj izvr{ilaca" broj " 2 " zamjewuje brojem " 1 " ; 

10. Na radnom mjestu pod rednim brojem 40- "Arhivar", u koloni "broj iz-
vr{ilaca" broj "2" zamjewuje brojem "1" ; 

11. Na radnom mjestu pod rednim brojem 41- "Voza~", u koloni "broj izvr-
{ilaca", broj"2" zamjewuje brojem "1" ; 

12. Na radnom mjestu pod rednim brojem 48- "[ef snabdijevawa Podgori-
ca", u koloni K1 broj " 7,00 " zamjewuje brojem " 7,20 " ; 

13. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 49 se mijewa i glasi: "Kontro-
lor fakturisawa i reklamacija"; 
14.Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 49, sistematizuje se no-
vo radno mjesto "49a" i dodaju tri radna mjesta "49b", "49c" i "49d" 
kako slijedi:
"

 49a
Kontrolor pla-
}awa

716771
712471

VII
Ekonomski fakultet
Elektrotehni~ki 
fakultet

 1 6,83 1,000
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 49b Administrativno teh-
ni~ki sekretar

40.67.21
40.24.21
40.71.21

IV

Ekonomska {kola
Elektrotehni~ka 
{kola
Gimnazija

1 3,98 1,000

"

 49c Arhivar
40.67.21
40.24.21
40.71.21

IV
Ekonomska {kola
Elektrotehni~ka {kola
Gimnazija

1 3,84 1,000

 49d Voza~ 30.56.00 III [kola za KV 
voza~e 1 3,73 1,000

"
15. Radno mjesto pod rednim brojem 55 " Referent za fakturisawe i 
naplatu" bri{e se; 

16. Na radnom mjestu pod rednim brojem 57- "Oprater za fakturisawe i 
naplatu doma}instava", u koloni "broj izvr{ilaca", umjesto broja " 16 " 
upisuje broj " 15 ";

17. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 57, sistematizuju dva nova 
radna mjesta "57a" i "57b" kako slijedi :
"

57a Blagajnik
40.67.21
40.24.21
40.71.21

IV

Ekonomska {kola
Elektrotehni~ka 
{kola
Gimnazija

1 3,84 1,000

57b

Operater za 
fakturisawe i 
naplatu
Danilovgrad

406721
402421
407121

IV

Ekonomska {kola
Elektrotehni~ka 
{kola
Gimnazija

1 4,12 1,000

 " 
18. Na radnom mjestu pod rednim brojem 70 - "Operater za fakturisawe i 
naplatu Plu`ine", u koloni K1 broj " 3,84 " zamjewuje se brojem " 4,12 "; 

19. Na radnom mjestu pod rednim brojem 76 - "Operater za fakturisawe 
i naplatu doma}instava", u koloni "broj izvr{ilaca", umjesto broja "5" 
upisuje broj "4";

20. Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 76, sistematizuje novo radno 
mjesto "76a" kako slijedi:
" 

76a
Operater za fakturi-
sawe i naplatu Suto-
more

40.67.21
40.24.21
40.71.21

Ekonomska {kola
Elektrotehni~ka {kola
Gimnazija

1 4,12 1,000

 "
21. Na radnom mjestu pod rednim brojem 83- "Operater za fakturisawe i 
naplatu Petrovac", u koloni K1 broj " 3,84 " zamjewuje se brojem " 4,12 " ;

22. Na radnom mjestu pod rednim brojem 101- "Operater za fakturisawe 
i naplatu doma}instava", u koloni broj izvr{ilaca, umjesto broja " 4 " 
upisuje broj "3".

23. Na radnom mjestu pod rednim brojem 114- "Operater za fakturisawe i 
naplatu Plav", u koloni K1 broj " 3,73 " zamjewuje se brojem " 3,90 " ;

24. Na radnom mjestu pod rednim brojem 115- "Operater za fakturisawe i 
naplatu Andrijevica", u koloni K1 broj " 3,84 " zamjewuje se brojem "4,12";

25. Na radnom mjestu pod rednim brojem 132- "Operater za fakturisawe i 
naplatu [avnik", u koloni K1 broj "3,84" zamjewuje se brojem "4,12" ;

^lan 8
U Prilogu broj 8- Elektrogradwa - u Tabelarnom pregledu sistematizaci-
je radnih mjesta vr{e se izmjene i dopune tako {to se: 

1. Radno mjesto pod rednim brojem 12 mijewa kako slijedi:
"

12
Referent plana,  
analize i statisti-
ke i obra~una rada

616451 VI
Vi{a 
ekonomska
{kola

1 5,10 1,000

" 
2. Na radnom mjestu pod rednim brojem 41- "Elektromonter I", u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "6" zamjewuje brojem "7"; 
 

3. Na radnom mjestu pod rednim brojem 43- "Elektromonter III", u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "11" zamjewuje brojem "10";

4. Na radnom mjestu pod rednim brojem 54- "Bravar II", u koloni "broj iz-
vr{ilaca" broj "5" zamjewuje brojem "6"; 

5. Na radnom mjestu pod rednim brojem 55- "Bravar III", u koloni "broj 
izvr{ilaca" broj "4" zamjewuje brojem "3"; 

6. Na radnom mjestu pod rednim brojem 58- "Manipulant u obradi metala" 
u koloni stepen stru~ne spreme broj "I" bri{e i upisuje broj "II" i u kolo-
ni "vrsta {kole" rije~i "osmogodi{wa {kola" bri{u a upisuju rije~i: 
"NK radnik" a u kolini K1, broj "2,09" zamjewuje se brojem"2,70";
 
7. Na radnom mjestu pod rednim brojem 59 - "Poslovo|a gra|evinske radi-
onice" u koloni vrsta {kole umjesto "tehni~ka {kola gra|evinske stru-
ke" treba da stoji "tehni~a {kola gra|evinske ili ma{inske struke". ;

8. Naziv radnog mjesta pod rednim brojem 62 mijewa se i glasi: "Tehni~ar 
u radionici" a u koloni K1 broj "3,84" zamjewuje brojem "3,98";

9. Na radnom mjestu pod rednim brojem 66. - "Automehani~ar I" u koloni 
"broj izvr{ilaca" broj "1" zamjewuje brojem "2";

10. Radno mjesto pod rednim brojem 67 - Automehani~ar II - se bri{e.

^lan 9
Sastavni dio ovog Pravilnika su i listovi radnih mjesta za sva nova rad-
na mjesta koja se sistematizuju, kao i za radna mjesta koja se mijewaju ovim 
Pravilnikom.

^lan 10
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u informativ-
nom listu Dru{tva.

Broj: 10-00-3979             P R E D S J E D N I K 
U Nik{i}u,          ODBORA DIREKTORA
27.02.2007.god.                    Dr Radomir Milovi}

Na osnovu ~lana 14 i 48 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD 
Nik{i} i ~lana 11 Pravilnika o organizaciji, Odbor direktora 
Dru{tva  na XII sjednici odr`anoj 29.01.2007. godine donio je

U P U T S T V O
o na~inu i postupku rada 

interne revizije

3

I Op{te odredbe

^lan 1
Ovim Uputstvom se ure|juje na~in i postupak rada interne revizije.
 

^lan 2
Revizija se vr{i kod funkcionalnih cjelina, odnosno wihovih tro{kov-
nih centara i organizacionih cjelina  Elektroprivrede Crne Gore AD 
Nik{i} (u daqem tekstu: subjekat revizije). 

Reviziju iz stava 1 ovog ~lana obavqaju revizori, pojedina~no ili Tim 
za internu reviziju, u cjelosti, shodno godi{wem, odnosno radnom planu 
interne revizije.

^lan 3
Subjekat revizije, shodno Obavje{tewu o namjeri vr{ewa revizije, su 
obavezni da revizorima obezbijede nesmetan pristup svim podacima, evi-
dencijama, informacijama i dokazima koji su potrebni za uspje{no i efi-
kasno izvr{avawe revizije.

^lan 4
Revizor je du`an da informacije i podatke do kojih do|e u postupku revi-
zije ~uva kao poslovnu tajnu.

^lan 5
Revizija se obavqa sa ciqem:
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- davawa ocjene o adekvatnosti i efektivno-
sti sistema internih kontrola (ra~unovod-
stvenih, finansijskih, energetskih i admi-
nistrativnih), 
- davawa ocjene o pouzdanosti i integritetu 
informacija, 
- davawa ocjene o usagla{enosti sa politika-
ma, planovima, procedurama i regulativama,
- dobijawa ocjene o ekonomi~nostii i efek-
tivnosti poslovawa Dru{tva,
- davawa ocjene mogu}ih implikacija pri-
likom uvo|ewa novih sistema i procedura 
interne kontrole.

Revizija u svom nalazu obezbje|uje nezavisno i 
objektivno mi{qewe o adekvatnosti, objektiv-
nosti i efikasnosti sistema i procesa inter-
nih kontrola.

II     Planirawe revizije

^lan 6
Tim za internu reviziju, poslove revizije oba-
vqa na osnovu godi{weg plana i radnog plana 
interne revizije.

Godi{wim planom rada interne revizije obu-
hvataju se prioriteti u procjeni poslovnih ri-
zika kod subjekata revizije, koji  se izvr{avaju 
u skladu sa dinamikom koja odgovara kadrovskim 
potencijalima.

Godi{wi plan rada interne revizije utvr|uje 
rukovodilacTima za internu reviziju i razra|u-
je ga radnim planom.

Radnim planom odre|uju se predmet, ciq i obim 
svake pojedina~ne revizije iz godi{weg plana 
rada interne revizije.

Rukovodilac Tima za internu reviziju dostavqa 
godi{wi plan rada Odboru direktora na upozna-
vawe, do kraja januara teku}e godine.

Osim revizija iz stava 1 ovog ~lana, po nalogu 
Odbora direktora ili wegovog predsjednika  
obavqaju se druge i specijalne revizije.

III     Obavje{tewe o namjeri 
              vr{ewa revizije

^lan 7
U skladu sa godi{wim planom rada interne re-
vizije subjekat revizije se obavje{tava o namje-
ri vr{ewa revizije.

Obavje{tewe o namjeri vr{ewa revizije sadr`i:
- subjekat revizije,
- predmet revizije,
- obuhvat revizije,
- ciqeve revizije,
- datum po~etka vr{ewa revizije,
- revizor ili ~lanovi revizorskog tima i
- uvodni intervju.

Odgovorna lica i zaposleni kod subjekta revi-
zije, nakon primqenog obavje{tewa o namjeri 
vr{ewa revizije, su obavezni da  pripreme svu 
potrebnu dokumentaciju radi {to djelotvorni-
jeg i br`eg obavqawa revizije.
IV     Nalog za vr{ewe revizije

^lan 8
Interni revizor obavqa reviziju na osnovu 
naloga, koji nakom ispuwewa uslova iz ~lana 7 
ovog Pravilnika  izdaje rukovodilac Tima za 

internu reviziju.
Nalog za obavqawe drugih i specijalnih revizi-
ja iz ~lana 6 stav 6 ovog Pravilnika izdaje pred-
sjednik Odbora direktora.

Nalogom za vr{ewe revizije utvr|uju se:
- subjekat revizije,
- predmet revizije,
- obuhvat revizije,
- ciqevi revizije,
- rok za obavqawe revizije i
- revizor ili ~lanovi revizorskog tima

V      Obaveze revizora 
         pri vr{ewu revizije

^lan 9
Revizor se pri svom radu mora pridr`avati 
me|unarodnih standarda interne revizije koji 
obuhvataju:

-   preliminarna istra`ivawa i prikupqa-
we informacija,
-   obuhvat i ciqeve revizije,
-   analizu sistemske dokumentacije,
-   testirawe sistema (mehanizma internih 
kontrola),
-   izradu izvje{taja sa nalazima i preporukama,
-   razmjenu mi{qewa u pogledu izvje{taja 
sa subjektom revizije i 
-   izradu kona~nog  izvje{taja.

VI Izvje{tavawe

^lan 10
O obavqenoj reviziji revizor sa~iwava izvje-
{taj i kona~an izvje{taj koji sadr`i:

-  predmet revizije,
-  obuhvat revizije,
-  ciqeve revizije,
-  izvr{avawe revizije,
-  potkrepquju}e informacije,
-  nalaze i
-  preporuke, sa ciqem otklawawa nedostata-
ka koji su utvr|eni u postupku revizije.

^lan 11
Izvje{taj se dostavqa subjektu revizije, kod 
kojeg je obavqena revizija, radi razmatrawa 
nalaza i preporuka prezentiranih u izvje{taju 
i davawa komentara, u roku koji ne mo`e biti 
du`i od pet dana.

Prije sa~iwavawa kona~nog izvje{taja, inter-
ni revizor koji je vr{io reviziju, sa subjektom 
revizije, neposredno ili posrednim putem, raz-
motri}e nalaze i komentare na nalaze i prepo-
ruke iz izvje{taja o izvr{enoj reviziji. 

Kona~ni izvje{taj interni revizor sa~iwava 
na osnovu svojih nalaza i preporuka i komenta-
ra subjekta revizije.

Ako se u nekim ta~kama izvje{taja sa subjektom 
revizije ne postigne saglasnost, revizor je du-
`an da to navede u kona~nom izvje{taju.
Kona~ni izvje{taj o izvr{enoj reviziji potpisuje 
revizor, odnosno revizori koji su vr{ili reviziju.

Rukovodilac Tima za internu reviziju, ukoliko 
je saglasan sa izvje{tajem revizora, isti dopi-
som dostavqa predsjedniku Odbora direktora 
na daqi postupak.
Predsjednik Odbora direktora procjewuje koji 
izvje{taj o  reviziji treba razmatrati na Odbo-
ru direktora, sa obavezom dono{ewa odgovaraju-

}ih zakqu~aka u vezi sa datim preporukama.
Ako predsjednik Odbora direktora ocijeni da 
pojedine izvje{taje o reviziji ne treba razma-
trati na Odboru direktora, isti se imaju sma-
trati u cjelosti prihva}enim.

Nakon sprovedenog postupka iz stava 7 ili 8 
ovog ~lana, rukovodiliac Tima za internu re-
viziju dopisom dostavqa izvje{taj o izvr{enoj 
reviziji odgovornom licu subjekta revizije na 
daqi postupak.

VII     Sprovo|ewe i pra}ewe preporuka

^lan 12
Subjekat revizije je obavezan da otkloni uo~ene 
propuste i nedostatke u poslovawu, odnosno spro-
vede preporuke, u roku koji }e se odrediti u izvje-
{taju, odnosno kona~nom izvje{taju o izvr{enoj 
reviziji, a u zavisnosti od sadr`ine i realne 
procjene vremena za realizaciju preporuka.

Izuzetno od stava 1 ovog ~lana, Odbor direkto-
ra ili wegov predsjednik mogu promijeniti rok 
za implementaciju preporuka iz kona~nog izvje-
{taja o izvr{enoj reviziji.

Subjekat revizije je, tako|e, obavezan da o predu-
zetim mjerama za realizaciju preporuka u pisanoj 
formi izvijesti rukovodioca Tima za internu 
reviziju u roku od petnaest dana od dana isteka 
roka iz stava 1 i 2 ovog ~lana.

Rukovodilac Tima za internu reviziju mo`e na-
lo`iti vr{ewe kontrolne revizije, sa ciqem 
sagledavawa stepena  implementacije  preporu-
ka  revizije, kao i u slu~ajevima neizvr{enih 
obaveza iz stava 1 i 2  ovog ~lana.

Rukovodilac Tima za internu reviziju je du`an da 
predsjednika Odbora direktora blagovremeno in-
formi{e o realizaciji preporuka revizije.

Revizori ne preuzimaju odgovornost za provodje-
we preporuka iz izvje{taja o izvr{enoj reviziji.

VIII Godi{wi izvje{taj o radu 

^lan 13
Rukovodilac Tima za internu reviziju je obavezan da 
predsjedniku Odbora direktora dostavi godi{wi iz-
vje{taj o radu interne revizije na daqi postupak.

IX  Saradwa sa eksternim revizorom

^lan 14
Tim za internu reviziju je obavezan da sara|u-
je sa revizorom Dru{tva izabranim od strane 
Skup{tine akcionara.

Rukovodilac Tima za internu reviziju i ~la-
novi revizorskog tima su obavezni  da daju sve 
informacije koje tra`i revizor Dru{tva u ve-
zi sa obavqenim internim revizijama.

X Zavr{ne odredbe

^lan 15
Ovo Uputstvo stupa na snagu u roku od osam da-
na od dana objavqivawa u informativnom listu 
Dru{tva.

Broj: 10-00-3977           P R E D S J E D N I K
Nik{i},   ODBORA DIREKTORA,
29.01.2007                        Dr Radomir Milovi} 
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^lan 1
Pravilnikom o posebnim osnovama i mjerili-
ma za utvr|ivawe radnog doprinosa zaposlenih 
u Direkciji FC Distribucija i elektrodistri-
bucijama, direktora FC Distribucija i direk-
tora elektrodistribucija, odre|uje se radni 
doprinos zaposlenih u obra~unskom periodu iz 
osnova ostvarenih gubitaka elektri~ne energi-
je na osnovu ~ega se umawuje, odnosno uve}ava 
ukupan neto platni fond elektrodistribucije, 
odnosno FC Distribucija.

^lan 2
Pod gubicima elektri~ne energije podrazumi-
jevaju se:
 Planirani gubici na osnovu energetskog bi-

lansa za teku}u godinu, i
 Ostvareni gubici elektri~ne energije.

^lan 3
Planirani gubici utvr|eni su energetskim 
bilansom u zavisnosti od karakteristika kon-
zuma, tehni~kih karakteristika energetskih 
objekata i postrojewa, i drugih faktora.

Ostvareni gubici elektri~ne energije predsta-
vqaju obra~unske gubitke koji se dobijaju kao 
utvr|ena razlika izme|u preuzete i realizova-
ne elektri~ne energije.

^lan 4
Planirani i ostvareni gubici izra`avaju se u 
procentima na mjese~nom nivou.

^lan 5
Radni doprinos zaposlenih u elektrodistri-
bucijama i direktora elektrodistribucija iz 
osnova ostvarenih gubitaka utvr|uje se:

   U intervalu: januar, februar i mart   
                teku}e godine:

 1. Do 15% vi{e ostvarenih gubitaka u odno-
su na planirani procenat nema umawewa radnog 
doprinosa, odnosno neto platnog fonda;
 2. Ostvareni gubici ve}i od planiranog 
procenta, izme|u 15% i 17,5%, neto platni 
fond za ED umawuje se za 2,5%, a zarada direkto-
ru za 10% i evidentira mu se 1 kazneni poen;
 3. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 17,5% i 20%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 5%, a zarada direktoru za 15% 
i evidentiraju mu se 2 kaznena poena;
 4. Ostvareni gubici ve}i od 20% od planira-
nog procenta, neto platni fond za ED umawuje 
se za 10%, a zarada direktoru za 20% i evidenti-
raju mu se 3 kaznena poena.

   U intervalu: april, maj i jun 

           teku}e godine:

 1. Do 10% vi{e ostvarenih gubitaka u odno-
su na planirani procenat nema umawewa radnog 
doprinosa, odnosno neto platnog fonda;
 2. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 10% i 12,5%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 2,5%, a zarada direktoru za 10% 
i evidentira mu se 1 kazneni poen;
 3. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 12,5% i 15%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 5%, a zarada direktoru za 15% 
i evidentiraju mu se 2 kaznena poena;
 4. Ostvareni gubici ve}i od 15% od planira-
nog procenta, neto platni fond za ED umawuje 
se za 10%, a zarada direktoru za 20% i evidenti-
raju mu se 3 kaznena poena.

  U intervalu: jul, avgust i septembar   
       teku}e godine:

 1. Do 7,5% vi{e ostvarenih gubitaka u odno-
su na planirani procenat nema umawewa radnog 
doprinosa, odnosno neto platnog fonda;
 2. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 7,5% i 10%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 2,5%, a zarada direktoru za 10% 
i evidentira mu se 1 kazneni poen;
 3. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 10% i 12,5%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 5%, a zarada direktoru za 15% 
i evidentiraju mu se 2 kaznena poena;
 4. Ostvareni gubici ve}i od 12,5% od plani-
ranog procenta, neto platni fond za ED umawu-
je se za 10%, a zarada direktoru za 20% i eviden-
tiraju mu se 3 kaznena poena.

    U intervalu: oktobar, novembar 
                    i decembar teku}e godine:

 1. Do 10% vi{e ostvarenih gubitaka u odno-
su na planirani procenat nema umawewa radnog 
doprinosa, odnosno neto platnog fonda;
 2. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 10% i 12,5%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 2,5%, a zarada direktoru za 10% 
i evidentira mu se 1 kazneni poen;
 3. Ostvareni gubici ve}i od planiranog pro-
centa, izme|u 12,5% i 15%, neto platni fond za 
ED umawuje se za 5%, a zarada direktoru za 15% 
i evidentiraju mu se 2 kaznena poena;
 4. Ostvareni gubici ve}i od 15% od planira-
nog procenta, neto platni fond za ED umawuje 
se za 10%, a zarada direktoru za 20% i evidenti-
raju mu se 3 kaznena poena.

^lan 6
Na svakih 1% mawe ostvarenih gubitaka od plani-
ranog procenta neto platni fond elektrodistri-

bucije uve}ava se za 1,5%, a najvi{e do 20%.

^lan 7
Radni doprinos zaposlenih u Direkciji FC Di-
stribucija i direktora FC Distribucija utvr-
|uje se na slede}i na~in:

  U intervalu: januar, februar i mart          
               teku}e godine:

 1. Do prosje~no 13,5% vi{e ostvarenih gubi-
taka u odnosu na planirani procenat nema uma-
wewa radnog doprinosa, odnosno neto platnog 
fonda;
 2.  Prosje~no ostvareni gubici ve}i 
od planiranog procenta za procenat iz-
me|u 13,5% i 15,75% neto platni fond 
za FC umawuje se za 2,5%, a zarada direk-
toru za 10% i evidentira mu se 1 kazneni 
poen;
 3. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od plani-
ranog procenta za procenat izme|u 15,75% i 18% 
neto platni fond za FC umawuje se za 5%, a zara-
da direktoru za 15% i evidentiraju mu se 2 kazne-
na poena;
 4. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od 18% 
od planiranog procenta, neto platni fond za 
FC umawuje se za 10%, a zarada direktoru FC 
Distribucija za 20% i evidentiraju mu se 3 kazne-
na poena.

  U intervalu: april, maj i jun 
                   teku}e godine:

 1. Do prosje~no 9% vi{e ostvarenih gu-
bitaka u odnosu na planirani procenat nema 
umawewa radnog doprinosa, odnosno neto 
platnog fonda;
 2. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od plani-
ranog procenta za procenat izme|u 9% i 11,25%, 
neto platni fond za FC umawuje se za 2,5%, a zara-
da direktoru za 10% i evidentira mu se 1 kazneni 
poen;
 3. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od pla-
niranog procenta za procenat izme|u 11,25% 
i 13,5%, neto platni fond za FC umawuje se za 
5%, a zarada direktoru za 15% i evidentiraju 
mu se 2 kaznena poena;
 4. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od 
13,5% od planiranog procenta, neto platni 
fond za FC umawuju se za 10%, a zarada direk-
toru FC Distribucija za 20% i evidentiraju 
mu se 3 kaznena poena.

  U intervalu: jul, avgust i septembar 
              teku}e godine:

 1. Do prosje~no 6,75% vi{e ostvarenih 
gubitaka u odnosu na planirani procenat 

P R A V I L N I K
   o posebnim osnovama i mjerilima za utvr|ivawe radnog doprinosa 
zaposlenih u direkciji FC Distribucija i elektrodistribucijama, 

direktora FC Distribucija i direktora elektrodistribucija

Na osnovu ~lana 48 Statuta Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nik{i}, Odbor direktora Dru{tva 
na XII sjednici odr`anoj dana 29.01.2007. godine,  d o n i o   j e

4
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nema umawewa radnog doprinosa, odnosno 
neto platnog fonda;
 2. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od pla-
niranog procenta za procenat izme|u 6,75% 
i 9%, neto platni fond za FC umawuje se za 
2,5%, a zarada direktoru za 10% i evidentira 
mu se 1 kazneni poen;
 3. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od plani-
ranog procenta za procenat izme|u 9% i 11,25%, 
neto platni fond za FC umawuje se za 5%, a zara-
da direktoru za 15% i evidentiraju mu se 2 kazne-
na poena;
 4. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od 
11,25% od planiranog procenta, neto platni 
fond za FC umawuje se za 10%, a zarada direk-
toru FC Distribucija za 20% i evidentiraju 
mu se 3 kaznena poena.

  U intervalu: oktobar, novembar i 
               decembar teku}e godine:

 1. Do prosje~no 9% vi{e ostvarenih gubitaka 
u odnosu na planirani procenat nema umawewa rad-
nog doprinosa, odnosno neto platnog fonda;
 2. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od planira-
nog procenta za procenat izme|u 9% i 11,25%, neto 
platni fond za FC umawuje se za 2,5%, a zarada direk-
toru za 10% i evidentira mu se 1 kazneni poen;
 3. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od pla-
niranog procenta za procenat izme|u 11,25% 
i 13,5%, neto platni fond za FC umawuje se za 
5%, a zarada direktoru za 15% i evidentiraju 
mu se 2 kaznena poena;
 4. Prosje~no ostvareni gubici ve}i od 
13,5% od planiranog procenta, neto platni 
fond za FC umawuju se za 10%, a zarada direk-
toru FC Distribucija za 20% i evidentiraju 
mu se 3 kaznena poena.

^lan 8
Na svakih 1% prosje~no mawe ostvarenih gubi-
taka od planiranog procenta za FC Distribuci-
ja, neto platni fond FC Distribucija uve}ava 
se za 1,5%, a najvi{e do 20%.

^lan 9
Na osnovu ostvarenih gubitaka i pripada-
ju}eg neto platnog fonda direktor elek-
trodistribucije, odnosno direktor FC Di-
stribucija }e radni doprinos zaposlenih 
utvrditi pojedina~no ili na nivou slu`bi 
- odjeqewa u zavisnosti od wihovog dopri-
nosa u ostvarenim gubicima.

^lan 10
Ukoliko direktor elektrodistribucije zabiqe-
`i vi{e od 4 kaznena poena, odnosno direktor 
FC Distribucija vi{e od 5 kaznenih poena, u to-
ku teku}e godine, Izvr{ni direktor }e pokrenu-
ti postupak za utvr|ivawe odgovornosti direkto-
ra elektrodistribucije, odnosno direktora FC 
Distribucija.

U slu~aju dostavqawa neta~nih podataka koji 
mogu bitno uticati na obra~un gubitaka, direk-
toru elektrodistribucije }e biti zabiqe`eno 
5 kaznenih poena.

^lan 11
Mjese~ni izvje{taj o ostvarewu elektroenerget-
skog bilansa, FC Distribucija }e dostaviti Iz-
vr{nom direktoru EPCG AD Nik{i} i Radnoj 

grupi za gubitke najkasnije do 10. u mjesecu za 
prethodni mjesec. 

^lan 12
Za pokretawe postupka za utvr|ivawe odgovor-
nosti zbog ostvarenih kaznenih poena iz ~lana 
10 ovog Pravilnika odgovorni su Izvr{ni di-
rektor i direktor FC Distribucija.

^lan 13
Elektroenergetski bilans po mjesecima utvrdju-
je se u decembru teku}e godine za narednu godi-
nu, i sastavni je dio ovog Pravilnika.

^lan 14
Za primjenu ovog Pravilnika odgovoran je Izvr-
{ni direktor EPCG AD Nik{i}.

^lan 15
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od 
dana objavqivawa, a primewuje se od 01. januara 
do 31.decembra 2007. godine.

Broj: 10-00-3980      P R E D S J E D N I K 
Nik{i},                         ODBORA DIREKTORA         
29.01.2007.godine              Dr Radomir Milovi}       
                

^lan 1.
U ~lanu 5. stav 1. ta~ka 1. Pravilnika o 
rje{avawu stambenih potreba zaposlenih 
Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nik{i} br. 
10-00-14580 od 22.08.2006.godine, skra}enica: 
"EPCG" zamjewuje se rije~ju: "Dru{tva" .

^lan 2.
U ~lanu 9. u stavu (1.) rije~i: "tr`i{ne 
vrijednosti stana, koji" zamjewuju se rije~ima: 
"prosje~ne tr`i{ne vrijednosti m2 stana u 
novogradwi na nivou Republike Crne  Gore u 
povr{ini koja".

Stav (2) se mijewa i glasi: "Prosje~nu tr`i{nu 
vrijednost m2 stana u novogradwi na nivou 
Republike Crne Gore do kraja marta za teku}u 
godinu, na predlog Sindikata utvr|uje komisija, 
u skladu sa zvani~nim podacima koje objavquje 
Zavod za statistiku Republike Crne Gore. 

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 
"Komisiju iz stava (2) ovog ~lana ~iji je jedan 
~lan predstavnik Sindikalne organizacije 
formira Izvr{ni direktor. 

U dosada{wem stavu (3) koji postaje stav (4), 
rije~i "razlici kvadrata" zamjewuju se rije~ima 
"razlici povr{ine u m2"

^lan 3.
U ~lanu 10. u stavu (2) iza rije~i : "1,5% "  dodaje 
se rije~: "godi{we".

^lan 4.
U ~lanu 16. u stavu (3) rije~i: "iznosa tr`i{ne 
vrijednosti odgovaraju}e porodi~ne stambene zgrade, 
odnosno stana" zamjewuju se rije~ima: "prosje~ne 
tr`i{ne vrijednosti odgovaraju}eg stana u 
novogradwi na nivou Republike Crne Gore".

^lan 5.
U ~lanu 18. iza broja: "1.5%" dodaje se rije~: 
"godi{we".

^lan 6.
U ~lanu 20.  rije~i: "ugovorom o kreditu" 
zamjewuju se rije~ima: "u skladu sa ~lanom 11. 
ovog Pravilnika".

^lan 7.
U ~lanu 24.  rije~i: "ugovorom o kreditu" 
zamjewuju se rije~ima: "u skladu sa ~lanom 11. 
ovog Pravilnika".

^lan 8.
U ~lanu 26. iza rije~i "Organima dru{tva" 
rije~ "i" zamjewuje se zapetom, a iza rije~i 
"Direkciji Dru{tva" dodaju se rije~i "i 
Elektrogradwi".

^lan 9.
U ~lanu 28. u stavu (1) rije~i: "i Elektrogradwu" 
i "odnosno, direktor Elektrogradwe" se bri{u.

^lan 10.
U ~lanu 32.  rije~i: "ugovorom o kreditu" 
zamjewuju se rije~ima: "u skladu sa ~lanom 11. 
ovog Pravilnika".

^lan 11.
U ~lanu 33. u stavu (2) rije~: "godi{we" zamjewuje  
se rije~ima: "za period od godinu dana". 

^lan 12.
U ~lanu 34. u stavu (1) u ta~ki 2. rije~i: 
"(djelimi~no ili u cjelosti)" zamjewuju se 
rije~ima: "za odre|eni period".
U ta~ki 4. rije~i: "jednom godi{we" zamjewuju 
se rije~ima: "za period od godinu dana".

^lan 13.
U ~lanu 35.  stavu (1. ) u ta~ki 2. rije~: "}e"  
zamjewuju se rije~ju: "mo`e".

^lan 14.
U ~lanu 50. rije~i: "ukoliko je to za wega 
povoqnije" zamjewuju se rije~ima "s tim {to 
se za primjenu tih kriterijuma kao relevantne 
uzimaju samo one ~iwenice i uslovi koji su 
postojali u trenutku dodjele kredita".

^lan 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u informativnom listu Dru{tva.

Broj: 10-00-5815               P R E D S J E D N I K 
Nik{i},                         ODBORA DIREKTORA
22.03.2007.                          Dr Radomir Milovi}

Na osnovu ~lana 48. i  69. Statuta Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nik{i}, Odbor direktora 
Dru{tva  na XV sjednici odr`anoj 20.03.2007. godine, d o n i o   j e

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

RJE[AVAWU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH
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^lan 1.
^lan 14. Statuta Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nik{i} u tekstu od 
24.12.2004. godine mijewa se i glasi:
" 1. Dru{tvo ima Tim za internu reviziju koji se nalazi uz Odbor 
direktora
   2. Tim iz stava 1. organizuje se u skladu sa op{tim aktima Dru{tva"

^lan 2.
U ~lanu 21. broj: "907.036.354" zamjewuje se brojem "905.380.271,93".

^lan 3.
U ~lanu 22. stav 1. broj: "104.145.724" zamjewuje se brojem "103.955.573".

^lan 4.
U ~lanu 46. stav 3. alineje 5 - 9 postaju stavovi 4 - 8 a u novom stavu 7. 
rije~i " stava 6" zamjewuju se rije~ima "stava 5".

^lan 5.
U ~lanu 50. stav 1. iza rije~i "Odbora" dodaju se rije~i "koji je na 
profesionalnom radu u Dru{tvu".

^lan 6.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u 
Informativnom listu Dru{tva.

Broj: 10-00-9903                             PREDSJEDAVAJU]I SKUP[TINE,
Nik{i}, 27.06.2006. god.                          Sr|an Kova~evi}

Na osnovu ~l. 48. Statuta Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nik{i} i ~l. 
22. st. 4. Pravila o snabdijevawu elektri~ne energije ("Sl.list RCG", 
br. 9/05), Odbor direktora na XIV sjednici odr`anoj 05. 03. 2007. godine, 
donio je

O D L U K U
o utvr|ivawu visine naknade koju 

tarifni kupci pla}aju na ime 
tro{kova ponovnog prikqu~ewa u 

slu~ajevima obustave snabdijevawa 
elektri~nom energijom zbog 
nepla}enog duga za utro{enu 

elektri~nu energiju
^lan 1.

Odlukom se utvrdjuje obaveza pla}awa i visina naknade koju tarifni kup-
ci pla}aju na ime tro{kova ponovnog prikqu~ewa u slu~ajevima obustave 
snabdijevawa elektri~nom energijom zbog nepla}enog duga za utro{enu 
elektri~nu energiju.

^lan 2.
Za ponovno prikqu~ewe na elektro-distributivnu mre`u potro{a~i pla-
}aju naknadu i to:
 - Tarifni kupci sa direktnim mjerewem elektri~ne energije iznos od 30,00 €;
 - Tarifni kupci sa poluindirektnim i indirektnim mjerewem elek-
tri~ne energije iznos od 50,00 €.

^lan 3.
Sve poslove oko naplate naknade iz ~lana 2. ove Odluke, sa odnosnim 
potro{a~em, obavqaju nadle`ni  organizacioni djelovi FC Snabdi-
jevawe.

^lan 4.
Da bi ostvario ponovno prikqu~ewe, potro{a~ treba da uplati 90% sred-
stava iz ~lana 2. ove Odluke na glavni `iro ra~un FC Distribucija i 10% 
sredstava na glavni `iro ra~un FC Snabdijevawa. 
Dokaz o izvr{enoj uplati dostavqa se nadle`noj OJ Snabdijevawa.

^lan 5.
Nadle`ne OJ Distribucije i OJ Snabdijevawa vr{e dnevno, a FC Distribu-
cija i FC Snabdijevawe nedjeqno usagla{ewe izdatih naloga za prikqu~e-
we i po tom osnovu napla}ene naknade.

^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, od kada se stavqa van snage Od-
luka broj 10-00-2415 od 29. 01. 2007. godine.

Broj: 10-00-2415              P R E D S J E D N I K,
Nik{i}, 29.01.2007.             Dr Radomir Milovi}

Na osnovu ~lana 69 stav 4 Statuta Elektroprivrede Crne Gore A.D. 
Nik{i}, Odbor direktora dru{tva na  XII sjednici odr`anoj dana  
29.01.2007.  godine donio je

O D L U K U
o raspodjeli sredstava po osnovu 

obra~unate i napla}ene neovla{}eno 
utro{ene elektri~ne energije i 

posebnom stimulansu zaposlenih koji 
obavqaju poslove na otkrivawu 

neovla{}ene potro{we
^lan  1

Pod neovla{}enom potro{wom podrazumijeva se kori{}ewe elektri~-
ne energije u smislu ~lana 25-29 Pravila o snabdijevawu elektri~nom 
energijom   ("Slu`beni list RCG" broj 13/05) .

^lan  2
Za svaki pojedina~ni slu~aj obra~unate i napla}ene neovla{}ene po-
tro{we sredstva se raspore|uju, u neto iznosu, na sqede}i na~in:
 30% na ime posebnog stimulansa ekipi koja je otkrila kori-

{}ewe neovla{}ene potro{we i sa~inila zapisnik o kontroli 
mjernog mjesta
 10%  za raspodjelu po odluci direktora ED
 5% za raspodjelu po odluci direktora FC Distribucija
 5% za raspodjelu po odluci Koordinatora Radne grupe za gubitke
 preostali dio sredstava za isplatu poreza i doprinosa na obra~una-

te zarade po navedenim osnovama i za formirawe posebnog fonda, {to 
}e se regulisati posebnom odlukom.

Direktori elektrodistribucija su du`ni da rad na kontroli mjernih mjesta 
organizuju na na~in da se cjelokupne aktivnosti obave bez uvo|ewa prekovre-
menog rada.

^lan  3
Isplata stimulansa ekipi iz ~lana 2 ove odluke vr{i se kroz mjese~ni 
obra~un zarada s tim {to ispla}ena sredstva po ovom osnovu, po jednom 
slu~aju, ne mogu pre}i iznos od 600,00 eura po ekipi, odnosno za ~lana 
ekipe na mjese~nom nivou iznos ve}i od 1.200,00 eura .

^lan  4
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva }e se od 
01.01.2007. do 31.12.2007. godine.

Broj: 10-00-3989                                                   P R E D S J E D N I K 
Nik{i},                   ODBORA DIREKTORA EPCG,  
29.01.2007.  god.                                                        Dr  Radomir Milovi}

Na osnovu ~l. 35 stav (2) ta~ka (1) Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. List RCG br. 6/02" br. 6/02) i ~l. 32 stav 2. alineja 1. Statuta Elek-
troprivrede Crne Gore AD Nik{i}, IV redovna Skup{tina akcionara Dru{tva odr`ana 27.06.2006. godine d o n i j e l a  j e

IZMJENE I DOPUNE STATUTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE A.D. NIK[I]
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