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КО РАК КО РАК 
НА ПРИ ЈЕДНА ПРИ ЈЕД

Н е ма сум ње да је по сљед ња 
два мје се ца у ЕПЦГ оби ље-

жи ло пи та ње прав ног раз два ја ња 
Дру штва, и то из ви ше раз ло га. 
При је све га због крат ких ро ко ва 
за да тих за кључ ци ма Вла де, а по-
себ но због ком плек сно сти про бле-
ма  ко ји тре ба ри је ши ти та ко да 
се ис по шту ју основ ни прин ци пи 
ус по ста вље ни чи та вим се том за-
кон ске ре гу ла ти ве, што европ ске, 
што до ма ће, а да се, исто врем е-
но, у из бо ру мо де ла раз два ја ња 
не учи ни ка ква гре шка ко ја би се 
мо гла од ра зи ти на по у зда но функ-
ци о ни са ње елек тро е нер гет ског 
си сте ма ко ји у свим об ли ци ма, 
или мо де ли ма ор га ни за ци је за др-
жа ву из у зет но зна чај ног при вред-
ног дру штва, ко је њим упра вља, у 
сво јој би ти, или по при ро ди ства-
ри, је сте је дин ствен, по ве зан - од 
из во ра, па био он Пе ру ћи ца, Пи-
ва, Пље вља, или мје сто мје ре ња 
уве зе не енер ги је, до по сљед њег 
по тро ша ча у Цр ној Го ри. Упра во 
за то, осим на по ра, ва ља по себ но 
ци је ни ти зна ње и уми је ће на ших 
љу ди раз ли чи тих струч них про-
фи ла, ко ји су, по све му су де ћи, из-
ра дом На цр та ела бо ра та ма кро-
ор га ни за ци је Елек тро при вре де у 
пр вој фа зи правног раздвајања, 
као све о бу хват ним ма те ри ја лом, 
успје ли да ин кор по ри ра ју од ред бе 
про пи са, али и обез би је де си гур-
ност ра да си сте ма ко ји је, ина че, 
по су шти ни сво јих тех но-енер гет-
ских па ра ме та ра, у цје ли ни ве о ма 

осје тљив. Њи хо ва уло га је зна чај-
ни ја тим при је што је глав ни на 
по сла ура ђе на у нео бич но крат ком 
ро ку и, на ро чи то, у не до стат ку 
аутен тич ног ту ма че ња за кљу ча-
ка Вла де о то ме ко ји су то стра-
те шки по сло ви ко ји оста ју у над-
ле жност ма тич ног дру штва, при 
че му се, исто вре ме но, обез бје ђу је 
очу ва ње прин ци па функ ци о нал ног 
раз два ја ња и от по чи ње про цес 
ства ра ња прав ног су бјек ти ви те-
та са да шњих цје ли на као бу ду ћих 
ди о ни чар ских дру шта ва.

Оцје на је да је то не са мо 
по стиг ну то, не го и да пред ста-
вља ко рак на при јед у од но су на 
ре ле вант ну ре гу ла ти ву Европ ске 
Уни је, ко јом се, бар у овој фа зи 
зах ти је ва тек прав но из два ја ње 
Пре но са. 

На ђен је, да кле, оп ти ма лан 
мо дел ор га ни зо ва ња ЕПЦГ, ко ји, 
ка жу, бар у да тим усло ви ма не-
ма ал тер на ти ву, јер ни је ри зи чан 
за успје шно функ ци о ни са ње си-
сте ма, као при мар не оба ве зе Дру-
штва, што је и би ла глав на иде ја 
во ди ља ње го вих ауто ра који су га 
уобличили и суштином осмислили.

Уоста лом, сва ки мо дел мо же 
би ти до бар и сва ка фор ма при-
хва тљи ва, ако су у слу жби оно га 
што ни је са мо фор ма.

Ж.Ћетковић

У В О Д Н И К
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Н а 29-тој ре дов ној сјед ни ци Од бо ра 
ди рек то ра ЕПЦГ, одр жа ној 22. фе-

бру а ра ове го ди не под пред сје да ва њем др 
Ра до ми ра Ми ло ви ћа, по ред пре ли ми нар-
ног раз ма тра ња На цр та ела бо ра та Ма кро-
ор га ни за ци је прав но раз дво је не ЕПЦГ – I 
фа за, ко ме је при па ло цен трал но мје сто на 
овој сјед ни ци, раз ма тра на су и сље де ћа 
пи та ња: Ин фор ма ци ја о ак ту ел ној ел. 
енер гет ској и фи нан сиј ској си ту а ци ји, 
За хтје в Ре гу ла тор ној аген ци ји за одо бра-
ва ње ре гу ла тор но до зво ље ног при хо да 
и та ри фа за 2008. го ди ну, Кон со ли до ва-
на По слов на по ли ти ка ЕПЦГ за 2008. 
го ди ну, Ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма 
на из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је за 
идеј но рје ше ње ис ко ри шће ња хи дро е-
нер гет ског по тен ци ја ла Би лећ ког је зе-
ра у ди је лу ко ји при па да Цр ној Го ри, 
Пред лог од лу ке о ме то до ло ги ји за од ре-
ђи ва ње пра вед них и ре ал них на кна да за 
при кљу че ње по тро ша ча ел. енер ги је на 
ди стри бу тив ну мре жу и Упо ред на ана-
ли за при хо да ЕПЦГ од про да је ел. енер-
ги је при мје ном но вих у од но су на ста ре 
та ри фе за пе ри од јул-де цем бар 2007. го-
ди не, те не ка те ку ћа пи та ња ме ђу ко ји ма 
од ре ђе ни број за хтје ва за спон зор ства, као 
и Пред лог из но са сред ста ва за спон зо ри са-
ња у то ку 2008. го ди не, рас по ди је ље них по 
ре ги ја ма Цр не Го ре.

Стабилно 
снабдијевање потрошача

Т ре нут на ел. енер гет ска си ту а ци ја у 
Цр ној Го ри оци је ње на је као по вољ-

на, упр кос не за до во ља ва ју ћим хи дро ло-
шким при ли ка ма, јер ТЕ Пље вља ра ди већ 
два и по мје се ца без за сто ја, а до дат ном 
ку по ви ном ел. енер ги је од Елек тро при вре-
де Ре пу бли ке Срп ске на док на ђен је ма њак 
ре зер ви у аку му ла ци ја ма ХЕ Пе ру ћи ца. Уз 
то, и до пре ма угља се од ви ја пред ви ђе ном 
ди на ми ком, па је Од бор ди рек то ра оци је-
нио да ће снаб ди је ва ње по тро ша ча до кра-

ја зим ске се зо не би ти без ве ћих про бле ма, 
као и да не ће би ти угро же но функ ци о ни са-
ње елек тро е нер гет ског си сте ма.

Овом при ли ком чла но ви Од бо ра ди рек-
то ра су упо зна ти са ин фор ма ци јом о оче ки-
ва ним ефек ти ма од са на ци је инјек ци о них 
за вје са Сла но и Кру пац и про цје ном по ве ћа-
ња про из вод ње сма ње њем гу би та ка у до вод-
ном си сте му, тј. Ком пен за ци о ном ба зе ну, 
ка на лу Зе та I и ка на лу Зе та II.

По во дом Ин фор ма ци је о ак ту ел ној 
фи нан сиј ској си ту а ци ји Елек тро при вре де 
Од бор је кон ста то вао да је у про те клом пе-
ри о ду Пред у зе ће успје ло да из ми ри ско ро 
све сво је оба ве зе пре ма до ба вља ча и ма, а 
по себ но да ре дов но сер ви си ра на бав ку не-
до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је, че му је, 
из ме ђу оста лог, до при ни је ло и из ми ре ње 
цје ло куп ног ду га за 2007. го ди ну од стра-
не Же ље за ре Ник шић.

Кад је у пи та њу фи нан сиј ска си ту а-
ци ја, Од бор је, на осно ву ин фор ма ци ја 
ди рек то ра Сек то ра за еко ном ске по сло ве 
Сло бо да на Та на си је ви ћа и ди рек то ра 
ФЦ Снаб ди је ва ње Сре те на Гој ко ви ћа, да 
се по тра жи ва ња од ди стри бу тив них по тро-
ша ча не сма њу ју, кон ста то вао да се мо ра ју 
пред у зе ти све рас по ло жи ве мје ре за по бољ-
ша ње на пла те. С тим у ве зи овла шће ни су 
пред сјед ник Од бо ра и из вр шни ди рек тор 
да де фи ни шу и уса гла се ко нач не ста во ве 
овог ор га на по пи та њу да љег трет ма на по-
тра жи ва ња за ис по ру че ну ел. енер ги ју ко ја 
су, по За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, 
за стар је ла, а ко ји ће би ти до ста вље ни ре-
сор ном ми ни стар ству и Вла ди ЦГ на да љи 
по сту пак и да ва ње ми шље ња.

Задовољена законска 
опредјељења и захтјеви 

директива ЕУ

Н а цр т ела бо ра та Ма кро ор га ни за ци ја 
прав но раз дво је не ЕПЦГ – I фа за о 

коме је уводно излагање поднио Гој ко Кне-
же вић, члан Одбора и координатор стручне 

Радне групе за његову израду, који је поред 
образлагања концепције и опредјељења 
изнио и оцјену представника консултанта 
Института "Хрвоје Пожар" ангажованог од 
стране ЕПЦГ, по којој је одабрани модел 
и концепција I фазе правног раздвајања 
Друштва потпуно усклађен са директивом ЕУ 
203/54/ЕЦ - Одбор је на кон исцрпне рас пра ве 
без иједне примједбе прихватио, оцјењујући 
материјал као добру основу за да ље уса гла ша-
ва ње о кон цеп циј ским, стра те шким и отво ре-
ним пи та њи ма са над ле жним др жав ним ор га-
ни ма и ре гу ла тор ним ти је лом.

Од бор ди рек то ра је за кљу чио да тај ма-
те ри јал у по ступ ку I фа зе прав ног раз два-
ја ња ЕПЦГ обез бје ђу је оства ре ње јав ног 
ин те ре са у ЕЕС, за тим основ них за хтје ва 
Ди рек ти ве ЕУ 203/54 ЕЦ, За ко на о енер ге-
ти ци и За кљу ча ка Вла де ЦГ од 29. но вем-
бра 2007. го ди не, као и уред ног функ ци о-
ни са ња елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре, Би лан са ел. енер ги је и снаб ди је ва ња 
ел. енер ги јом свих по тро ша ча цр но гор ског 
кон зум ног под руч ја.

У за кључ ци ма се да ље ка же да ЕПЦГ 
као ма тич но дру штво, пре ма при хва ће ном 
мо де лу, тре ба да фор ми ра пет за ви сних, 
јед но чла них дру шта ва са огра ни че ном од го-
вор но шћу (Про из вод ња, Пре нос, Снаб ди је-
ва ње, Ди стри бу ци ја и Елек тро град ња), ко је 
ће има ти прав ни су бјек ти ви тет, имо ви ну 
нео п ход ну за оба вља ње основ не ел. енер гет-
ске дје лат но сти, ли цен цу или одо бре ње за 
оба вља ње сво је основ не дје лат но сти, ра чун 
од по слов не бан ке, би знис план и по слов ну 
по ли ти ку, фи нан сиј ске ис ка зе и ре ви зо ра, 
те ор га не упра вља ња и тд. 

Велики искорак 
у реструктурирању енергетике

Н а овај на чин, оцје њу је Од бор ди рек-
то ра, де факто се и у пу ном са др жа ју 

оства ру је функ ци о нал но раз два ја ње је дин-
стве ног ел. енер гет ског су бјек та по пи та њу 
ра чу на, упра вља ња и ин фор ма ци ја и от по-
чи ње про цес прав ног раз два ја ња, уз пу но 
очу ва ње прин ци па раздвајања и ис ка зи ва-
ње прав ног су бјек ти ви те та са да шњих ФЦ 
и Елек тро град ње као бу ду ћих дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу, што пред ста-
вља ко рак на при јед у од но су на за хтје ве ре-
ле вант не ре гу ла ти ве ЕУ, ко јом се, бар у овој 
фа зи, зах ти је ва са мо из два ја ње опе ра то ра.

Од бор је та ко ђе за кљу чио да се стра те-
шки по сло ви који су у не до стат ку аутен тич-
ног ту ма че ња за кљу ча ка Вла де ЦГ де фи ни-
са ни од стра не ЕПЦГ, за др жа ва ју на ни воу 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ (22.02.2008.)

Усво јен На црт Ма кроор га ни за ци је Усво јен На црт Ма кроор га ни за ци је 

прав но раз дво је не ЕПЦГ – I фа заправ но раз дво је не ЕПЦГ – I фа за
 Створена добра основа за даље усаглашавање о концепцијским, стратешким 

и отвореним питањима са Министарством за економски развој и Регулаторном 

агенцијом за енергетику

 Усвојени модел обезбјеђује остварење јавног интереса у ЕЕС, основних 

захтјева Директиве ЕУ, Закона о енергетици и Закључака Владе ЦГ, као и сигурног 

функционисања  електроенергетског система, остварења Биланса ел. енергије и 

уредног снабдијевања свих потрошача, с обзиром на вријеме његове примјене  

предложени модел раздвајања нема алтернативу, закључио је Одбор директора

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

ма тич ног дру штва ко је, пре ко ор га на упра-
вља ња за ви сних дру шта ва, кон сти ту тив них 
ака та, би ла те рал них и ви ше стра них уго во-
ра, те ко ор ди ни ра не ре а ли за ци је Би лан са 
ел. енер ги је, Кон со ли до ва ног би знис пла на 
и По слов не по ли ти ке оства ру је и бла гу ко-
ор ди на ци ју за ви сних дру шта ва. 

Ова фа за ко ја тра је са мо до 31. 12. 2008. 
го ди не, за кљу чу је Од бор, пред ста вља и ве-
ли ки ис ко рак у про це су ре струк ту ри ра ња 
енер гет ског сек то ра Цр не Го ре и прав ног 
раз два ја ња ЕПЦГ као ње го ве за вр шне фа зе, 
јер се њи ме ства ра ју и аде кват не осно ве за 
им пле мен та ци ју II и III фа зе прав ног раз два-
ја ња, ко ји ма се по чл. 22 За ко на о при вред-
ним дру штви ма вр ше су штин ске ре струк-
ту рар не про мје не ЕПЦГ. На овај на чин 
Цр на Го ра ће де фи ни тив но у ре фор ми са њу 
сек то ра елек тро е нер ге ти ке већ по сли је II 
фа зе би ти ис пред ди рек ти ва ЕУ у ко ји ма се 
на гла ша ва да се прав но раз два ја ње не ти че 
вла сни штва, сма тра Од бор ди рек то ра. 

Без алтернативе 
у датим условима

О н, та ко ђе, сма тра да пред ло же ни мо-
дел не ма ал тер на ти ву, по го то во што 

га тре ба при ми је ни ти у ври је ме за вр шет ка 
пр вог квар та ла по слов не 2008. го ди не и у 
усло ви ма од стра не ма тич ног дру штва већ 
за кљу че них го ди шњих уго во ра за увоз не-
до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је, уго во ра 
са ЕПС-ом и КАП-ом и ве ли ких оба ве за по 
осно ву ино и до ма ћег ду га, ре зер ви са них 
по тра жи ва ња, књи же них по слов них гу би та-
ка из прет ход них го ди на, не до вољ ног сте пе-
на на пла те, мре жних гу би та ка и тд. 

Фер-однос према 
досадашњим цјелинама

Њ и ме се обез бје ђу је да ма тич но дру-
штво за ви сним дру штви ма пре не се 

тзв. чи сту имо ви ну као не ма те ри јал ни улог, 
а да за др жи оба ве зе и стра те шке по сло ве 
до кра ја го ди не. Пре ма оцје на ма Од бо ра, 
та кав од нос пре ма за ви сним дру штви ма је 
фер, по себ но ако се од њих же ле ство ри ти 
про фи та бил ни и на отво ре ном тр жи шту 
кон ку рент ни при вред ни су бјек ти чи је ће 
по сло ва ње, ка ко ма тич ном дру штву, та ко и 
ак ци о на ри ма, до но си ти до бит. 

Сва ки дру ги мо дел, а по себ но оп те ре-
ћи ва ње за ви сних дру шта ва већ кон сти ту-
и са ним оба ве за ма и пре но ше њем на њих 
стра те шких по сло ва све док не за жи ве и не 
ус по ста ве се чвр сте и по у зда не ме ђу соб не 
елек тро е нер гет ске ве зе, пред ста вљао би 
ве ли ки ри зик за успје шно функ ци о ни са ње 
ЕЕС, а то је при мар на и при о ри тет на оба ве-
за ЕПЦГ, оцијенио је Одбор. 

Због то га Од бор ди рек то ра за кљу чује  да 
ће се, до уса гла ша ва ња усво је ног мо де ла са 
над ле жним др жав ним ор га ни ма, ре гу ла тор-
ним ти је лом и иза бра ним са вјет ни ком, а у 

ци љу по што ва ња вр ло крат ких ро ко ва I фа зе 
прав ног раз два ја ња ЕПЦГ по За кључ ци ма 
Вла де ЦГ, сви кон сти ту тив ни ак ти и уго во ри 
при мје њи ва ти по опре дје ље њи ма усво је ног 

На цр та ела бо ра та Ма кро ор га ни за ци је прав-
но раз дво је не ЕПЦГ, те да ће ре а ли за ци ју 
ових оцје на и за кљу ча ка у ро ко ви ма утвр ђе-
ним Про гра мом I фа зе прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ ко ор ди ни ра ти пред сјед ник Од бо ра 

ди рек то ра и из вр шни ди рец тор Дру штва, 
не по сред но и пре ко Ко ор ди на ци о ног ти је ла 
фор ми ра ног 24. 12. 2007. го ди не на 27. сјед-
ни ци Од бо ра ди рек то ра.

Са на ве де ним оцје на ма и за кључ ци ма, 
као и при хва ће ним На цр том ела бо ра та би ће 
од мах упо зна ти Ми ни стар ство за еко ном ски 
раз вој, Ре гу ла тор на аген ци ја за енер ге ти ку 
и консултант - Ин сти тут “Хр во је По жар” из 

С ход но до го во ру са прет ход не сјед ни це 
од 22. фе бру а ра. (не по сред но пред за-

кљу че ње овог бро ја Ли ста) Од бор ди рек то-
ра ЕПЦГ је 27.02.2008. го ди не у Под го ри ци 
одр жао сво ју 30. сјед ни цу. Хит ност одр жа-
ва ња ове сјед ни це је у по тре би до но ше ња 
од го ва ра ју ћих пред ло га од лу ка и при пре-
ма ња ма те ри ја ла за на ја вље ну, ван ред ну, 
Скуп шти ну ак ци о на ра ЕПЦГ на ко јој тре ба 
до ни је ти од ре ђе не од лу ке ве за но за прав но 
раз два ја ње ЕПЦГ у ро ку утвр ђе ном За кључ-
ци ма Вла де ЦГ. 

На и ме, на овој сјед ни ци, сход но за кључ ци-

ма Вла де од 29. но вем бра 2007. го ди не и усво-
је ном На цр ту ела бо ра та Ма кро о р га ни за ци је 
ЕПЦГ, Од бор је утвр дио пред лог из мје на и 
до пу на Ста ту та ЕПЦГ АД Ник шић и пред лог 
од лу ка о осни ва њу пет дру шта ва са огра ни че-
ном од го вор но шћу: Про из вод ње, Пре но са, Ди-
стри бу ци је, Снаб ди је ва ња и Елек тро град ње и 
упу тио их Скуп шти ни ак ци о на ра Дру штва на 
раз ма тра ње и усва ја ње.

Исто вре ме но је до не се на и од лу ка о са зи ву 
пе те ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД, ко ју об ја вљу је мо у при ло гу.

Ж.Ћ.

    ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ (27. 02.2008.)

Скуп шти ни упу ће ни пред ло зи Скуп шти ни упу ће ни пред ло зи 
од лу ка о прав ном раз два ја њу ЕПЦГод лу ка о прав ном раз два ја њу ЕПЦГ

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
www.epcg.cg.yu

На основу члана 40 став (2) тачке 4) и 7) Закона о привредним друштвима /“Сл.лист РЦГ“ 
бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и члана 40 став 1 алинеја 6 Статута Електропривреде 
Црне Горе АД Никшић, Одбор директора Друштва с а з и в а

V ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

Скупштина ће се одржати 31. марта 2008.године у Никшићу – Пословни центар Жељезаре, ул. 
Данила Бојовића бб са почетком у 12,00 часова уз претходну идентификацију и евидентирање 
акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

За Скупштину акционара је утврдјен следећи

Д н е в н и р е д:

 1. Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић

2. Оснивање друштава са ограниченом одговорношћу
2.1. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Производња“ Никшић
2.2. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Пренос“ Подгорица
2.3. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Дистрибуција“ Подгорица
2.4. Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Снабдијевање“ Никшић
2.5. Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Електроградња“ Подгорица

3. Одлука о продаји акција емитената Инвест банке Монтенегро АД Подгорица и 
 Подгоричке банке Социете генерале гроуп АД Подгорица.

Материјал за Скупштину ставља се на увид акционарима у канцеларијама бр. 1 и 6 пословне 
зграде Електропривреде Црне Горе АД – Никшић, улица Вука Караџића бр.2 сваког радног дана 
од 7,00 до 15,00 часова, гдје се непосредно или на тел. 083/204-237 може пријавити присуство 
на Скупштини и предати писмена изјашњења по појединим тачкама дневног реда.

Идентификација акционара врши се путем личне исправе а пуномоћника на основу овјереног 
пуномоћја, личне исправе и копије личних исправа акционара.

           ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,
                                                                                                           Др Радомир Миловић, с.р.
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Н ацрт Макроорганизације правно раздвојене ЕПЦГ 
АД Никшић има за циљ да утврди основне елементе 

конститутивних аката матичног и зависних друштава и модела 
уговора којима се уређују њихови међусобни техно-енергетски 
и економски односи. 

ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ

Основ ни прин ци пи Ма кро ор га ни за ци је прав но раз дво је не 
ЕПЦГ – пр ва фа за, ус по ста вље ни ак ти ма (Ди рек ти ва ЕУ 2003/54 
ЕЦ од 26. ју на 2003, Ди рек ти ва ЕУ 1228/2003 од 26. ју на 2003, 
Спо ра зум о фор ми ра њу енер гет ске за јед ни це, За кон о при вред-
ним дру штви ма, Пра ви ла Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку о 
раз два ја њу ЕПЦГ, За кључ ци Вла де ЦГ од 29.11.2007, За кључ ци 
Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ од 23.07.2007, Од лу ка Од бо ра ди рек то-
ра ЕПЦГ од 24.12.2007, Про грам пр ве фа зе прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ од 24.12.2007.) су: 

- да ЕПЦГ АД осну је 5 (пет) ДОО сход но од ред ба ма чла на 64 
За ко на о при вред ним дру штви ма,

- да ЕПЦГ АД до би је ста тус ма тич ног а ДОО за ви сних дру-

шта ва,
- да ДОО бу ду јед но чла на дру штва са пу ним прав ним су бјек-

ти ви те том као и њи хо во ма тич но дру штво,
- да ЕПЦГ АД функ ци о нал но до би је од ли ке мје шо ви тог хол-

дин га,
- да се за ви сна дру штва фор ми ра ју ненов ча ним уло зи ма (имо-

ви ном) матичног друштва,
- да ма тич но дру штво има ис кљу чи во вла сни штво над за ви-

сним дру штви ма и за др жи не про ми је ње ни, је дин стве ни основ-
ни ка пи тал сво јих ак ци о на ра,

- да се за ви сним дру штви ма у ви ду осни вач ног уло га пре не-
се „чи ста имо ви на“ нео п ход на за оба вља ње основ них и ли цен ци-
ра них дје лат но сти,

- да се у ма тич ном дру штву за др же стра те шки по сло ви и по-
ред упра вља ња ДОО-има по осно ву вла сни штва обез би је ди „бла-
га ко ор ди на ци ја но во фор ми ра них дру шта ва“,

- да се и ма тич ном дру штву као и за ви сним дру штви ма обез-
би је де ли цен це за оба вља ње елек тро-енер гет ске дје лат но сти,

- да се у за ви сним дру штви ма као ор га ни име ну ју из вр шни 
ди рек то ри, а у Пре но су, због ње го вог при о ри тет ног кон сти ту и са-

ИЗ УСВО ЈЕ НОГ НА ЦР ТА МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ КАО ПО ЛА ЗНОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА И СТА ВА ЕПЦГ 
ЗА ДА ЉЕ УСА ГЛА ША ВА ЊЕ СА НАД ЛЕ ЖНИМ ОР ГА НИ МА И РЕ ГУ ЛА ТОР НИМ ТИ ЈЕ ЛОМ 

СА ОДЛИКАМА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА

За греба. Биће за тра жено пи са но из ја шње ње 
на текст На цр та ела бо ра та нај ка сни је до 27. 
02. 2008, а због оба ве зе из ра де ко нач ног тек-
ста Ма кро ор га ни за ци је прав но раз дво је не 
ЕПЦГ и бла го вре ме ног за ка зи ва ња ван ред-
не Скуп шти не ак ци о на ра би ло би по жељ но 
да ова из ја шње ња бу ду у фор ми аманд ма на, 
за кљу чио је Од бор.

На кон усва ја ња На цр та ела бо ра те Ма кро-
ор га ни за ци је прав но раз дво је не ЕПЦГ- I фа за. 
Од бор ди рек то ра је у фор ми рад ног за кључ ка 
овла стио пред сјед ни ка Од бо ра и из вр шног 
ди рек то ра Дру штва да о пи та њу по ли ти ке Ре-
гу ла тор не аген ци је објављене на њеном сајту, 
у којој су на предложена рјешења ЕПЦГ дате 
негативне оцјене, у по ступ ку прав ног раз два-
ја ња ЕПЦГ, Ре гу ла тор ној аген ци ји упу те пи-
смо у ко ме ће би ти ар гу мен то ва но на ве де но 
за што Од бор ди рек то ра не при хва та њи хо ве 
за кључ ке око На цр та ела бо ра та. 

Захтјев за утврђивање 
прихода за 2008. годину

У на став ку сјед ни це Од бор је ру ко во-
дилац Ти ма за ре гу ла ци ју Бо ри сла в 

Пра ви ло ви ћ упо знао са пред ло гом за хтје-
ва Ре гу ла тор ној аген ци ји за енер ге ти ку 
за одо бра ва ње ре гу ла тор но до зво ље ног 
при хо да и та ри фа за 2008. го ди ну. При хва-
та ју ћи у цје ло сти све па ра ме тар за хтје ва, 
Од бор је за ду жио из вр шног ди рек то ра да 
га са струч ним слу жба ма про сли је ди Аген-
ци ји на да љу про це ду ру. 

Утвр ђе на је за тим Кон со ли до ва на по-
слов на по ли ти ка ЕПЦГ за 2008. го ди ну, ко ја 
је оци је ње на као до бар по ла зни ма те ри јал 
за из ра ду по слов них по ли ти ка но вих дру-
шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу, ма да 

ће, ка ко је ре че но, она би ти на сна зи са мо 
до но ве ор га ни за ци је ЕПЦГ. 

ЕПЦГ финансира и кординира 
израду идејног пројекта 
коришћења потенцијала 

Билећког језера

П о во дом ин фор ма ци је о ак тив но сти ма 
на из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је за 

идеј но рје ше ње ис ко ри шће ња ХЕ по тен ци-
ја ла Би лећ ког је зе ра у ди је лу ко ји при па да 
Цр ној Го ри, Од бор је на кон упо зна ва ња 
од стра не из вр шног ди рек то ра Ср ђа на Ко-
ва че ви ћа и при хва тања ин фор ма ци је Сек-
то ра за раз вој и ин же ње ринг, при хва тио и 
оба ве зу утвр ђе ну Од лу ком Ми ни стар ства 
за еко ном ски раз вој за обез бје ђе ње сред-
ста ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је у 
ври јед но сти од 82,5 хи ља да еура. 

У за кљу чку се ка же и да ће ЕПЦГ, као 
са и зво ђач овог хи дро е нер гет ског ис тра жи-
вач ког по сла, ову оба ве зу ре а ли зо ва ти пу-
тем пре у зи ма ња пра ва и оба ве за на ру чи о ца 
из Уго во ра о пру жа њу услу га за кљу че ног 
14. де цем бра 2007. го ди не из ме ђу Ми ни-
стар ства за еко ном ски раз вој ЦГ и Енер го-
про јек та-Хи дро ин же ње рин га - Бе о град, о 
че му ће би ти скло пљен по себ ни спо ра зум 
из ме ђу ЕПЦГ и Ми ни стар ства, уз пи са ну 
са гла сност из вр ши о ца Уго во ра.

Та ко ђе је за кљу че но да ће ко ор ди на ци-
ју из ра де про јект не до ку мен та ци је вр ши ти 
струч на ко ми си ја фор ми ра на рје ше њем Ми-
ни стар ства за еко ном ски раз вој, да ће пра-
ће ње ре а ли за ци је про јек та ис пред ЕПЦГ 
вр ши ти Сек тор за раз вој и ин же ње ринг, да 
ће овје ра ва ње фак ту ра за оба вље не ра до ве 

ис пред Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој 
вр ши ти ко ор ди на тор струч не ко ми си је, а 
ис пред ЕПЦГ ди рек тор Сек то ра за раз вој, 
те да ће о ре а ли за ци ји овог про јек та Од бор 
ди рек то ра би ти ре дов но ин фор ми сан. 

(Ко ми си ју за вр ше ње струч ног над зо ра 
код из ра де тех нич ке до ку мен та ци је “Идеј но 
рје ше ње ис ко ри шће ња ХЕ по тен ци ја ла Би-
лећ ког је зе ра у ди је лу ко ји при па да Цр ној 
Го ри” чи не: Ни ко ла Ја блан, дипл. ел. инж. 
– ко ор ди на тор и чла но ви проф. др Ми ло Мр-
кић, дипл.маш.инж, Да ни ло Бо жо вић, дипл.
маш.инж, Ср ђан Ву ја ди но вић, дипл.грађ.
инж, Бо шко Бо ге тић, дипл. ел.инж, Не бо ји-
ша Гр бо вић, дипл.инж. ге о ло ги је и Ми ро-
слав Пе ро вић, дипл. маш. инж). 

До несе на је, за тим, од лу ка о утвр ђи ва њу 
ме то до ло ги је за од ре ђи ва ње пра вед них и ре-
ал них на кна да за при кљу че ње на ди стри бу-
тив ну мре жу ко ја ће би ти до ста вље на Ре гу ла-
тор ној аген ци ји за енер ге ти ку на усва ја ње. 

Од бор је упо знат и са упо ред ном ана ли-
зом при хо да ЕПЦГ од про да је ел. енер ги је 
при мје ном но вих у од но су на ста ре та ри фе за 
пе ри од јул-де цем бар 2007. го ди не, ко ју је на-
кон рас пра ве при хва тио и за кљу чио да пред-
мет на ана ли за бу де до ста вље на Ре гу ла тор ној 
аген ци ји, с об зи ром да је кон ста то ван не га ти-
ван од нос оства ре ног при хо да по та ри фа ма 
одо бре ним од стра не РА у од но су на онај 
при ход ко ји би се оства рио при мје ном ста рих 
та ри фа, као и њи хов са свим из вје стан не га ти-
ван ути цај на по слов ни ре зул тат ком па ни је. 

Од бор је на овој сјед ни ци раз мо трио и 
при хва тио план ра да Ти ма за ин тер ну ре-
ви зи ју за 2008. го ди ну и, као и на свим до-
са да шњим сјед ни ца ма, одо брио је дан број 
спон зор ста ва спорт ским и кул тур ним ор га-
ни за ци ја ма у Цр ној Го ри.                     Ж.Ћ.

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ња у ак ци о нар ско дру штво и Од бор ди рек то ра,
- да ма тич но дру штво пре ко би лан са елек трич не енер ги је, 

кон со ли до ва ног би знис пла на и по слов не по ли ти ке, те њи хо ве 
по сло вод не ре а ли за ци је у ДОО-има обез би је ди функ ци о нал но и 
еко ном ско је дин ство елек тро-енер гет ског си сте ма, 

- да ма тич но дру штво и за ви сна дру штва во де одво је на по-
сло ва ња са ре ви зи јом и ис ка зом ре зул та та на кра ју го ди не,

- да се по слов ни ре зул та ти ДОО кон со ли ду ју на ни воу ма тич-
ног дру штва на кра ју по слов не го ди не,

- да се обез би је ди ујед на ча ва ње од ред би по је ди нач них ко лек-
тив них уго во ра на прин ци пи ма по сто је ћег Ко лек тив ног уго во ра 
уко ли ко до ђе до фор ми ра ња по себ них син ди кал них ор га ни за ци-
ја ДОО и парт нер ског за кљу че ња ових ака та,

- да осно ву уре ђе ња тех но-енер гет ских и еко ном ских од но са 
ЕПЦГ АД – 5 ДОО и из ме ђу ДОО чи ни, од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку утвр ђе ни ре гу ла тор ни при ход са струк ту-
ром по по је ди ним цје ли на ма,

- да Елек тро град ња, због свог ин ди рект ног при су ства у ре гу-
ла тор ном при хо ду до би је по се бан трет ман у по ступ ку уре ђе ња 
уну тра шњих фи нан сиј ских од но са,

- да се по ред кон сти ту тив них ака та тех но- енер гет ски и еко-
ном ски од но си ЕПЦГ АД – ДОО и из ме ђу ДОО де фи ни шу би ла-
те рал ним и ви ше стра ним уго во ри ма,

- да се ме ђу соб не ку по про да је и услу ге ма тич ног дру шва и 
за ви сних дру шта ва и из ме ђу за ви сних дру шта ва осло бо де оба ве-
зе при мје не по ступ ка јав них на бав ки,

- да се обез би је ди ажур на, по мо гућ но сти днев на рас по дје ла 
оства ре ног при хо да про да јом елек трич не енер ги је у ци љу са мо-
стал ног и ефи ка сног функ ци о ни са ња за ви сних дру шта ва,

- да се обез би је ди нај по вољ ни ји об ра чун и ис пла та оба ве за 
по осно ву ПДВ-а и бан кар ских про ви зи ја у прав но раз дво је ној 
ЕПЦГ АД.

МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

По ла зе ћи од ци ље ва укуп ног про це са ре струк ту ри ра ња елек-
тро е нер гет ског сек то ра и из ра де овог ма те ри ја ла те основ них 
прин ци па ела бо ри рал них по гла вљем III утвр ђу је се ма кро ор га-
ни за ци ја прав но раз дво је не ЕПЦГ АД - I фа за, ко ја за до во ља ва 
за хтје ве европ ске и на ци о нал не ре гу ла ти ве, не угро жа ва нео ту-
ђи ва вла снич ка пра ва ак ци о на ра а обез бје ђу је по у зда но функ ци-
о ни са ње елек тро е нер гет ског си сте ма у на ред ном пе ри о ду.

Си же мо де ла ко ји је се раз ра ђен у по себ ним по гла вљи ма у 
тех но-енер гет ском, фи нан сиј ском и ор га ни за ци о ном сми слу 
је да:

ЕПЦГ АД , сход но од ред ба ма чла на 64 За ко на о при вред ним 
дру штви ма фор ми ра 5 јед но чла них ДОО – Про из вод ња, Пре-
нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и Елек тро град ња, уно ше њем 
не нов ча них уло га и пре но ше њем у над ле жност од ре ђе них већ 
ли цен ци ра них елек тро е нер гет ских дје лат но сти. Не нов ча ни уло-
зи ће се са сто ја ти од имо ви не ЕПЦГ АД нео п ход не за успје шно 
оба вља ње тих дје лат но сти.

Ма тич но дру штво упра вља за ви сним дру штви ма и оба вља 
бла гу ко ор ди на ци ју њи хо вог ра да.

Упра вља ње за ви сним дру штви ма вр ши се пре ко иза бра них 
ор га на, при мје ном осни вач ких ака та и ре а ли за ци јом основ них 
го ди шњих ком па ниј ских план ских до ку ме на та – би лан са елек-
трич не енер ги је, кон со ли до ва ног би знис пла на и по слов не по-
ли ти ке а под од ре ђе ним усло ви ма и По је ди нач ног ко лек тив ног 
уго во ра.

За ви сна дру штва има ју из вр шне ди рек то ре ко је име ну је Од-
бор ди рек то ра ма тич ног дру штва. По сло ве скуп шти не за ви сног 
дру штва вр ши Од бор ди рек то ра ма тич ног дру штва. При ли ком 
оба вља ња ових по сло ва Од бор ди рек то ра ма тич ног дру штва у ра-
ду при мје њу је од ред бе свог По слов ни ка.

У Пре но су ДОО, због оба ве зе ње го вог при о ри тет ног кон сти-

ту и са ња у ак ци о нар ско дру штво фор ми ра ће се по себ ни од бор 
ди рек то ра чи је чла но ве ће име но ва ти Од бор ди рек то ра ма тич-
ног дру штва.

Ма тич но дру штво ће за др жа ти цје ло куп ни основ ни ка пи-
тал и оба вља ње стра те шких по сло ва као што су: утвр ђи ва ње 
и оства ре ње би лан са елек трич не енер ги је, на бав ка не до ста ју-
ћих ко ли чи на елек трич не енер ги је, енер гет ско ба лан си ра ње 
си сте ма, стра те шки раз вој, људ ске ре сур се, ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је и си стем ква ли те та, за шти та жи вот не сре ди не, 
ин фор ми са ње, кон со ли да ци ју по слов них ре зул та та ДОО на 
кра ју го ди не, обез бје ђе ње по теб них ко ли чи на елек трич не 
енер ги је за ква ли фи ко ва не и та риф не по тро ша че, ре гу ли са ње 
свих оба ве за ЕПЦГ АД кон сти ту и са них до да на фор ми ра ња 
ДОО а по себ но ре а ли за ци ју ду го роч них уго во ра са ЕПС-ом и 
КАП-ом итд. Оно би из вје штај о кон со ли до ва ном по слов ном 
ре зул та ту под но си ло ак ци о на ри ма и оба вља ло и дру ге пре ма 
њи ма За ко ном утвр ђе не оба ве зе.

Све елек тро-енер гет ске дје лат но сти ма тич ног дру штва би ле 
би ли цен ци ра не од стра не Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку 
као и дје лат но сти 5. ДОО, у ком по гле ду тре ба бла го вре ме но 
при пре ми ти нео п ход не из мје не и до пу не ва же ће ре гу ла ти ве.

УЛОГ МА ТИЧ НОГ У ЗА ВИ СНА ДРУ ШТВА

Не нов ча ни осни вач ки улог ма тич ног у за ви сна дру штва са-
сто ја ће се од тзв. чи сте имо ви не, да кле имо ви не нео п те ре ће не 
би ло ка квим оба ве за ма чи ја цје ло куп на ври јед ност, по осно ву 
вла сни штва над за ви сним дру штвом, би оста ла у ма тич ном дру-
штву до дру ге од но сно тре ће фа зе прав ног раз два ја ња кад де фи-
ни тив но пре ла зи на оне дје ло ве елек тро-енер гет ског си сте ма у 
чи јој је функ ци ји...

Пре ци зно иден ти фи ко ва ни не нов ча ни уло зи ма тич ног у за ви-
сна дру штва би ће про ци је ње ни од стра не овла шће ног и по јав-
ном тен де ру иза бра ног про цје њи ва ча.

Уко ли ко про цје на не нов ча них уло га не би би ла из вр ше на бла-
го вре ме но за ви сна дру штва би се мо гла фор ми ра ти са нов ча ним 
уло зи ма од нај ма ње 1,00 €. При том се ипак ис ти че не при мје ре-
ност тог мо де ла у енер гет ском сек то ру због мје ста и уло ге ко је 
но во фор ми ра ни су бјек ти тре ба да има ју у бу ду ћем, ре струк ту-
ри ра ном елек тро-енер гет ском си сте му. Би ло би за и ста ап сурд-
но оче ки ва ти да успје шно оба вља ју та ко ва жне и ма те ри јал но 
ври јед не по сло ве са не при мје ре но ма лим осни вач ким уло зи ма. 
Због то га тре ба пред у зе ти све да се при ли ком фор ми ра ња ДОО 
утвр ди што ре ал ни ји имо вин ски улог и по струк ту ри и по ври јед-
но сти.        

ПРЕ ЛИ МИ НАР НА РАЗ РА ДА МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

а) Тех но-енер гет ски од но си ЕПЦГ АД – ДОО и из ме ђу ДОО

Оквир на ор га ни за ци ја ЕПЦГ АД са на зна ком тех но е ко ном-
ских од но са и уго вор них оба ве за из ме ђу но во фор ми ра них дру-
шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу и ма тич ног дру штва, ко ја 
је уз оба ве зу по што ва ња на ве де них за кљу ча ка и од лу ка пред ло-
же на у да љем тек сту, би, чи ни се мо гла функ ци о ни са ти у прак-
си уз нај ма њи ри зик за рад елек тро-енер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре са из глед ним по бољ ша њем про фи та бил но сти ком плет ног 
по слов ног си сте ма ко ји је дат у ше мат ском при ка зу. 

По сло ви на бав ке елек трич не енер ги је као и по сло ви про да је 
крај ним ква ли фи ко ва ним куп ци ма за др жа ли би се у ма тич ном 
дру штву, а то су: 

- Ку по ви на цје ло куп не про из ве де не или пу тем раз мје не до би-
је не елек трич не енер ги је од ДОО Про из вод ња, 

- Увоз – из воз елек трич не енер ги је и тр го ви на елек трич ном 
енер ги јом,

- Про да ја елек трич не ене ги је ДОО Снаб ди је ва њу,

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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И з вр шни ди рек тор Елек тро при вре де 
Цр не Го ре Ср ђан Ко ва че вић име но-

вао је 8. ја ну а ра 2008. го ди не ди пло ми ра ног 
гра ђе вин ског ин же ње ра Ср ђа на Ву ја ди но-
ви ћа за ди рек то ра Сек то ра за раз вој и ин же-
ње ринг у Ди рек ци ји ЕПЦГ у Ник ши ћу.

Ср ђан Ву ја ди но вић је ро ђен 24. сеп тем-
бра 1960. го ди не у Ник ши ћу. У род ном гра-
ду за вр шио је основ ну шко лу и гим на зи ју, 
а ди пло ми рао на Гра ђе вин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду.

У Елек тро при вре ди Цр не Го ре, од но сно ХЕ Пе ру ћи ца“ се за по-
слио 1986. го ди не. У на шој нај ста ри јој ве ли кој хи дро е лек тра ни оба-
вљао је по сло ве ин же ње ра за одр жа ва ње гра ђе вин ских обје ка та и 
ше фа Слу жбе гра ђе вин ских по сло ва. На мје сто глав ног ин же ње ра 
за вод не по тен ци ја ле и хи дро е лек тра не у Сек то ру за раз вој и ин же-
ње ринг ЕПЦГ пре шао је 1998. го ди не, гдје је ра дио до име но ва ња 
за ди рек то ра Сек то ра за раз вој и ин же ње ринг у Ди рек ци ји Елек тро-
при вре де Цр не Го ре Ник шић.

И.З. 

   ИМЕ НО ВА ЊА:

СР ЂАН ВУ ЈА ДИ НО ВИЋ ДИ РЕК ТОР 

СЕК ТО РА ЗА РАЗ ВОЈ И ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ 

У ДИ РЕК ЦИ ЈИ ЕПЦГ О д лу ком из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ Ср-
ђа на Ко ва че ви ћа од 7. но вем бра 2007. 

го ди не за ру ко во ди о ца Ти ма за ре гу ла ци ју у 
на ци о нал ној енер гет ској ком па ни ји име но ван 
је Бо ри слав Пра ви ло вић, дип. инж.елек тро-
тех ни ке, досаадшњи директор ЕД Цетиње.

Ро ђен је 5. фе бру а ра 1960. го ди не на 
Це ти њу, гдје је за вр шио основ ну шко лу и 
гим на зи ју - при род но ма те ма тич ки смјер, 
а Елек тро тех нич ки фа кул тет- енер гет ски 
смјер на Уни вер зи те ту Цр не Го ре у Под го-
ри ци (та да шњем Ти то гра ду). Рад ну ка ри је ру по чео је као про фе сор 
у це тињ ској Елек тро тех нич кој шко ли гдје је пре да вао ви ше струч-
них пред ме та из обла сти елек тро тех ни ке и ма те ма ти ку, а по том је у 
Скуп шти ни оп шти не Це ти ње био члан Из вр шног од бо ра за ду жен 
за сек тор ко му нал не при вре де. 

У Елек тро при вре ду Цр не Го ре је прешао 1994. го ди не, гдје је 
ра дио у Елек тро ди стри бу ци Це ти ње, нај при је као ру ко во ди лац 
Слу жбе одр жа ва ња, по том је био на ду жно сти тех нич ког ди рек то-
ра, а од 2001. го ди не и ди рек тор ове ди стри бу ци је са ко је функ ци је 
је име но ван за ру ко во ди о ца Ти ма за ре гу ла ци ју у ЕПЦГ.         Б.М.

БО РИ СЛАВ ПРА ВИ ЛО ВИЋ –

РУ КО ВО ДИ ЛАЦ ТИ МА ЗА РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ

- Про да ја елек трич не енер ги је крај-
њим ко ри сни ци ма ко ји ни је су под оба ве-
зом Снаб ди је ва ња, већ им се елек трич на 
енер ги ја ис по ру чу је по уго во ру (КАП и 
евен ту ал но дру ги ква ли фи ко ва ни по тро-
ша чи),

- Стал на ана ли за тр жи шта, си ту а ци је 
са пре но сним пу те ви ма у ре ги о ну као и 
сва ко днев но утвр ђи ва ње мак си мал не ку-
пов не и ми ни мал не про дај не ци је не елек-
трич не енер ги је,

- Из ра да оп ти мал них за хтје ва за енер ги-
јом од ре ђе ног ква ли те та и сна ге,

 - До ста ва во зних ре до ва и тр го вач ких 
тран сак ци ја Дис пе чер ском цен тру Пре но-
са и Опе ра то ру тр жи шта,

- Прог но за по тро шње по тро ша ча са 
ко јим су скло пље ни уго во ри, 

- Скла па ње и пра ћа ње уго во ра о про да-
ји ел. енер ги је нео п ход не за по кри ва ње гу-
би та ка ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја

- Сви дру ги по сло ви ве за ни за ку по-
про да ју елек трич не енер ги је.

ДОО Снаб ди је ва ње би ку по ва ло енер-
ги ју од ЕПЦГ АД Ник шић и ба ви ло би се 
про да јом елек трич не енер ги је куп ци ма 
ко ји има ју тач но утвр ђе ну ци је ну. Ова дје-
лат ност под ра зу ми је ва из ра ду уго во ра о 
снаб ди је ва њу, на пла ту и стал не кон так те 
са куп ци ма. 

ДОО Ди стри бу ци ја би се, у скла ду 
са до би је ном ли цен цом, ба ви ла одр жа ва-
њем, упра вља њем и раз во јем ди стри бу-
тив не мре же до и за кључ но са мјер ним 
уре ђа ји ма.

ДОО Про из вод ња би се ба ви ла про из-
вод њом елек трич не енер ги је.

ДОО Пре нос би се, мо рао ор га ни зо ва-
ти на на чин ко ји обез бје ђу је одр жа ва ње и 

раз вој пре но сног си сте ма, као и по у зда но 
функ ци о ни са ње елек тро е нер гет ског си-
сте ма и бу ду ћег тр жи шта ел. енер ги је у 
Цр ној Го ри. 

ДОО Елек тро град ња ће, по ред по сло ва 
ко је са да оба вља, пред ви дје ти по сло ве про-
јек то ва ња и над зо ра над из град ном обје ка-
та у зна чај но ве ћем оби му од са да шњег. 

Уло га ма тич ног дру штва би се раз-
ра ди ла у сми слу да се, по ред нео п ход не 
из ра де и пра ће ња фи нан сиј ског би лан са 
ор га ни за ци о не је ди ни це за ку по про да ју 
елек трич не енер ги је и кон со ли до ва ног би-
лан са ци је лог Дру штва, у ње му оба вља ју 
и дру ги по сло ви ве за но за чи тав по слов-
ни си стем. Дје ло ви са да шње Ди рек ци је 
мо ра ли би да до жи ве од ре ђе не про мје не 
на на чин што би би ли из мје ште ни у дру-
га ДОО. Из мје шта ње Про јект ног би роа 
у ДОО Елек тро град ња, оп ти ми за ци ја 
Дру штве ног стан дар да ра вре мен ски и 
са бро јем из вр ши ла ца, уло га по сто је ћих 
ор га ни за ци о них цје ли на за ин фор ма ци о-
ни си стем, ин фор ми са ње и ПР функ ци је 
мо ра се при ла го ди ти но вим усло ви ма по-
сло ва ња. 

Еко ном ски од но си ЕПЦГ АД - ДОО 
и из ме ђу ДОО

Тех но-еко ном ски од но си ЕПЦГ АД 
– ДОО за сни ва ли би се на уго во ри ма о 
ку по ви ни и про да ји елек трич не енер ги је 
пре ма ре гу ла тор ном при хо ду, од но сно 
ци је ни из ко је на ста је фак тур ни од нос, 
те по себ ним уго во ри ма за услу ге про јек-
то ва ња, град ње и над зо ра Елек тро град ње 
и то:

ДОО Про из вод ња про да је елек трич-

ну енер ги ју ЕПЦГ; 
ЕПЦГ АД ку пље ну елек трич ну енер-

ги ју од ДОО Про из вод ња и од ино до ба-
вља ча про да је: КАП-у и евен ту ал но дру-
гим ква ли фи ко ва ним по тро ша чи ма, ДОО 
Снаб ди је ва њу, ДОО Пре но су за по кри ће 
гу би та ка на пре но сној мре жи,  ДОО Ди-
стри бу ци ја за по кри ће гу би та ка на ди стри-
бу тив ној мре жи.

ЕПЦГ АД про да је елек трич ну енер-
ги ју КАП-у и евен ту ал но дру гим ква ли-
фи ко ва ним по тро ша чи ма по уго во ре ној 
ци је ни;

ДОО Снаб ди је ва ње, ку пље ну елек-
трич ну енер ги ју од ЕПЦГ АД про да је та-
риф ним куп ци ма;

ДОО Пре нос ће вр ши ти услу ге при кљу-
че ња на пре но сну мре жу, ко ри шће ња пре но-
сне мре же и дру ге услу ге ве за но за ре гу ла ци-
ју фре квен ци је и на по на;

ДОО Ди стри бу ци ја ће вр ши ти услу-
ге ко ри шће ња ди стри бу тив не мре же, а 
Елек тро град ња, као спе ци фич на ДОО у 
од но су на оста ле ДОО, ни је укљу че на 
у ре гу ла тор ни при ход - та ри фе, већ је у 
су ми рас по ре ђе на кроз тро шко ве услу га 
тре ћим ли ци ма. Ње но фи нан си ра ње би 
се за сни ва ло на скло пље ним уго во ри ма 
за вр ше ње услу га про јек то ва ња, град ње, 
над зо ра са ДОО Про из вод ња, ДОО Пре-
нос и ДОО Ди стри бу ци ја. 

У да љој раз ра ди еко ном ских од но са 
ЕПЦГ АД – ДОО и из ме ђу ДОО опи са ни 
су нов ча ни то ко ви, при лив и рас под кје ла 
нов ча них сред ста ва, ри зи ци за нео ства ре-
ни сте пен на пла те, ста тус не не пла ће них 
по тра жи ва ња, ри зи ци за гу бит ке у мре жи, 
оба ве зе пре ма кре ди то ри ма и до ба вља чи-
ма и из два ја ње сред ста ва ре зер ви.

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ФЦ ПРЕНОС

Л и бе ра ли за ци ја тр жи шта ел. 
енер ги је је ис та кла по себ ну 

уло гу пре но сних ком па ни ја, у овом 
слу ча ју Функ ци о нал не цје ли не Пре-
нос ко ја се из два ја из ЕПЦГ, а то се, 
у овом мо мен ту, огле да и кроз на шу 
за кон ску ре гу ла ти ву, иако она ни је 
нај ја сни ја, што је ра зу мљи во, с об-
зи ром да је наш За кон о енер ге ти ци 
до не сен сре ди ном 2003. го ди не и 
го то во пет го ди на ни је ми је њан, сма-
тра Зо ран Ђу ка но вић, ди рек тор ФЦ 
Пре нос са ко јим смо, за Лист Елек-
тро при вре да, раз го ва ра ли по во дом 
по од ма клих при пре ма ма те ри ја ла и 
од лу ка о прав ном раз два ја њу ЕПЦГ 
на осно ву за кљу ча ка Вла де ЦГ, као и 
о дру гим пи та њи ма ове функ ци о нал-
не цје ли не од из у зет ног зна ча ја за 
уред но функ ци о ни са ње елек тро е нер-
гет ског си сте ма Цр не Го ре.

Ђу ка но вић ка же да тре ба има ти 
на уму да је ри јеч о про це су ко ји је 
сам по се би ком плек сан и нов за све нас, 
та ко да се не ке ства ри мо ра ју про це сно 
ми је ња ти, са гле да ва ти и стал но уна пре ђи-
ва ти, по го то ву што на ши про пи си, у не ким 
еле мен ти ма, има ју од ре ђе не не ја сно ће ко је 
по вре ме но пра ве про бле ме у ор га ни зо ва њу 
ком плет не цје ли не на ва љан на чин.

По ње му, ФЦ Пре нос је, због те сво је по-
себ не уло ге на ли бе ра ли зо ва ном тр жи шту, у 
овом мо мен ту но си лац три од укуп но шест 
ли цен ци, од ко јих ће, сход но За ко ну, дви је 
(Ли цен ца “Опе ра то ра мре же” и Ли цен ца за 
пре нос енер ги је) оста ти трај но у Пре но су, 
док за тре ћу-ли цен цу за “Опе ра то ра тр жи-
шта”- ни је та ко пла ни ра но, ма да он ми сли 
да, с об зи ром на ве ли чи ну тр жи шта Цр не 
Го ре, и кад се Пре нос одво ји у по себ но ак-
ци о нар ско дру штво, та функ ци ја тре ба да 
оста не још ду го у окви ру ње га, ра ди ефи-
ка сни јег и јед но став ни јег функ ци о ни са ња 
док се ства ри не ухо да ју, па тек он да да се 
са гле да да ли Опе ра то ра тр жи шта уоп ште 
тре ба из два ја ти из Пре но са.

- То ни је су прот но ди рек ти ва ма ЕУ, по 
ко ји ма и на кон одва ја ња Пре но са, Опе ра тор 
тр жи шта мо же ту да оста не, а ствар је за ко-
но дав ца и ње го ве од лу ке ка ко ће се то ор га-
ни зо ва ти, ка же Ђу ка но вић и до да је: 

- Те три ли цен це, са ме по се би, фак тич-

ки об у хва та ју све – од тех нич ког упра вља-
ња си сте мом, пре ко упра вља ња бу ду ћим тр-
жи штем до одр жа ва ња ова ко ком плек сног 
си сте ма као што је пре но сна мре жа са свим 
тра фо ста ни ца ма и при па да ју ћим да ле ко во-
ди ма. Уз то, оне има ју сво јих спе ци фич но-
сти и ни је су до кра ја пре ци зне, али у окви ру 
њих Пре нос ис пу ња ва за да те дје лат но сти.

Ђу ка но вић да ље ка же да су у овом мо-
мен ту ак ту ел ни је ли цен ци ра не дје лат но сти 
“Опе ра то ра мре же” и “Пре но са енер ги је”, 
али се вр ше при пре ме и за ис пу ња ва ње 
дје лат но сти “Опе ра то ра тр жи шта”, што је 
по ве за но и са да ту мом отва ра ња тр жи шта у 
Цр ној Го ри. Те при пре ме се огле да ју у оспо-
со бља ва њу и еду ка ци ји ка дро ва, ко је ће до-
би ти на ин тен зи те ту ку по ви ном ин фор ма ци-
о ног си сте ма, пла ни ра ном за ову го ди ну.

Да кле, ва жност и сло же ност ове про бле-
ма ти ке да ла је Пре но су по себ но мје сто у 
окви ру про це са ли бе ра ли за ци је тр жи шта 
ко ји је по чео прав ним раз два ја њем Елек тро-
при вре де, за кљу чу је Зо ран Ђу ка но вић. 

Он сма тра да је код прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ бит но зна ти да наш За кон, ко ји је 
чак оти шао ис пред слич них за ко на у не ким 
зе мља ма Европ ске Уни је, у овом мо мен ту 
ни је зах ти је вао вла снич ко раз два ја ње Елек-
тро при вре де, не го, при је све га, и је ди но 
прав но раз два ја ње, пр во функ ци о нал но, а 

за тим и прав но. У том раз два ја њу, по ње му, 
Пре нос но си ве ли ку од го вор ност за функ ци-
о ни са ње елек тро е нер гет ског си сте ма, јер 
са мо раз два ја ње, на кон пот пи си ва ња Спо-
ра зу ма о енер гет ској за јед ни ци, мо ра да за-
до во љи све усло ве из Ди рек ти ве Европ ске 
уни је, по што су тим пре ци зним спо ра зу мом 
пре у зе те оба ве зе ко је ће, не ма ди ле ме, Елек-
тро при вре да мо ра ти да ис пу ни.

Си гур ност си сте ма 
не сми је би ти угро же на

 

В ла да као вла сник ЕПЦГ је то до бро 
са гле да ла и За кључ ци ма оба ве за ла 

Елек тр при вре ду да убр за ак тив но сти на 
прав ном раз два ја њу, ка же Ђу ка но вић су ге-
ри шу ћи да тре ба има ти у ви ду да је прав но 
раз два ја ње ве о ма сло жен про цес у ко јем је 
ва жно да се ис пу не ди рек ти ве, али је ипак 
нај ва жни је да ни у јед ном мо мен ту не сми-
је би ти угро же на си гур ност ра да си сте ма и 
снаб ди је ва ња по тро ша ча у Цр ној Го ри. У 
то ме је уло га Пре но са ве о ма спе ци фич на, 
јер Пре нос, као што је по зна то, по ве зу је све 
цје ли не и све дје ло ве Елек тро при вре де и у 
том сми слу пред ста вља ср це си сте ма. 

По ред ова два бит на усло ва, ди рек тор 
Пре но са сма тра да је за Ком па ни ју ве о ма 
ва жно да се на пра ви еко ном ски и енер гет-
ски мак си мал но оп ти ми зо ван си стем у ко ме 
ће се тро шко ви све сти на ми ни мум и та ко 
обез би је ди ти ефи ка сност сва ког ди је ла по-
себ но, а да се, с дру ге стра не, из ву ку нај ве-
ћи мо гу ћи ефек ти из си сте ма у ви ду бу ду ће 
тр го ви не енер ги је на ли бе ра ли зо ва ном тр-
жи шту у окру же њу. 

- О овим ве о ма ком плек сним пи та њи ма 
во ди ра чу на Ко ор ди на ци о но ти је ло ЕПЦГ, 
ка же он оцје њу ју ћи да су Од бор ди рек то ра 
и ме наџ мент ЕПЦГ у рје ша ва њу ове про-
бле ма ти ке да ле ко од ма кли од пр вих на цр та 
ела бо ра та.

- Нај ва жни је у све му то ме је да Пре нос, 
као дио ко ји упра вља си сте мом и има по себ-
ну уло гу да тран сак ци ја пре но ше ња ди је ла 
упра вља ња у тех нич ком сми слу на дру ге 
дје ло ве, про ђе без на ру ша ва ња си гур но сти 
снаб ди је ва ња и сма ње ња оп ти мал ног ра да 
си сте ма, о че му се мо ра во ди ти ра чу на, 
по себ но за то што су ро ко ви ве о ма крат ки. 
При то ме, и уго во ри ко је Пре нос мо ра да на-

РАЗ ГО ВОР СА ЗО РА НОМ ЂУ КА НО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ ФЦ ПРЕ НОС

Посебно мјесто Преноса Посебно мјесто Преноса 
у свијетлу директива ЕУ у свијетлу директива ЕУ 

и домаћег законодавстваи домаћег законодавства

Зоран Ђукановић
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пра ви да би си стем си гур но функ ци о ни сао 
су ве о ма сло же ни и у то ме се ни је да ле ко 
од ма кло, иако су и стра ни кон сул тан ти ви-
ше пу та до ла зи ли да пру же по моћ по том 
пи та њу. Уз све то, до кра ја ове го ди не има-
мо и отва ра ње тр жи шта, ко је је тре ба ло да 
бу де 1. ја ну а ра 2008, та ко да ће за и ста би ти 
пу но од го вор ног по сла, јер је ве о ма те шко 
спро ве сти ове ак тив но сти на на чин ко ји не-
ће ре ме ти ти рав но те жу у ци је лом си сте му, 
ка же Ђу ка но вић.

По себ на уло га Пре но са 

К а ко ди рек тор са да шње ФЦ Пре нос ви-
ди функ ци о ни са ње бу ду ћег ДОО Пре-

нос, ко је ће већ у I фа зи ре струк ту ри ра ња 
до би ти Од бор ди рек то ра, пи та ли смо пр вог 
чо вје ка ове цје ли не.

- На пра вље на је раз ли ка из ме ђу дру шта-
ва са огра ни че ном од го вор но шћу ко је ће 
фор ми ра ти Елек тро при вре да и са мог Пре-
но са ко ји ће, за раз ли ку од оста лих ДОО, је-
ди ни до би ти Од бор ди рек то ра и вла снич ки 
се одво ји ти до кра ја 2008. го ди не, што је, 
прак тич но, сју тра.

- Тај Од бор ди рек то ра мо ра ће пр во да са-
гле да ком плек сност уло ге Пре но са у ЕЕС-у 
од ко је фак тич ки за ви си функ ци о ни са ње тр-
жи шта у Цр ној Го ри, а у пре о ста лих 9 мје се-
ци да оба ви тран сфор ма ци ју ДОО Пре нос 
у АД Пре нос, што је ко рак ви ше у од но су 
на прав но одва ја ње, јер је то у ства ри вла-
снич ко одва ја ње, чи ме ће се фак тич ки за до-
во љи ти тзв. па кет 3 Европ ских ди рек ти ва, 
ко ји још ни је ни усво јен, а по ко јем Пре нос 
тре ба да се и вла снич ки одво ји од остат ка 
Елек тро при вре де, што се у овом мо мен ту и 
не по ми ње за дру ге дје ло ве ЕПЦГ, об ја шња-
ва Ђу ка но вић ука зу ју ћи да се тај про цес до-
жи вља ва као дан ка да ће отво ре но тр жи ште 
по че ти од јед ном да функ ци о ни ше, што је 
по гре шно, јер то ни је мо гу ће.

- У ства ри, да ном отва ра ња тр жи шта 
по че ће да се ства ра ју си стем ски усло ви код 
“Опе ра то ра си сте ма” и код “Опе ра то ра тр-
жи шта” да по тро ша чи од ре ђе них про фи ла 
мо гу, уко ли ко же ле, од тог да на, да иза ђу 
из та риф ног си сте ма и да са ми на ба вља ју 
енер ги ју, а то под ра зу ми је ва огро ман број 
рад њи ко је тре ба оба ви ти у сми слу ба лан си-
ра ња си сте ма и обез бје ђи ва ња си гур но сти 
ње го вог ра да, па све до об ра чу на енер ги је 
код опе ра то ра тр жи шта и са мог про ме та и 
ре ги стро ва ња уго во ра, све те прет по став ке 
мо ра ју би ти ис пу ње не до до но ше ња од лу ке 
о отва ра њу тр жи шта, ка же он.

- Та кву уло гу Пре но са мо ра ће да са гле-
да и Од бор ди рек то ра, јер су ро ко ви ко је 
смо мо ра ли ис пу ни ти, мал те не, већ за на ма. 
При то ме, тре ба оства ри ти основ ну функ ци-
ју ко ју Пре нос има и ко ја се ис ти че у свим 
би знис пла но ви ма - да се не сми је угро зи-
ти оства ре ње Елек тро е нер гет ског би лан са 

Цр не Го ре. Пре нос, да кле, по ред свих ових 
функ ци ја ко је су ком плек сне, ка ко са ста-
но ви шта ре гу ла ти ве, та ко и са ста но ви шта 
опе ра тив них рад њи, мо ра да стал но во ди ра-
чу на о сво јој основ ној функ ци ји – пре но су 
ком плет не енер ги је за по тре бе цр но гор ских 
по тро ша ча и пре но су оног ди је ла енер ги је 
ко ји су сјед ни си сте ми зах ти је ва ју од нас ра-
ди за до во ља ва ња по тре ба дру гих си сте ма. 

- Мо рам ре ћи да у ду гом пе ри о ду ни је 
би ло про бле ма у оба вља њу те функ ци је, ко-
ја је вр ше на мак си мал но до бро, та ко да ни је 
би ло ве ли ких про бле ма код по тро ша ча због 
ква ро ва у пре но сној мре жи, на гла сио је ди-
рек тор Пре но са.

Но ва сли ка елек тро при вред ног 
по слов ног си сте ма 

Н а пи та ње ка кав је ње гов ути сак, од-
но сно ка ко оцје њу је На црт ела бо ра-

та Ма кро ор га ни за ци ја прав но раз дво је не 
Елек тро при вре де-
са ста но ви шта Пре-
но са, Ђу ка но вић је 
ка зао:

- Елек тро при-
вре да је, сход но 
ди рек ти ва ма ЕУ и 
за кључ ци ма Вла де 
као ве ћин ског вла-
сни ка, про це си ма 
ко ји се де ша ва ју у 
окру же њу и ци је лој 
Евро пи, фор ми ра-
ла Ко ор ди на ци о но 
ти је ло и кре ну ла у 
при пре му ма кро ор-
га ни за ци о не ше ме 
ко ја тре ба да да 
но ву сли ку овог 
по слов ног си сте ма 
ко ји ће омо гу ћи ти 
си гур но и по у зда-
но снаб ди је ва ње 
ку па ца, енер гет ску 
и фи нан сиј ску оп ти-
ми за ци ју уз по што-
ва ње на ве де них 
прин ци па. 

Рад на гру па је 
већ при пре ми ла 
ма те ри јал ко ји је об у хва тио све сег мен те, 
при че му је ан га жо ван и Ин сти тут “Хр во је 
По жар” за струч ну ре ви зи ју, до пу ну и раз-
ра ду тог ма те ри ја ла, од но сно са гле да ва ње 
мо гу ћих сла бих та ча ка у функ ци о ни са њу 
си сте ма, јер је ри јеч о ве о ма ком плек сном 
про бле му. 

У овом мо мен ту је, из угла Пре но са, нео-
п ход но да ма тич но дру штво ЕПЦГ бу де но-
си лац од ре ђе них стра те шких функ ци ја јер 
се ра ди о ве о ма ком пли ко ва ном пре ла зном 
пе ри о ду у ко ме тре ба омо гу ћи ти оп ти ми за-

ци ју си сте ма, али и при хва та ње од го вор но-
сти за снаб ди је ва ње свих ку па ца у Цр ној 
Го ри, јер но во фор ми ра на дру штва са огра ни-
че ном од го вор но шћу са ма за се бе не мо гу 
ни кад би ти ја ка као ма тич но дру штво у ко-
јем би оста ле оне фун ци је ко је се од но се на 
ци је ли си стем и ње го ву оп ти ми за ци ју. Но ва 
ор га ни за ци о на ше ма ће се, пак у прак си, вје-
ро ват но до ра ђи ва ти, иако ни је су из ми шља на 
не ка но ва рје ше ња, већ се ишло на при мје ну 
оних за ко ја по сто је ис ку ства у окру же њу, 
на рав но уз ува жа ва ње спе ци фич но сти при-
ли ка у Цр ној Го ри и цр но гор ском елек тро е-
нер гет ском си сте му, ка же Ђу ка но вић.

Успје шно оба вље ни сви по сло ви

П о ред ак тив но сти и по сло ва, ве за но за 
ре гу ла ти ву у про це су ре фор ме енер гет-

ског сек то ра, Пре нос је ре дов но ис пу ња вао 
оба ве зе на ре а ли за ци ји елек тро е нер гет ског 
би лан са и мо гу ре ћи да смо ве о ма за до вољ-

ни на чи ном на ко ји смо то од ра ди ли. По гон-
ска спрем ност обје ка та пре но сне мре же у ци-
је лом том пе ри о ду је би ла на ви со ком ни воу. 
То ком 2007. го ди не оба вље ни су и сви пред-
ви ђе ни ре монт ни ра до ви и дру ги по сло ви те-
ку ћег одр жа ва ња, а за хва љу ју ћи мо бил но сти 
еки па ни је би ло ве ћих про бле ма у снаб ди је-
ва њу по тро ша ча чи ји би се узрок тра жио у 
пре но сној мре жи. Па ра лел но с тим од ви ја ли 
су се ра до ви на упра вља њу си сте мом из Дис-
пе чер ског цен тра на уоби ча је ни на чин и све 
је до бро функ ци о ни са ло, као, уоста лом, и ра-

ЦЈЕ ЛИС ХОД НО РЈЕ ШЕ ЊЕ: СТРА ТЕ ШКЕ 

ФУНК ЦИ ЈЕ МА ТИЧ НОМ ДРУ ШТВУ
- Чи ни се пот пу но при род-

ним да стра те шке функ ци је но-
си ма тич но дру штва које ће као 
вла сник свих дру гих дру шта ва 
са огра ни че ном од го вор но шћу 
укљу чу ју ћи и ДОО Пре нос, без 
об зи ра на чи ње ни цу да ће оно 
има ти свој Од бор ди рек то ра, 
има ти ту сна гу да кроз раз не ак-
те обез би је ди што јед но став ни ји 
и лак ши пре ла зак на но ви си стем 
фун ци о ни са ња. Тре ба зна ти, то 
ни је фра за, да је елек тро е нер гет-
ски си стем ве о ма ком плек сан у 

свим дје ло ви ма по сло ва ња и да су огром не по сље ди це за ње га, 
али и за ци је лу др жа ву уко ли ко се на пра ви би ло ка ква гре шка . 
За то, по на шем ми шље њу, овај на чин ор га ни зо ва но сти са ма тич-
ним дру штвом на вр ху обез б је ђу је дви је основ не ства ри: си гур-
ност снаб ди је ва ња ку па ца као и енер гет ску и фи нан сиј ску оп ти-
ми за ци ју, уз ис по што ва ње ди рек ти ва Европ ске уни је. Ова ше ма 
ће зах ти је ва ти од ре ђе не про мје не, ве за но за ли цен це и још не ке 
ак те, али оне ни је су ве ли ке у од но су на про мје не ко је се де ша ва-
ју у по слов ном си сте му и са мој ор га ни за ци ји упра вља ња елек-
тро е нер гет ским си сте мом, те на чи ну бу ду ћег ра да. 

То ће, у ства ри, омо гу ћи ти отва ра ње тр жи шта у ре ла тив но 
крат ком ро ку уз по што ва ње свих дру гих про пи са.

ФЦ ПРЕНОС
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ни јих го ди на. Ка ко се по пра вља фи нан сиј ска 
си ту а ци ја у Пред у зе ћу, све су ве ћа ула га ња и 
у ове аспек те одр жа ва ња, та ко да ова функ ци-
о нал на цје ли на уред но ис пу ња ва сво ју уло гу 
пре но са ел. енер ги је за све по тро ша че у Цр-
ној Го ри, оцје њу је ди рек тор.

Раз вој - као но ва функ ци ја 

Ш то се ти че раз во ја пре но сне мре же, 
он је пр во ис та као да је Пре нос у 

овим тран сфор ма ци ја ма до био до ста но вих 
функ ци ја, тј. да је по ред упра вља ња тр жи-
штем за ко је има ли цен цу, до био и по сло ве 
раз во ја пре но сне мре же ко ји су ра ни је би ли 
цен тра ли зо ва ни, тј. на ни воу ЕПЦГ. Сто га 
је по кре нут чи тав низ про је ка та у пре но-
сној мре жи ко ји има ју за циљ да ри је ше 
нека уска гр ла и по ве ћа ју по у зда ност у по је-
ди ним ре ги о ни ма у Цр ној Го ри, ка же он. 

- На и ме, и по ред то га што смо пре ко кре-
ди та Европ ске ин ве сти ци о не бан ке у на ше 
објек те угра ди ли опре му у ври јед но сти од 
ско ро шест и по ми ли о на еура углав ном на 
При мор ју, ин тен зи ван раз вој под го рич ке 
и при мор ске ре ги је већ до во ди до то га да 
ће би ти по тре бан ин тен зи ван раз вој и пре-
но сне мре же, од но сно оног ди је ла ко ји се 
ба ви пре но сом енер ги је цр но гор ским по тро-
ша чи ма, јер већ у то ме има про бле ма због 
све број ни јих за хтје ва за сна гом но вих ве ли-
ких ком плек са и обје ка та ко ји се пла ни ра ју 
на овим под руч ји ма. Тем по ра ста по тро шње 
је ве ћи од оно га ко ји се мо гао ра ни је пла ни-
ра ти и прет по ста вити, јер се ин ве сти ци о ни 
бум у сред њој и ју жној ре ги ји мо ра од ра зи-
ти на пре но сну мре жу. За то се на сто ји да 
се за јед но са дру гим дје ло ви ма или са мо-
стал но, уоче оне тач ке ко је ће пр во по ста ти 
кри тич не и да се ту усмје ре бу ду ћи раз вој ни 
про јек ти, оцје њу је Ђу ка но вић на во де ћи да 
су у овом тре нут ку ак ту ел ни про јек ти ре-
кон струк ци је и про ши ре ња тра фо ста ни ца 
у Мој ко ва цу и Ан дри је ви ци и РП у Ри ба-
ре ви ни у ко јем ће се угра ди ти ве за 400/110 
kV, док се у глав ном гра ду вр ше при пре ме 
за по ди за ње пре но сног ка па ци те та ТС Под-
го ри ца 4, ко је ће се оба ви ти за јед но са ФЦ 
Ди стри бу ци ја, а за по че те су и пр ве ак тив но-
сти на при пре ми ТС Под го ри ца 6. У то ку 
је рје ша ва ње имо вин ско-прав них од но са 
за из град њу но вог ин тер ко нек тив ног да ле-
ко во да Ти ра на – Под го ри ца, као и но вих 
обје ка та у Бо ки ко тор ској: ДВ Ко тор-Ти ват 
и ТС 110/35 kV Ко тор, чи јом из град њом ће 
се ко нач но ри је ши ти снаб ди је ва ње овог гра-
да ел. енер ги јом. Да кле, фак тич ки са истим 
бро јем љу ди ко је смо има ли и ра ни је, по ред 
те ку ћег одр жа ва ња, ве о ма се ин тен зив но ра-
ди и на раз во ју пре но сних обје ка та. 

 Раз вој си сте ма упра вља ња

П а ра лел но са на ве де ним, у Дис пе чер-
ском цен тру се раз ви ја и Си стем упра-

вља ња елек тро е нер гет ским си сте мом, а у 
то ку је уса вр ша ва ње софт ве ра и по ди за ње 
њи хо ве по у зда но сти, па се ове го ди не ра ди 
лак шег про це са отва ра ња тр жи шта и ко му-
ни ка ци је са су сјед ним си сте ми ма у по гле ду 
раз мје не тзв. во зних ре до ва, пла ни ра и ку по-
ви на но вог ЕСС софт ве ра ко ји се при мје њу-
је у ве ћем ди је лу Евро пе. Та ко ђе су по че ле 
ак тив но сти за ку по ви ну софт ве ра за Опе ра-
то ра тр жи шта 
ко ји ће омо гу-
ћи ти отва ра ње 
тр жи шта у Цр-
ној Го ри, та ко 
да фак тич ки 
има мо три сег-
мен та раз во ја. 

Ђу ка но вић 
је по себ но ис-
та као да је Пре-
нос по чео да 
раз ви ја те ле ко-
му ни ка ци о ни 
си стем, што је 
до ве де но до сте пе на да је об ја вљен тен дер 
по про це ду ра ма Свјет ске бан ке за ку по ви ну 
до зем них ужа ди са оп тич ким OPGW ка блом 
ко ји тре ба да омо гу ћи по ве зи ва ње ве ћег ди-
је ла ЕЕС Цр не Го ре и оп штин ских цен та ра 
у је дин ствен те ле ко му ни ка ци о ни си стем из-
у зет них пер фор ман си. С тим у ве зи, већ је 
при пре мљен и тен дер за ку по ви ну опре ме ко-
ја се мо ра угра ди ти у тра фо ста ни це, а пла ни-
ра се да пр ви ра до ви на том про јек ту за поч-
ну по ло ви ном ав гу ста ове го ди не, јер то ком 
2008. тре ба да се угра ди по ло ви на од укуп не 
ду жи не, од но сно око 210 км, а 2009. пре о ста-
лих 220 км, да би се на тај на чин за о кру жио 
те ле ко му ни ка ци о ни си стем за по тре бе Елек-
тро при вре де, што ће би ти огром на про мје на. 
Исто та ко, пла ни ра се да се ис ко ри сти мо гућ-
ност ко ју да је ли цен ца да ЕПЦГ као до пун-
ску ак тив ност вр ши из да ва ње ви шка ка па ци-
те та за ин те ре со ва ним ком па ни ја ма од ко јих 
су се не ке већ ја вља ле и ин те ре со ва ле ка да 
ће мо ћи да ра чу на ју на те пре но сне те ле ко му-
ни ка ци о не ка па ци те те. 

Но ва ор га ни за ци ја 
и си сте ма ти за ци ја

Д и рек тор Пре но са сма тра да ће се све 
ове про мје не на ма кро ни воу мо ра ти 

од ра зи ти и на ор га ни за ци ју и си сте ма ти за-
ци ју рад них мје ста у овој цје ли ни, па ка же:

-Са ма чи ње ни ца да се до би ја ју но ве 
функ ци је и да се Пре нос оса мо ста љу је, пр-
во као ДОО, а он да је ди ни у Елек тро при вре-
ди као АД, по За ко ну на ме ће по тре бу пра-
вље ња но ве ор га ни за ци је. У скла ду с тим су 
и по че ле ак тив но сти на при пре ми те но ве 
ор га ни за ци је ко ја ће у пр вој фа зи би ти ор га-
ни за ци ја дру штва са огра ни че ном од го вор-
но шћу, али ће се при то ме има ти у ви ду да 
ће Пре нос од 1. ја ну а ра 2009. го ди не би ти 

ак ци о нар ско дру штво, од но сно вла снич ки 
одво јен од Елек тро при вре де. Већ су ус по-
ста вље ни основ ни мо де ли те ор га ни за ци је 
на ни воу ме наџ мен та ове ФЦ, а пред сто ји 
при пре ма ор га ни за ци је по ду би ни, при че-
му се мо ра има ти у ви ду да Пре нос оста је 
ре гу ли са на дје лат ност. 

Ка да је ри јеч о но вој ор га ни за ци ји, тре-
ба ис та ћи бит ну чи ње ни цу да ће Ре гу ла тор-
на аген ци ја, као парт нер ко ји се у све му 
ово ме мо ра ува жа ва ти, фак тич ки на ли бе ра-
ли зо ва ном тр жи шту, на ко јем Пре нос оста-
је ре гу ли са на дје лат ност, уви јек вр ши ти 
про цје ну при зна тих тро шко ва, од но сно при-
зна тог при хо да ко ји ће укљу чи ва ти у бу дућ-
но сти и не ки до са да ре гу ли са ни про фит и 
од ре ђе ни по врат на ин ве сти ци је. По ред то-
га, Ре гу ла тор на аген ци ја тра жи и до ста вља-
ње про гра ма по ве ћа ња ефи ка сно сти фир ме 
ко ји под ра зу ми је ва ју сма ње ње од ре ђе них 
тро шко ва, укљу чу ју ћи и тро шак по осно ву 
рад не сна ге. За то тре ба има ти у ви ду да ће 
све од лу ке ко је се до но се на ни воу ме наџ-
мен та и Од бо ра ди рек то ра са да шњег и бу-
ду ћег Пре но са мо ра ти ува жи ти чи ње ни цу 
да је ре гу ла тор тај ко ји по сљед њи да је суд 
о оно ме што се тра жи, по чев од за хтје ва за 
та ри фе, бро ја рад ни ка, те до зво ље них тро-
шко ва за ра да рад ни ка. 

Ма ње пре ко број них 
не го у дру гим цје ли на ма

Н аш са го вор ник је ми шље ња да је 
Пре нос у од но су на дру ге дје ло ве 

Елек тро при вре де у бла гој пред но сти, за то 
што је ви шак за по сле них, ко ји еви дент но 
по сто ји у овој ФЦ, мно го ма њи не го у дру-
гим дје ло ви ма ЕПЦГ. У овој го ди ни, ка ко 
је од лу че но на ни воу Елек тро прир ве де, 
Пре нос тре ба да сма њи број за по сле них за 
3 од сто, што је све га 7-8 рад ни ка. Ка ко је у 
то ку ак ци ја от ку па рад них мје ста, оче ку ју 
се од ре ђе ни ре зул та ти у том до ме ну. По сто-
ји та ко ђе и при род ни од лив за по сле них, а 
у слу ча ју да, и по ред то га, бу де од ре ђе них 
про бле ма са ви шком рад ни ка, то ће се ри је-
ши ти кроз ква ли те тан со ци јал ни про грам, 
у окви ру Елек тро при вре де. Уоста лом, по-
сто ји и Ко лек тив ни уго вор ко ји пру жа од ре-
ђе ну за шти ту рад ни ци ма ко ји ће се, на рав-
но, по што ва ти, ма да тре ба оче ки ва ти да се 
кра јем го ди не, ка да се Пре нос вла снич ки 
одво ји, до не се по се бан по је ди нач ни ко лек-
тив ни уго вор овог ак ци о нар ског дру штва, 
што ће, при је све га, за ви си ти од Син ди ка та. 
Уко ли ко и бу де та ко, он ће си гур но би ти у 
ду ху са да шњег Ко лек тив ног уго во ра ЕПЦГ, 
јер ће се кроз стал ну ко му ни ка ци ју уви јек 
тра жи ти рје ше ња ко ја ће би ти у ин те ре су 
по ве ћа ња ефи ка сно сти Пред у зе ћа, али и за-
шти те рад ни ка, ре као нам је на кра ју Зо ран 
Ђу ка но вић, ди рек тор ФЦ Пре нос.

Раз го ва ра ли:
Ж. Ћет ко вић и Б. Ми тро вић

ФЦ ПРЕНОС
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У ХЕ "Пива"  ускоро треба да започне 
изузетно важан и обиман посао на ре ви-

та ли за ци ји и оспо со бља ва њу пре ко три де це-
ни је ста рог по стро је ња за но ви про из вод ни 
ци клус. Наиме, како нас је средином фебруара 
обавијестио директор Драган Чизмовић, у овом 
производном објекту пла ни ра ју да за поч ну дру-
гу фа зу Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за-
ци је опре ме и обје ка та, којим је поред ефеката 
по ве ћа ња по гон ске спрем но сти и си гур но сти 
Елек тра не, пред ви ђе на и мо гућ ност по ве ћа ња 
сна ге сва три агре га та.

Ре а ли зација II фа зе Про јек та 
из кре ди та ње мач ке KfW Бан ке

И ма ју ћи у ви ду да ће дру га фа за Про јек та, 
чи ја је пр ва фа за за по че та 2004. го ди не дје-

ли мич но још у то ку, ре а ли зо ва ти из кре ди та ње-
мач ке KfW Бан ке, Елек тро при вре да Цр не Го ре 
је, у скла ду са про це ду ром ове бан ке, по кре ну ла 
по сту пак за из бор Не за ви сног кон сул тан та.

У том сми слу, као што је по зна то, на пра вљен 
је Про јект ни за да так за из бор кон сул тан та за пру-
жа ње услу га за при пре му и ре а ли за ци ју дру ге фа-
зе Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ 
“Пи ва”, због че га је у 2006. го ди ни рас пи сан јав ни 
по зив за из бор Кон сул тан та, ко ји је по ни штен јер 
је фи нан сиј ска по ну да би ла из над рас по ло жи вог 
бу џе та пред ви ђе ног за кон сул тант ске услу ге. 

Пошто је по ни ште н тен де р за из бор Кон сул тан-
та, ЕПЦГ је са Тен дер аген том (ко ји је ан га жо ван 
око спро во ђе ња тен дер ског про це са у скла ду са 
упут стви ма KfW Бан ке) из вр ши ла ко рек ци ју Тен дер-
ске до ку мен та ци је. Ко ри го ва ном до ку мен та ци јом је 
пред ви ђе но да се из бор Кон сул тан та из вр ши пре ма 

тен дер ској про це ду ри са прет ква ли фи ка ци јом. 
На но ви тен дер ко ји је об ја вљен 30. ав гу ста 

2007. го ди не у по ступ ку прет ква ли фи ка ци је су 
се кан ди до ва ле 4 ре но ми ра не фир ме. С об зи ром 
да су све при сти гле по ну де за до во љи ле усло ве 
тен де ра, ква ли фи ко ва ним по ну ђа чи ма је до ста-
вље на Тен дер ска до ку мен та ци ја. 

По сли је отва ра ња и 
ева лу а ци је тех нич ких по-
ну да 21. де цем бра 2007. го-
ди не, три фир ме су до би ле 
по тре бан број бо до ва, па 
су отво ре не и њи хо ве фи-
нан сиј ске по ну де, а по што 
су Ко ми си ја ЕПЦГ и Тен-
дер агент по је ди нач но и не-
за ви сно вред но ва ли фи нан-
сиј ске по ну де, из вр ше но је 
уса гла ша ва ње ре зул та та. 

- На кон ко нач не ева лу-
а ци је тех нич ких и фи нан-
сиј ских по ну да, као нај по-
вољ ни ји по ну ђач иза бран 
је Jo int Ven tu re Co len co 
Енер го про јект из Швај цар-
ске, са ко јим су пред став-
ни ци ЕПЦГ и КfW Бан ке 7. 
и 8. фе бру а ра 2008. го ди не 
во ди ли пре го во ре ко ји су 
успје шно за вр ше ни. Пот-

пи си ва њем Уго во ра са КfW Бан ком, иза бра ни 
Кон сул тант - JV Co len co Енер го про јект, оба ве-
зао се да рад на Про јек ту ре кон струк ци је и мо-
дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ за поч не 4. мар та 2008. 
го ди не, каже Чизмовић.

На осно ву Про то ко ла о фи нан сиј ској са рад-

њи, пот пи са ног 20. ју ла 2007. го ди не из ме ђу 
Вла де Фе де рал не Ре пу бли ке Ње мач ке и Вла де 
Цр не Го ре, па ра лел но са ак тив но сти ма на из бо-
ру Кон сул тан та, во ђе ни су пре го во ри пред став-
ни ка ЕПЦГ, Ми ни стар ства фи нан си ја и Ми ни-
стар ства за еко ном ски раз вој Вла де Цр не Го ре 
са пред став ни ци ма КfW-а у ци љу уса гла ша ва ња 
уго во ра по треб них за ре а ли за ци ју пр ве тран ше 
кре ди та у из но су од 16 ми ли о на €.

С тим у ве зи, КfW је у сеп тем бру 2007. го ди не 
до ста ви ла Вла ди Цр не Го ре рад не вер зи је Уго во ра 
о кре ди ту, фи нан си ра њу и Про јек ту, као и По себ-
ног Уго во ра, за ко је Вла да тре ба да бу де га рант.

Пре го во ри су тра ја ли од 23. ок то бра до 27. 
но вем бра 2007. го ди не, ка да су и уса гла ше на сва 
три по ме ну та уго во ра. 

Уго во р о кре ди ту, на који су 28. де цем бра 
2007. го ди не потпис ставили ЕПЦГ и КfW, пред-
ви ђа, из ме ђу оста лог, да пр ва тран ша кре ди та 
из но си 16 ми ли о на €, док ће ка ма та (ЕУРИ БОР 
ми нус мар жа) го ди шње из но си ти 0,8 од сто.

По Чи змо ви ће вим ри је чи ма, кре дит тре ба да 
се от пла ти у 20 јед на ких уза стоп них по лу го ди-
шњих ра та, по чев од шест мје се ци од спрем но сти 
за рад, али не ка сни је од пет го ди на на кон пр ве ис-
пла те, с тим што ће про ви зи ја на не ис ко ри шће ни 
дио из но са кре ди та из но си ти 0,25 од сто на го ди-
шњем ни воу, а про ви зи ја за ор га ни зо ва ње по сла 1 
од сто јед но крат но од из но са кре ди та.

Уго во ром о фи нан си ра њу и Про јек ту, ко јег су 
28. де цем бра 2007. го ди не пот пи са ли ЕПЦГ, Ми-
ни стар ство фи нан си ја Цр не Го ре и КfW, њемачка 
банка се обавезала да, као фи нан сиј ски до при нос, 
при ло жи ЕПЦГ до на ци ју од 1 ми ли он €.

По себ ни Уго вор, ко јег су, та ко ђе, 28. де цем-
бра 2007. го ди не пот пи са ле ЕПЦГ и КfW, та ко ђе 
пред ви ђа да се пред ра чун ска ври јед ност пр вог 
ди је ла дру ге фа зе ре кон струк ци је ХЕ „Пи ва“ у 
из но су од 22 ми ли о на €, фи нан си ра из кре ди та 
КfW–а (16 ми ли о на €) и до на ци ја КfW-а (1 ми ли-
он €), али и из сред ста ва ЕПЦГ (5 ми ли о на €), из 
ко јих ће се фи нан си ра ти тро шко ви ца ри не, так си 
и по ре за у Цр ној Го ри.

Спе ци фи ка ци ја ра до ва ко ји ће се оба ви ти у 
окви ру пр вог ди је ла дру ге фа зе ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ би ће утвр ђе на од 
стра не ЕПЦГ и КfW-а по сли је из вр ше них ис пи-
ти ва ња опре ме и гра ђе вин ских обје ка та Елек тра-
не, од но сно на кон из ра де Сту ди је из во дљи во сти 
са Идеј ним про јек том од стра не Кон сул тан та. 

Рок за за вр ше так ове фа зе ре кон струк ци је и мо-
дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ је 31. де цем бар 2013. го ди не.

Про је кат сни же ња 
ни воа до ње во де

У ци љу по ве ћа ња про из вод ње ХЕ Пи ва“, 
Елек тро при вре да Цр не Го ре А.Д. - Ник шић 

је 2007. го ди не са Енер го про јект - Хи дро ин же-
ње рин гом - Бе о град за кљу чи ла Уго вор за из ра ду 
Идеј ног про јек та и Сту ди је оправ да но сти сни же-
ња ни воа до ње во де у по стро је њу ове елек тра не.

На кон из ра ђе ног Идеј ног про јек та и Сту ди је 
оправ да но сти из вр ше на је њи хо ва ре ви зи ја, а у 
то ку је де фи ни са ње Про јект ног за дат ка за из ра-
ду Глав ног про јек та сни же ња ни воа до ње во де 
ХЕ “Пи ва”.                                         

 И.З.

ХЕ “ПИ ВА”

При пре ма за ре а ли за ци ју Про јек та При пре ма за ре а ли за ци ју Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је по стро је њаре кон струк ци је и мо дер ни за ци је по стро је ња

Драган Чизмовић

На кон ко нач не ева лу а ци је тех нич ких и фи нан сиј ских по ну да са но вог тен де ра 

од 30. ав гу ста 2007. го ди не, на ко ји су се кан ди до ва ле че ти ри ре но ми ра не фир ме, 

као нај по вољ ни ји по ну ђач иза бран је Jo int Ven tu re Co len co Енер го про јект из Швај-

цар ске, ко ји се уго во ром са ње мач ком KfW Бан ком оба ве зао да рад на Про јек ту 

ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ за поч не 4. мар та 2008. го ди не

ПРО ИЗ ВОД ЊА У 2007. ГО ДИ НИ ИС ПОД ПЛА НА

З бог ви ше мје сеч не су ше про из вод ња елек трич не енер ги је у ХЕ 
“Пи ва” је у 2007. го ди ни би ла је ма ња од пла на. У про шлој го ди ни 

је про из ве де но 522 ми ли о на и 972 хи ља да ки ло ват ча со ва, што је у 
од но су на го ди шњи план из но си ло 68,63од сто. Нај ве ћа мје сеч на про-
из вод ња у 2007. је оства ре на је у де цем бру (96 ми ли о на и 15 хља да 
kWh), а нај ма ња у ја ну а ру (4 ми ли о на и 932 хи ља де kWh).

Енер гет ска ври јед ност аку му ла ци о ног је зе ра на по чет ку 2008. го-
ди не од 226.970.000 kWh би ла је за 45,49 од сто ви ша од пла ни ра не.

По по да ци ма ко је нам је 18. фе бру а ра пре зен то вао ди рек тор 
Дра ган Чи змо вић, ХЕ “Пи ва” је у ја ну а ру 2008. го ди не, ка да је про-
сјеч ни до ток из но сио 79,01 м3/с, про из ве ла 89 ми ли о на и 66 хи ља да 
kWh елек трич не енер ги је, што из но си 98,96 од сто пла ни ра не про из-
вод ње у овом мје се цу.

До по ло ви не фе бру а ра 2008. у ХЕ “Пи ва” је про из ве де но 
153.763.000 kWh елек трич не енер ги је. Ко та Пив ског је зе ра је 15. фе-
бру а ра ове го ди не би ла на 645,53 м.н.м., што зна чи да је у аку му ла ци-
ји та да би ло 135 ми ли о на и 850 хи ља да kWh.

По ред по вољ них хи дро ло шких при ли ка сва три агре га та су у по-
гон ски ис прав ном ста њу.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

С об зи ром да смо у про шлом 
бро ју Ли ста об ја ви ли де-

та љан раз го вор са ди рек то ром 
ФЦ Ди стри бу ци ја Ми ро сла вом 
Вук че ви ћем о пер спек ти ва ма 
раз во ја овог ди је ла Пред у зе ћа и 
пла но ви ма ин ве сти ци о них ула-
га ња као нај бо љег на чи на ства-
ра ња ква ли тет не ди стри бу тив не 
мре же, овог пу та на мје ра нам је 
би ла да ис так не мо ве ли ке ак тив-
но сти ко је се од ви ја ју у Ди стри-
бу ци ји од по чет ка ове го ди не, о 
че му је опет нај ком пе тент ни ји 
да го во ри пр ви чо вјек ове функ-
ци о нал не цје ли не. Али, као и 
прошли пут, осим директора ФЦ, 
наши саговорници из Дистрибуције су били и 
његови први сарадници Гвозден Филиповић 
и Велимир Стругар који су изнијели податке 
и оцјене о инвестиционим захватима и 
активностима на новој организацији цјелине.

По зна то је, на и ме, да су ди стри бу тив ни 
објек ти у Цр ној Го ри у ло шем ста њу и да је 
због ду го го ди шњег не до вољ ног ула га ња, њи-
хо ва по гон ска спрем нос ве о ма огра ни че на. 
Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да се Ди стри бу ци ји у 
по сљед ње ври је ме при да је да ле ко ве ћи зна чај 
не го ра ни је и да јој је омо гу ће но по кре та ње 
број них ак тив но сти у ци љу по пра вља ња ова-
квог ста ња и ели ми ни са ња ве ли ке дис про пор-
ци је из ме ђу по тре ба по тро ша ча и мо гућ но сти 
си сте ма. Ве ћи на тих ак тив но сти од но си се и 
на сма ње ње гу би та ка ко ји ди рект но ути чу на 
по сло ва ње Дру штва.

За то ди рек тор Вук че вић и ка же да су гу би-
ци на ди стри бу тив ној мре жи и не мо гућ ност 
на пла те ра чу на од по је ди них по тро ша ча ве-
ли ки про блем ко ји оп те ре ће у је по сло ва ње 
ЕПЦГ, због че га се ње го вом рје ша ва њу мо ра 
све под ре ди ти.

Нео п ход но из мје шта ње 
мјер них мје ста

Н а и ме, иако су еки пе ди стри бу те ра ан-
га жо ва не на сва ко днев ном ис кљу че њу 

по тро ша ча са мре же због не пла ћа ња ра чу на 
за утро ше ну ел. енер ги ју, ве ли ки број ових 

по тро ша ча не до зво-
ља ва при ступ мјер ном 
мје сту, ко је је у ве ћи ни 
слу ча је ва у објек ти ма. 
Овај про блем ће се, пре-
ма ри је чи ма ди рек то ра 
Вук че ви ћа, де фи ни тив-
но ри је ши ти из мје шта-
њем бро ји ла на ли ни ју 
раз гра ни че ња из ме ђу 
јав ног и при ват ног вла-
сни штва, би ло на сту бу 
или у ор ма ру.

- То је ве о ма ва жно, 
јер је су шти на про бле ма 
елек тро ди стри бу ци ја 
при сту пач ност мјер ном 

мје сту ра ди ре дов ног и тач ног очи та ва ња бро-
ји ла и ис кљу чи ва ња по тро ша ча ко ји не пла ћа ју 
сво је ра чу не и ни је су од го вор ни пре ма Елек тро-
при вре ди. Та ко ће мјер но мје сто би ти под пот пу-
ном кон тро лом Ди стри бу ци је и по тро шач не ће 
мо ћи да ути че на ње га, ка же он и до да је да ће 
се у скла ду са тим у овој ФЦ уло жи ти мак си ма-
лан на пор да се у то ку ове го ди не за поч не ре кон-
струк ци ја око 200 тра фо ре о на и из мје шта ње 
мјер них мје ста у тим ре о ни ма, а за тим на пра ви 
план тих ак тив но сти и за на ред ну го ди ну, од но-
сно до кра ја ре а ли за ци је овог про јек та.

- Ис тра жи ва ња су по ка за ла да би из мје-
шта ње око 140 хи ља да бро ји ла у Цр ној Го ри 
ри је ши ло ве ћи ну про бле ма у ЕПЦГ, од но сно 
у Ди стри бу ци ји и Снаб ди је ва њу, јер се то 
укла па и у сље де ћу фа зу мо дер ни за ци је очи-
та ва ња по тро шње да љин ски, у окви ру ко јег 
је ре а ли зо ва но око 3800 бро ји ла у че ти ри цр-
но гор ске оп шти не, што је са мо дио у од но су 
на уку пан број од 100 хи ља да ових бро ји ла за 
ко је је Ди стри бу ци ја до би ла ли цен цу од про-
из во ђа ча, на во ди Вук че вић и твр ди да је то 
нај бо љи на чин да се про бле ми на пла те и гу би-
та ка ла ко ри је ше, а да ди стри бу те ри из бјег ну 
сва ки кон такт са по тро ша чи ма. Да љин ским 
очи та ва њем и да љин ским ис кљу че њем, уз 
софт вер ску по др шку ци је лом про јек ту, вр ло 
ла ко се ре а ли зу је по сао на ко јем је са да ан га-
жо ван ве ли ки број љу ди. На и ме,  у ври-
је ме очи та ва ња по тро шње број ни из вр ши о ци 
ко ји, ина че, ра де дру ге по сло ве, иду на те рен, 

што бло ки ра не ке нео п ход не днев не ак тив но-
сти. Са мо у Под го ри ци на овом по слу је сва-
ког мје се ца ан га жо ва но око 60 љу ди, од но сно 
пре ко двје ста у Цр ној Го ри.

- Ка ко и Снаб ди је ва ње има ве ли ке про-
бле ме са ду го ва њи ма по тро ша ча, и они би из 
овог МР цен тра мо гли да ва ти на ло ге за ауто-
мат ска ис кљу че ња са мре же, што би зна чи ло 
ква ли тет ви ше у ра ду - да се са ма њим бро јем 
из вр ши ла ца рје ша ва ју про бле ми ко ји нас оп-
те ре ћу ју и омо гу ћи Ди стри бу ци ји да на ефи-
ка сан на чин оба вља сво ју основ ну дје лат ност 
и окре не се раз во ју и ква ли тет ном одр жа ва њу 
мре же, ка же Вук че вић.

Кре ће ре а ли за ци ја 
Фран цу ског кре ди та

П ре ма ње го вим ри је чи ма, па ра лел но са 
овим ак тив но сти ма „иде“ ре а ли за ци ја 

тзв. Фран цу ског кре ди та и с тим у ве зи ће у 
мар ту по че ти ис по ру ка опре ме за тра фо ста-
ни це 10/0,4 kV, а не што ка сни је и опре ме за 
тра фо ста ни це 35/10 kV. Тре нут но се уз по моћ 
ин же ње ра из Про јект ног би роа ра де под ло ге 
ко је прет хо де из ра ди про је ка та за гра ђе вин ске 
и елек тро ра до ве за пет но вих тра фо ста ни ца 
35/10 kV ко је ће да се гра де, а пла ни ра на је 
и ре кон струк ци ја ТС Под го ри ца 3. Ура ђен је 
ди на мич ки план ре а ли за ци је овог зна чај ног 
по сла, об ја снио је ди рек тор Ди стри бу ци је. 

Наш са го вор ник се још јед ном освр нуо на из-
мје шта ње мјер них мје ста из ван објек та ре кав ши 
да се тре нут но вр ше пре гле ди по тра фо ре о ни ма 
ко ји ће се ре кон стру и са ти у Под го ри ци, Ник ши-
ћу и Це ти њу, и иден ти фи ку ју бро ји ла ко ја се на ла-
зе уну тар обје ка та. Прет по ста вља се да има око 
30 хи ља да мјер них уре ђа ја у овим тра фо ре о ни ма 
ко ји ће мо ра ти да се из мје сте, што ће се тач но 
утвр ди ти и на осно ву то га рас пи са ти тен де ри за 
на бав ку бро ји ла и раз вод них ор ма ра и тен де ри за 
из во ђе ње гра ђе вин ских и елек тро мон та жних ра-
до ва, а фир ме ко је до би ју по сао има ће оба ве зу да 
та бро ји ла и ин ста ли ра ју.

Ова ак тив ност је, пре ма ри је чи ма ди рек-
то ра Вук че ви ћа, по сље ди ца из ван ред них ре-
зул та та Пи лот про јек та да љин ског очи та ва ња 
по тро шње ко ји је им пле мен ти ран у од ре ђе не 
ре о не, што је до во љан раз лог да та кав си стем 
по ста не усво је на стра те ги ја раз во ја ове цје ли-
не, јер, ко ли ко год да ко шта, за Ди стри бу ци ју 
је он ис пла тив.

Пла ни ра на за мје на 
50 хи ља да бро ји ла

Г о во ре ћи о ре кон струк ци ји тра фо ре о на у 
три цр но гор ске оп шти не, ди рек тор Вук-

че вић је ис та као да се у том сми слу пред ви ђа 

ПРЕГНУЋА ЗА СТВАРАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ

Да љин ским очи та ва њем и Да љин ским очи та ва њем и 
ис кљу че њем до ма њих гу би та каис кљу че њем до ма њих гу би та ка

Мирослав Вукчевић

Пре ма ис тра жи ва њи ма, из мје шта ње око 140 хи ља да бро ји ла из обје ка та ри је ши-

ло би ве ћи ну про бле ма у Ди стри бу ци ји

По чи ње ис по ру ка опре ма за тра фо ста ни це из сред ста ва тзв. Фран цу ског кре ди та

Пла ни ра на ре кон струк ци ја 200 тра фо ре о на у три цр но гор ске оп шти не и за мје на 

50 хи ља да ста рих и не по у зда них мјер них уре ђа ја

Ли квид ност Елек тро при вре де омо гу ћа ва ре а ли за ци ју за цр та них пла но ва
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за мје на во до ва гдје су ма ли пре сје ци ра ди по-
бољ ша ња на па ја ња и си гур ни јег снаб ди је ва-
ња по тро ша ча. Де таљ но ће се, ка ко је ка зао, 
де фи ни са ти шта тре ба да се ура ди у сва ком 

ре о ну, а то је ве ли ки по сао. На и ме, про јек тант 
тре ба да иза ђе на ли це мје ста и спе ци фи ци ра 
све по треб не рад ње, на кон че га ће се ура ди ти 
тех нич ки про ра чу ни, па до ви на по на и др. 

По ред ових ак тив но сти, Вук че вић на во ди 
да ће ФЦ Ди стри бу ци ја у то ку ове и сље де ће 
го ди не за ми је ни ти 50 хи ља да ста рих бро ји ла 
код по сто је ћих по тро ша ча, што је та ко ђе ве-
ли ки по сао. Јер, има бро ји ла ста рих пре ко 40 
го ди на, са гре шка ма у мје ре њу, та ко да је нео-
п ход но да се та кви мјер ни уре ђа ји што при је 
за ми је не но вим.

Ве за но за про блем не мо гућ но сти на пла те ра-
чу на од по је ди них кон зу ме на та, јер не по ма жу 
ни уту же ња ни ис кљу че ња, ди рек тор је ка зао 
да су у овој ФЦ од лу чи ли да ан га жу ју екс тер ну 

фир му ко ја ће вје ро ват но ус пје ти да по стиг не бо-
љи ре зул тат и на те ре ну и код ин сти ту ци ја си сте-
ма ко је Елек тро при вре ди ни је су да ле по др шку. 
Тен дер је рас пи сан по чет ком фе бру а ра, а фир ма 
ко ја до би је по сао има ће оба ве зу да из вр ши де-
вет хи ља да ис кљу че ња у пе ри о ду од по ла го ди-
не. Елек тро при вре да те услу ге не ће пла ћа ти, јер 
ће се сред ства обез би је ди ти од так си за по нов но 
при кљу че ње ис кљу че них по тро ша ча. 

Наш са го вор ник се по том освр нуо и на са-
рад њу са ме наџ мен том пред у зе ћа, ре кав ши да 
се све ак тив но сти у ФЦ од ви ја ју у ко ор ди на ци-

ји са из вр шним ди рек то ром, с тим што Ди стри-
бу ци ја има „одри је ше не ру ке“ да ра ди оно што 
мо же у не ком ре ал ном вре мен ском ро ку. То 
омо гу ћа ва ап со лут на ли квид ност Елек тро при-

вре де и пла ћа ње свих оба ве за днев но, јер се 
ко нач но до шло на тај ни во. На и ме, ЕПЦГ има 
све ма ње оба ве за из прет ход ног пе ри о да по што 
су пла ће не број не фак ту ре ко је су ду го ста ја ле 
по фи о ка ма, и то на је дан си сте ма ти чан на чин. 
Пла ћа ње са да шњих уго во ра се од ви ја пре ма 
уго во ре ним оба ве за ма, ма да је пред ЕПЦГ пе-
ри од у ко јем ће има ти мно го оба ве за, с об зи ром 
да је рас пи са но до ста тен де ра, али она то мо же 
да кон тро ли ше и план ски ре а ли зу је, ре као је 
Ми ро слав Вук че вић.

Б.М.

У ФЦ Ди стри бу ци ја, пре ма ри је чи ма Гво зде-
на Фи ли по ви ћа, помоћника директора ове 

функционалне цјелине, тре нут но су у про це ду ри 
тен де ри у из но су од пет ми ли о на еура, и то: тен дер 
за ка бло ве и тен дер за тран сфор ма то ре у из но су од 
по ми ли он еура, тен дер за ком плет но мон ти ра не 
тра фо ста ни це по тех нич кој пре по ру ци, од ми ли он 
еура, као и тен дер за ка бло ве за ни ски на пон од 600 
хи ља да еура и тен дер за ка ми он ску ди за ли цу у из-
но су од 350 хи ља да еура. За не ке од њих про це ду ра 
је при кра ју и уско ро ће се при пре ми ти уго во ри, та ко да се мо же ре ћи да 
су у том ди је лу у по ре ђе њу са ци је на ма из прет ход не на бав ке до би је не 20 
од сто ни же ци је не, од но сно по ну де по по ме ну тим тен де ри ма ма ње су за 
ми ли он еура. Фи ли по вић об ја шња ва да се ра ди о то ме да је Елек тро при вре-
да пре по зна та као ко рек тан парт нер ко ји из вр ша ва сво је оба ве зе, та ко да, 
по ред до ма ћих ис по ру чи ла ца, до би ја и парт не ре из го то во свих зе ма ља из 
окру же ња, јер на тен де ри ма уче ству је све ве ћи број по ну ђа ча, што до при-
но си сма ње њу ци је на. Та утак ми ца из ме ђу по ну ђа ча опре ме за Елек тро при-
вре ду је, ка же он, стал но при сут на, та ко да ће се вр ло бр зо ви дје ти ње ни 
ре зул та ти, тј. ко ли ка је уште да у од но су на прет ход ни пе ри од.

Ште ди се, ина че, гдје год има про сто ра, и све по сло ве ко је мо гу ра де 
са ми, што ће на ро чи то до ћи до из ра жа ја то ком ре а ли за ци је тзв. Фран-
цу ског кре ди та у из но су од око 8,5 ми ли о на еура у ви ду опре ме ко ја 
ће се ис по ру чи ти Елек тро при вре ди, и 5 ми ли о на у ви ду гра ђе вин ских 
и елек тро мон та жних ра до ва. У ве зи с тим је и на бав ка ди за ли це ко ју 
тре нут но у Цр ној Го ри не ма ни јед на фир ма, а ко ја мо же ин тер вент но, у 
слу ча ју ква ра у тра фо ста ни ци, да на то ва ри тран сфор ма тор и да у ро ку 
од два или три са та от кло ни тран сфор ма тор ску је ди ни цу од 12,5 MVA 
у не кој од ло кал них ди стри бу ци ја. Ова ма ши на ће сво ју пра ву уло гу до-
би ти баш кроз ре а ли за ци ју по ме ну тог кре ди та, гдје тре ба мон ти ра ти 59 
тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, ко је су ком плет но скло пље не у бе тон ским ку-
ћи шти ма. Ди за ли ца, од но сно ка ми он са ди за ли цом од 150 то на ће тран-
спор то ва ти, уто ва ра ти, ис то ва ра ти, та ко да ће се та ин ве сти ци ја, пре ма 
про ра чу ни ма, у Ди стри бу ци ји ис пла ти ти у ро ку од го ди ну да на.

- И на бав ка во зи ла и све дру ге на бав ке вр ше не су ис кљу чи во на осно ву 
еко ном ске ана ли зе, ка же Фи ли по вић до да ју ћии да ће се у то ку ове и сље де ће го-
ди не цр но гор ским ди стри бу ци ја ма ис по ру чи ти бли зу 100 тра фо ста ни ца 10/0,4 
kV, ко ли ко је укуп но угра ђе но по сљед њих де се так го ди на. У скло пу Фран цу-
ског кре ди та тре ба да се из гра ди и пет ТС 35/10 kV и ре кон стру и ше 400 kV 
по стро је ње Под го ри ца 3. Опре ма је по че ла да при сти же, и већ у ма ју ће се ис по-
ру чи ти опре ма и за ПГ 3 у ко јој се ре кон стру и ше 10 ки ло волт но по стро је ње.

Упо ре до са овим ак тив но сти ма ра ди се и про јек то ва ње по ме ну тих тра-
фо ста ни ца 35/10 kV у Хер цег Но вом, Ко то ру, Бу дви, Це ти њу и Ник ши ћу, 
за ко је оп шти не тре ба да из да ју рје ше ње о ло ка ци ја ма. До по чет ка мар та 
рас пи са ће се тен дер за про јек то ва ње гра ђе вин ског ди је ла, на кон че га сли је-
ди из во ђе ње, док стиг не опре ма, та ко да ће се ре а ли за ци ја ове ак ти сно сти 
од ви ја ти пла ни ра ном ди на ми ком.

Наш са го вор ник је ис ко ри стио при ли ку да ис так не Одје ље ње за ко-
мер ци јал не по сло ве у ФЦ Ди стри бу ци ја, на че лу са Ми ром Но во сел, слу-
жбе ни ком за јав не на бав ке, у ко јем се од 1. ма ја про шле го ди не ра де сви 
тен де ри за ову ФЦ, у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма. За свој пре ци-
зан и стру чан рад у овом пе ри о ду у ко јем ни је дан тен дер ни је „пао“ због 
на ру ша ва ња про це ду ре или кр ше ња За ко на, за слу жу ју сва ку по хва лу.

П о ри је чи ма Ве ли ми ра Стру га ра, по моћ-
ни ка ди рек то ра Дистрибуције,тренутно 

је у овој функционалној цјелини ак ту ел на из-
ра да ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци је рад них 
мје ста. Рад на гру па је већ ура ди ла рад ни 
ма те ри јал пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји и 
на пра ви ла та бе лар ни при каз ти пич них и оста-
лих рад них мје ста. Са да се, ка ко је ка зао, че-
ка ма кро ор га ни за ци ја Елек тро при вре де ко ја 
тре ба да да  основ не смјер ни це за из ра ду тог 
ак та за ФЦ Ди стри бу ци ју, ко ји ће де фи ни са ти на чин функ ци о ни са-
ња ове цје ли не у но вој ор га ни за ци ји ЕПЦГ. За тим ће усли је ди ти 
из ра да ста ту та дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу под на зи вом 
Ди стри бу ци ја Цр не Го ре, као и пре гле да ор га ни за ци о не струк ту ре 
ко ји у ФЦ већ по сто ји у на цр ту. 

То зна чи, об ја шња ва Стру гар, да ће ова функ ци о нал на цје ли на 
би ти ор га ни зо ва на на сек тор ском прин ци пу, од но сно да ће се фор ми-
ра ти ја ки сек то ри по од ре ђе ним спе ци јал но сти ма у окви ру ди рек ци је 
у Под го ри ци и се дам ре ги о нал них цен та ра ко ји ће по кри ва ти по дви је 
или три оп шти не у Цр ној Го ри.

- Ова ква ор га ни за ци ја тре ба да по ве ћа ефи ка сност по сло ва ња у 
свим сег мен ти ма и до при не се функ ци о нал но сти ди стри бу тив не дје-
лат но сти у Цр ној Го ри, да би се мак си мал но ис по што ва ла ли цен ца 
ко ја је до би је на од Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку и ста вио ак це-
нат на ре а ли за ци ју те ли цен ци ра не дје лат но сти, од но сно ис по ру ку 
ел. енер ги је, план ски раз вој ди стри бу тив не мре же ра ди под ми ре ње 
по тре ба ак ту ел них и бу ду ћих по тро ша ча и обез бје ђе ње тач но сти мје-
ре ња, ка же Стру гар и до да је да Ди стри бу ци ја, као вла сник бро ји ла и 
и опе ра тор мјер ног си сте ма тре ба да има пот пу ну кон тро лу над бро ји-
ли ма, што зна чи да сва при кључ но мјер на мје ста мо ра ју би ти до ступ-
на, тј. на гра ни ци раз два ја ња јав не по вр ши не и при ват ног по сје да, 
те да се мо ра ус по ста ви ти мо де ран си стем упра вља ња и мје ре ња у 
Цр ној Го ри. У том сми слу су, на кон до но ше ња тех нич ких пре по ру ка 
за при кљу че ње по тро ша ча на ди стри бу тив ну мре жу, за мјер но мје-
сто и ти пи зи ран при кључ но мјер ни ор мар, по кре ну те ак тив но сти на 
рас пи си ва њу тен де ра за на бав ку но вих при кључ но мјер них ор ма ра, 
јер тре ба да се за ми је ни ве ли ки број ста рих бро ји ла, а ми је ња ће се 
и из мје шта ти и мјер ни уре ђа ји у 200 тра фо ре о на у елек тро ди стри бу-
ци ја ма Под го ри ца, Ник шић и Це ти ње ко ји тре ба да се ре кон стру и шу, 
што под ра зу ми је ва и уво ђе ње тих по тро ша ча у да љин ски си стем очи-
та ва ња и ис кљу че ња.

- Том ко ор ди ни ра ном ак тив но шћу се ба ви струч ни рад ни тим са ис-
ку ством и до брим ре фе рен са ма за тај по сао, од но сно ан га жу ју се и фа-
во ри зу ју љу ди ко ји су се по твр ди ли у од ре ђе ним спе ци јал но сти ма, ка же 
Стру гар, јер, по ње му, то тре ба да бу де основ за по зи тив ну се лек ци ју, не 
са мо ка дро ва, не го и иде ја, чи ји ће крај њи ре зул тат би ти све о бу хва тан 
раз вој Ди стри бу ци је и Елек тро при вре де Цр не Го ре.

ЕПЦГ ПО У ЗДАН ПАРТ НЕР АК ТУ ЕЛ НА ИЗ РА ДА 
НО ВЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

О д о  с а  д а  шњим 
ре зул та ти ма у 

ре а ли за ци ји ак ци је 
“Сви тро ши мо а ко 
пла ћа”, као и пла ни ра-
ним ак тив но сти ма ко је 
пред ста вља ју дио ду го-
роч не стра те ги је за сма-
ње ње ги би та ка, кра јем 
ја ну а ра раз го ва ра ли 
смо са Ра до ва ном Бу-
ла то ви ћем, ко ор ди на-
то ром рад не гру пе за 
гу бит ке ЕПЦГ.

На кон што је под-
сје тио да је у пр вих 
го ди ну да на спро во ђе ња ове и те ка ко зна-
чај не ак ци је, уште ђе но 164.663 МWh, од но-
сно да су гу би ци са 30,65 од сто, ко ли ко су 
из но си ли у пе ри о ду ок то бар 2005 - ок то бар 
2006, сма ње ни на 23,45 од сто за пе ри од од 
ок то бра прет про шле до ок то бра про шле 
го ди не, што је ве ли ки по мак, Ра до ван Бу-
ла то вић је ка зао да су гу би ци у де цем бру 
про шле го ди не за 7,04 од сто ве ћи од пла ни-
ра них, али и 4,58 од сто ма њи у од но су на 
де цем бар 2006. го ди не. На и ме, пре у зе то је 
269.072.221 кWh а ре а ли зо ва но 188.106.568 
ки ло ват са ти, што зна чи да су гу би ци из но си-
ли 80.965.653 кWh.

Ре дов на очи та ност 
по тро шње сма њу је гу бит ке

П ре ма ње го вим ри је чи ма, на по ве ћа-
ње гу би та ка ел. енер ги је у де цем-

бру у од но су на план ути цао је, при је све-
га, ма њи сте пен очи та но сти по тро ша ча у 
том мје се цу, од но сно у ци је лом зад њем 
квар та лу 2007. го ди не, јер је, на осно ву из-
вје шта ја ФЦ Снаб ди је ва ње, го то во 100 хи-
ља да по тро ша ча у но вем бру има ло по тро-
шњу ну ла кWh. Ути ца ло је та ко ђе по ве ћа-
ње пре у зе те ел. енер ги је за 11,22 од сто у 
од но су на исти пе ри од про шле го ди не и 
2,34 од сто у од но су на план, те ко рек ци-
је по осно ву пре чи та них ста ња у прет ход-
ном пе ри о ду и не бла го вре ме на уград ња 
мјер них уре ђа ја ко ји се Ди стри бу ци ји не 
ис по ру чу ју пре ма пла ну. 

Ипак су, ка же Бу ла то вић, 
оства ре ни гу би ци за про шлу 
го ди ну 6,31 од сто ма њи у од-
но су на 2006.и из но се 22,76 
од сто, што је за 1,08 од сто ви-
ше од пла на.

- Енер ги ја пре у зе та у 2007. 
је у од но су на план ма ња за 
129.794 МWh, а у од но су на 
2006. за 52.010 МWh, а ре а ли зо-
ва на енер ги ја је 126.955 МWh 
ма ња од пла ни ра не, а 110.415 
ме га ват са ти ве ћа у од но су на 
2006. го ди ну, док су гу би ци 
ма њи за 162.425 МWh , што је 
2.839 ме га ват са ти ви ше у од но-

су на план. 
За раз ли ку од до ма ћин ста ва ко ја су у 

укуп ној ре а ли за ци ји ел. енер ги је уче ство-
ва ла са 64,06 од сто, што је у од но су на 
2006. го ди ну ма ње за 1,21 од сто, уче шће 
оста лих ка те го ри ја по тро ша ча у 2007. го-
ди ни у од но су на прет ход ну је ве ће, па се 
мо же кон ста то ва ти да је ма ње уче шће до-
ма ћин ста ва у укуп ној ре а ли за ци ји ел. ен. 
ути ца ло на сма ње ње гу би та ка. 

- По да так да је ре а ли зо ва на енер ги ја у 
од но су на 2006. го ди ну ве ћа за 110.116.574 
МWh, и то на на чин што је у ви шој та ри фи 
ве ћа за 179.086.560 кWh, а у ма њој та ри фи 
ма ња за 68.969.986 кWh, на во ди на за кљу-
чак да је оства рен зна ча јан раст ан га жо ва-
не сна ге у ка те го ри ја ма по тро ша ча гдје се 
сна га мје ри, од но сно да ова кав рас по ред 
ре а ли за ци је у ви шој и ни жој та ри фи по ве-
ћа ва укуп ни при ход ком па ни је, ис та као је 
Бу ла то вић. 

ЕПЦГ на до бром пу ту
 

О н да ље на во ди да су од по чет ка ак-
ци је до кра ја 2007. го ди не гу би ци 

ел. енер ги је на ед мре жи зна чај но сма-
ње ни у од но су на прет ход ни пе ри од (са 
30,75 од сто на 24,51 од сто), што зна чи да 
је Елек тро при вре да на до бром пу ту да се 
из бо ри са тим ве ли ким про бле мом кроз 
овај ам би ци о зни и пер ма нен тан по сао 
про јек то ван за оба ра ње гу би та ка ис под 
20 про це на та, што је од кључ ног зна ча ја 

не са мо за функ ци о ни са ње ФЦ Ди стри бу-
ци ја, не го и ци је ле ком па ни је. 

По ред уво ђе ња у ба зу по да та ка код ФЦ 
Снаб ди је ва ње не ле гал но при кљу че них по-
тро ша ча (до 30.09.2007. уве де но је 16.368 
по тро ша ча) и от кла ња ња не пра вил но сти 
на мјер ним уре ђа ји ма, ко јом при ли ком је 
до кра ја про шле го ди не угра ђе но 12.308 
но вих бро ји ла ел. енер ги је, на сма ње ње гу-
би та ка у том пе ри о ду, по ње му, је ути ца ла 
и им пле мен та ци ја да љин ског очи та ва ња 
по тро шње у че ти ри елек тро ди стри бу ци је, 
од но сно циљ не кон тро ле мјер них мје ста од 
стра не ЕД (кон тро ли са но 66.501 по тро ша ча 
и на пла ће но пре ко 700 хи ља да еура) и сти-
му ла ци је по осно ву от кри ве не и на пла ће не 
нео вла шће не по тро шње, те ве ћи сте пен очи-
та но сти бро ји ла елек трич не енер ги је по тро-
ша ча (78,07 од сто у 2007.г.).

- Еки пе кон тро ло ра Слу жбе за мје ре ње 
ФЦ Ди стри бу ци ја и ЕД Ник шић у про шлој 
го ди ни кон тро ли са ле су мјер на мје ста по-
тро ша ча на сред њем на по ну (35 и 10 кV) и 
по тро ша ча из ка те го ри је оста ла по тро шња 
и про на шле 90 тех нич ких не ис прав но сти 
ко је се од но се на бро и ји ла ел. енер ги је ван 
функ ци је, дје ли мич но ре ги стро ва ње енер ги-
је, оште ће ње или укло ње не ди стри бу тив не 
плом бе и не а де кват ну обез би је ђе ност мјер-
ног мје ста, ка зао је Бу ла товИћ до да ју ћи да 
је та ко ђе кон тро ли са но 66,5 хи ља да мјер-
них уре ђа ја по тро ша ча свих ка те го ри ја и 
код 882 по тро ша ча от кри ве на нео вла шће на 
по тро шња. 

- У про шлој го ди ни под не се но је 795 
кри вич них при ја ва због кра ђе ел. енер ги-
је, 386 због ски да ња и по вре де слу жбе ног 
пе ча та или зна ка и 984 за хтје ва за по кре та-
ње пре кр шај ног по ступ ка. Ме ђу тим, над-
ле жни основ ни су до ви су во ди ли по сту-
пак по под не се ним кри вич ним при ја ва ма 
из ра ни јих го ди на, та ко да је од 795 под-
ни је тих окон чан по сту пак по 221 при ја ви 
и до ни је то 138 пре су да (услов не осу де и 
нов ча не ка зне) , а од 386 при ја ва по сту пак 
је за вр шен код 136 та ко што је до ни је та 
51 пре су да (услов на и нов ча не ка зне), на-
во ди Бу ла то вић кон ста ту ју ћи да су над ле-
жни су до ви и да ље за др жа ли прак су да 
почи ни о ци ма ових кри вич них дје ла, за 
ко је утвр де да су од го вор ни, из ри чу услов-
ну или нов ча ну ка зну, чи ме се не по сти же 
свр ха ка жња ва ња, ни ти Елек тро при вре ди 
пру жа зна чај ни ја по др шка на пла ну су зби-
ја ња ове по ја ве. 

Наш са го вор ник да ље на во ди да ни пре-
кр шај ни ор ган Ми ни стар ства за еко ном ски 
раз вој Вла де Цр не Го ре, ко јем је у про шлој 
го ди ни под ни је то укуп но 7550 за хтје ва за 

ОХРА БРУ ЈУ ЋИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ АК ЦИ ЈЕ НА СМА ЊЕ ЊУ ГУ БИ ТА КА ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ

Пред у слов за по зи тив но по сло ва њеПред у слов за по зи тив но по сло ва ње
У пр вих го ди ну да на спро во ђе ња про гра ма на сма ње њу гу би та ка (ок то бар 2006-ок то-

бар 2007) по стиг ну ти им пон зант ни ре зул та ти, о че му нај бо ље го во ри по да так да су укуп ни 

гу би ци ел. енер ги је са 30,65 од сто, ко ли ко су из но си ли у пе ри о ду ок то бар 2005 - ок то бар 

2006. го ди не, сма ње ни на 23,45 од сто

Гу би ци у де цем бру 4,58 од сто ма њи у од но су на де цем бар 2006, али и 7,04 од сто ве ћи 

од пла ни ра них, при је све га због ма њег сте пе на очи та но сти по тро шње

Радован Булатовић
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В ећ са ма чи ње ни ца да је успје шно на-
ста ви ла про из вод њу и у овој го ди ни 

за хва љу ју ћи до број по гон ској спрем но сти и 
довoљним ко ли чи на ма угља, довољан је по-
вод што смо, крајем јануара, по сје ти ли Тер-
мо е лек тра ну, значајан објекат у ЕЕС, веома 
сложен систем фабрика по технолошком 
процесу, која је закорачила у 26. годину 

рада.  Па, за што не ре ћи. - Тог хлад ног да-
на, ТЕ је ра дила пу ном па ром, док су на 
њену депонију пристизале нове количине 
угља из површинских копова пљеваљског 
Рудника. Комплетно задовољство појачало 
је са зна ње да је план про из вод ње за ја ну ар 
ис пу њен при је ро ка. На рав но, о све му то-
ме, пред сто је ћем ре мон ту, пла но ви ма, евен-
ту ал ним про бле ми ма у ра ду, али и о дру гим 
актуелним пи та њи ма ве за но за функ ци о ни-
са ње ТЕП, раз го ва ра ли смо са ру ко во ди о ци-
ма ње них тех нич ких слу жби.

Ре корд на про из вод ња у ја ну а ру

П о ри је чи ма ше фа Екс пло а та ци је Ми-
ло ра да Ве ми ћа, од сре ди не де цем бра 

про шле го ди не Блок ра ди ста бил но, про сјеч-
ном сна гом 200 МW и си сте му ис по ру чу је 
4900 ми ли о на кWh днев но, за хва љу ју ћи 
до број по гон ској спрем но сти и до вољ ним 
ко ли чи на ма угља, иако, у усло ви ма ни ских 
тем пе ра ту ра ко је су до сти за ле чак 20 сте пе ни 
ис под ну ле, ни је би ло ла ко са чу ва ти по стро-
је ња од мр жње ња.У ја ну а ру је про из ве де но 
пре ко 150,5 ми ли о на кWh, односно  систему 
је испоручено 137,1 милион  kWh или 25,1 
од сто ви ше од плана, што је дру га ре корд на 
мје сеч на про из вод ња у Елек тра ни, од ка да је 

из гра ђе на. С об зи ром да Руд ник сва ко днев но  
ис по ру чу је 4,5 - 5 хи ља да то на ква ли тет ног 
угља, по ка рак те ри сти ка ма сли чан про јек то-
ва ном, а на де по ни ји има пре ко 40 хи ља да 
то на за ли ха овог енер ген та, то је уз ре зер ве 
ма зу та и хе ми ка ли ја до вољ но за нор мал ну 
про из вод њу у на ред ном пе ри о ду. Једино има 
ма њих про бле ма са мје ре њи ма на но во у гра ђе-

ној опре ми, ко ји ће би ти от кло ње ни у пред-
сто је ћем ре мон ту каже инж. Ве мић, додајући 
да би до кра ја фе бру а ра тре бало ис пи та ти мо-
гућ ност ра да бло ка сна гом од 225 ме га ва та 

Ка да је ри јеч о ма шин ској опре ми, мр 
Ми лан ко Ко ру га, шеф Слу жбе ма шин ског 
одр жа ва ња, са за до вољ ством кон ста ту ја да 
ТЕ ра ди ре ла тив но до бро, по у зда ност је ви-
со ка и ни је би ло озбиљ ни јих про бле ма, по-
пут оних ко ји су се на кон ре мон та ја вља ли 
на ци јев ном си сте му ко тла. Је ди но је, по чет-
ком зи ме, ре ци мо, на тран спор те ру угља и 
си сте му за при пре му угље ног пра ха би ло те-
шко ћа у екс пло а та ци ји. На и ме, због вла жно-
сти угља био је оте жан ње гов тран спорт и 
ме ља ва, а уз то се још ли је пио на пре сип ним 
мје сти ма и бун ке ри ма. Исто та ко, на мли но-
ви ма за угаљ по ве ћа но је ха ба ње обло жних 
и удар них пло ча, по сли је ре монт ног по де ша-
ва ња уре ђа ја на трак ту угље ног пра ха ра ди 
по ве ћа ња њи хо ве вен ти ла ци о не мо ћи, што 
је зах ти је ва ло хит ну на бав ку ре зер вних дје-
ло ва и ма те ри ја ла пу тем тен де ра, ка ко би се 
са чу ва о по у здан рад бло ка до ре мон та

У току при пре ме за ре монт

П ре ма пла ну, ре монт ће би ти ура ђен 
од 1. апри ла до 15. ма ја, прем да је 

ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НА ПЉЕ ВЉА 

Поузданост на Поузданост на 
високом нивоувисоком нивоу

Милорад Вемић

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Елек тра на је у ја ну а ру про из ве ла на генератору пре ко 150,5, а на прагу 

137 ми ли о на кWh ел.енер ги је, или 25,1 од сто више од пла на, што је нај ве ћа 

мје сеч на про из вод ња у овом про из вод ном објекту од његове изградње

Мр Миланко Коруга Томислав Лонцовић

по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка због ме-
ха нич ког оште ће ња бро ји ла и са мо вољ ног 
при кљу че ња, те не до зво ља ва ња ис кљу че ња, 
ипак ни је по сту пио по овим за хтје ви ма. 

Уку пан фи нан сиј ски ефе кат 
ак ци је 22 ми ли о на еура

Г о во ре ћи о еко ном ским по ка за те љи-
ма сма ње ња гу би та ка Бу ла то вић 

за кљу чу је да ти гу би ци, у ства ри, зна че 
гу би так нов ца ко ји се не мо же на док на ди-
ти. Због то га је ова ак тив ност од из у зет-
ног зна ча ја за функ ци о ни са ње Елек тро-
при вре де, јер се ра ди о огром ним фи нан-
сиј ским из но си ма. 

- Сма ње њем гу би та ка са про сјеч них 
29,07 од сто у 2006. го ди ни, на 22,76 од сто у 
2007. уште ђе но је 162.425.249 кWh, што по 
про сјеч ној ци је ни (са ПДВ-ом) из но си 17,2 
ми ли о на еура. Уште да по осно ву на пла ће не 
нео вла шће не по тро шње у про шлој го ди ни 
из но си 716 хи ља да еура, ка же Бу ла то вић и 
до да је да укуп на уште да, оства ре на им пле-
мен та ци јом Стра те ги је за сма ње ње гу би та-
ка (за јед но са на пла ће ном нео вла шће ном 
по тро шњом) из но си 22.190.680,10 еура, док 
су тро шко ви у том пе ри о ду по ви ше осно ва 
би ли 2.301.917,07 еура.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, у ци љу још 
успје шни је ре а ли за ци је овог про гра ма, по-
треб но је пред у зе ти од ре ђе не мје ре, као што 
су ефи ка сни ја ор га ни за ци ја слу жби за мје ре-
ње и кон тро лу по тро шње и про ши ри ва ње 
да љин ског очи та ва ња по тро шње ко је се у 
Пи лот тра фо ре о ни ма по ка за ло ве о ма ефи ка-
сним (гу би ци ел. енер ги је у тим ре о ни ма из-
но се 3-5 од сто). Нео п ход на је, та ко ђе, и по др-
шка из вр шне и суд ске вла сти код откривања 
и ка жња ва ња нео вла шће не по тро шње.

- Пре ма Ел. енер гет ском би лан су за 
2008. го ди ну пла ни ра ни гу би ци из но се 
19 од сто, а јед на од мје ра у том прав цу 
је уград ња, од сно сно за мје на 50 хи ља да 
бро ји ла ел. енер ги је код свих ка те го ри ја 
по тро шње, као и уград ња 3,5 хи ља де мјер-
них уре ђа ја у тра фо ста ни це 10/0,4 кV, ка же 
Бу ла то вић и до да је да се у овој го ди ни пла-
ни ра ре кон струк ци ја око 200 тра фо ре о на у 
Под го ри ци, Ник ши ћу и Це ти њу, а у окви ру 
ње из мје шта ње мјер них мје ста ван обје ка-
та по тро ша ча и уградња 40.000 мјерних 
уређаја за даљинско очитавање код свих 
категорија потрошача.

Та ко ђе се, ка же Бу ла то вић, кроз кон-
тро лу мјер них мје ста мо ра ју уса гла си ти 
по да ци са бро ји ла са по да ци ма у ба за ма 
по да та ка и оне мо гу ћи ти ути цај на ис прав-
ност мје ре ња. За то тре ба има ти до во љан 
број еки па, са ста вље них од струч них, рад-
но спо соб них и мо рал них љу ди ко ји ће на 
овим по сло ви ма би ти ан га жо ва ни пу но 
рад но ври је ме.

Б.М.
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у ТЕ по сто ја ла ини ци ја ти ва да то бу де ра-
ни је због угља. По Ко ру ги ним ри је чи ма, 
при о ри тет ре мон та је уград ња тре ћег ре да 
за гри ја ча ва зду ха пр вог сте пе на и ко мо ре 
убри зга ва ња, пре о ста ли по сло ви на ре кон-
струк ци је котловског постројења ко ји ла ни 
ни јесу за вр ше ни због ка шње ња опре ме из 
Ру си је, обавиће се у току овог ремонта, на-
кон че га ће аутор ски над зор из вр ши ти га-
ран циј ска ис пи ти ва ња.и да ти сво ју оцје ну 
о из ве де ном ста њу. При пре ме за ре монт су 
по че ле у ја ну а ру рас пи си ва њем два тен де-

ра за на бав ку опре ме и из во ђе ње ра до ва, у 
ври јед но сти од пре ко 5 ми ли о на еура. 

 Што се ти че ма шин ских ра до ва, пред-
ви ђен је кла сич ни ре монт опре ме на до-
пре ми угља, мли но ви ма, ел. фил те ри ма, у 
маш. са ли ХПВ, али и ре кон струк ци ја пар-
них ду ва ча га ра – тзв. ре ду цир ста ни це, од-
но сно за вр ше так пре о ста лих маш. ра до ва 
на ре кон струк ци ји ко тла.

По ред ових при пре ма, у ТЕ су ин тен-
зи ви ра не ак тив но сти по пи та њу до би ја ња 
са гла сно сти за из град њу но ве де по ни је 
пе пе ла и шља ке на ло ка ци ји на пу ште ног 
угље но ко па “Шу ма ни I”. С об зи ром да већ 
по сто ји ге не рал ни про је кат, ко јим је пред ви-
ђен уну тра шњи и спољ ни тран спорт пе пе ла 
и шља ке на на зна че ној ло ка ци ји, по ми шље-
њу Ко ру ге, ра до ви би, прак тич но, мо гли да 
поч ну на ред не го ди не. А у ме ђу вре ме ну, 
на де по ни ји Ма ље вац оба ви ће од ре ђе не 
гра ђе вин ске ра до ве на јед ној сте пе ни ци и 
из мје шта ње цје во во да, ка ко би тај обје кат 
мо гао да ра ди не сме та но до из град ње но ве 
ло ка ци је. По том ће, ка ко је пла ни ра но, по-
сто је ћа деп ни ја би ти ре кул ти ви сана - на но-
ше њем об ра ди вог зе мљи шта.

- Али већ тре ба по кре ну ти ак тив но сти 
и на при пре ми тен де ра за из град њу дру-
гог бло ка ТЕ, ка же Ко ру га, ко ји сма тра 
да је из град ња тог бло ка од 210 МW, за 
ко ји по сто ји око 40 од сто по го на у скло-

пу пр вог бло ка (бра на, дим њак, до пре ма 
угља, ХПВ, ма зут на ста ни ца...) нај ва жни-
ја ин ве сти ци ја и, сва ка ко нај бр жи за хват 
да Цр на Го ра до би је још је дан из вор ел. 
енер ги је, чи јом из град њом би ко ли ко то-
ли ко ри је ши ли рас ту ћи де фи цит у стру ји, 
еко ло шке про бле ме у пље ваљ ској ко тли-
ни, до би ли то пли фи ка ци ју и но во ел. фил-
тер ско по стро је ње.

Обим ни по сло ви за ре монт 
и ин ве сти ци је у 2008.

П о оцје ни То ми сла ва Лон цо ви ћа, 
ше фа Слу жбе елек тро одр жа ва ња, 

сва елек тро е нер гет ска, упра вљач ка и мјер-
но ре гу ла ци о на опре ма је у ста њу тех нич ке 
ис прав но сти и функ ци о нал но сти, за хва љу-
ју ћи, при је све га, пре вен тив ном одр жа ва-
њу и ква ли тет но ура ђе ном ре мон ту, нео п-
ход ним мје ре њи ма ис прав но сти опре ме, 
кад год је то би ло мо гу ће. У то ме зна чај ну 
уло гу има струч-
ност и ис ку ство 
за по сле них у 
П р о  и з  в о д  њ и 
и Одр жа ва њу. 
Али, тре ба има-
ти на уму да ова 
рас по ло жи вост 
и си гур ност по-
стро је ња за ви си 
и од фи зич ке 
и тех но ло шке 
за  стар  је  ло  сти , 
као и мо гућ но-
сти обез бје ђе-
ња ре зер вних 
дје ло ва, по што 
се дио по сто-
је ће опре ме не 
про из во ди ви ше. А до са да шња ула га ња 
у оса вре ме ња ва ње елек тро опре ме би ла 
су ми ни мал на. За ве ћа ула га ње је до шло 
ври је ме, сма тра инж. Лон цо вић, јер се од 
кла сич не, тех но ло шки пре ва зи ђе не и до-
тра ја ле елек тро опре ме, на ро чи то ка да је 
у пи та њу ел.енер гет ска и тех. опре ма за 
кон тро лу и упра вља ње (ре леј на тех ни ка) 
по сли је 25 год. екс пло а та ци је, не мо же 
оче ки ва ти по треб на рас по ло жи вост и по у-
зда ност. - Исто та ко, због еко ло шких про-
бле ма те шко да ће се у ско рој бу дућ но сти 
рад елек тро фил те ра са про јек то ва ном еми-
си јом чвр стих че сти ца у дим ним га со ви ма 
300 мг/м3, а по сли је ре кон струк ци је ко тла 
је вје ро ват но и ви ше, па сто га, ми слим да 
је пла ни ра но по ве ћа ње бло ка уско по ве за-
но са мо дер ни за ци јом си сте ма кон тро ле и 
упра вља ња, ка же Лон цо вић.

Го во ре ћи о пла ни ра ном ре мон ту и на-
бав ци опре ме у 2008. го ди ни, инж. Лон-
цо вић је ис та као да је рок за из во ђе ње 
ра до ва све га мје сец и по да на, та ко да ће 

би ти ура ђен знат но ма њи обим по сло ва од 
укуп но пла ни ра них, укљу чу ју ћи зна чај не 
ин ве сти ци о не ак тив но сти, али их тре ба 
ре а ли зо ва ти то ком го ди не. Ак тив но сти на 
при пре ми ово го ди шњег ре мон та опре ме и 
по стро је ња су по че ле сре ди ном ја ну а ра. 
Ура ђе ни су де таљ ни пла но ви свих ра до ва 
и спе ци фи ка ци је за на бав ку опре ме и ре-
про ма те ри ја ла пу тем тен де ра. Ове го ди-
не, ме ђу тим, због краткоће вре ме на би ће 
ура ђе ни стан дард ни ра до ви, нео п ход на 
ис пи ти ва ња и сер ви си ра ње опре ме пре ма 
про гра му и не по сред ном уви ду у ње но ста-
ње, као и опре ме под ло жне ква ро ви ма. Да-
кле, оба ви ће се ре монт шест ки ло волт них 
пре ки да ча и мо то ра, ис пи ти ва ња изо ла ци-
о ног си сте ма, уља у ен. тан сфор ма то ри ма, 
сер ви си ра ње лиф то ва, кра но ва и уре ђа ја за 
ПП за шти ту, де тек ци ја во до ни ка и ме та ла, 
мон та жа си сте ма за ауто мат ску пот па лу го-
ри о ни ка ма зу та, ре кон струк ци ја по гон ске 
и спољ ње ра свје те, која је при лич но до тра-

ја ла усљед те шких усло ва екс пло а та ци је, 
као и за мје на ка бло ва на ком би но ва ним 
уре ђа ји ма до пре ме угље, ко ја је из о ста ла 
у про шлом ре мон ту због ка шње ња на бав-
ке опре ме.

Ина че, на ли сти по слов них ци ље ва у 
2008.го ди ни су и од ре ђе не при пре ме за мо-
дер ни за ци ју си сте ма кон тро ле и упра вља-
ња и ре кон струк ци ју елек тро фил тер ског 
по стро је ња. На и ме, пред ви ђе на је из ра да 
идеј ног про јек та, на бав ка опре ме и да се 
при пре ми тен дер ска до ку мен та ци ја за оба 
про јек та, што ће, ка ко је про ци је ње но, ко-
шта ти бли зу 10 ми ли о на еура. Уко ли ко се 
сред ства обез би је де и на зна че не ак тив но-
сти ре а ли зу ју пра во вре ме но, по сто ји мо гућ-
ност да се већ на ред не го ди не оба ви ре кон-
стру ци ја ел. фил тер ско по стро је ње и мо дер-
ни за ци ја си сте ма кон тро ле и упра вља ња 
бло ка, што је, са тех но ло шког и еко ло шког 
ста но ви шта, ве ли ка за ми сао, за кљу чио је 
инж. Лон цо вић.

Б.С. 

ТЕ Пљевља

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Ш еф Слу жбе ма шин ског одр жа ва ња 
је овом при ли ком под сје тио и на 

чи ње ни цу да је ТЕ на по чет ком ра да има-
ла млад ка дар, ко ји се упор ним ра дом и 
за ла га њем оспо со био да пре у зме ру ко-
ва ње и одр жа ва ње бло ка, што по ка зу ју 
до са да шњи про из вод ни ре зул та ти и ре-
ла тив но до бра по гон ска спрем ност. Ме-
ђу тим, да нас је у ТЕ про сјеч на ста ро сна 
гра ни ца за по сле них бли зу 50 го ди на.

- Увје рен да ће блок пље ваљ ске Елек-
тра не на ста ви ти да и да ље са успје хом 
ра ди, као и до са да, инж. Ко ру га је до дао 
да је по сли је ово ли ко го ди на ра да нео п-
ход но да се оства ре пла но ви ре кон струк-
ци је, ре ви та ли за ци је, а на ро чи то мо дер-
ни за ци је објек та, за шта је по треб но 
под мла ди ти и оспо со би ти струч ни ка дар 
за успје шно во ђе ње Бло ка, ко ји мо же да 
ра ди још 20 го ди на.

ПОДМЛАДИТИ КАДАР
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Д и стри бу тив на мре жа елек тро е нер гет-
ског си сте ма Цр не Го ре, ко ја, ина че, об-

у хва та око 19.000 км над зем них и ка блов ских 
во до ва (на по на 35,10 и 0.4 kV), 107 тра фо ста-
ни ца 35/x kV, 2 по стро је ња 10 kV у ТС 110/10 
kV и око 3800 тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, ра ди 
на гра ни ци из др жљи во сти, а тех нич ке мо гућ-
но сти по сто је ћих ди стри бу тив них обје ка та у 
чи је се одр жа ва ње и ре ви та ли за ци ју го ди на ма 
не до вољ но ула же, одав но су ис под ре ал них 
за хтје ва јер је опре ма у њи ма због фор си ра не 
екс пло а та ци је амор ти зо ва на до мје ре да дје ли-
мич не ре кон струк ци је ви ше не пред ста вља ју 
ра ци о нал на рје ше ња, због че га је по гон ска 
спрем ност ових обје ка та ве о ма огра ни че на и 
знат но ни жа од оче ки ва них стан дард них за-
хтје ва, на во ди се у Из вје шта ју ди рек то ра ФЦ 
Ди стри бу ци ја Ми о дра га Вук че ви ћа о ста њу 
ди стри бу тив не мре же, у ко јем је дат пре глед 
ста ња мре же у Цр ној Го ри и свим елек тро ди-
стри бу ци ја ма по је ди нач но, а ко ји је раз ма тран 
и усво јен на Ко ор ди на ци ји из вр шног ди рек то-
ра ЕПЦГ по чет ком ја ну а ра ове го ди не. 

У ци љу рје ша ва ња ових про бле ма и ства-
ра ња усло ва за по у зда но и ква ли тет но на па ја-
ње цр но гор ског кон зу ма, ка же се да ље у из вје-
шта ју, тре нут но је у то ку на бав ка ма те ри ја ла 
и опре ме (ка бло ви, тран сфор ма то ри, тра фо ста-
ни це 10/0,4 kV). Та ко ђе је у то ку и ре а ли за ци-
ја кре ди та Вла де Фран цу ске у из но су од 8,5 
ми ли о на еура у ви ду опре ме ко ја ће се ис по ру-
чи ти Елек тро при вре ди.

ЕД БАР:
НЕО П ХОД НА ИЗ ГРАД ЊА 
ТС 110/35 КV ВИР ПА ЗАР

С и гур ност у на па ја њу ТС 110/35 kV Бар 
пре ко ко је се снаб ди је ва ве ћи дио бар ске 

оп шти не, знат но је по ве ћа на пу шта њем под 
на пон ДВ 110 kV Под го ри ца-Це ти ње, али се 
за дио кон зу ма ко ји се на па ја из ТС Вир па зар, 
Бу ља ри ца и Под гор, а ко ји при па да ју елек тро-
ди стри бу ци ја ма Бар, Бу два и Це ти ње не мо же 
по бољ ша ти ни во и ква ли тет ис по ру ке ел. енер-
ги је без из град ње ТС 110/35 kV Вир па зар, ко ја 
је са став ни дио про јек та Ре ги о нал ни во до вод, 
сто ји у из вје шта ју. Тек на кон за вр шет ка овог 
објек та, уз ре кон струк ци је во до ва Бу ља ри ца–
Вир па зар–По на ри и Вир па зар–Под гор, као и 
за мје ну опре ме у ТС Бу ља ри ца, ТС Острос и 
ТС По на ри и 35 kV по стро је ња у ХЕ Под гор, 
ду го роч но ће се ство ри ти до бри усло ви снаб-
ди је ва ња ел. енер ги јом на ши рем про сто ру 
- при о ба љу Ска дар ског је зе ра, Црм ни ци и при-
мор ским дје ло ви ма оп шти на Бар и Бу два.

Ина че, за ову го ди ну, пред ви ђе но је да се 

из гра ди 35 kV да ле ко вод “Вир па зар-Под гор”, 
у ТС 35/10 kV Су то мо ре за ми је ни тран сфор ма-
тор од 4 ме га ва там пе ра тра фо ом сна ге 8 MVA 
и из гра ди и ре кон стру и ше се кун дар на мре жа, 
а укуп на ври јед ност пред ви ђе них по сло ва из-
но си ми ли он еура.

ЕД БИ ЈЕ ЛО ПО ЉЕ:
ПЛА НИ РА НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА 

35 КV ДА ЛЕ КО ВО ДА

Д ис тру бу тив ни по тро ша чи на под руч-
ју ЕД Би је ло По ље на па ја ју се из ТС 

110/35 kV Ри ба ре ви не, на чи јим су 35 ки ло-
волт ним са бир ни ца ма при кљу че ни да ле ко во-
ди “Ри ба ре ви не-Не да ку си”, “Ри ба ре ви не-Ме-
да но ви ћи 1”, “Ри ба ре ви не-Ме да но ви ћи2” и 
“Ри ба ре ви не-За тон-Шће па ни ца”. У овој го-
ди ни пла ни ра на је у ври јед но сти од ми ли он 
и по еура ре кон струк ци ја 35 kV да ле ко во да 
“Ри ба ре ви не-Шће па ни ца” и “Ме да но ви ћи-
Чо кр ли је” и из град ња и ре кон струк ци ја се-
кун дар не мре же на овом под руч ју, Ме ђу тим, 
и свих пет по стро је ња 35/10 kV у бје ло пољ-
ском кон зу му су у ло шем ста њу и нео п ход на 
је њи хо ва хит на ре кон струк ци ја.

ЕД БУ ДВА:
УКЛА ПА ЊЕ НО ВЕ ТС БЕ ЧИ ЋИ 

У МРЕ ЖУ ЗНАТ НО РАС ТЕ РЕ ЋУ ЈЕ 
ПО СТО ЈЕ ЋЕ

Ш то се ти че бу дван ске ЕД, у прет ход-
ном пе ри о ду су у ТС 35/10 kV Ду бо-

ви ца и Ла зи угра ђе ни тран сфор ма то ри сна ге 
8 MVA, та ко да је њи хо ва укуп на ин ста ли са на 
сна га 28 MVA, а пре оп те ре ће ње ТС Бу ља ри ца 
ри је ше но је за мје ном тра фоа од 4 MVA тран-
сфор ма то ром сна ге 8 MVA. Јед на од глав них 
ин ве сти ци ја у функ ци ји по у зда ног на па ја ња 
ове атрак тив не ту ри стич ке зо не ипак је из град-
ња ТС 35/10 kV Бе чи ћи чи је пу шта ње у по гон 
ка сни јер још ни је из вр ше но опре ма ње 35 kV 
вод них ће ли ја у тра фо ста ни ца ма Мар ко ви ћи 
и Ла зи.

На кон за вр шет ка укла па ња ТС Бе чи ћи у 
10 kV мре жу, из град њом два но ва, уз већ по-
ло же на три 10 ки ло волт на во да, го то во све ТС 
10/0,4 kV са под руч ја Бе чи ћа на па ја ће се из 
ове но ве тра фо ста ни це, чи ме ће се рас те ре ти-
ти ТС Ла зи и Ми ло чер. Та ко ђе је пла ни ра но 
да се због ве ли ких ин ве сти ци о них про је ка та 
ко ји се ре а ли зу ју на под руч ју Бу две и по ве ћа-
них по тре ба за сна гом, из гра ди но ва ТС 35/10 
kV Ро зи но у цен тру Бу две.

Ина че, пла ном за 2008. го ди ну у овој ЕД 
пред ви ђе на је и из град ња ТС 35/10 kV Пе тро-

вац (кре дит фран цу ске Вла де), из град ња 35 
kV рас кло пи шта Врх Ла зи и 35 kV во да Бу ља-
ри ца-Пе тро вац, те из град ња и ре кон струк ци ја 
се кун дар не мре же у укуп ној ври јед но сти од 
1,8 ми ли о на еура.

ЕД ЖА БЉАК :
МО ГУ ЋЕ ДВО СТРА НО НА ПА ЈА ЊЕ

П од руч је ЕД Жа бља ка, ко је се на па ја 
пре ко да ле ко во да Пље вља–Жа бљак, 

(про јек то ван и гра ђен за на пон 110 kV, а 
ра ди на на пон ском ни воу 35 kV), има ће ква-
ли тет но и си гур но на па ја ње уко ли ко се из-
гра ди ТС 110/35 kV Жа бљак, што омо гу ћа ва 
по сто ја ње овог 110 kV да ле ко во да, ма да ће у 
овом кон зу му и да ље би ти јед но стра но на па-
ја ње, иако, као ду го роч но рје ше ње, по сто ји 
и мо гућ ност дво стра ног на па ја ња Жа бља-
ка, из град њом 110 kV да ле ко во да “Жа бљак 
- Бре зна” (већ по сто ји вод Кли че во–Бре зна 
про јек то ван за 110 kV). 

За ову го ди ну у жа бљач кој ЕД пла ни ра на 
је из град ња и ре кон струк ци ја се кун дар не мре-
же у ври јед но сти од 350 хи ља да еура.

ЕД БЕ РА НЕ:
ПЛА НИ РА НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА 
ДА ЛЕ КО ВО ДА И ТРА ФО СТА НИ ЦА

П од руч је ЕД Бе ра не на па ја се 110 kV во до-
ви ма Ри ба ре ви не-Бе ра не и Под го ри ца-

Тре бје ши ца-Ан дри је ви ца-Бе ра не, а на 35 kV 
са бир ни це ТС 110/35 kV Бе ра не, при кљу че но 
је шест 35/10 kV тра фо ста ни ца, док су на 35 
kV са бир ни це ТС 110/35 kV Ан дри је ви ца, при-
кљу че не три тра фо ста ни це 35/10 kV.

Осим што је ТС 110/35 kV Ан дри је ви ца на 
110 kV стра ни спо је на у “Т” спој на ДВ 110 
kV Под го ри ца-Тре бје ши ца-Бе ра не, све тра фо-
ста ни це 35/10 kV на под руч ју ове ЕД на па ја ју 
се ра ди јал но. Је ди ну ре зер ву у на па ја њу има 
ТС 35/10 kV Цен тар, чи ји при кључ ни ка блов-
ски 35 kV вод Бе ра не–Цен тар има че твр ту, ре-
зе рв ну жи лу.

У план за ову го ди ну “ушла” је ре кон-
струк ци ја 35 kV да ле ко во да “Плав - Гу си ње” 
и “Ан дри је ви ца - Плав”, као и ре кон струк ци ја 
35/10 kV тра фо ста ни ца Плав, Ан дри је ви ца и 
Цен тар, те из град ња и ре кон струк ци ја се кун-
дар не мре же, у укуп ној ври јед но сти од ми ли-
он и 300 хи ља да еура.

ЕД КО ЛА ШИН:
ПРЕ КО ДВА МИ ЛИ О НА 
ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ

Н ај ве ћи дио по тро ша ча ко ла шин ске елек-
тро ди стри бу ци је на па ја се из ТС 35/10 

kV Дри је нак, ко ја је ре ла тив но но ва (пу ште на 
у по гон 1992.г.) и у до бром ста њу, и ТС 35/10 
kV Ко ла шин (Бре за) ко ја је, с об зи ром да је 

ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА ДИРЕКТОРА ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА 
О СТАЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Нео п ход на ве ћа ула га ња Нео п ход на ве ћа ула га ња 
у ди стри бу тив не објек теу ди стри бу тив не објек те

Ста ње ди стри бу тив не мре же не омо гу ћа ва си гур но и ква ли тет но на па ја ње ел. 

енер ги јом свих по тро ша ча, због че га су крат ко роч ним пла но ви ма пред ви ђе не ин ве-

сти ци је у из но су од 25 ми ли о на еура

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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из гра ђе на 1960. го ди не, у ло шем ста њу, са ста-
ром и не поуyда ном опре мом.

На ни воу на по на 35 kV, ТС 35/10 kV Ко-
ла шин гал ван ски је по ве за на са Под го ри цом 
да ле ко во дом Ко ла шин–Птич–Би о чи–Под го-
ри ца, али овај вод због сво јих ка рак те ри сти-
ка, ду жи не, пре сје ка и бро ја тра фо ста ни ца 
35/10 kV ко је су при кљу че не на ње га, за 
Ко ла шин не ма зна ча ја у сми слу ре зер вног 
на па ја ња. 

Сто га је у план за ову го ди ну уни је та ре-
кон струк ци ја ТС Ко ла шин (Бре за), као и ре-
кон струк ци ја 35 kV да ле ко во да “Бре за-Ри је ка 
Му шо ви ћа” и “Дри је нак-Ма на стир Мо ра ча”, 
а за тим за мје на опре ме у ТС 35/10 kV Ма на-
стир Мо ра ча и из град ња и ре кон струк ци ја се-
кун дар не мре же, у укуп ној ври јед но сти од 2,2 
ми ли о на еура.

ЕД КО ТОР:
У ПЛА НУ ИЗ ГРАД ЊА ТС 110/35/10 KV

Ч и та во кон зум но по руч је ЕД Ко тор, осим 
ТС 35/10 kV Гр баљ, на па ја се 35 kV да ле-

ко во дом Ти ват, а уоби ча је но уклоп но ста ње у 
ТС 110/35 kV Ти ват је та кво да тран сфор ма то-
ри ра де одво је но, тј. је дан слу жи за на па ја ње 
Ко то ра, а дру ги Тив та, због раз ли чи тог ста ту-
са не у трал не тач ке 35 kV мре же у ова два кон-
зум на под руч ја.

Ова ко ста ње има за по сље ди цу да је ЕД 
Ко тор под руч је са нај не по у зда ни јим на па ја-
њем ел. енер ги јом у Цр ној Го ри, због че га 
је у раз вој ним пла но ви ма Елек тро при вре де 
пред ви ђе на из град ња ТС 110/35/10 kV на 
ло ка ци ји са да шње тра фо ста ни це Шка ља ри 
у Ко то ру, чи је ће 110 kV по стро је ње због 
огра ни че ног рас по ло жи вог про сто ра, би ти у 
га сом изо ло ва ној из вед би. Ина че, пла ни ра на 
ин ста ли са на сна га ове тра фо ста ни це у крај-
њој фа зи је 2x40 MVA, а па ра лел но са из град-
њом по стро је ња 110 kV, ра ди ће са на ре кон-
струк ци ји по сто је ће ТС Шка ља ри на тој ло-
ка ци ји ко ја под ра зу ми је ва за мје ну ком плет не 
опре ме но вом, сна ге 2x12,5 MVA и из град њу 
но вог гра ђе вин ског објек та.

Што се ти че прет ход них ак тив но сти, у ТС 
До бро та је, у окви ру до на ци је Вла де Нор ве-
шке за 2006 го ди ну, угра ђен тран сфор ма тор 
8 MVA, а тре нут но је у то ку из град ња три 
рас кло пи шта 10 kV (Пла ген ти, Та ба чи не и 
Сто лив).

У овој го ди ни, по ред по ме ну те ре кон-
струк ци је ТС у Шка ља ри ма (кре дит Вла де 
Фран цу ске), пла ни ра но је укла па ње у мре жу 
рас кло пи шта Пла ген ти, Та ба чи не и Муо, те 
из град ња ка бла 20 kV Муо-Пр чањ-Сто лив и 
из град ња и ре кон струк ци ја се кун дар не мре же 
у укуп ној ври јед но сти од 2 ми ли о на и 200 хи-
ља да еура.

ЕД МОЈ КО ВАЦ:
ПРО ШИ РЕ ЊЕМ ТС МОЈ КО ВАЦ 

ДО СИ ГУР НИ ЈЕГ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА

С и гур ни је снаб ди је ва ње мој ко вач ког кон-
зу ма ко ји се ел. енер ги јом на па ја из ТС 

220/110/35 kV Мој ко вац обез би је ди ло би се 
уград њом још јед ног тран сфор ма то ра 110/35 
kV у ову тра фо ста ни цу, по ред по сто је ћих ин-
ста ли са не сна ге 2x4 MVA ко ји су смје ште ни 
у ње ном кру гу и са чи јих се кун да ра 10 ки ло-
волт ни ка бло ви на па ја ју рас кло пи ште 10 kV 
ко је је у над ле жно сти ове ЕД.

У овој го ди ни у Мој ков цу је пла ни ра на 
из град ња и ре кон струк ци ја се кун дар не мре же 
до из но са од 200 хи ља да еура.

ЕД НИК ШИЋ:
РЕ А ЛИ ЗО ВА НО ВИ ШЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

Н а под руч ју ник шић ке Елек тро ди стри-
бу ци је у прет ход ном пе ри о ду из гра-

ђе ни су ка блов ски во до ви ТС 110/35 kV 
Ник шић - ТС 35/10 kV Тре бје са и ТС 110/35 
kV Ник шић – ТС 35/10 kV Би стри ца, што је 
би ло пред ви ђе но у Сту ди ји раз во ја 110 и 35 
kV мре же. 

Град ско под руч је Ник ши ћа се, ина че, на-
па ја пре ко три ТС 35/10 kV ко је су у по го ну 
од 25 до 40 го ди на, али спе ци фич ну уло гу у 
мре жи 35 kV на овом под руч ју има ТС Тре-
бје са, јер 35 kV са бир ни це овог по стро је ња 
у ства ри пред ста вља ју про ду же не са бир ни це 
по стро је ња 110/35 kV Ник шић, пре ко ко јих 
се на па ја го то во чи тав кон зум. Због број них 
ха ва ри ја у до са да шњој екс пло а та ци ји 35 kV 
по стро је ње је 2003. г. за ми је ње но по стро је-
њем са вре ме не тех но ло ги је и од го ва ра ју ћих 
ка рак те ри сти ка у по гле ду стру ја крат ког спо-
ја. За ову ТС је из сред ста ва ЕПЦГ та ко ђе 
на ба вље но и но во по стро је ње 10 kV, чи ја ће 
мон та жа по че ти ове го ди не. По ред то га, пред-
ви ђе на је и ре кон струк ци ја ТС Би стри ца из 
кре ди та Вла де Фран цу ске, као и из град ња и 
ре кон струк ци ја се кун дар не мре же, а укуп на 
ври јед ност пред ви ђе них ра до ва је 2 ми ли о на 
и 300 хи ља да еура. 

ЕД ПЉЕ ВЉА:
ИЗ ГРАД ЊА ТС 110/10 KV ДУ ГО РОЧ НО 
РЈЕ ША ВА КВА ЛИ ТЕТ НО НА ПА ЈА ЊE

К он зум но под руч је ЕД Пље вља и Жа бљак 
се на па ја из ТС 110/35 kV Пље вља, а с 

об зи ром да је 35 kV мре жа ра ди јал на, ис пад 
би ло ког во да од ко јих је ве ћи на у по го ну 
пре ко 35 го ди на, а не ки не ис пу ња ва ју ни ми-
ни мум усло ва за нор мал но функ ци о ни са ње, 
зна чи пре кид на па ја ња ТС 35/x kV. Сто га би 
из град ња ТС 110/10 kV Пље вља, ко ја би се на-
па ја ла дво стру ким 110 kV во дом из обли жње 
ТС Жи до ви ћи, а слу жи ла би за снаб ди је ва ње 
град ске ка блов ске мре же, би ла ду го роч но рје-
ше ње за ква ли тет но на па ја ње Пље ва ља.

Што се ти че пла ни ра них ак тив но сти за 
ову го ди ну, пред ви ђе на је ре кон струк ци ја ТС 
35/10 kV Во ло ђа и из град ња при кључ ног ДВ 
35 kV на ТС 35/10 kV Оџак, те ре кон струк ци ја 
ДВ 35 kV Шу ма не-Оџак–Ко са ни ца и из град-
ња и ре кон струк ци ја се кун дар не мре же, у 
укуп ној ври јед но сти од два ми ли о на еура.

ЕД РО ЖА ЈЕ:
ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА МА ДО 

ПО У ЗДА НИ ЈЕГ НА ПА ЈА ЊА

П ра во рје ше ње за по у зда ни је на па ја ње 
Ро жа ја је из град ња ТС 110/35 kV Ро жа-

је и ди за ње да ле ко во да “Бе ра не - Ро жа је” на 
на пон 110 kV, за ко ји је и из гра ђен, али ра ди 
под на по ном 35 kV. У дру гој ета пи тре ба из-
гра ди ти дру ги 35 kV вод “Ро жа је - Зе ле ни”, 
чи ме се обез бје ђу је дво стра но на па ја ње и 
ду го роч но рје ша ва ква ли тет но снаб ди је ва ње 
овог кон зу ма. 

За на ред ни пе ри од пла ни ра се ре кон струк-
ци ја ТС 35/10 kV Ро жа је и из град ња и ре кон-

струк ци ја се кун дар не мре же, ври јед ност тих 
ак тив но сти из но си 450 хи ља да еура.

ЕД ТИ ВАТ:
У ПЛА НУ ИЗ ГРАД ЊА 
ТС 110/35 KV БИ ЈЕ ЛА

Р е а ли за ци јом од ре ђе них про је ка та ко ји 
су пла ни ра ни на под руч ју Ко то ра и Хер-

цег Но вог, рас те ре ти ће се тран сфор ма ци ја 
110/35 kV у Тив ту, што ће ду го роч но омо гу-
ћи ти ста би лан по гон. По ред то га, и пла ни ра-
на из град ња ТС 110/35 kV Би је ла ство ри ће 
усло ве за ре кон струк ци ју ДВ 35 kV Ти ват 
– Ка ме на ри, по себ но у усло ви ма из град ње 
мо ста пре ко За ли ва.

А за ову го ди ну пла ни ра се ре кон струк ци-
ја и по ве ћа ње сна ге ТС 35/10 kV Пр жно и из-
град ња и ре кон струк ци ја се кун дар не мре же, у 
укуп ној ври јед но сти од 800 хи ља да еура.

ЕД ПОД ГО РИ ЦА:
ПЛА НО ВИ ЗА ОВУ ГО ДИ НУ 

“ТЕ ШКИ” 3,5 МИ ЛИ О НА ЕУРА

И з град њом ТС 110/10 kV Под го ри ца 5 у 
Под го ри ци и ње ним укла па њем у 10 kV 

мре жу, рас те ре ти ће се по сто је ћи објек ти, (по-
тро ша чи се на па ја ју пре ко дви је ТС 110/10 kV и 
је да на ест ТС 35/10 kV) а пр вен стве но ТС 35/10 
kV Љу бо вић, чак до мје ре да се мо гу ис кљу чи-
ти тран сфор ма то ри и да са мо 10 kV по стро је-
ње оста не у функ ци ји рас кло пи шта. Ме ђу тим, 
про блем снаб ди је ва ња ел. енер ги јом под руч ја 
Ту зи и Зе те је пред мет мно го број них ана ли за 
(не ке од њих су ура ди ли стра ни кон сул тан ти) 
, али с об зи ром на ви си ну по треб них ин ве сти-
ци о них сред ста ва, пи та ње фи нан си ра ња овог 
ком плек сног про јек та се још не рје ша ва, ма да 
се до во ђе њем 110 kV на по на у ТС Го лу бов ци 
отва ра ју но ве мо гућ но сти за њен да љи раз вој и 
ва ло ри за ци ју по сто је ће 35 kV мре же.

Пре оп те ре ће ње ТС 35/10 kV Ту зи, при-
вре ме но ће се ри је ши ти уград њом тран сфор-
ма то ра 12,5 MVA и опре ме за про ши ре ње 35 
kV по стро је ња ове ТС за јед ну вод ну и јед ну 
тран сфор ма тор ску ће ли ју, што ће се за вр ши ти 
у оку ове го ди не. По ред то га пла ни ра се ре кон-
струк ци ја по стро је ња 10 kV у ТС 110/10 kV 
Под го ри ца 3, уград ња 35 kV по стро је ња у ТС 
35/10 kV По да ње, из град ња ТС 35/10 kV Ве ље 
Бр до, ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV Да ни лов-
град,и Птич и Ве ру ша, те ре кон струк ци ја ДВ 
35 kV Би о че-Птич и из град ња и ре кон струк ци-
ја се кун дар не мре же, а ври јед ност на ве де них 
ра до ва из но си 3,5 ми ли о на еура.

ЕД УЛ ЦИЊ:
ПРО БЛЕМ РА ДИ ЈАЛ НО 
НА ПА ЈА ЊЕ ТС УЛ ЦИЊ

О снов ни про блем у по гле ду си гур но-
сти ис по ру ке елек трич не енер ги је ЕД 

Ул цињ је ра ди јал но на па ја ње ТС 110/35 kV 
Ул цињ, ма да је ин ста ли са на сна га ове тра фо-
ста ни це по ве ћа на уград њом дру гог тран сфор-
ма тор ског по ља (до на ци ја Вла де Нор ве шке), 
та ко да из но си 2x20 MVA.

Пла ном за ову го ди ну пред ви ђа се уград-
ња аку ба те ри ја и ис пра вља ча у три тра фо ста-
ни це 35/10 kV, ре кон струк ци ја си сте ма да љин-
ског упра вља ња и из град ња и ре кон струк ци ја 
се кун дар не мре же, у укуп ној ври јед но сти од 
400 хи ља да еура.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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ЕД ХЕР ЦЕГ НО ВИ:
У ОВОЈ ГО ДИ НИ ГРА ДИ ЋЕ СЕ 

ТС 35/10 KV БА О ШИ ЋИ

Н ај ве ћи про блем у 35 kV мре жи ЕД Хер цег 
Но ви је ра ди јал но на па ја ње ТС 35/10 kV То-

пла и Ига ло, као и огра ни че не мо гућ но сти во да 
“Хер цег Но ви-Кум бор-Би је ла-Ка ме на ри-Ти ват”.

И 10 kV ка блов ска мре жа је ве о ма раз гра-
на та и ду гач ка, што има за по сље ди цу не до-
пу сти во ве ли ке ври јед но сти не ком пен зо ва не 
стру је зе мљо спо ја (пет пу та ве ће од до пу ште-
них). Због то га узе мље ње не у трал не тач ке 10 
kV мре же у Хре цег Но вом спа да у при о ри те те 
у раз вој ним пла но ви ма ЕПЦГ. 

У овој го ди ни у ЕД Хер цег Но ви пла ни ра 
се из град ња ТС 35/10 kV Ба о ши ћи, (кре дит Вла-
де Фран цу ске) и из град ња и ре кон струк ци ја 
се кун дар не мре же, а ври јед ност пред ви ђе них 
ра до ва из но си ми ли он и 100 хи ља да еура.

ЕД ЦЕ ТИ ЊЕ:
ПРИ О РИ ТЕТ ИЗ ГРАД ЊА 

ДВ 35 KV “ЦЕ ТИ ЊЕ-ПОД ГОР”

Ј е дан од при о ри те та у пла но ви ма ЕПЦГ је 
ак ти ви ра ње из град ње ДВ 35 kV “Це ти ње-

Под гор”, ду жи не 18 км, за ко ји је већ на ба вље-
на кон струк ци ја. За вр шет ком овог да ле ко во да, 
као и во да “Вир па зар-Под гор” (6 км), обез би је-
ди ће се си гур но и ква ли тет но снаб ди је ва ње ел. 
енер ги јом пумп них по стро је ња (при кљу че них 
на ТС 35/6 kV Под гор), во до во да за Це ти ње и 
во до во да за Бу дву, а по ве зи ва њем по сто је ће ТС 
35/10 kV Ри је ка Цр но је ви ћа на ди стри бу тив ну 
мре жу по си сте му “улаз - из лаз”, ри је ши ће се 
ста би лан по гон ове је ди не на пој не тач ке ве ли-
ког кон зум ног под руч ја Ри јеч ке на хи је.

План ске ак тив но сти за ову го ди ну од но се 
се на ре кон струк ци ју ТС 35/10 kV Хум ци, гдје 
се пред ви ђа за мје на ком плет не опре ме и из-
град ња но вог гра ђе вин ског објек та, те по ве ћа-
ње ка па ци те та на 2X8 MVA, а сред ства ће се 
обез би је ди ти из кре ди та фран цу ске Вла де. У 
пла ну је та ко ђе и ре кон струк ци ја по стро је ња 
35 kV у ТС 35/10 kV Под гор, а за тим из град ња 
ДВ 35 kV Под гор-Це ти ње и из град ња и ре кон-
струк ци ја се кун дар не мре же, у укуп ној ври јед-
но сти од 3,1 ми ли он еура.

Крат ко роч ни пла но ви раз во ја 
стају 25 ми ли о на еура

Н а кра ју из вје шта ја за кљу чу је се да ста-
ње ди стри бу тив не мре же не омо гу ћа ва 

си гур но и ква ли тет но на па ја ње свих по тро ша-
ча, због че га су крат ко роч ним пла но ви ма пред-
ви ђе не ин ве сти ци је у из но су од 25 ми ли о на 
еура, ко је ће до при ни је ти рје ша ва њу по сто је-
ћих про бле ма у мре жи. 

Овом ана ли зом, ка ко је на гла ше но, ни је су 
об у хва ће ни про бле ми ко ји про из ла зе из ве ли-
ког бро ја за хтје ва за при кљу че ње но вих по тро-
ша ча, што уве ли ко пре ва зи ла зи мо гућ но сти 
по сто је ће мре же, та ко да су нео п ход не ка пи-
тал не ин ве сти ци је, пр вен стве но у пре но сну 
мре жу и ТС 110/x kV, али, се из град ња но вих 
обје ка та пре но сне и ди стри бу тив не мре же не 
мо же обез би је ди ти из одо бре ног ре гу ла тор ног 
при хо да и на док на де за при кљу че ње по тро ша-
ча, па је нео п ход но да се пр во утвр ди по тре ба 
за из град њу ових обје ка та, а за тим из на ђу рје-
ше ња за фи нан си ра ње те из град ње.

Б.М.

Н а при год ној све ча но сти у Мо те лу 
„Гла ва Зе те“ чла но ви Од бо ра ди рек-

то ра и по сло вод ства ЕПЦГ на челу са др 
Ра до миром Ми ло вићем, пред сјед ником 
Од бо ра ди рек то ра, и Ср ђаном Ко ва че-
вићем, из вр шним ди рек тором Дру штва, 
кра јем ја ну а ра у пен зи ју су ис пра ти ли 
углед не цр но гор ске при вред ни ке Во ји на 

Ђу ка но ви ћа, чла на Од бо ра ди рек то ра, и 
Ни ко лу Ја бла на, ди рек то ра Сек то ра за 
раз вој и ин же ње ринг ЕПЦГ.

По же лив ши сво јим бли ским са рад ни-
ци ма дуг жи вот, до бро здра вље и про дич ну 
сре ћу, др Ра до мир Ми ло вић је, у при јат ној и 

опу ште ној ат мос фе ри, ка зао да су Во јин Ђу-
ка но вић и Ни ко ла Ја блан, са ко ји ма је ду го 
са ра ђи вао, да ли из у зе тан до при нос раз во ју 
цр но гор ске при вре де. 

- У пен зиј у одлазе са очуваним здрављем 
и пу но енер ги је, па зато вјерујемо да нам 
још могу помоћи у ре а ли за ци ји не ких про-
је ка та, ци ље ва и опре дје ље ња, без об зи ра 
што им је у ЕПЦГ престао радни однос, 
ре као је др Ми ло вић, додајући да је Во јин 
Ђу ка но вић про шао раз не фа зе раз во ја цр-
но гор ског дру штва и цр но гор ске при вре де, 
а рад ни ви јек за вр шио у Елек тро при вре ди, 
што му је уви јек би ла же ља, како је додао 
у шали, док је Никола Јаблан провео много 
више у Електропривреди радећи на разним 
инвестицијама, па ће његово искуство бити 
корисно Електропривреди и даље. 

- В. Ђу ка но вић је по сло вод ству пру жио 
не се бич ну по моћ у рје ша ва њу не ких круп-

них про бле ма. И да ље је члан Од бо ра ди рек-
то ра, а ман дат му је ушао у процес ре струк-
ту ри ра ња Ком па ни је којем он сигурно може 
дати велики допринос, рекао је Миловић. 

- Иако су отишли у пензију, с об зи ром 
да смо за јед но про шли кроз јед но до и ста 
не згод но ври је ме, на ро чи то у по след ње три 
до че ти ри го ди не, ка да су до но ше не мно ге 

важне од лу ке, увје рен сам да 
ће мо се и убу ду ће, ка да то бу-
де тре ба ло, мо ћи осло ни ти на 
њих, на гла сио је Ср ђан Ко ва че-
вић до да ју ћи да ће Ни ко ла Ја-
блан, ко ји је чи тав свој рад ни 
ви јек про вео у Елек тро при вре-
ди, оста ти још неко вријеме у 
Ком па ни ји, до за вр шетка про-
јек ата ко је је за по чео.

За хва лив ши се на ли је пом 
и ко рект ном ис пра ћа ју, као и 
на пригодним поклонима (сат 
и налив перо) Во јин Ђу ка но-

вић је подсјетио на своје чврсто увјерење 
да Елек тро при вре да треба да остане у др-
жав ном вла сни штву са нај ма ње 51 од сто 
акција. 

По што је ско ро ци је ли рад ни ви јек 
про вео у три нај ве ћа цр но гор ска ко лек ти-

ва (Же ље за ра, КАП и ЕПЦГ), а био је ми-
ни стар при вре де Цр не Го ре, он је ка зао да 
је, у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, по сао 
оба вљао ко рект но у сва ком ко лек ти ву, да је 
водио  ра чу на о тим ко лек ти ви ма, а да је 
док је ра дио у др жав ним ор га ни ма во дио  
ра чу на о сво јој др жа ви, а допринос нека 
оцјењују други.

Уз из ра зе за хвал но сти и за до вољ ства 
што га ова кав пер со нал ни са став Елек тро-
при вре де пра ти у пен зи ју, Ни ко ла Ја блан 
је под ву као да му пред ста вља са тис фак ци-
ју што се ни је дан про блем, ма ка ко те жак 
био, а у чи јем је рје ша ва њу уче ство вао, 
ни је пре нио на при ват ни те рен. Сто га мо-
же на кра ју свог рад ног ви је ка да из ра зи 
за до вољ ство оним што је ура ђе но у Елек-
тро при вре ди са чи јим по сло вод ством је 
уви јек до бро са ра ђи ва о.

Ж.Ћ.

ИСПРАЋАЈ У ПЕНЗИЈУ 
ВОЈИНА ЂУКАНОВИЋА И НИКОЛЕ ЈАБЛАНА

И даље потребни 
Електропривреди
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ФЦ ПРЕНОС

О п о  г о н -
с к о ј 

спр ем  но  с ти 
ТС 400/110 kV 
Под го ри ца 2, 
ста њу опре ме 
и пла ни ра ним 
ак тив но сти ма 
раз  го  ва  ра  ли 
смо са ше фом 
овог, за ЕЕС 
Цр не Го ре, из-
у зет но ва жног 
по стро је ња, Бу ди ми ром Ча ђе но ви ћем, 
дипл. ел. ин же ње ром.

- Тра фо ста ни ца Под го ри ца 2 је зна чај-
но ви со ко на пон ско елек тро е нер гет ско 
по стро је ње ко је обез бје ђу је елек трич ну 
енер ги ју у мре жи 110 kV за Ком би нат 
алу ми ни ју ма, дио Под го ри це (око 25 од-
сто кон зу ма), а уво ђе њем да ле ко во да 110 
kV Це ти ње 31. де цем бра 2004. го ди не, 
за тим  и да ле ко во да 110 kV Бу два 8. ју ла 
2005. го ди не и ДВ 110 kV Бар 8. сеп тем-
бра 2006. го ди не, из ње се елек трич ном 
енер ги јом снаб ди је ва и Цр но гор ско при-
мор је.

По ред то га, у пла ну је и уво ђе ње 400 
kV да ле ко во во да Ал ба ни ја до но вем бра 
2009. го ди не, ка же Ча ђе но вић и до да је:

- Да ле ко вод на по ља 400 kV Ал ба ни ја 
и Ри ба ре ви не има ће нај са вре ме ни ју опре-
му, што ће знат но по ве ћа ти оба ве зе и од го-
вор ност за по сле них, а пла ни ра се и уво ђе-
ње но вог да ле ко во да 110 kV КАП-3.

Ви со ко на пон ска опре ма у ТС Под го-
ри ца 2, иако ста ра пре ко дви је и по де це-
ни је, до са да је обез бје ђи ва ла по гон ску 
спрем ност по стро је ња, за хва љу ју ћи при-
је све га ре дов ним пре гле ди ма, ис пи ти ва-
њи ма, ре ви зи ја ма и ре мон ти ма ко ји се 
оба вља ју пре ма Пра вил ни ку о одр жа ва-
њу елек тро е нер гет ских по стро је ња пре-
но сне мре же, оци је нио је Ча ђе но вић ре-
кав ши да су из у зе так ра ста вља чи, по себ-
но у по стро је њу 110 kV, ко ји се мо ра ју 
што при је ре мон то ва ти, па је то и ушло у 
план за ову го ди ну.

Од прет ход них ак тив но сти он је на-
вео да је због ха ва ри је пре ки да ча 400 
kV у по љу тран сфор ма то ра број 2, у 
то ку про шле го ди не мон ти ран но ви пре-
ки дач про из вод ње „ABB“, те да је, та-
ко ђе, ура ђе на ди ги та ли за ци ја тех нич ке 
до ку мен та ци је за ве ћи дио по стро је ња 
и за ми је ње ни не ис прав ни кли ма уре ђа ји 
у апа рат ним ку ћи ца ма, што до при но си 
по у зда ни јем ра ду опре ме, а у на ред ном 

пе ри о ду из вр ши ће се мо дер ни за ци ја за-
штит них уре ђа ја.

- У окви ру ра ни јих ак тив но сти на 
ре кон струк ци ји бес пре кид ног на па ја ња 
јед но смјер ним на по ном у свим објек ти-
ма Елек тро пре но са, и у тра фо ста ни ци 
Под го ри ца 2 је из вр ше на ре кон струк ци ја 
два ис пра вља ча за јед но смјер ни на пон 

220 V, ре као је Ча ђе но вић до да ју ћи да су 
у то ку и ма њи гра ђе вин ски ра до ви у по-
стро је њу, али да ве ли ких ин ве сти ци о них 
за хва та у овој тра фо ста ни ци у прет ход-

ном пе ри о ду ни је би ло.
Ча ђе но вић на во ди да су тре нут но ван 

по го на спој но по ље 400 kV и мјер но по-
ље 400 kV дру ги си стем у ко ји ма тре ба 

ком пле ти ра ти ви со ко на пон ску опре му. 
- Већ су пред у зе те ак тив но сти на обез бје-
ђе њу ове опре ме ко ју уско ро тре ба да ис-
по ру чи са ра јев ска фир ма Енер го ин вест, 
а њи хо ва оба ве за би ће и да је мон ти ра ју 
у по стро је њу, ка зао је он до да ју ћи да та-
ко ђе по сто ји мо гућ ност да се опре ма ком-
пле ти ра од ре зер вних дје ло ва. 

А ка да смо по чет ком фе бру а ра по сје-
ти ли овај не ве ли ки ко лек тив у То ло ши-
ма, по ред ше фа тра фо ста ни це, у смје ни 

смо за те кли ру ко ва о це елек трич них ко-
ман ди Дра га на Јо ви ће ви ћа и Ми лен ка 
Ра до њи ћа. Има их, ина че де вет, ка ко је 
и пред ви ђе но си сте ма ти за ци јом рад них 

мје ста, што обез бје ђу је нор ма лан два на-
е сто ча сов ни смјен ски рад, а ту је још и 
по гон ски елек три чар.

Б.М.

ТРА ФО СТА НИ ЦА 400/110 KV ПОД ГО РИ ЦА 2

Нео п хо дан ре монт ра ста вља чаНео п хо дан ре монт ра ста вља ча
Због ха ва ри је пре ки да ча 400 kV у по љу тран сфор ма то ра, у 2007. го ди ни 

мон ти ран но ви пре ки дач, про из вод ње „ABB“

Драган Јовићевић и Миленко Радоњић

Да по са да у ТС Под го ри ца 2 има пра ви до ма ћин ски од нос пре ма свом објек ту по-
твр да је и овај ма ли, бри жљи во ње го ва ни бо та нич ки врт ко ји освје жа ва про стор 
и пријатно изненади сваког ко посјети ово важно преносно постројење 

Будимир Чађеновић
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Нео п хо дан ре монт ра ста вља ча

О д ка да су сре ди ном 
2005. го ди не два но-

ва тран сфор ма то ра од по 40 
ме га волт ам пе ра ко је је ис-
по ру чи ла „Етра“ из Сло ве-
ни је „сми је ни ла“ два ста ра 
и ду пло ма ње сна ге тра фоа 
од по 20 MVA, обез би је ђе-
но је, по себ но у по гле ду 
сна ге, за ду жи пе ри од по у-
зда но на па ја ње по тро ша ча 
елек трич ном енер ги јом у 
бар ској оп шти ни. 

- С об зи ром да у екс-
трем ној си ту а ци ји, по себ но 
то ком љет ње ту ри стич ке се зо не, по тро-
шња на под руч ју Ба ра не пре ла зи 45 ме-
га волт ам пе ра, не ма по тре бе за па ра лел-
ним ра дом но вих тран сфор ма то ра, због 

че га смо из дво ји ли ва зду шне и ка блов ске 
из во де, па „Је ди ни ца“ за са да пу ним ка па-
ци те том под ми ру је по тре бе кон зу ма. То 
је и раз лог до брог и кон ти ну и ра ног ра да 
ра да по стро је ња у Бје ли ши ма, без ијед-

ног ис па да у по-
след ње дви је ипо 
го ди не, об ја сни-
ли су нам Пре-
драг Мат ко вић, 
шеф ТС и Ра до-
ји ца Шће па но-
вић, де жур ни 
уклоп ни чар, ко је 
смо 24. ја ну а ра 
при ли ком на ше 
по сје те за те кли у 
нај ве ћем елек тро-
е нер гет ском чво-
ри шту у Ба ру. 

У ци љу обез-
бје ђе ња си гур ног 
и по у зда ног ра да 
опре ме, Слу жба 
за одр жа ва ње 
ФЦ Пре нос из 
Под го ри це је у 
про шлој го ди ни 
по ред ре дов ног 
ре мон та ра ста-
вља ча, као и пре-
ки да ча 110 kV 
у Т2, ура ди ла и 
ште ло ва ње 110 
kV ра ста вља ча.

Еки па са ра-
јев ског Енер го-
ин ве ста је у то ку 

сер ви са пре ки да ча SF6 110 kV за ми је-
ни ла оси гу ра че за на мо та ва ње мо то ра 
и по ро зну мем бра ну ко ја је ис пу шта ла 
отров ни гас из ци лин дра.

Због не по у зда ног ра да у по је ди ним 
тре ну ци ма, услед ри јет ког ко ри шће ња у 
ма ни пу ла ци ји, у овој тра фо ста ни ци, ка-
ко су се из ра зи ли, на мје ра ва ју да у на ред-
ном пе ри о ду „пре че шља ју“ ра ста вља че.

Је дан од ста рих тран сфор ма то ра „по-
зајм љен“ је пре но сној тра фо ста ни ци у 
Ко дра ма код Ул ци ња, а дру ги је за др жан, 
али без функ ци је, у Бје ли ши ма. За ни мљи-
во је да су но ви тра фои, чи ја је те жи на 40 
то на, иако ду пло ја чи, чак за 15 то на лак-
ши од ста ри јих. 

Са вре ме на опре ма за да љин ско очи-
та ва ње ко ја је угра ђе на 2004. го ди не ста-
вље на је у фук ци ју, а у ме ђу ве ре ну су на-
ба вље не и аку ба те ри је. 

Те ле фон ске и VF ве зе из ко манд не 
са ле и кан це ла ри је ше фа ТС функ ци-
о ни шу уз ма ле те шко ће и „не сва ки да-
шње смет ње“.

Ме ђу тим, ста ри и до тра јао, и за са да 
је ди ни, ра чу нар у по стро је њу због не у по-
тре бљи во сти ни је умре жен у си стем ФЦ 
Пре нос.

Не при ла го ђе на ши ри на при ла зног 
пу та и убла жа ва ње кри ви не у бли зи ни 
овог објек та, озби љан су про блем, на ро-
чи то при ли ком тран спор та ве ћих дје ло ва 
опре ме, као што је то био слу чај са пре во-
зом 65 то на те шког тран сфор ма то ра (20 
MVA) до Ул ци ња, ка да су са мо за хва љу-
ју ћи ра зу ми је ва њу ком ши ја успје ли да 
„про ву ку“ та ко зва ни вуч ни воз, то јест ка-
ми он те гљач са 12 ме та ра ду гом при ко ли-
цом, ко ји је и од ве зао по ме ну ти уре ђај. 

Усло ви ра да пе то чла не ве о ма ис ку сне 
по са де су до бри, сем про зо ра ко ји ви ше 
не дих ту ју, а не ма ни дје ло ва за њих да се 
ку пе, по што су угра ђе ни ка да је при је ви-
ше од три де це ни је на пра вљен и ста вљен 
у функ ци ју нај зна чај ни ји елек тро е нер гет-
ски обје кат у Ба ру. 

Ко ли ко је ис ку ство и ка ква је пре ка-
ље ност по са де „Бје ли ша“ не ка нам по-
слу жи и при мјер јед ног од на ших до ма-
ћи на Ра до ји це Шће па но ви ћа, иза ко га је 
28 го ди на не пре кид ног уклоп ни чар ског 
ра да у пре но сним тра фо ста ни ца ма у Ул-
ци њу и Ба ру, као и у дис тру бу тив ном по-
стро је њу 35/10 kV „Бу ља ри ца“. Нај ста ри-
ји члан по са де Зо ран Иво вић, ка ко нам је 
ре че но, по ста жу је „вр шњак“ по стро је-
ња у Бје ли ши ма, јер ра ди у овој тра фо ста-
ни ци од ње ног пу шта ња у по гон.

И.З. 

ТС 110/35 KV „БЈЕ ЛИ ШИ“ БАР

До вољ но сна ге за ду жи пе ри одДо вољ но сна ге за ду жи пе ри од
С об зи ром да у „шпи цу“ љет ње ту ри стич ке се зо не, ка да је оп те ре ће ње 

нај ве ће, по тро шња елек трич не енер ги је у кон зу му Ба ра не пре ла зи 45 ме га-

волт ам пе ра, не ма по тре бе за па ра лел ним ра дом два но ва тран сфор ма то ра 

чи ја је укуп на сна га 80 MVA

ФЦ ПРЕНОС

Предраг Матковић и Радојица Шћепановић

Зграда ТС “Бјелиши”

Нови трансформатори 110/35 kV (2 x 40 MVA) 
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П р ви про блем са ко јим се су-
о чио Дра гу тин Бо ри чић, 

од не дав но ди рек тор Елек тро ди-
стри бу ци је Це ти ње, по до ла ску у 
ову ЕД је ве о ма не по вољ на ка дров-
ска струк ту ра за по сле них ко ја се, 
при је све га, огле да у не до стат ку 
ин же њер ског ка дра, што нај бо ље 
илу стру је по да так да у одје ље њи-
ма за одр жа ва ње и екс пло а та ци ју 
не ма ни јед ног ин же ње ра. По ред 
то га, осам рад ни ка је, пре ма ље кар-
ским из вје шта ји ма, ло шег здрав-
стве ног ста ња, та ко да им је те шко 
на ћи од го ва ра ју ћи по сао, а че ти ри 
су от пу ште на то ком про шле го ди-
не због не тач них ди пло ма, док их има још 
пет чи је су ди пло ме спор не.

- Да не во ља бу де ве ћа, не ко ли ко нај бо-
љих и нај струч ни јих рад ни ка на ко ји ма је 
по чи вао чи тав те рет одр жа ва ња елек тро е-
нер гет ских по стро је ња, оти шло је у пен-
зи ју. Кад се то ме до да не мо гућ ност обез-
бје ђе ња по треб ног бро ја уклоп ни ча ра са 
од го ва ра ју ћом шко лом и по ло же ним ис пи-
том, не по пу ње ност рад них мје ста ауто ме-
ха ни ча ра, елек три ча ра и не до во љан број 
си сте ма ти зо ва них мје ста за обез бје ђе ње 
обје ка та (си сте ма ти зо ва на два а по треб на 
че ти ри из вр ши о ца да би се обез би је дио 
нор ма лан рад), а за тим не ус кла ђе ност 
рас по ре да рад ни ка са усло ви ма из си сте-
ма ти за ци је, са свим је ја сно да са та квим 
ка дров ским про бле ми ма ни је мо гу ће ор-
га ни зо ва ти ква ли тет но те ку ће и ин ве сти-
ци о но одр жа ва ње обје ка та и по стро је ња, 
ка же Бо ри чић до да ју ћи да је не дав но из-
вр шен пре ра спо ред рад ни ка у окви ру по-
сто је ће си сте ма ти за ци је, а та ко ђе су не ки 
од њих ван ред но за вр ши ли од го ва ра ју ћу 
шко лу, та ко да се, у том по гле ду, ста ње дје-
ли мич но по пра ви ло.

- Про блем ка дро ва у це тињ ској елек тро-
ди стри бу ци ји међутим и да ље оста је отво-
рен уко ли ко се то не про ми је ни пред сто је-
ћом ре ги о на ли за ци јом Ди стри бу ци је Цр не 
Го ре и спа ја њем ове ЕД са под го рич ком 
елек тро ди стри бу ци јом, ре као је он.

Ло ше ста ње 
ел. енер гет ских по стро је ња

П о Бо ри чи ће вој оцје ни, ста ње енер-
гет ских по стро је ња је до ста ло ше 

због ста ро сти, 
не до вољ ног ула га-
ња у одр жа ва ње 
по сљед њих го ди-
на, че стих вре мен-
ских не при ли ка  
то ком је се ни и зи-
ме, по себ но у пла-
нин ским  пред је ли-
ма, што узро ку је 
уче ста ле ква ро ве 
и ис па де, од но сно 
пре ки де у на па ја-
њу. Не дав но су, ка-
же он, приликом 
пре гледа свих тра-

фо ста ни ца и еви ден ти ра на нај кри тич ни ја 
мје ста ко ја су већ по че ла да се са ни ра ју. У 
пла ну је да се на кнад но из вр ши још де таљ-
ни ји пре глед, на кон че га ће се, уко ли ко се 
на ба ве ре зер вни дје ло ви, из вр ши ти пот пу-
на са на ци ја тих до тра ја лих обје ка та. 

Те жи ште ак тив но сти за по сле них у овој 
ЕД ипак је кон тро ла по тро шње ра ди сма ње-
ња гу би та ка ел. енер ги је ко ји су ов дје знат-
но из над про јек то ва них и ко ји се мо ра ју 
сма њи ти.

Чи ње ни ца је, међутим, да ве ли ки број 
по тро ша ча из вих ка те го ри ја по тро шње на 
овом под руч ју на раз не на чи не нео вла шће-
но тро ши ел. енер ги ју, и то у свим дје ло-
ви ма кон зу ма. Ни је, ка же Бо ри чић, ри јеч 
о по је ди нач ним слу ча је ви ма, већ о по ја ви, 
што је оте жа ва ју ћа окол ност.

Он ис ти че да мно ги по тро ша чи има ју 
не га ти ван од нос пре ма Елек тро при вре ди, 
и да је код њих, у ства ри, фор ми ра но ми-
шље ње да има ју не ка кво сте че но пра во да 
тро ше стру је ко ли ко им тре ба, а да не мо ра-
ју да је пла те и да им ни ко ни шта не мо же. 

- Кон тро ле су сва ко днев не и стал но 
се от кри ва ју но ви слу ча је ви нео вла шће-
не по тро шње или не ле гал на при кљу че-
ња, та ко да у том по гле ду има из вје сног 
по ма ка, али то ни је до вољ но и не мо же-
мо би ти за до вољ ни ни ис кљу че њи ма са 
мре же, ни на пла том нео вла шће не по тро-
шње, а по себ но суд ским пре су да ма на кон 
спро ве де ног кри вич ног по ступ ка, ко је 
Елек три о при вре ди ни је су од по мо ћи, ка-
же Бо ри чић до да ју ћи да у то ме има ју удје-
ла и рад ни ци елек тро ди стри бу ци је ко ји, 
чи не ћи по тро ша чи ма услу ге та кве вр сте 
на но се ште ту сво ме пред у зе ћу.

- Це ти ње је ма ло мје сто, та ко да ме ђу-
соб на при ја тељ ства и по знан ства из ме ђу 
на ших рад ни ка и по тро ша ча ко ји чи не 
кри вич на дје ла у сми слу нео вла шће не 
по тро шње и не ле гал ног при кљу че ња на 
елек тро мре жу, ума њу ју ефек те на ших 
на по ра на су зби ја њу ове штет не и не за-
ко ни те по ја ве. 

Ди рек тор це тињ ске ЕД сма тра да је 
овај ве ли ки, и, ка ко ка же, дру штве ни про-
блем мо гу ће ри је ши ни је ди но уз по моћ и 
по др шку над ле жних др жав них ор га на ко ји 
до са да Елек тро при вре ди ни је су пру жи ли 
по др шку.

У пла ну ва жне ин ве сти ци је

И по ред ве ли ких гу би та ка ел. енер-
ги је и ни ске на пла те ре а ли зо ва них 

ки ло ват са ти у овом ди је лу Ди стри бу ци је, 
Елек тро при вре да пла ни ра да у 2008. го ди-
ни ов дје уло жи знат на сред ства у из град њу 
но вих обје ка та. Пла ни ра не су, на и ме, дви-
је ве ли ке ин ве сти ци је у ци љу обез бје ђе ња 
си гур ни јег на па ја ња ел. енер ги јом и бо љег 
снаб ди је ва ња во дом Це ти ња и Бу две. Ра ди 
се о из град њи но ве тра фо ста ни це 35/10 kV 
Хум ци ко ја ће се фи нан си ра ти из сред ста-
ва тзв. Фран цу ског кре ди та и из град њи, 
од но сно ре мон ту 35 kV да ле ко во да Це ти-
ње-Под гор. Тре нут но су у то ку при пре ме 
за обез бје ђе ње до ку мен та ци је о из град њи 
ових обје ка та, као и до ку ме на та ци је за рас-
пи си ва ње тен де ра.

Кад је ри јеч о ин ве сти ци о ним ула га њи-
ма, тре ба ре ћи да је ве о ма ва жна ак тив ност 
за ову ЕД пла ни  ра на ре а ли за ци ја да љин-
ског очи та ва ња по тро шње у 20 тра фо ре о-
на, чи ме је об у хва ће но око 2100 по тро ша ча 
це тињ ског кон зу ма, што ће знат но до при-
ни је ти сма ње њу гу би та ка ел. енер ги је. 

По ред на ве де ног, Бо ри чић ис ти че да 
је та ко ђе пред ви ђе на и из град ња не ко ли ко 
тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, ка блов ско по ве зи-
ва ње 10 kV си сте ма, из град ња но вих и ре-
кон струк ци ја по сто је ћих ни ско на пон ских 
мре жа, уград ња но вих мјер них уре ђа ја у 
тра фо ста ни це 10/0,4 kV и дру ге ак тив но-
сти ко је тре ба да до при не су по бољ ша њу 
снаб ди је ва ња ов да шњих по тро ша ча. 

По кре ну те су, да кле, у прет ход ном пе-
ри о ду број не ак тив но сти на рје ша ва њу на-
го ми ла них про бле ма, али се мо ра учи ни ти 
још мно го ви ше. За то је, ин си сти ра Бо ри-
чић, нео п ход но да се ЕД Це ти ње ка дров ски 
освје жи и ри је ши про блем не до стат ка ви со-
ко школ ског ка дра, што тре ба да до при не се 
ефи ка сном от кла ња њу и дру гих про бле ма

Б.М. 

ЕД ЦЕ ТИ ЊЕ

Сло же ни усло ви ра даСло же ни усло ви ра да
Из ра жен не до ста так струч ног ка дра, у пр вом ре ду ин же ње ра, ли ми ти ра ју ћи фак-

тор, не са мо кад је у пи та њу те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње, не го и ак тив но сти на 

рје ша ва њу на го ми ла них про бле ма

Драгутин Боричић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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И н тен зи ван раз вој ту-
ри стич ке при вре де у 

Ко то ру усло вио је по ве ћа-
ње по тро шње ел. енер ги је, 
што је до ве ло до пре оп те ре-
ће ња тран сфор ма то ра у ТС 
110/35 kV Ти ват (уклоп но 
ста ње је та кво да тран сфор-
ма то ри ра де одво је но због 
раз ли чи тих ста ту са не у-
трал не тач ке 35 kV мре же: 
Ти ват-узе мље на мре жа а 
Ко тор-изо ло ва на мре жа) и 
35 kV да ле ко во да Ти ват-
Шка ља ри ко ји не ма за до во-
ља ва ју ћу про пу сну моћ, па 
су че сти ис па ди из по го на због ква ро ва ко ји 
не кад ду го тра ју. Овај да ле ко вод, пре ма ри-
је чи ма ди рек то ра ко тор ске елек тро ди стри-
бу ци је Са ше Ми ло ва но ви ћа, ни ка да ни је 
ква ли тет но ре мон то ван због не мо гућ но сти 
ис кљу че ња на ду жи пе ри од, због че га је 
Ко тор под руч је са вр ло не по у зда ним на па ја-
њем. Да би се та кво ста ње пре ва зи шло кре-
ну ло се, ка же Ми ло ва но вић, у ре а ли за ци ју 
из град ње но ве ТС 110/35/10 kV Шка ља ри 
ко ја ће по у зда но и ква ли тет но на па ја ти 
кон зум но под руч је Ко то ра. То је, ина че, за-

јед нич ки про је кат ФЦ Ди стри бу ци ја и ФЦ 
Пре нос, а сред ства су обез би је ђе на из тзв. 
Фран цу ског кре ди та. Пре ма ди на ми ци ре а-
ли за ци је овог про јек та, опре ма за по стро је-
ње 35/10 kV ис по ру чи ће се до кра ја но вем-
бра ове го ди не, а упо ре до са тим из во ди ће 

се и гра ђе вин ски ра до ви.
Ми ло ва но вић за тим 

на во ди да ће се из Фран цу-
ског кре ди та за ЕД Ко тор 
на ба ви ти и 5 упра вљи вих 
ТС 10/0,4 kV ко је ће би ти 
ис по ру че не у 2008. го ди-
ни, а њи хо ва упра вљи вост 
ће до ћи до пу ног из ра жа ја 
на кон из град ње но ве ТС 
Шка ља ри. А од прет ход-
них ак тив но сти он ис ти че 
мон та жу три ТС 10/0,4 kV 
(Бе но во, Пла ген ти, Муо), 
у де цем бру про шле го ди-
не (до на ци ја Вла де Нор ве-

шке). Пред сто ји укла па ње на СН и НН на-
пон, што је ве о ма оби ман по сао ко ји ће се 
ре а ли зо ва ти до по чет ка ту ри стич ке се зо не. 

Не ле гал на град ња 
угро жа ва да ле ко во де

Е кс пан зи ја не са мо ле гал не, не го и не-
ле гал не град ње, пред ста вља је дан од 

кру ци јал них про бле ма са ко јим је су о че на 
ко тор ска ЕД, ка же њен ди рек тор из но се ћи 
при мјер под руч ја Ра да но ви ћи-Ла ства Гр-

баљ ска, гдје су 
због не ле гал не 
град ње угро же ни 
да ле ко во ди 110 и 
35 kV. Та ко је из-
вод 10 kV Гр баљ 
2 због на ру ше не 
без  бје  до  но  сне 
ви си не, ни ве ли-
са њем те ре на на 
по ме ну том по те-
зу, у два на вра та 
био ис кљу чен до 
до во ђе ња у тех-
нич ки ис прав но 
ста ње. Ми ло ва-

но вић ка же да су под руч ја ко ја гра ви ти ра ју 
овом из во ду ве о ма ин те ре сант на ин ве сти то-
ри ма, та ко да већ са да има на ја ва из град ње 
ве ли ких обје ка та ко ји ће има ти по тре бу за 
ан га жо ва њем зна чај не сна ге. С тим у ве зи, 
ова елек тро ди стри бу ци ја ће да ти пред лог 

тех нич ког рје ше ња ко је ће са свим си гур-
но пред ви дје ти из град њу објек та 35/10 kV, 
као и ка бли ра ње по ме ну тог из во да, ма да ће 
ко нач но рје ше ње да ти над ле жне слу жбе ма-
тич не функ ци о нал не цје ли не. 

Пред сто ји та ко ђе и по ла га ње 10 kV 
ка бла од Отво ре ног ба зе на до ло ка ци је 
„Камп“, чи ме се, пре ма ри је чи ма Ми ло ва-
но ви ћа, сти чу усло ви за бу ду ће по ве зи ва ње 
тра фо ре о на ТС 35/10 kV Шка ља ри и ТС 
35/10 kV До бро та, а јед на од ди о ни ца те ве-
зе би ће два 10 kV ка бла у ди је лу „кон такт“ 
зо не ис пред зи ди на Ста рог гра да. Због то га 
је би ло пред ви ђе но да се упо ре до са по ла-
га њем во до вод них ци је ви по ло же и енер гет-
ски ка бло ви, а но си лац ин ве сти ци је је Ди-
рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Ко то ра.

- Због не при пре мље но сти ин ве сти то ра 
и не по сто ја ња про јект не до ку мен та ци је, као 
и ста ња на те ре ну, по ла га ње ка бло ва у исти 
ров је до ве де но у пи та ње. Ме ђу тим, ка ко 
се ра ди о ди о ни ци ко ја је, ка да је у пи та њу 
си гур ност у на па ја њу, из у зет но зна чај на за 
Ко тор и ње го ве по тро ша че, Елек тро ди стри-
бу ци ја ће уло жи ти мак си ма лан на пор да се 
овај по сао ре а ли зу је, ка же Ми ло ва но вић.

 Ко тор је, ина че, по знат и по ве ли ком 
бро ју ма ни фе ста ци ја чи ја ор га ни за ци ја и 
одр жа ва ње, умно го ме, за ви се од уред ног 
снаб ди је ва ња ел. енер ги јом, на по ми ње Ми-
ло ва но вић, ис ти чу ћи до чек 2008. го ди не 
на Град ском тр гу ко ји је, и по ред из у зет но 
ве ли ког оп те ре ће ња по је ди них 10 kV из во-
да, про шао без ве ћих пре ки да у на па ја њу. 
Еки пе ЕД, ко је су би ле ан га жо ва не у том 
пе ри о ду, су вр ло ефи ка сно от кла ња ле ма ње 
ква ро ве. 

Освр ћу ћи се на про те клу ту ри стич ку 
се зону он је са оп штио да је по бро ју и вре-
ме ну тра ја ња пре ки да, до ми нант но мје сто 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ЕД КО ТОР

Но ви обје кат за Но ви обје кат за 
по у зда но снаб ди је ва ње по у зда но снаб ди је ва ње 

Из град њом но ве ТС 110/35/10 kV Шка ља ри ства ра ју се усло ви за по у зда но на па ја-

ње ко тор ског кон зу ма

Оп шти на из дво ји ла сред ства за ре кон струк ци ју СН и НН мре жа ко је су у ло шем ста њу

Све под ре ђе но сво ђе њу гу би та ка на пла ни ра ни ни во

Саша  Миловановић

Због пукотине на мосту отежан приступ ЕД Котор

 ИСПРАВКА

У прошлом броју нашег листа у рубрици 
„Именовања“ објавили смо да је за 

техничког директора ЕД Котор именован 
Предраг Богетић, дипл.ел.инж, што не 
одговара истини, а до погрешне и незваничне 
информације, за коју смо вјеровали да је не 
треба провјеравати, је дошло због тога што је 
добијена од дугогодишњег радника ЕПЦГ и 
његовог блиског рођака.

Пуна истина је, међутим, да је технички 
директор ЕД Котор, дипл.ел.инж. Митар 
Радуловић и да у том смислу никакве 
промјене није било. Због тога се извињавамо, 
прије свега, господину Митру Радуловићу, али 
и которској Дистрибуцији, као и читаоцима 
нашег листа.                                       Редакција
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имао 10 kV из вод из ТС 35/10 kV Шка ља-
ри – Сто лив, Ми ло ва но вић ка же да су ФЦ 
Ди стри бу ци ја и ЕД Ко тор из дво ји ле знат на 
сред ства и да ле пред лог ка ко да се пре ва зи-
ђе про блем и ри је ши ква ли тет но снаб дје ва-
ње на се ља Муо, Пр чањ и Сто лив, али оп-
шти на и Ди рек ци ја за са о бра ћај Вла де ЦГ 
ни је су пре по зна ле ва жност по ну ђе ног рје-
ше ња, та ко да је остао не ри је шен про блем 
ре дов ног снаб дије ва ња по ме ну тих под руч ја 
елек трич ном енер ги јом.

Пред став ни ци ЕПЦГ, Оп шти не Ко тор 
и Ди рек ци је за са о бра ћај Вла де Цр не Го ре 

по но во ће у на ред ном пе ри о ду раз мо три ти 
овај пред лог Ди стри бу ци је у ци љу рје ша ва-
ња про бле ма из во да Сто лив. 

Пре ма ри је чи ма на шег са го вор ни ка, ве ли-
ки про блем ко тор ске елек тро ди стри бу ци је је 
и ве о ма ло ше ста ње ва зду шне сред ње на пон-
ске и ни ско на пон ске мре же, по себ но у се о-
ским дје ло ви ма кон зу ма, због че га је ко тор-
ска оп шти на из дво ји ла од ре ђе на сред ства 
за ре кон струк ци ју ових мре жа на нај у гро же-
нијм дје ло ви ма, али ће и ЕД Ко тор уче ство ва-
ти у ре а ли за ци ји на ја вље них про је ка та.

ЕД Ко тор је, ина че, у то ку 2007. го ди не 
из да ла 427 рје ше ња о ел.енер гет ској са гла-
но сти, али се ве ћи на ин ве сти то ра ко ји су за-
ин те ре со ва ни за ула га ње на овом под руч ју 
усло вља ва да из гра ди не ки елек тро е нер гет-
ски обје кат (ТС 10/0,4 kV, КБ 10 kV).Пред-
у слов за да љи раз вој 10 kV и 0,4 kV мре же 
ипак је ула га ње у по ве ћа ње ре зер ве сна ге и 
ре кон струк ци ја по сто је ћих ТС 35/10 kV као 
и ре ви та ли за ци ја СН мре же. 

До бри ре зул та ти 
кон тро ле по тро шње 

В е за но за гу бит ке ел. енер ги је у овом 
кон зу му, Ми ло ва но вић је ка зао да ће се 

у на ред ном пе ри о ду због ве ли ких гу би та ка 
ак це нат ста ви ти упра во на ак тив ност њи хо-
вог до во ђе ња на пла ни ра ни ни во. То се при је 
све га, од но си на дефи ни са ње тра фо ре о на и 
при дру жи ва ње по тро ша ча ре о ни ма, од но сно 
до во ђе ње мје ре ња у свим ТС 10/0,4 kV у ис-

прав но ста ње, чи ме ће се знат но олак ша ти 
кон тро ла по тро шње. У прет ход ном пе ри о ду 
на пра вљен је ве ли ки по мак у от кри ва њу не-
ле гал них по тро ша ча, јер су кон тро ле вр ши-
ле еки пе из ди стри бу ци ја из окру же ња, што 
је има ло су ефек та у от кри ва њу и ели ми ни са-
њу свих уоче них не пра вил но сти.

А еки пе Одје ље ња за мје ре ње и кон тро лу 
су по ред ре дов них ак тив но сти на от кла ња њу 
не до ста та ка по по зи ву по тро ша ча, ин тен зи ви-
ра ле рад на за м је ни бро ји ла, по себ но код по-
тро ша ча из ка те го ри је „оста ла по тро шња”.

У на став ку раз го во ра ди рек тор ове ЕД 
је ис та као и про блем са ко јим су ко тор ски 
елек тро ди стри бу те ри су о че ни већ ду же 
ври је ме, от кад је кра јем ок то бра про шле 
го ди не због не вре ме на уру шен мост на Та-

ба чи ни, чи ме се ЕД Ко тор на шла у вр ло не-
за вид ној си ту а ци ји јер је мост пред ста вљао 
је ди ни при лаз мо тор ним во зи ли ма у круг 
ди стри бу ци је, та ко да је ла ге ро ва ње опре-
ме и ма те ри ја ла у ма га цин ЕД Ко тор, као и 
пар ки ра ње во зи ла прак тич но оне мо гу ће но. 
По ред то га, мо стом про ла зе два 10 kV ка бла 
ко ји на па ја ју ве ћи дио кон зу ма та ко да им 
пред сто ји њи хо во из мје шта ње.

Наш са го вор ник је, на кра ју, на ја вио и 
да по сто ји мо гућ ност да се ЕД Ко тор на ђе 
на но вој ло ка ци ји, чи ме би се мно го до би ло 
на ефи ка сно сти и опе ра тив но сти у оба вља-
њу основ не дје лат но сти. О то ме ће се, ка ко 
је ка зао, уско ро раз го ва ра ти са пред став ни-
ци ма ко тор ске оп шти не.

Б.М.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КОН ЗУ МА

К он зум но под руч је ЕД Ко тор, ко је чи-
ни ужи дио Бо ко ко тор ског за ли ва и 

Гр баљ ско под руч је са око 25000 ста нов-
ни ка , има 14138 по тро ша ча ко ји тро ше 
пре ко 115 ми ли о на кWh го ди шње, под сје-
тио је Са ша Ми ло ва но вић до да ју ћи да на 
по вр ши ни од 335 км2 ко ја при па да овој 
оп шти ни, елек тро е нер гет ску мре жу ЕД 
Ко тор чи ни око 500 км во до ва на пон ских 
ни воа од 0,4 kV до 35 kV, 5 ТС 35/10 kV 
укуп но ин ста ли са не сна ге 45 MVA и 185 
ТС 10/0,4 kV.

ТС 35/10 kV на па ја ју се из ТС 110/35 
kV Гра ди о шни ца (Ти ват), а у пе ри о ди ма 
по ве ћа ног оп те ре ће ња и из ТС 110/35 kV 
Це ти ње.

Н е до у ми це и спо ре ња око то га ко је 
над ле жан да вр ши пре пла ту за ко-

ри шће ње ра ди ја и те ле ви зи је, од но сно 
уби ра ње па за ра за Јав ни сер вис Цр не 
Го ре (РТВ ЦГ), пре ки ну ла је Вла да Цр не 
Го ре од лу ком да овај по сао, оба вља Елек-
тро при вре да. Умје сто Те ле ко ма ко ји је то 
од био, на два кон кур са за са ку пља ча тог 
нов ца ни ко се ни је ја вио. 

На и ме, као што jе ре че но, на чин на пла-
те ра ди о ди фу зне прет пла те кроз мо дел 
два ра чу на на истом ли сти ћу за на пла ту 
ко ји се мо гу пот пу но не за ви сно пла ћа ти, 
до го во рен је на са стан ку пред став ни-
ка ЕПЦГ и Аген ци је за ра ди о ди фу зи ју 
(АРД) код пот пред сјед ни ка Вла де Ву ји це 
Ла зо ви ћа 23. ја ну а ра 2008. го ди не.

Дру ги ра чун, ко ји пред ста вља на док-
на ду за ра ди о ди фу зну прет пла ту је осло-
бо ђен ПДВ-а и као та кав је по себ но при-
ка зан уз ра чун за елек трич ну енер ги ју.

С тим у ве зи, ЕПЦГ је сре ди ном ја ну-
ра фор ми ра ла рад ну гру пу са за дат ком 
да на пра ви де таљ не про це ду ре ко ји ма ће 
би ти раз ра ђе ни сви ор га ни за ци о ни, тех-
нич ки и еко ном ски еле мен ти по ме ну тих 
ак тив но сти, ка ко би се кре ну ло са на пла-
том ра ди о ди фу зне на пла те.

У том сми слу, нео п ход но је, из ме ђу 
оста лог, омо гу ћи ти пла ћа ње ра ди о ди фу-
зне прет пла те на свим мје сти ма гдје се 
мо же пла ти ти ра чун за елек трич ну енер-
ги ју, што из и ску је но ве про це ду ре ко је 
ће де фи ни са ти на чин пла ћа ња и еви ден-
ти ра ња.

Имајући у виду да гра ђа ни че сто 
посједују ви ше бро ји ла, до го во ре но је 

да струч не слу жбе АРД и ЕПЦГ што 
при је по ве жу ба зе по да та ка, ка ко би 
од ре ди ли ко су об ве зни ци пла ћа ња 
прет пла те, а то су, као што се зна, сва 
до ма ћин ства и прав на ли ца ко ја има ју 
тех нич ке усло ве за пр икљу че ње ра дио 
и те ле ви зиј ских при јем ни ка. 

С об зи ром да ЕПЦГ од Аген ци је за ра-
ди о ди фу зи ју ни је до би ла ба зу по да та ка о 
ко ри сни ци ма ко ји ма ће се фак ту ри са ти 
ра ди о ди фу зна прет пла та, Елек тро при вре-
да је 12. фе бру а ра до ста ви ла сво ју ба зу 
по да та ка ко ја об у хва та при бли жно 313 
хи ља да по тро ша ча.

Са да су, пак, на по те зу струч не слу-
жбе Аген ци је за ра ди о ди фу зи ју (АРД), 
ко је тре ба да из ба зе по да та ка ЕПЦГ 
иден ти фи ку ју об ве зни ке пла ћа ња ра ди-
о ди фу зне прет пла те и њи хов спи сак до-
ста ве Функ ци о нал ној цје ли ни Снаб ди-
је ва ње ко ја је за ду же на за ре а ли за ци ју 
на пла те.

При хва та њем на пла те ра ди о ди фу зне 
прет пла те ЕПЦГ је, ка ко се ис ти че у са-
оп ште њу ове ком па ни је по во дом то га, 
же ље ла да по мог не у пре мо шћа ва њу си-
ту а ци је у ко јој су се на шли Јав ни сер вис 
Цр не Го ре и оста ли еми те ри. У том сми-
слу, Елек тро при вре да је спрем на да ста-
ви на рас по ла га ње сво ју ин фра струк ту ру 
на на чин ко ји не угро жа ва њен ин те рес. 
На осно ву пре ли ми нар них про јек ци ја, у 
ЕПЦГ ипак, ка ко се на во ди у по ме ну том 
са оп ште њу, не оче ку ју про бле ме у на пла-
ти елек трич не енер ги је због но ве фор ме 
ра чу на.

И.З.

ВЛАДА РЦГ ОДЛУЧИЛА

Преплата за радио и ТВ Преплата за радио и ТВ 
преко рачуна за струјупреко рачуна за струју

На истом листићу за наплату електричне енергије наћи се и претплата за радио и ТВ 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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С ре ди ном ок то бра 2007. 
го ди не на че ло ЕД 

Бар до шао је ди пло ми ра ни 
елек тро ин же њер Ја гош Пу-
по вић, ко ји до та да ра дио 
као опе ра тив ни дис пе чер у 
На ци о нал ном дис пе чер ском 
цен тру Под го ри ца и ујед но 
био по вје ре ник Син ди кал не 
по дру жни це ФЦ Пре нос.

Тим по во дом по сје ти ли 
смо 24. ја ну а ра бар ску ди-
стри бу ци ју гдје смо са но вим 
ди рек то ром Пу по ви ћем раз-
го ва ра ли о ак ту ел ним про бле-
ми ма овог ди је ла ФЦ Ди стри-
бу ци ја, али и о пла но ви ма 
ве за ним за по бољ ша ње на пон ских при ли ка на 
под руч ју Оп шти не Бар у на ред ном пе ри о ду. 

По Пу по ви ће вој оцје ни, што је и ње гов пр-
ви ути сак ко ји је сте као по сту па њу на ову од-
го вор ну ду жност, ста ње елек тро е нер гет ских 
обје ка та, по себ но тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, 
као и ви со ко на пон ске и ни ско на пон ске мре же 
ЕД Бар је ве о ма ло ше. По ред то га што ду ги 
низ го ди на ни је би ло ве ћег ула га ња у си стем, 
ни ти обим ни је ре кон струк ци је мре же и обје ка-
та, при је све га због не до стат ка фи нан сиј ских 
сред ста ва у Елек тро при вре ди Цр не Го ре, тре-
ба има ти у ви ду да при лив по тро ша ча у Ба ру 
ни је пра тио раз вој мре же, што је у знат ној мје-
ри до при ни је ло ова квом ста њу.

- Сем то га, по треб но је ври је ме да се ство ри 
увид у тре нут но ста ње и про блем пре по зна, ка-
ко би се мо гло при сту пи ти ње го вом рје ша ва њу. 
Са овим про бле ми ма је упо зна то и ру ко вод ство 
ФЦ Ди стри бу ци ја, ко је нам пру жа по др шку у 
њи хо вом рје ша ва њу, па је у том сми слу спе ци-
ја ли зо ва на еки па из ма тич не фун ци о нал не цје-
ли не из Под го ри це сре ди ном ја ну а ра сни ми ла 
по сто је ће ста ње у ЕД Бар, ка же Пу по вић.

Ка да је ри јеч о те ку ћем и ин ве сти ци о ном 
одр жа ва њу, ЕД Бар у овом тре нут ку пу но 
зна чи „фи нан сиј ска ин јек ци ја“ ко ју тре ба да 
„убри зга“, што је ма ло не у би ча је но, ло кал на 
упра ва. На и ме, ФЦ Ди стри бу ци ја је у но вем-
бру 2007. го ди не са Скуп шти ном оп шти не 
Бар пот пи са ла про то кол о са рад њи ко јим се 
ло кал на власт у овом луч ком гра ду оба ве за ла 
да у ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју елек-
тро е нер гет ске мре же ов да шње ди стри бу ци је 
уло жи око 1 ми ли он и 100 хи ља да €. На ве де на 
сред ства ће би ти вра ће на пре ко ра чу на за јав ну 
ра свје ту чи ја ће се по тро шња мје сеч но еви ден-
ти ра ти и са би ра ти до по ме ну тог из но са. Ово 
је, ка ко ис ти че Пу по вић, прак тич но бес ка мат-
ни кре дит ко ји је дат ЕПЦГ, од но сно ЕД Бар, 
што је ри је дак по зи ти ван при мјер ме ђу соб не 
са рад ње Елек тро при вре де и ло кал не упра ве. 
У то ку је из ра да про гра ма ко ји ће ре зул ти ра-
ти об ја вљи ва њем тен де ра за на бав ку опре ме и 

ма те ри ја ла, као и за из во ђе ње 
ра до ва ве за них за ре а ли за ци-
ју по ме ну тог уго во ра.

По ред то га, са СО Бар је 
пот пи сан спо ра зум и о за јед-
нич ком фи нан си ра њу уград ње 
но вих 10 kV ка бло ва (у ду жи-
ни од око 3 км), ко ја се из во ди 
у скло пу ра до ва на из град њи 
тре ће тра ке ма ги стра ле кроз 
Су то мо ре, чи ме ће се обез би-
је ди ти ква ли тет ни је на па ја ње 
по тро ша ча у овом ту ри сти чом 
гра ди ћу.

Исто та ко, у то ку је са на-
ци ја ква ро ва на еле мен ти ма 
мре же ко ја се, по Пу по ви ће-

вим ри је чи ма, из води соп стве ним сред стви ма 
и сна га ма уз пу ну по др шку ФЦ Ди стри бу ци ја 
и ко ор ди на то ра за при мор ске ди стри бу ци је 
Гво зде на Фи ли по ви ћа.

С тим у ве зи тре ба по ме ну ти број не ха ва-
ри је не елек тро е нер гет ској мре жи и објек ти-
ма ове ди стри бу ци је ко је је за со бом оста вио 
из у зет но јак вје тар ко ји је 24. ја ну а ра про тут-
њао Ба ром, ка да је и стра да ло 80 сту бо ва. 
Рад ни ци бар ске ди стри бу ци је уз по моћ еки пе 

Елек тро град ње из Под го ри це успје ли су да у 
пр ва два да на на кон олу је от кло не 40 од сто 
ква ро ва, а 11. фе бру а ра, ка ко нас је оба вје стио 
тех нич ки ди рек тор Да мир Ђе че вић, који се у 
међувремену прикључио нашем разговору, сва 
ја ну ар ска оште ће ња већ су би ла са ни ра на. 

Што се ти че пла но ва ве за них за те ку ће и 
ин ве сти ци о но одр жа ва ње у на ред ном пе ри о ду, 
од при о ри те та тре ба по ме ну ти по ста вља ње но-
вих ка бло ва 10 kV, ко ји ће по слу жи ти за рас те-
ре ће ње по сто је ћих тра фо ста ни ца 35/10 kV, као 
и ре кон струк ци ју 10 ки ло волт них да ле ко во да.

У скло пу на ве де них ак тив но сти пред ви-
ђе на је и за мје на „че твор ке“ у ТС 35/10 kV 
„Су то мо ре“ ду пло ја чим тран сфор ма то ром од 
8 ме га волт ам пе ра, ко ја ће се оба ви ти при је 
ово го ди шње ту ри стич ке се зо не.

На осно ву уго во ра са СО Бар, по чет ком фе-
бру а ра Елек тро град ња из Под го ри це за по че ће 
ре кон струк ци ју 3 км ду гог ДВ 10 kV Зуп ци.

У пла ну је и ре кон струк ци ја ДВ 35 kV од 
ТС 110/35 kV „Бје ли ши“ до ТС 35/10 kV „Су-
то мо ре” ко ју ће под го рич ка Елек тро град ња из-
ве сти у дви је фа зе, ка сни је и до Бу ља ри це, ра-
ди по у зда ни јег на па ја ња по тро ша ча у Су то мо-
ру, Ђур ма ни ма и Ча њу. Овај по сао ће се, због 
ма њег оп те ре ће ња по ме ну тог ви сок на пон ског 
ва зду шног во да, оба ви ти при је на ред не ту ри-
сти че се зо не. 

Ме ђу тим, из град ња но ве ТС 35/10 kV 
„По по ви ћи“ у Ба ру, за ко ју је већ по кре ну та 
ини ци ја ти ва, мо ра са че ка ти из ра ду де таљ них 
ур ба ни сти чих пла но ва у овом гра ду.

За хва љу ју ћи до број са рад њи са ма тич ном 
функ ци о нал ном цје ли ном у Под го ри ци не сме-
та но се од ви ја на бав ка, од но сно тре бо ва ње и 
уград ња по треб не опре ме и ма те ри ја ла.

Због ве ли ке из град ње у Ба ру до ла зи до че-
стих оште ће ња елек тро е нер гет ских обје ка та, 
по себ но ка бло ва, као што је и нај но ви ји при мјер 
оште ће ња ви со ко на пон ског ка бла у Су то мо ру. 

С тим у ве зи, све је из ра же ни ји и про блем 
из да ва ња елек тро е нер гет ске са гла сно сти. 
Због из у зет но ма лог бро ја из ра ђе них де таљ-
них ур ба ни стич ких пла но ва но ви по тро ша чи 
не мо гу у Ску шти ни оп шти не Бар да до би ју 
рје ше ње о ло ка ци ји, гра ђе вин ску до зво лу и 
дру га по треб на до у мен та. На кон еви ден ти ра-
ња ве ћег број из гра ђе них обје ка та, про блем 
је пре до чен ло кал ној упра ви, од ко је се че ка 
по врат на ин фор ма ци ја ка ко би се убр за ном 
про це ду ром еви ден ти ра ли сви но ви по тро ша-
чи и за вр шио по сту пак њи хо вог при кљу че ња 
на елек трич ну мре жу.

Што се ти че ак ци је чи ји циљ је сма ње ње 
гу би та та ка елек трич не енер ги је ко ја је и ов дје 
стал ни за да так, за јед нич ка еки па са ста вље на 
од рад ни ка елек трод стри бу ци ја Ул цињ, Бар, Бу-
два, Це ти ње и Под го ри ца ко ју је фор ми ра ла ФЦ 
Ди стри бу ци ја то ком ок то бра и но вем бра 2007. 
го ди не вр ши ла је кон тро лу по тро ша ча ЕД Бар. 
Том при ли ком ре ги стро ва не су број не не пра вил-
но сти на мјер ним мје сти ма по тро ша ча (20 од сто 
од укуп ног бро ја кон тро ли са них по тро ша ча) као 
што су ме ха ни ча ка оште ће ња ди стри бу тив не и 
са ве зне плом бе, као и бро ји ла, а про на ђен је и ве-
ћи број по тро ша ча ко ји су нео вла шће но тро ши-
ли стру ју или се са мо вољ но при кљу чи ва ли на 
мре жу. По ми шље њу на ших са го вор ни ка, због 
до брих ре зул та та ову прак су за јед нич ке кон тро-
ле тре ба ло би на ста ви ти.

У том сми слу ЕД Бар је фор ми ра ла по себ-
ну – ин тер вент ну гру пу за мје ре ње и кон тро лу 
ко ја на ци је лом под руч ју бар ске оп шти не вр ши 
ло гич ку и опе ра тив ну кон тро лу по тро ша ча.

По ред гу би та ка иза зва них ло шим ста њем 
мре же, тре ба ис та ћи и гу бит ке узро ко ва не нео-
вла шће ном по тро шњом или кра ђом стру је.

Због не до стат ка рад ни ка у опе ра ти ви, при-
је све га елек тро мон те ра, сре ди ном ја ну а ра ове 
го ди не у рад ни од нос на од ре ђе но ври је ме од 
де вет мје се ци при мље но је де сет елек три ча ра, 
чи ме је по пу њен број за по сле них у ак ту ел ној 
си сте ма ти за ци ји рад них мје ста ЕД Бар.

И.З.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Јагош Пуповић

ЕД БАР

До бра са рад ња са ло кал ном упра вомДо бра са рад ња са ло кал ном упра вом
Про то ко лом о са рад њи ко ји је ФЦ Ди стри бу ци ја у но вем бру 2007. го ди не пот пи са-

ла са Скуп шти ном оп шти не Бар, ло кал на упра ва у на шем нај ве ћем луч ком гра ду ће 

у ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју елек тро е нер гет ске мре же ов да шње ди стри бу ци је 

уло жи ти 1 ми ли он и 100 хи ља да €

З а новог техничког ди-
ректора ЕД Бар 21. 

ок то бра про шле го ди не 
именован је Да мир Ђе че-
вић, ди пло ми ра ни елек-
тро ин же њер. 

Ро ђен је 20. апри ла 
1975. го ди не у Бе ра на ма 
гдје је за вр шио основ ну и 
сред њу елек тро тех нич ку 
шко лу, а на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у При-
шти ни ди пло ми рао 2000. го ди не.

У ЕПЦГ, од но сно ЕД Под го ри ца за по слио 
се 2001. го ди не, а у на шој нај ве ћој ди стри бу-
ци ји ра дио је на по сло ви ма мје ре ња и кон тро-
ле, са ког мје ста је и по ста вљен за тех ни чког 
ди рек то ра бар ске ди стри бу ци је.
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Т е ку ће и ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње мре жа и обје-

ка та ЕД Хер цег Но ви на по-
чет ку ове го ди не је бо ље не го 
прет ход них го ди на из про стог 
раз ло га што ова ди стри бу ци ја 
рас по ла же са ви ше ма те ри ја ла 
(по себ но сту бо ва) нео п ход ног 
за на ве де не по тре бе. Ме ђу-
тим, из у зет но ве ли ки про блем 
пред ста вља лош ква ли тет 
сту бо ва, чи ји је ви јек тра ја ња 
ве о ма кра так, што се нај бо ље 
осје ти при ли ком ма ло ја че бу-
ре ко ја за со бом оста ви ве ли-
ки број по ло мље них сту бо ва. 

У по след њем не вре ме ну ко је је 23. ја-
ну а ра за хва ти ло Цр но гор ско при мор је, па 
та ко и хер цег нов ску ри ви је ру, ја ка бу ра је 
по ло ми ла 24 сту ба од 12 ме та ра на ви со ко на-
пон ским во до ви ма и 40 на ни ско на пон ској 
мре жи. Том при ли ком, ка ко нас је 24. ја ну-
а ра, при ли ком на ше по сје те, оба ви је стио 
ди рек тор Ми ло рад Са мар џић, на кон па да 
два ДВ сту ба ко ји су се и за па ли ли мје шта ни 
мно гих се ла у за ле ђу Хер цег Но вог оста ли 
су без елек трич не енер ги је, а због оште ће ња 
жи це на др ве ном сту бу пре ко пу та хо те ла 
„Парк“ по тро ша чи у Би је лој и Ка ме на ри ма 
та ко ђе ни је су има ли стру је. Нај те же је ипак 
би ло на под руч ју Лу шти це ко је je усљед па-

да два ДВ сту ба у Бр гу ли ма оста ло без на па-
ја ња. Еки пе хер цег нов ске ди стри бу ци је су, 
от кла ња ју ћи ква ро ве у ета па ма, успје ле да 
са ни ра ју ста ње на мре жи и ус по ста ве ре дов-
но на па ја ње свих по тро ша ча. 

- По вре ме не не ста ши це 
ма те ри ја ла (као што су оси-
гу ра чи, сто пи це, ка бло ви и 
дру го) у хит ним слу ча је ви ма 
рје ша ва мо на бав ком нај не оп-
ход ни јих ко ли чи на по „шо-
пинг ме то ди“, ка же Са мар-
џић, ко ји нас је ин фор ми сао 
и о ста њу из у зет но ста рог и 
из ра у бо ва ног во зног пар ка. 
Чак пет те рен ских во зи ла је 
ста ри је од дви је де це ни је, 
ауто ди за ли ца 22 го ди не, као 
и во зи ло са кор пом ко је се ко-
ри сти за рад на ви си ни. Си ту-
а ци ју оте жа ва и чи ње ни ца да 

у овој ди стри бу ци ји није за по слен ни је дан 
во зач про фе си о на лац, ни ти има ауто ме ха ни-
ча ра и ше фа во зног пар ка.

До ста по сла у гра ду, 
а гра ди ће се и на Лу шти ци

К а да је ри јеч о ин ве сти ци о ној ак тив но-
сти, нај ва жни ји по сао тре нут но је ре-

кон струк ци ја ТС 35/10 kV „Хер цег Но ви“, 
гдје се ми је ња ком плет на опре ма на 10 и 35 
kV стра ни, а умје сто „осми це“ угра ђу је се 
но ви тран сфор ма тор од 12,5 MVA. Ин ве сти-
ци ју од 800 хи ља да € фи нан си ра бе о град ски 
„Енер го про јект“ ко ји гра ди апарт ман ско 

на се ље на Са ви ни, док је про-
из во ђач опре ме „Шнај дер“ из 
Фран цу ске.

Сле де ћи ва жан по сао је и 
град ња два ка блов ска 35 kV 
во да од ТС 110/35 kV „По ди“ 
пре ма хер цег нов ској ри ви је ри. 
Је дан 8 ки ло ме та ра ду ги ка блов-
ски вод се, уз по моћ кре дит ног 
аран жма на са Вла дом Ре пу бли-
ке Фран цу ске, гра ди од пре но-
сне тра фо ста ни це на По ди ма 
до бу ду ће ТС 35/10 kV „Ба о ши-
ћи“, а дру ги, чи ја ће ду жи на би-
ти 6 ки ло ме та ра, од по стро је ња 
„По ди“ до ТС 35/10 kV „Кум-
бор“. Алу ми ни јум ски ка бло ви 

са пре сје ком од 33 мм2 по ла жу се на ду би ну 
од 1,4 ме тра, што нај бо ље го во ри о озбиљ но-
сти по сла ко ји је у то ку. Оба ка блов ска во да 
су већ по ло же на у ду жи ни од 2,2 ки ло ме тра, 
од но сно од ТС 110/35 kV „По ди“ до Ме љи-

на, ка ко би се на ври је ме мо гло при ступи ти 
ас фал ти ра њу ди о ни це но вог пу та Хер цег 
Но ви – Пе ти је ви ћи, у чи јем су тру пу већ 
по ло же ни. Град њу по ме ну тих во до ва и ре ко-
струк ци ју ТС 35/10 kV (2x4 MVA) „Кум бор“ 
(у ко ју ће би ти угра ђе на нај мо дер ни ја опре-
ма, а чи ја ће се сна га на кон ре кон струк ци је 
по ве ћа ти на 2x12,5 MVA) фи нан си ра ру ска 
ком па ни ја „Ru sin vest Gro up“. Ври јед ност 
ком плет не ин ве сти ци је је 6 ми ли о на €.

У то ку су ак тив но сти ве за не за узе мље ње 
не у трал не тач ке у ТС 110/35 kV „По ди“, као 
и у по стро је њи ма 35/10 kV „Хер цег Но ви“ и 
„Ига ло“, ко је та ко ђе фи нан си ра ју стра ни ин-
ве сти то ри. Слич не ак тив но сти се оче ку ју и у 
дру гим дје ло ви ма хер цег нов ске оп шти не.

Тре ба ре ћи да су из да ти усло ви за из ра-
ду тех нич ке до ку мен та ци је ве ћим ин ве сти-
то ри ма ко ји гра де на Лу шти ци, гдје су, ина-
че, пла ни ра не обим ни је ин ве сти ци је ко је ће 
зах ти је ва ти ве ћу сна гу и енер ги ју. Ти усло ви 
пред ви ђа ју по ла га ње под вод ног 110 kV ка-
бла, у ду жи ни од јед ног ки ло ме тра, од Кум-
бо ра до Лу шти це, за тим град њу ДВ 110 kV 
Пр жно – Клин ци и ТС 35/10 kV „Клин ци“, 
а ови 110 kV во до ви ће у пр вој фа зи ра ди ти 
на 35 kV на по ну.

Ве ли ке по тре бе 
за сна гом и енер ги јом

С тим у ве зи ну жно је по ме ну ти ве ли ке 
ин ве сти ци о не ак тив но сти у нај а трак-

тив ни јем ди је лу Цр но гор ског при мор ја ко је 
се тре нут но ка рак те ри шу про ме том не крет-
ни на, из ра дом и уса гла ша ва њем про јект не и 
план ске до ку мен та ци је, на кон че га ће по че ти 
ин тен зив не гра ђе вин ске ак тив но сти. За 40 
атрак тив них ло ка ци ја у Хер цег Но вом ко је 
су ку пље не већ се при ба вља нео п ход на до ку-
мен та ци ја ка ко би на њи ма ле гал но от по че ла 
град ња. Сви са да шњи и по тен ци јал ни ин ве-
сти то ри ис ка зу ју по тре бу за ве ли ком сна гом и 
енер ги јом. Ти за хтје ви у ку му ла тив ном из но-
су да ле ко пре ва зи ла зе тре нут не мо гућ но сти 
ЕЕС Цр не Го ре и обје ка та ко ји су пла ни ра ни 
да се гра де у на ред них 5 до 10 го ди на. 

- По што се, по мом ми шље њу, на ни воу 
Ре пу бли ке не во ди до вољ но ра чу на о то ме 
шта се де ша ва на При мор ју, до ћи ће мо у си-
ту а ци ју да нас до га ђа ји пре тек ну и да ће мо 
има ти но вац ко ји су ин ве сти то ри спрем ни 
да уло же, али им не ће мо зна ти ка за ти гдје и 
ка ко, ка же Са мар џић.

Да би се из бје гла та ква си ту а ци ја, он 
пред ла же да се на ни воу ЕПЦГ фор ми ра 
слу жба са ста вље на од не ко ли ко ди пло ми-
ра них елек тро ин же ње ра, прав ни ка и еко но-
ми ста, ко ја би у на ред них де се так го ди на 
би ла мак си мал но упо сле на и ис ко ри шће на. 

ЕД ХЕР ЦЕГ НО ВИ

Ре кон струк ци ја и по ве ћа ње сна ге Ре кон струк ци ја и по ве ћа ње сна ге 
глав ног на пој ног по стро је ња у гра дуглав ног на пој ног по стро је ња у гра ду

Да би мо гли што бо ље пра ти ти „гра ђе вин ски бум“ у свом кон зу му и на ра сле по тре-

бе све ве ћег бро ја нва е сти то ра, у овој ди стри бу ци ји, у скла ду са мо гућ но сти ма, пред у-

зи ма ју од ре ђе не ин ве сти ци о не за хва те чи ји је циљ по ве ћа ње сна ге и ка па ци те та елек-

тро е нер гет ске мре же и обје ка та, ко је ве ћи ном фи на си ра ју стра ни ин ве сти то ри 

Милорад Самарџић

Нова опрема у ТС “Град”
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Она би прак тич но за ми је ни ла Сек тор за раз-
вој и ин же ње ринг ко ји је „уга шен“ у пе ри о-
ду ко ји је остао за на ма а ка рак те ри сао га је 
не до ста так сред ста ва и обим ни јих ин ве сти-
ци о них ак тив но сти. У ЕД Хер цег Но ви се 
за са да ква ли тет но пра те ин ве сти ци оне ак-
тив но сти, а у из да ва ње по себ них усло ва за 
из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је укљу чу ју 

се пред став ни ци Елек тро пре но са и Ди рек-
ци је ФЦ Ди стри бу ци ја.

На кра ју, ри јеч – дви је и о ка дров ској 
про бле ма ти ци. На и ме, број стал но за по сле-
них (64) у ЕД Хер цег Но ви је прак тич но на 
ни воу 1984. го ди не. Ка да се упо ре де па ра ме-
три та да шње и са да шње мре же као и број 
по тро ша ча, мо же се са си гур но шћу ре ћи да 
је број за по сле них не до во љан, што се не по-
вољ но од ра жа ва на ква ли тет ра да и ре зул та-
те по сло ва ња. По себ но за бри ња ва ста ро сна 
струк ту ра, јер прак тич но не ма елек три ча ра 
мла ђих од 30 го ди на, ко ји су и нај по треб ни-
ји по себ но ка да се ра ди о одр жа ва њу ва зду-
шних во до ва (рад на ви си ни и слич но). Ма-
да је струк ту ра за по сле них са ви со ком школ-
ском спре мом за до во ља ва ју ћа, до во љан је 
број и ВКВ мон те ра, на при је му мла ђих 
рад ни ка, њи хо ве обу ке и укљу чи ва ња у по-
сао тре ба ипак ви ше ура ди ти, ка зао је наш 
Са мар џић до да ју ћи да рад ове ЕД и ЕПЦГ 
у цје ли ни по чи ва на ен ту зи ја зму све ма њег 
бро ја елек три ча ра и ин же ње ра.

И.З. 

ГУ БИ ЦИ НА 
НИ ВОУ ПЛА НА

У ак ци ји на сма-
ње њу гу би та ка 

елек трич не енер ги је 
то ком про шле го ди не 
по стиг ну ти су за па же-
ни ре зул та ти. Умје сто 
24,9 од сто, ко ли ко су 
из но си ли у 2006. го ди-
ни, укуп ни гу би ци у 
ЕД Хер цег Но ви на кра-
ју 2007, са 18,68 од сто, 
би ли су ма њи за 6,1 од сто, чи ме су и ис пу-
ни ли план за прет ход ну го ди ну. 

Нај ви ше ути ца ја на овај ре зул тат, ка ко 
нам је ре као Бо рис Цвет ко вић, шеф Одје-
ље ња за мје ре ње и кон тро лу, по ред по ја-
ча не кон тро ле при ли ком пу шта ња но вих 
по тро ша ча (за хва љу ју ћи ко јој је от кри ве но 
2,3 ми ли о на kWh нео вла шће не по тро шње), 
има ла је и уград ња ско ро 1000 но вих бро-
ји ла. Озби љан про блем још уви јек пред ста-
вља знат на ко ли чи на ста рих бро ји ла ко је 
Елек тро при вре да већ ду же ври је ме ни је ми-
је ња ла. Сто га је у про шлој го ди ни 5 од сто по-
тро ша ча ове ЕД до би ло но ва бро ји ла, што је 
ипак ве ли ка ко ли чи на. Уград њом но вих бро-
ји ла, ко ја ни је би ла на су мич на, већ су баш 
ови по тро ша чи би ли сум њи ви због ма ле 
по тро шње, по стиг нут је ве ли ки ефе кат, док 
се пре ко 80 од сто бро ји ла хер цег нов ских по-
тро ша ча очи та ва уз по моћ пси о на ко ји омо-
гу ћа ва ју ква ли тет ни ју кон тро лу очи та ва ња.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Борис Цветковић

У ЕД Пље вља су то ком про шле 
је сен успје шно ре а ли зо ва ни 

бро ј ни по сло ви на пла ну те ку ћег и 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња. 

Реконструкција и 
градња нових објеката

П о ред за мје не зна чај ног бро ја 
до тра ја лих др ве них сту бо ва 

на се о ском под руч ју, ра ди по бољ-
ша ња ста бил но сти си сте ма овог 
ди је лу кон зу ма, ура ђе на је дје ли-
мич на ре кон струк ци ја ДВ 35 кV 
Пље вља-Ко са ни ца-Ђур ђе ви ћа Та-
ра (из гра ђен 1961.) и то на тра си 
Oџак-Ко са ни ца, на ко јем су са ни ра на кри тич на 
мје ста и угра ђе но 36 же ље зних сту бо ва (но сних 
и уга о но за те зних). Ин ве сти ци ја је ко шта ла 225 
хиљада еура, а ра до ве су оба ви ли рад ни ци под го-
рич ке Елек тро град ње, ко ја је већ не ко ли ко го ди на 
ан га жо ва на на овом под руч ју, а са ко јом је ус по ста-
вље на ве о ма до бра са рад ња. Ме ђу тим, ка ко нам је 
ре као ди рек тор Бран ко То мић, има ли су огром не 
про бле ма у ра ду нај ста ри је пље ваљ ске ТС 35/10 
кV “Во ло ђа”, због из во ђе ња ра до ва на из мје шта њу 
ри је ке Ће хо ти не за по тре бе Руд ни ка угља. На и ме, 
при ли ком из во ђе ња тих ра до ва до ла зи ло је до ки-
да ња елек тро ка бло ва, што је про у зро ко ва ло че сте 
пре ки де у снаб ди је ва њу стру јом. Због све га то га, 
а у ци љу трај ног рје ша ва ња на ста лих про бле ма, 
би ли смо при ну ђе ни да у зо ни ра до ва из мје сти мо 
че ти ри 10 ки ло волт на ка бла (ду жи не око 500 ме та-
ра), у че му су нам ве ли ку по моћ пру жи ли струч-
ња ци из Ф.Ц. Ди стри бу ци ја, та ко да је ком пле тан 
по сао успје шно за вр шен у ро ку од не ко ли ко да на, 
на гла сио је ди рек тор То мић. 

Иако је снаб ди је ва ње ел. енер ги је за са да 
ре ла тив но уред но, то не зна чи да је ста ње елек-
тро ди стри бу тив них обје ка та и мре жа баш иде ал-
но. По оцје ни То ми ћа, зна тан дио обје ка та и НН 
мре жа у пље ваљ ском кон зу му, из гра ђен при је 40 
го ди на, до тра јао је и амор ти зо ван до те мје ре да 
не ис пу ња ва ју ни ми ни мум тех нич ких за хтје ва, 
што до дат но оте жа ва одр жа ва ње си сте ма, али се 
ма ни фе сту је и по ве ћа њем гу би та ка ел.енер ги је. 
Све то ука зу је не нео п ход ност ре ви та ли за циј, за 
шта тре ба из дво ји ти зна чај на фи нан сиј ска сред-
ства. У овој го ди ни, по ред ре кон струк ци је ТС 
35/10 kV Во ло ђа и да ле ко во да Шу ма не-Оџак-
Ко са ни ца, пла ни ра на је и из град ња при кључ ног 
ДВ 35 kV на ТС Оџак, чи ја је ври јед ност око 2 
ми ли о на еура.

Гу би ци у мре жи на ни воу Ф.Ц.

П ри др жа ва ју ћи се до го во ре не ди на ми ке у 
ре а ли за ци ји Стра те ги је на сма ње њу гу би та-

ка ел.енер ги је, у ЕД Пље вља до-
след но се спро во ди ак ци ја “Сви 
тро ши мо, а ко пла ћа ?”, ка же ди-
рек тор То мић.

 У окви ру ре а ли за ци је ове 
ак ци је у Пље вљи ма је то ком про-
шле го ди не кон тро ли са но 2200 
до ма ћин ста ва и 325 ко ри сни ка 
оста ле по тро шње, што је бли зу 
30 од сто од укуп ног бро ја ак тив-
них по тро ша ча у тој оп шти ни.
От кри ве но је 27 слу ча је ва нео-
вла шће не по тро шње, за ко је су 
под не се не кри вич не при ја ве, док 
су код ско ро 300 по тро ша ча за ми-
је ње на не ис прав на и оште ће на 

бро ји ла о тро шку Ди стри бу ци је. Уско ро ће би ти 
угра ђе но још 70 тро фа зних, 200 мо но фа зних бро-
ји ла и сто ти њак уклоп них са то ва код по тро ша ча 
у ко је се сум ња да мо гу ма ни пу ли са ти сво јим 
мјер ним мје сти ма. Ина че, у кон тро ли по тро ша ча 
ове ди стри бу ци је, ко ја је сва ко днев на, уче ству ју 
че ти ри ма ло број не еки пе, што је не до вољ но, с 
об зи ром да је ова ква ак ци ја нео п ход на ка ко би 
се сма њи ли гу би ци и мјер на мје ста до ве ла у ис-
прав но ста ње. Иако су, у про шлој го ди ни, гу би ци 
ел. енер ги је у пље ваљ ској ди стри бу ци ји из но си-
ли 22,66 од сто, што је на ни воу про сје ка ма тич не 
функ ци о нал не цје ли не, овом ак ци јом се, ме ђу-
тим, ни је осје тио не ки зна ча јан на пре дак по том 
пи та њу из ви ше раз ло га, ка же То мић, на во де ћи 
са мо, по ње му, нај зна чај ни ју чи ње ни цу да су у 
ЕД Пље вља уви јек ко рект но и од го вор но при ка-
зи ва ни губи ци ел. енер ги је, од но сно да их ни је су 
ко ри го ва ли олов ком.

По ред на ве де них ак тив но сти рад ни ци ове ЕД 
из вр ша ва ју и на ло ге Снаб ди је ва ња на ис кљу че-
њу по тро ша ча због не пла ће них ду го ва за утро ше-
ну стру ју, што у знат ној мје ри оп те ре ћу је њи хо во 
рад но ври је ме. Иако су дви је еки пе сва ко днев но 
ан га жо ва не, то за овај по сао ни је до вољ но, с об-
зи ром да не дјељ но до би ју 150 на ло га за ис кљу че-
ња, на по ми ње ди рек тор. Ина че, у ЕД Пље вља са 
75 за по сле них, ко ја сво јом дје лат но шћу по кри ва 
огром но под руч је од пре ко хи ља ду ква драт них 
ки ло ме та ра, ве ли ки про блем је не до во љан број 
из вр ши ла ца, пр вен стве но у Слу жби одр жа ва ња, 
на шта је ука зи ва но го ди на ма. У Одје ље њу за 
кон тро лу и мје ре ња, у ко јем не ма ни ин же ње ра, 
чи је рад но мје сто још ни је по пу ње но, иако је си-
сте ма ти за ци јом пред ви ће но, фа ли још нај ма ње 
10 ква ли фи ко ва них рад ни ка, јер, са тре нут но 6 
из вр ши ла ца, про сто је не мо гу ће ре а ли зо ва ти све 
ове по сло ве у од ре ђе ном ро ку. 

- Па све кри ла да има ју, не мо гу сти ћи у ро-
ку од пет да на, да оби ђу и очи та ју по тро шњу код 
6700 по тро ша ча на ве о ма раз у ђе ном се о ском под-
руч ју пље ваљ ског кон зу ма, ис та као је  То мић.                              

Б.С.

ЕД ПЉЕ ВЉА

Поузданији напон 
на сеоском подручју

Снаб ди је ва ње пље ваљ ских по тро ша ча стру јом од ви ја се без про бле ма за хва љу ју ћи 

до бро ура ђе ним при пре ма ма за зи му у ЕД Пље вља, до вољ ним ко ли чи на ма ма те ри ја ла и 

опре ме, што је из у зе тан је успјех свих елек тро мон те ра, ко ји осим на одр жа ва њу ве о ма раз-

у ђене елек тро ди стри бу тив не мре же ин тен зив но ра де и на сма ње њу гу би та ка ел. енер ги је

Бранко Томић
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С а мо го ди ну и три 
мје се ца од по чет ка 

све о бу хват не ак ци је „Сви 
тро ши мо, а ко пла ћа?“ ко ју 
је по кре нуо Од бор ди рек-
то ра ЕПЦГ укуп ни гу би ци 
елек трич не енер ги је у мре-
жи ЕД Ул цињ сма ње ни су 
за 6,68 про це на та: умје сто 
26,38 од сто, ко ли ко су би-
ли у 2006. го ди ни, на кра-
ју 2007. из но си ли су 19,48 
од сто. Ов дје тре ба до да ти 
да су укуп ни гу би ци у про-
шлој го ди ни би ли ма њи за 
1,79 про це на та од пла ни ра-
них 17,69 од сто. Ово је по себ но ути ца ло 
на сма ње ње ко мер ци јал них гу би та ка ко је, 
у пр вом ре ду, узро ку ју сви ви до ви кра ђе 
елек трич не енер ги је, не план ска очи та ва ња, 
„ди вље“ при кљу че ње по тро ша ча и слич не 
не до зво ље не рад ње.

Без 35 ки ло волт них по тро ша ча
 

С тим у ве зи тре ба ре ћи да ве о ма ма ли 
број по тро ша ча на ви со ком, при је 

све га де се то ки ло волт ном на по ну (у на-
шем нај ју жни јем гра ду не ма по тро шње на 
35 kV), ко ји су у де цем бру про шле го ди не 

пред ста вља ли са мо 2,2 про цен та укуп не 
по тро шње елек трич не енер ги је у ул цињ-
ској оп шти ни, што је у од но су на ни ско на-
пон ске по тро ша че ко јих је би ло чак 97,8 

од сто не у по ре ди во ви ше, 
не мо же би ти зна ча јан 
ре гу ла тор ко мер ци јал них 
гу би та ка, као што је то 
слу чај са ди стри бу ци ја-
ма ко је има ју да ле ко ве ћи 
про це нат по тро шње на 10 
и 35 kV на по ну. Ме ђу тим, 
ка ко на гла ша ва ди рек тор 
Љо ро Нре кић, са ко јим 
смо раз го ва ра ли 23. ја ну-
а ра при ли ком на ше по-
сје те, ова чи ње ни ца ипак 
ни је узе та у об зир при ли-
ком пла ни ра ња мје сеч них 
гу би та ка ЕД Ул цињ. 

За хва љу ју ћи пер ма нент ној кон тро ли по-
тро ша ча у про шлој го ди ни је от кри ве но 700 
хи ља да нео вла шће но по тро ше них ки ло ват 
ча со ва елек трич не стру је, од че га је 60 од-
сто већ на пла ће но, због че га је под не се но и 
27 кри вич них при ја ва.

То ком 2007. го ди не, у скло пу спро во-
ђе ња ак ци је на сма ње њу гу би та ка, за ми је-
ње но је пре ко 511 бро ји ла и 25 уклоп них 
ча сов ни ка, а из вр ше но је и ште ло ва ње 
уклоп них ча сов ни ка на но ве та ри фе ко-
је је про пи са ла Ре гу ла тор на аген ци ја за 
енер ге ти ку.

По ред ко мер ци јал них тре ба по ме ну ти и 
тех нич ке гу бит ке елек-
трич не енер ги је, на ко је, 
у знат ној мје ри, ути че 
до тра ја лост мре же и 
опре ме, али и оста лих 
сег ме на та елек тро ди-
стри бу тив ног си сте ма.

- Ве ли ку по моћ, ка-
ко ма те ри јал ну, та ко и 
у ло ги сти ци, у рје ша ва-
њу број них про бле ма 
то ком про шло го ди шње 
ту ри стич ке се зо не пру-
жио нам је ме наџ мент 
ФЦ Ди стри бу ци ја на 
че лу са ди рек то ром 
Мир oсла вом Вук че-
ви ћем и ње го вим по-
моћ ни ком Гво зде ном 
Фи ли по ви ћем, ко ји је 
за ду жен за при мор ске 

елек тро ди стри бу ци је. Го спо дин Фи ли-
по вић је уви јек био са на ма не са мо при-
ли ком на бав ке ма те ри ја ла, не го и ка да је 
тре ба ло из на ћи тех нич ка рје ше ња за ста-

вља ње у функ ци ју на ших елек тро е нер гет-
ских обје ка та, под вла чи Нре кић.

  
Нео п ход но је 

по ве ћа ње ка па ци те та
 

П о ри је чи-
ма тех-

нич ког ди рек-
то ра Џи ва та 
Зу  бе  ро  ви  ћа , 
због мак си мал-
ног оп те ре ће ња 
тра  фо  ста  ни  це 
35/10 kV „Град“ 
то ком про шле 
ту ри стич ке се-
зо не, ко је је 
у пот пу но сти 
ис пу ни ло ка па-
ци те те овог по стро је ња од 2 x 8 MVA, тре ба-
ло би у гра ду што при је из гра ди ти но ву ТС 
35/10 kV са дви је „осми це“ и при кључ ним 
35 kV да ле ко во дом.

По ла га њем 1600 ме та ра ду гог ка блов-
ског во да у ав гу сту 2007. го ди не „пре мо шће-
но“ је оп те ре ће ње де се то ки ло волт ног из во-
да „Фе ми ћи“ у Што ју.

Сто га је ве о ма бит но на по ме ну ти да је 
Слу жба за одр жа ва ње ФЦ Ди стри бу ција из 
Под го ри це, за јед но са еки пом ЕД Ул цињ, 
са ни ра ла и пу шти ла у по гон ТС 35/10 kV 
(2 x 4 MVA) „Ве ли ка пла жа 2“, без чи јег 
функ ци о ни са ња не би би ло мо гу ће на нај-
а трак ти ви јем ди је лу Ул цињ ске ри ви је ре 
обез би је ди ти на па ја ње елек трич ном енер-
ги јом у то ку ту ри стич ке се зо не. 

По што су са ни ра на сва „уска гр ла“ на 
град ској мре жи уоче на у то ку ту ри стич ке 
се зо не 2006. го ди не, у про шло го ди шњој 
ту ри стич кој се зо ни ни је би ло из ра же ни јег 
оп те ре ће ња у гра ду, а с тим у ве зи ва жно је 
ис та ћи и уград њу но ве ТС 10/0,4 kV од 1000 
kVA на под руч ју Ма ле пла же.

- Са ма чи ње ни ца да је опре ма за тра фо ста-
ни це 10/0,4 kV, да ле ко во де 10 kV и ни ско на пон-
ске мре же ве ћи ном ста ра и „ислу же на“, до вољ-
но го во ри ко ли ко је те шко ње но одр жа ва ње. С 
об зи ром да се ра ди о рас клоп ној опре ми на ба-
вље ној у TSN Ма ри бор и са ра јев ском Енер го-
ин ве сту, то зна чи да при ли ком са на ци је ква ро-
ва или ре дов них ре мо на та уоп ште не мо же мо 
до ћи до ре зер вних дје ло ва или но ве опре ме 
ко ја би за ми је ни ла до тра ја лу, ка же Зу бе ро вић. 

И у про шлој го ди ни ни је се ни шта ура ди-
ло на ак ти ви ра њу Цен тра за да љин ско упра-
вља ње ЕД Ул цињ, ко ји сто га и да ље ра ди ми-
ни мал ним ка па ци те том, са ве ли ким пре ки ди-
ма и, са мим тим, без по треб не по у зда но сти.

И.З. 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ЕД УЛ ЦИЊ

Гу би ци ис под пла ни ра них
Пер ма нент ном кон тро лом по тро ша ча у 2007. го ди ни еки пе ул цињ ске ди стри бу-

ци је су от кри ле 700 хи ља да ки ло ват ча со ва на не до зво љен на чин по тро ше не елек-

трич не енер ги је, од че га је 60 од сто на пла ће но 

Љоро Нрекић

Џиват Зуберовић

КА КО ПРО ТИВ НЕ ЛЕ ГАЛ НЕ ГРАД ЊЕ

У Ул ци њу ко ји је као јед на од нај ве ћих ту ри стич ких де сти-
на ци ја у Цр ној Го ри све при влач ни ји за ин ве сти то ре, про-

блем бес прав не град ње све ви ше узи ма ма ха, што ов да шњој 
елек тро ди стри бу ци ји ите ка ко оте жа ва рад.

Го во ре ћи о овом све акут ни јем про бле му ди рек тор Љо ро 
Нре кић нам је ка зао да, и по ред то га што у ул цињ ској оп шти-
ни не по сто ји по кри ве ност про сто ра де таљ ним ур ба ни стич-
ким пла но ви ма, у ло кал ној упра ви не по сто ји до бра во ља да 
се ово пи та ње ко рект нои ду го трај но ри је ши.

По ње го вом ми шље њу, сви чла но ви оштин ског ко ор ди на-
ци о ног ти је ла, у чи јем су ра ду пред став ни ци ЕД Ул цињ ре дов-
но уче ство ва ли, мо ра ју да се мо би ли шу и да сва ки од њих из 
сво је бран ше до при не се ње го вом рје ша ва њу.

Ипак, за хва љу ју ћи до го во ру ко ји је 28. апри ла 2007. го ди-
не по стиг нут код улцињског гра до на чел ни ка, ни је дан за хтјев 
за из да ва ње елек тро е нер гет ске са гла сно сти гдје ни је пред ви-
ђе на град ња пре ма ДУП-у ви ше се не узи ма у об зир.
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Н ај бо ље ре зул-
та те у на пла ти 

елек трич не енер ги је 
у 2007. го ди ни од 
свих 16 ор га ни за ци-
о них је ди ни ца ФЦ 
Снаб ди је ва ње, ка ко 
су нас ин фор ми са ли 
Сре тен Гој ко вић, 
ди рек тор, и Ми лош 
Би го вић, шеф Сек то-
ра за на пла ту у овој 
функ ци о нал ној цје-
ли ни, оства ри ло је 
Снаб ди је ва ње Ул цињ. Да при мор ска Снаб-
ди је ва ња, ка да је у пи та њу на пла та стру је, 
„ко ло во де“, до каз су ор га ни за ци о не је ди ни-
це Хер цег Но ви и Ко тор, ко је су по укуп ним 
про шло го ди шњим ре зул та ти ма за у зе ле дру-
го и тре ће мје сто у ма тич ној функ ци о нал ној 
цје ли ни. 

Улцињ на првом мјесту

П о ри је чи ма Ил ми је Дер ви ши ја, ру ко-
во ди о ца Снаб ди је ва ња Ул цињ, уку пан 

сте пен на пла те у про шлој го ди ни из но сио је 
80 од сто, а ве о ма ам би ци о зан план на пла те 
у 2007. од 98 од сто пре ба чен је чак за 7,05 
про це на та или за 357 хи ља да €, што пред ста-
вља ско ро јед ну мје сеч ну ре а ли за ци ју ове 
ор га ни за ци о не је ди ни це. Је ди но је у фе бру-
а ру и де цем бру про шле го ди не до шло до 
под ба ча ја пла на, а у оста лих де сет мје се ци 
план је ре дов но пре ма ши ван за хва љу ју ћи, 
ка ко ка же Дер ви ши, на по ри ма и за ла га њи ма 
за по сле них у Снаб ди је ва њу Ул цињ, због че-
га су и на гра ђе ни сход но Пра вил ни ку о на-
гра ђи ва њу Елек тро при вре де Цр не Го ре.

Ина че, уку пан дуг ул цињ ских по тро ша-
ча елек трич не енер ги је на кра ју про шле го-
ди не из но сио је 2 ми ли о на и 810 хи ља да €, 
од че га на до ма ћин ства от па да 1 ми ли он и 
230 хи ља да €, а на оста лу по тро шњу, ра чу-
на ју ћи и фак ту ру за де цем бар, 1 ми ли он и 
580 хи ља да €.

Од 3594 из да та на ло га за ис кљу че ње са 
мре же ду жни ка у ка те го ри ји до ма ћин ства у 
2007. го ди ни ре а ли зо ва но је 759, а од 1581 
на ло га код оста ле по тро шње са мо 390.

Ова ко ма ли број ре а ли зо ва них на ло га 
за ис кљу че ње усло вио је и ма ли број скло-
пље них про то ко ла о на пла ти ду га у про-
шлој го ди ни (349), због че га се, ка ко истиче 
Дер ви ши, ве ли ки број ду жни ка и не ја вља 
Снаб ди је ва њу Ул цињ ра ди из ми ре ња ду га 
или скла па ња про то ко ла, из про стог раз ло га 
што ни је су ис кљу че ни. С об зи ром да су ул-
цињ ски по тро ша чи на кра ју 2007. ду го ва ли 

пет ре а ли за ци ја, у овој ор га ни за ци о ној је ди-
ни ци ће се у на ред ном пе ри о ду уло жи ти на-
по ри да се, уз стрикт ну при мје ну про це ду ра 
ЕПЦГ о ис кљу че њу са елек трич не мре же и 
про то ко ли ма о на пла ти ду га, број мје сеч них 
не на пла ће них ре а ли за ци ја све де на дви је 
или три.

Највећи потрошачи  
најбоље платише

З а хва љу ју ћи чи ње ни ци да су са нај ве ћим 
по тро ша чи ма, а ујед но и ду жни ци ма 

скло пи ли уго во ре о на пла ти ду га ко ји су ма-
хом ис по што ва ни, што је ура ђе но у са рад њи 
са Сек то ром за на пла ту ФЦ Снаб ди је ва ње у 
Ник ши ћу, хер цег нов ско Снаб ди је ва ње је у 
про шлој го ди ни успје ло да у знат ној мје ри 
сма њи не са мо њи хо ва, не го и укуп на ду го-
ва ња, али и да по ве ћа на пла ту елек трич не 
енер ги је.

Ка ко нам је ка зао Пре драг Јо ва но вић, 
ру ко во ди лац Снаб ди је ва ња Хер цег Но ви, на 
та ко до бар ре зул тат у 2007. го ди ни ко ји их 
је до вео на дру го мје сто у ма тич ној функ ци о-
нал ној цје ли ни пре суд но је ути ца ла на пла та 
код нај ве ћих по тро ша ча (Ин сти тут „Си мо 
Ми ло ше вић“ Ига ло, Ја дран ско бро до гра ди-
ли ште Би је ла, ХТП „Бо ка“, „Пан то мар кет“, 
„Мје шо ви то“) ко ји су ве о ма ди сци пли но ва-
но ис пу ња ва ли сво је оба ве зе и знат но сма-
њи ли вла сти ти дуг (Ин сти тут „Си мо Ми ло-
ше вић“ Ига ло је, ре ци мо, сво ја ду го ва ња 
свео на све га дви је до три ре а ли за ци је).

О ефи ка сно сти ова квог на чи на на пла те 
нај бо ље го во ри по да так да се у 2007. го ди ну 
ушло са ду гом од 3 ми ли о на и 160 хи ља да 
€, а укуп на ду го ва ња хер цег нов ских по тро-
ша ча за утро ше ну елек трич ну енер ги ју на 
кра ју про шле го ди не из но си ла су 1 ми ли он 
и 920 хи ља да €, што је, сва ка ко, из ван ре дан 
ре зул тат.

До бри ре зул та ти су по стиг ну ти и у на пла-
ти код до ма ћин ста ва и оста ле по тро шње.

Уку пан дуг хер цег нов ских до ма ћин ста-

ва у 2007. го ди ни у од но су на 2006. сма њен 
је за 300 хи ља да € (са 1,9 ми ли о на на 1,6 ми-
ли о на €), што зна чи да је сте пен на пла те код 

ове ка те го ри је по тро ша ча 
на кра ју про шле го ди не 
из но сио 77,8 од сто. Без 
пре не се ног ду га про це-
нат на пла те у 2007. био 
је знат но ве ћи: 110 од сто 
(фак ту ри са но је 5 ми ли-
о на и 205 хи ља да, а на-
пла ће но 5 ми ли о на и 770 
хи ља да €). Иако у овој 
ор га ни за ци о ној је ди ни-
ци при мје њу ју све мје ре 
ка да је у пи та њу на пла та 
по тра жи ва ња, нај е фи ка-
сни ја је ипак она нај не по-

пу лар ни ја – ис кљу че ње.
Код оста ле по тро шње уку пан сте пен на-

пла те у про шлој го ди ни без пре не се ног ду га 
у Снаб ди је ва њу Хер цег Но ви из но сио је 115 
од сто, а са пре не се ним ду гом 82,67 од сто (У 
2007. фак ту ри са но је 7 ми ли о на и 916 хи ља-
да, а на пла ће но 9 ми ли о на и 163 хи ља де €).

Што се ти че од но са са мје сним елек тро-
ди стри бу ци ја ма, са рад ња Снаб ди је ва ња и 
Ди стри бу ци је у Ул ци њу је на за вид ном ни-
воу, али су у Снаб ди је ва њу не за до вољ ни не-
е фи ка сно шћу еки па за ис кљу че ње ду жни ка. 
То ипак ни је раз лог, ка ко ис ти че Ил ми ја Дер-
ви ши, да за овај по сао Снаб ди је ва ње тра жи 
по моћ оста лих дје ло ва ЕПЦГ, по себ но Елек-
тро град ње.

И са рад ња хер цег нов ског Снаб ди је ва ња 
и ов да шње Ди стри бу ци је је ко рект на, али 
ипак има, ка ко ка же Пре драг Јо ва но вић, не-
ких не до ре че них слу ча је ва, на ро чи то при ли-
ком ис кљу че ња ду жни ка са мре же, о ко ји ма 
ће то ком ове го ди не мо ра ти да се раз го ва ра.

Наплата у Котору 
константно добра

П ре ма ри је чи ма Драганa Огњеновићa, 
шефa Снаб ди је ва ња Ко тор, на пла та ра-

чу на за утро ше ну ел. енер ги ју у ко тор ској 
оп шти ни у про шлој го ди ни би ла је кон стант-
но до бра, о че му нај бо ље го во ри по да так да 
је Снаб ди је ва ње Ко тор као ор га ни за ци о на 
је ди ни ца ФЦ Снаб ди је ва ње, са се дам за по-
сле них, оства ри ло ве ћи сте пен на пла те по-
тра жи ва ња од пла ни ра ног за тај пе ри од. 

Ова ко до бар ре зул тат по стиг нут је за хва-
љу ју ћи ан га жо ва њу за по сле них у овој цје ли-
ни ко ји, у скла ду са опи сом по сло ва и за да-
та ка, сер ви си ра ју све ка те го ри је по тро ша ча 
ел. енер ги је на овом под руч ју и, по ред обим-
ног по сла на пла те по тра жи ва ња у ко тор ском 
кон зу му, још до жи вља ва ју и не при јат но сти 
и стре сне си ту а ци је због не до лич ног по на-
ша ња по је ди них по тро ша ча. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОСТВА РЕ НИ У 20007. ГО ДИ НИ

Нај бо ља на пла та на При мор јуНај бо ља на пла та на При мор ју

Илмија Дервиши

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

По ре зул та ти ма оства ре ним у на пла ти по тра жив а ња за утро ше ну елек трич ну енер-

ги ју нај бо ље су ор га ни за ци о не је ди ни це Снаб ди је ва ња: Ул цињ, Хер цег Но ви и Ко тор

Предраг Јовановић Драган Огњеновић
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ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

По ред на ве де ног, ова ор га ни за ци о на 
је ди ни ца по себ ну па жњу по све ћу је ис кљу-
че њи ма не са вје сних по тро ша ча, јер, ка ко 
ка же Ог ње но вић, од ефи ка сно сти на том 
пла ну у ве ли кој мје ри за ви си и про це нат 
на пла те по тра жи ва ња. 

Та ко је то ком 2007. го ди не да то 4057 на-
ло га за ис кљу че ње ду жни ка, од че га је ре а-
ли зо ва но 249, или 6,14 од сто. Овај по да та к, 
ка же Ог ње но вић, илу стру је ва жност ис кљу-
че ња и њи хов ути цај на уку пан про це нат на-
пла те ра чу на. 

- Скло пље но је 227 про то ко ла о ди на ми-
ци ис пу ње ња оба ве за по осно ву утро ше не 
ел. енер ги је, и то на из нос од 401.029,18 еура, 
ма да не ки по тро ша чи не по шту ју ди на ми ку 
ко ја је уго во ре на, што ства ра до дат не по те-
шко ће у оства ре њу за цр та них ци ље ва, ка же 
Ог ње но вић до да ју ћи да су уту же ња ду жни ка 
има ла ефек та јер је око 40 од сто уту же них по-
тро ша ча пла ти ло из нос за ко ји су ту же ни.

 Ина че, у ка те го ри ји „до ма ћин ства“ уту-
же но је 1560 по тро ша ча на из нос од 625 хи-
ља да еура, а у ка те го ри ји ве ле по тро ша ча 101 
ду жник на из нос од 316 хи ља да еура. Ог ње но-
вић ка же да им је код уту же ња ве ле по тро ша-
ча по те шко ће при чи ња ва ла не пот пу на ба за 
по да та ка ових ко ри сни ка и до да је да је чи ње-
ни ца да ве ли ки број по тро ша ча у свим ка те го-
ри ја ма по тро шње не из ми ру је сво је оба ве зе у 
за кон ском ро ку, ве о ма за бри ња ва ју ћа. 

Уку пан дуг по тро ша ча на дан 8. фе бру ар 
из но сио је 2.383.793,51 еура у ка те го ри ји до-
ма ћин ста ва и 2.199.544,73 еура у ка те го ри ји 
ве ле по тро ша ча, што је око пет и по про сјеч-
них мје сеч них ре а ли за ци ја, на во ди Ог ње-
но вић и до да је да су нај ве ћи ду жни ци Во до-
вод Ко тор (184.314,76 еура), Ју го о це а ни ја 
(80.816,01 еура), Исто риј ски ар хив (80.254,98 
еура), Ди рек ци ја уре ђе ња Ко то ра (53.959,83 
еура) и Бо кељ ка у сте ча ју (50.750,45 еура).

У про те клом пе ри о ду, пре ма ри је чи ма 
Ог ње но ви ћа, по стиг ну та је днев на ажур-
ност у ра ду, па и у по сло ви ма на ко ји ма се 
ти је сно сар ђу је са ЕД Ко тор.

- Тре нут но је у то ку го ди шњи по пис ко ји 
је ве о ма ва жна ак тив ност јер ће при ка за ти 
пре ци зну по слов ну сли ку ове ор га ни за ци о-
не је ди ни це и ука за ти на про бле ме ко је тре-
ба пре ва зи ла зи ти, ка же Ог ње но вић.

Он је за тим ис та као да је, да би се оства-
рио пла ни ра ни про це нат на пла те у 2008. 
го ди ни, по ред ду го роч ног про јек та уград-
ње да љин ског очи та ва ња као нај бо љег рје-
ше ња, нео п ход но да се на ба ве и уре ђа ји за 
очи та ва ње - псиони, јер би се ти ме из бје гле 
гре шке у очи та ва њу, скра ти ло ври је ме уно-
са по да та ка а фак ту ре да ва ле два да на ра ни-
је по шти на да љу ди стри бу ци ју.

- Та ко ђе је нео п ход но да Вла да Цр не Го ре 
кроз суб вен ци је по мог не по тро ша чи ма ко ји су 
со ци јал ни слу ча је ви да пла те утро ше не kWh, 
ре као је Ог ње но вић за кљу чу ју ћи да су пре дан 
рад уну тар ове ор га ни за ци о не је ди ни це и до бра 
са рад ња са ма тич ном функ ци о нал ном цје ли-
ном га ран ци ја оства ре ња за цр та них пла но ва. 

Б.М.
И.З.

Б ез об зи ра на не баш ру жи-
ча сто ста ње у ник шић кој 

и плу жин ској оп шти ни за ко је 
је за ду же но Снаб ди је ва ње Ник-
шић, по слов на 2007. го ди на у 
овој ор га ни за ци о ној је ди ни ци 
успје шно је за вр ше на.

Пре ма по да ци ма ко је нам је 
27. фе бру а ра пре до чи ла Ле ла 
Бе ча но вић, шеф Снаб ди је ва ња 
Ник шић, од 19 ми ли о на и 340 
хи ља да €, ко ли ко је из но си ла 
укуп на фак ту ра у 2007. го ди ни, 
на пла ће но је 16.536.742 €.

Иона ко до бар про шло го ди-
шњи ре зул тат у дру гој по ве ли чи ни ор га ни за-
ци о ној је ди ни ци у ФЦ Снаб ди је ва ње, ка да је 
оства рен уку пан сте пен на пла те од 91,87 од-
сто, уве ћа ће се за још два про цен та на кон ван-
би лан сног по рав на ња са Вла дом Цр не Го ре.

По ри је чи ма на ше 
са го вор ни це, у ник шић-
ком Снаб ди је ва њу ве о-
ма се мно го ра ди ло на 
по ве ћа њу на пла те, што 
се нај бо ље ви ди по бро-
ју на ло га за ис кљу че ње 
у обје ка те го ри је по тро-
ша ча (до ма ћин ства и 
оста ла по тро шња). 

У 2007. го ди ни у ка-
те го ри ји до ма ћин ства 
из дат је 18121 на лог за 
ис кљу че ње не пла ти ша, 
као и 161 на лог из Пи-
лот про јек та, баш због 
мо гућ но сти да љин ског 
очи та ва ња и ис кљу че ња 
по тро ша ча об у хва ће них на ве де ним про јек том.

Што се ти че оста ле по тро шње, ре а ли за ци-
ја 2357 на ло га за ис кљу че ње са мре же због не-
пла ће ног ду га (за јед но са 23 на ло га из Пи лоз 
про јек та) би ла је ве о ма ма ла, све га 2,33 од сто.  

Исто та ко, и ефе кат од ис кљу че ња до ма-
ћин ста ва је не зна тан, са мо 3,17 од сто, што 
зна чи да ни је ис кљу че но 17546 ду жни ка и 102 
по тро ша ча из Пи лот про јек та.

- При мје њу ју ћи про це ду ру о ис кљу че њу 
ду жни ка и Пра вил ник о снаб ди је ва њу елек-
трич ном енер ги јом, Снаб ди је ва ње Ник шић по-
ку ша ва да ре а ли зу је пла ни ра ни сте пен на пла те 
ко ји је је, по на ма, из у зет но ви сок. Због то га 
смо то ком чи та ве про шле го ди не, по ред из да-
ва ња на ло га еки па ма ов да шње ЕД за не се лек-
тив но ис кљу че ње по тро ша ча, ве ли ку па жњу 

по све ти ли скла па њу про то ко ла 
о из ми ре њу ду га у ви ше мје сеч-
них ра та, као и по кре та њу суд-
ских по сту па ка за при нуд ну на-
пла ту за о ста лих по тра жи ва ња. 
По што ове ак тив но сти ни је су 
пре ки да не, сте пен на пла те и 
број скло пље них про то ко ла се 
по ве ћа вао, а број ре кла ма ци ја 
и при го во ра по тро ша ча на ра-
чу не за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју се сма њи вао, ка же го-
спо ђа Бе ча но вић.

Од про бле ма са ко ји ма се у 
Снаб ди је ва њу Ник шић при ли-

ком на пла те по тра жи ва ња сва ко днев но су о ча ва-
ју, на ша са го вор ни ца у пр вом ре ду на во ди не ко-
рек тан од нос ду жни ка пре ма еки па ма за ис кљу-
че ње (ко је, ма да ни је у над ле жно сти Снаб ди је ва-
ња, и те ка ко ути че на ефи ка сност на пла те), а, са 

тим у ди рект ној ве зи, и спо рост суд ских ор га на 
у про це су и ра њу пред ло га за при нуд ну на пла ту, 
као и не при сту пач ност те ре на гдје по вре ме но бо-
ра ве та риф ни куп ци, то јест ви кен да ши.

Упр кос свим овим про бле ми ма уку пан сте-
пен на пла те фак ту ра у ја ну а ру 2008. го ди не од 
62,7 од сто био је ве ћи у од но су на исти мје сец 
про шле го ди не ка да је из но сио 55,20 од сто. За-
јед но са сте пе ном на пла те по чет ком ове го ди-
не по ве ћао се и број скло пље них про то ко ла и 
пред ло га о из вр ше њу.

- Ме ђу тим, ка ко ци је не елек трич не енер ги-
је ра сту, про бле ми око на пла те фак ту ра се ком-
пли ку ју из раз ло га што ра чун за стру ју пред ста-
вља зна чај ну став ку у бу џе ту свих ка те го ри ја 
по тро шње, за кљу чи ла је го спо ђа Бе ча но вић.

И.З.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ НИК ШИЋ

На ни воу про шло -
го ди шњег пла на

До бар ре зул тат у на пла ти по тра жи ва ња у 2007. го ди ни од 91,87 од сто на ста вљен 

и у ја ну а ру ове го ди не

Стал но по ве ћа ње сте пе на на пла те и бро ја скло пље них про то ко ла, а сма ње ње 

бро ја ре кла ма ци ја и при го во ра по тро ша ча на ра чу не за стру ју

Лела Бечановић

Снабдијевање у згради Електродистрибуције Никшић
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О ре зул та ти ма на пла те 
у 2007. го ди ни и ак-

тив но сти ма ко је се у овој 
ор га ни за ци о ној је ди ни ци 
од ви ја ју на том пла ну, те о 
усло ви ма ра да и опре мље-
но сти, сре ди ном фе бру а ра, 
раз го ва ра ли смо са но вим 
ше фом Снаб ди је ва ња Под-
го ри ца Ми ли во јем Ча бар-
ка пом, ди пло ми ра ним еко-
но ми стом, ко ји у ЕПЦГ ра-
ди већ 22 го ди не, од 1986, 
ка да се као ре фе рент за еко-
ном ско фи нан сиј ске по сло-
ве за по слио у ТЕ Пље вља, 
ода кле пре ла зи у ЕД Ко ла шин на мје сто 
ше фа Одје ље ња ек.фи нан сиј ских по сло ва, 
а 2005.го ди не у Ф.Ц. Снаб ди је ва ње гдје је 
до име но ва ња за ше фа ове ор га ни за ци о не је-
ди ни це у ок то бру про шле го ди не ра дио као 
кон тро лор на пла те.

Снаб ди је ва ње Под го ри ца, као нај ве ћа ор-
га ни за ци о на је ди ни ца Ф.Ц. Снаб ди је ва ње, 
ко ја по го то во свим па ра ме три ма (број по тро-
ша ча, ре а ли за ци ја на пла те и сл.) у укуп ном 
ди стри бу тив ном кон зу му Цр не Го ре уче ству-
је 35 до 40 од сто, на сво јој еви ден ци ји има 
ско ро тре ћи ну по тро ша ча ел. енер ги је у на-

шој ре пу бли ци. Број по тро ша ча у ка те го ри ји 
до ма ћин ста ва је 87.589, од че га је ле гал них 
71. 679, без са гла сно сти, од но сно не ле гал них 
14.536 , док је 1.404 тзв.не ак тив них, од но сно 
не по сто је ћих по тро ша ча, чи ји је дуг 30 хи ља-
да еура, под сје тио је Ча бар ка па и до дао да је 
у ка те го ри ји оста ла по тро шња ре ги стро ва но 
11.102 по тро ша ча, од че га је 7.968 ле гал них, 
а 1.850 не ле гал них. Дуг не ак тив них по тро ша-
ча је 1.742.645,42 Е.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, уку пан дуг 
под го рич ких до ма ћин ста ва 31. 12. 2007. го-

ди не из но сио је 22.265.143 
еура, без де цем бар ске фак-
ту ре од 3.601.358 еура, а 
укуп на ду го ва ња оста ле по-
тро шње би ла су 13.410.386 
еура, док је де цем бар ска 
фак ту ра ових по тро ша ча 
из но си ла 4.597.999 еура.

У по след ња че ти ри мје-
се ца, ина че, број по тро ша ча 
у ка те го ри ји до ма ћин ства 
по ве ћао се за 1.212, а у ка-
те го ри ји оста ла по тро шња 
за 758 по тро ша ча, на во ди 
Ча бар ка па до да ју ћи да је 
и ре а ли за ци ја у де цем бру 

про шле, у од но су на исти мје сец 2006.го ди-
не ве ћа за 3 ми ли о на еура, а због уно са у ре-
дов ну ба зу по да та ка по тро ша ча ко ји су ра ни-
је би ли еви ден ти ра ни у та ко зва ну не ле гал ну 
ба зу, сал до је уве ћан за 1,5 ми ли о на еура.

На пла та углав ном вир ман ска

П ро сјеч ни сте пен на пла те по тра жи ва-
ња у по сљед ња три мје се ца про шле 

го ди не из но сио је 95 од сто, од че га је вир-
ман ска на пла та 96 од сто, а све га 4 про цен та 
су ком пен за ци је, док ван би лан сна по рав на-

ња ни је су спро ве де на, 
ка же Ча бар ка па.

Он је за тим на вео 
да је укуп ни дуг 12.646 
уту же них до ма ћин ста-
ва 7.826.128 еура, док 
871 по тро шач из ка те го-
ри је оста ла по тро шња 
ду гу је 2.880.370 еура, 
али је због не е фи ка-
сно сти су до ва на пла та 
ових по тра жи ва ња не-
из вје сна.

С тим у ве зи, чак 
90 од сто ду жни ка не 
до зво ља ва ре а ли за ци ју 
на ло га за ис кљу че ње, 

док је дан број ра ни је еви ден ти ра них по тро-
ша ча не ма по треб не по дат ке за пред у зи ма-
ње мје ра уту же ња.

- Ве ли ке фак ту ре код но вих по тро ша ча 
по осно ву утро ше них ки ло ва та у ра ни јем 
пе ри о ду, као и об ра чун по тро ша ча ко ји ни-
је су очи та ни ду жи пе ри од, сма њу ју сте пен 
на пла те, јер их ни је мо гу ће на пла ти ти у 
кра ћем ро ку, а еви дент на је и не мо гућ ност 
на пла те по тра жи ва ња од та ко зва них не ак-
тив них, од но сно не по сто је ћих по тро ша ча, 
ка же Ча бар ка па, об ја шња ва ју ћи да не тач ну 

сли ку сте пе на на пла те да ју и по тра жи ва ња 
од не ле гал них по тро ша ча (јер је дио укуп-
ног за ду же ња на пла ћен ра ни је), али и прет-
пла те код по је ди них по тро ша ча, оства ре не 
у прет ход ном пе ри о ду пу тем ком пен за ци ја 
или ван би лан сним по рав на њем.

Ра ди бо ље ме ђу соб не са рад ње и по вје-
ре ња, сво јим по тро ша чи ма су, ка ко је ка зао, 
омо гу ћи ли да ре кла ма ци је да ју и на на плат-
ним пунк то ви ма у Да ни лов гра ду, Спу жу, Го-
лу бов ци ма и Ту зи ма, да би се оне сва ко днев-
но до ста вља ле при ли ком ску пља ња па за ра 
и ана ли зи ра ле за јед но са оста лим ре кла ма-
ци ја ма, те да ље про це су и ра ле.

Ка да је ри јеч о ак тив но сти ма на по ве ћа-
њу ква ли те та и ефи ка сно сти у из вр ша ва њу 
сва ко днев ног по сла, Ча бар ка па је ис та као 
да је у то ку чи шће ње ба зе по да та ка од свих 
не пра вил но сти, ве за но за об ра чун и еви ден-
ци ју, унос не до ста ју ћих ма тич них по да та ка 
код по је ди них по тро ша ча, пр вен стве но код 
мјер них мје ста на ко ји ма је не по знат вла-
сник еви ден ти ран као " стан број xxxxx ".

 
Еви ден ти ра ти сва ког по тро ша ча

В е о ма је ва жно тач но еви ден ти ра ње у 
ба зи по да та ка по тро ша ча ко ји не до-

зво ља ва ју ис кљу че ње, као и оних ко ји ко ји 
су уту же ни или ис кљу че ни, или им је об ра-
чун не та чан, те по тро ша ча у сте ча ју или ду-
пло еви ден ти ра них, и дру гих спе ци фич них 
по тро ша ча, ка ко би има ли ре ал ну сли ку 
укуп ног по тра жи ва ња. На осно ву те кла си-
фи ка ци је из вр ши ће се ана ли за и од ре ди ти 
ак тив но сти за по ве ћа ње сте пе на на пла те, 
ка же Ча бар ка па до да ју ћи да ће за јед но са 
Елек тро ди стри бу ци јом по ја ча ти ак тив но-
сти око ис кљу че ња по тро ша ча ко ји не из ми-
ру ју сво је оба ве зе за пре у зе ту ел. енер ги ју, 
уз ан га жо ва ње и ме ха ни за ци је ( ди за ли це ).

Наш са го вор ник ка же да има ју до бру са-
рад њу са Елек тро ди стри бу ци јом, а и не ма 
раз ло га да бу де друга чи је, јер до за јед нич-
ког ци ља (што ви ше на пла ће них по тра жи ва-
ња ) мо гу ће је сти ћи са мо за јед нич ким ан га-
жо ва њем и ак тив но сти ма.

Што се ти че опре ме, Ча бар ка па ис ти че 
да се због ста ро сти штам па ча за штам па ње 
фак ту ра (у упо тре би пре ко 10 го ди на), до во-
ди у пи та ње ова ак тив ност штам па ња око 
95 хи ља да фак ту ра мје сеч но, па је по треб но 
што хит ни је на ба ви ти нај ма ње 2 штам па ча 
ко ји по тех нич ким мо гућ но сти ма од го ва ра-
ју по треб ном оби му по сла.

- Оста ли усло ви за рад су углав ном до-
бри, осим на плат них пунк то ва у Да ни лов-
гра ду и Го лу бов ци ма на ко ји ма је го то во 
не мо гу ће ор га ни зо ва ти нор ма лан рад због 
до тра ја ло сти опре ме и на мје шта ја, као и ру-
и ни ра но сти по стро је ња, ка же Ча бар ка па ко-
ји сма тра да га, по што је у пи та њу про стор 
ЕПЦГ, тре ба хит но ре но ви ра ти и при ве сти 
на мје ни.

Б.С.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ПОД ГО РИ ЦА

У по сљед њем квар та лу про шле го ди не про сје чан сте пен на пла те по тра-

жи ва ња из но сио 95 од сто

Снабдијевање и ЕД Подгорица у истој згради

Миливоје Чабаркапа

На пла та по пла нуНа пла та по пла ну

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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Н е ве ли ки ко лек тив 
пље ваљ ског Снаб ди-

је ва ња по сти гао је у 2007. 
го ди ни до бре ре зул та те у 
ра ду, ко ји су ме ђу бо љи ма 
у ма тич ној функ ци о нал-
ној цје ли ни. По ри је чи ма 
Све то за ра Ше сто ви ћа, 
ру ко во ди о ца Снаб ди је ва-
ње Пље вља, упор ним и 
стал ним за ла га њен свих 
за по сле них по стиг ну та је 
из ван ред на на пла та.

Укуп ни сте пен на пла те 
код до ма ћин ста ва, без де-
цем бар ске ре а ли за ци је, на кра ју про шле 
го ди не из но сио је 80,60 од сто. На пла ће-
них 656.659 € пред ста вља 2,58 мје сеч них 
ре а ли за ци ја.

По се бан про блем на пла те елек трич не 
енер ги је код ове ка те го ри је по тро ша ча пред-
ста вља ју та ко зва ни со ци јал ни слу ча је ви, чи-
ја су ду го ва ња ба ласт, јер су се по сљед њих 
го ди на знат но уве ћа ла.. Овај про блем, ка ко 
ис ти че Ше сто вић, је ди но се мо же ри је ши ти 
уз по моћ ин сти ту ци ја ко је се ба ве со ци јал-
ном про бле ма ти ком или, пак, да Елек тро-
при вре да на ђе на чин ка ко да ова по тра жи-
ва ња иск њи жи.

Озби љан про блем су и 
по тро ша чи ко ји не до зво-
ља ва ју, од но сно на сил но 
спре ча ва ју рад ни ке ЕД да 
из вр ше њи хо во ис кљу че ње. 
Овај кључ ни про блем ка да 
је у пи та њу на пла та по тро-
ша ча из ка те го ри је до ма-
ћин ства, сма тра 
наш са го вор ник, 
ЕПЦГ мо ра ри је-
ши ти у са рад њи 
са др жа вом и 
пра во суд ним ор-
га ни ма.

И на пла та код оста ле по-
тро шње у 2007. го ди ни би ла је 
до бра. Уку пан сте пен на пла те 
у про шлој го ди ни код ове ка-
те го ри је по тро шње из но сио је 
86,52 од сто. Сал до од 769.337 
€, ко ли ко је на пла ће но на кра ју 
те го ди не, чи ни 1,78 мје сеч них 
ре а ли за ци ја.

Ме ђу тим, до да је Ше сто вић, с об зи-
ром да Снаб ди је ва ње Пље вља ско ро да 
не ма ни ка квих ре зер ви у не на пла ће ним 
по тра жи ва њи ма, у овој го ди ни ће би ти 
вр ло те шко одр жа ти ова ко до бру на пла ће-

ност, од но сно ре а ли зо ва ти план на пла те 
по тра жи ва ња.

Што се ти че смје шта ја, ка ко је по слов-
на згра да ове ор га ни за ци о не је ди ни це Снаб-
ди је ва ња ко ја се на ла зи у цен тру Пље ваља 
крај ње за пу ште на, нео п ход на су ве ли ка 
ула га ња у ње ну оправ ку, због че га је и рас-
пи сан тен дер за оправ ку кро ва и спољ ње 

сто ла ри је. А у ње ној уну тра шњости ну жно 
је за ми је ни ти прак тич но све: по до ве, сто ла-
ри ју, елек трич не ин ста ла ци је, мо кри чвор, 
на мје штај и дру го. 

Б.С.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ПЉЕ ВЉА

Одличан учинак у наплати

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

К ао и ве ћи на при мор ских ор га ни за ци о-
них је ди ни ца, и Снаб ди је ва ње Бар је 

у 2007. го ди ни оства ри ло до бре ре зул та те 
у на пла ти ра чу на за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју, о че му нај бо ље го во ри по да так 
да је укуп ни сте пен на пла те код бар ских 
по тро ша ча у про шлој го ди ни из но сио 
96,75 од сто. 

Ма да је на кра ју прет ход не го ди не оста-
ло не на пла ће но 470 хи ља да €, овај сте пен 
би се по ри је чи ма Ни ко ле Смо ло ви ћа, ру-
ко во ди о ца бар ског Снаб ди је ва ња, са ко јим 
смо раз го ва ра ли 24. ја ну а ра, на осно ву не-
ких ин ди ци ја, мо гао и да се по ве ћа ка да се 
ре а ли зу ју ван бу џет ска по рав на ња.

По ред то га што су, ка ко је об ја снио 
наш са го вор ник, ис пу ње ни по ста вље ни ин-
тер ни за да ци, пла но ви и про јек ти ве за ни 
за по ве ћа ње на пла те по тра жи ва ња на го ди-
шњем ни воу, , на пра вљен је и на пре дак у 
сми слу по бољ ша ња и ажу ри ра ња ба зе по-
да та ка по тро ша ча, скра ћи ва ња ро ко ва од 

штам па ња до уру чи ва ња 
ра чу на по тро ша чу, као и у 
ко му ни ка ци ји са ка те го ри-
јом оста ла по тро шња.

Ме ђу тим, ка ко ис ти че 
наш са го вор ник, на пла та 
по тра жи ва ња код до ма-
ћин ста ва у 2008. го ди ни 
сла бо је кре ну ла због не-
ре а ли зо ва ња на ло га за 
ис кљу че ње не пла ти ша, 
па по сто ји бо ја зан да ће, 
уко ли ко се на ста ви овај 
тренд, на кра ју го ди не 
„до жи вје ти“ де бакл.

По Смо ло ви ће вим ри је чи ма, са рад ња 
са Ди стри бу ци јом ни је до бра због то га 
што се мно ге ства ри ко је би тре ба ле би ти 
ефи ка сни је успо ра ва ју, а проблеми се бр-
зо пле то рје ша ва ју. Он сма тра да од нос ФЦ 
Ди стри бу ци ја у Под го ри ци не са мо пре ма 
Снаб ди је ва њу Бар, не го и пре ма Снаб ди-

је ва њу у цје ли ни ни је до бро на мје ран, већ 
се, ка ко ка же, же ли мар ги на ли зо ва ти зна-
чај Снаб ди је ва ња, без оби ра на успје хе ко-

је је ова функ ци о нал на цје-
ли на до са да оства ри ла и 
ко је још тре ба да оства ри. 
Наш са го вор ник се, сто га, 
за ла же да се сте че на зна-
ња мо ра ју не са мо ко ри сти-
ти, не го и опле ме њи ва ти 
по зи тив ним ис ку стви ма 
из елек тро при вре да у окру-
же њу, јер је су чеља ва ње 
ми шље ња пло до но сно. 
Уоста лом, сва ки ла нац је 
јак ко ли ко је ја ка ње го ва 
нај сла би ја ка ри ка, на гла-
ша ва Смо ло вић.

По ред усло ва ра да, ко ји су, ка ко ис-
ти че наш са го вор ник, нај бо љи у ФЦ 
Снаб ди је ва ње, и ка дров ска про бле ма ти-
ка у Снаб ди је ва њу Бар је, за хва љу ју ћи 
по след њем кон кур су, ри је ше на на за до во-
ља ва ју ћи на чин.

И.З.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ БАР

Успје шна по слов на го ди на
Ис пу ње ни ин тер ни за да ци, пла но ви и про јек ти ве за ни за на пла ту по тра жи ва ња у 

2007. го ди ни

Светозар Шестовић

Никола Смоловић

Зграда Снабдијевања Пљевља
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У ци љу по ве ћа ња на пла те по тра жи ва ња 
и обез бје ђе ња мјер них мје ста од не са-

вје сних по тро ша ча, Елек тро при вре да Цр не 
Го ре је у по след њих не ко ли ко мје се ци по че-
ла са ак ци јом при мје не но вих ме то да ис кљу-
чи ва ња не ре дов них пла ти ша са елек тро е нер-
гет ске мре же. Ова ак ци ја се ре а ли зу је та ко 
што се на бро ји ло оси гу ра ча по ста ви ма ска 
ко ја оне мо гу ћа ва по тро ша ча да из вр ши би ло 
ка кву ин тер вен ци ју на оси гу ра чу док не упла-
ти из нос пред ви ђен за по нов но укљу че ње.

Са при мје ном ова квог рје ше ња ко је је 
нај ви ше ко ри шће но у Под го ри ци, вр ло бр-
зо ће се по че ти у оста лим цр но гор ским гра-
до ви ма, на ро чи то у стам бе ним згра да ма и 
ур ба ним зо на ма. Од по чет ка ак ци је до сре-
ди не ја ну а ра 2008. го ди не у глав ном гра ду 
је на тај на чин ис кљу че но 636 по тро ша ча, 
од ко јих се 458 при ја ви ло и пла ти ло так су 
за по нов но при кљу че ње.

Ана ли за учин ка по ста вља ња тзв. ма ски 
сре ди ном фе бру а ра не дво сми сле но је по твр-
ди ла да су при мје ном овог со фи сти ра ног 
рје ше ња по стиг ну ти ве о ма до бри ре зул та ти 
ко ји се очи ту ју у по ве ћа њу сте пе на на пла те, 
због че га је и пла ни ра на на бав ка но вих 10 
хи ља да но вих ма ски, ко је ће уз по сто је ћих 
2.500 ак ци ју учи ни ти све о бу хват ном и знат-
но ефи ка сни јом.

По ста вља њу ове ма ске се, ина че, при бје-
гло при је све га због про бле ма ко је еки пе Елек-
тро при вре де има ју при ли ком ис кљу че ња са 
мре же, на кон че га се не са вје сни по тро ша чи 
ве о ма че сто по но во са мо вољ но при кљу чу ју.

Као што се зна, еки пе ло кал них елек тро-
ди стри бу ци ја, у скло пу сво јих ре дов них ак-
тив но сти, вр ше ис кљу чи ва ње не ре дов них 
пла ти ша, по што прет ход но до би ју днев но 
ажу ри ра не на ло ге из ор га ни за ци о не је ди ни-
це Снаб ди је ва ња, на осно ву ко јих се пра ве 

опе ра тив ни спи ско ви за ис кљу че ње.
Из тог раз ло га Елек тро при вре да Цр не 

Го ре је и по зва ла по тро ша че да сво је ра чу-
не за утро ше ну елек трич ну енер ги ју из ми-
ре ди рект ном от пла том ду га или скла па њем 
про то ко ла са ло кал ном је ди ни цом ФЦ Сна-
ди је ва ње. На тај на чин би пред у при је ди ли 
не по треб на ис кљу че ња са елек тро е нер гет-
ске мре же.                                                 И.З.

ПРИ МЈЕ НА ЕФИ КА СНИ ЈЕГ МЕ ТО ДА ИС КЉУ ЧИ ВА ЊА НЕ РЕ ДОВ НИХ ПЛА ТИ ША

Ма ска шти ти бро ји лоМа ска шти ти бро ји ло
При мје ном овог со фи сти ра ног ре ше ња ко је је нај ви ше ко ри шће но у Под-

го ри ци, а вр ло бр зо ће по че ти и у оста лим гра до ви ма Цр не Го ре, по стиг ну ти 

су ве о ма до бри ре зул та ти, на ро чи то у по ве ћа њу сте пе на на пла те

И ако је дан од нај мла-
ђих у Цр ној Го ри, 

Клуб до бро вољ них да ва ла-
ца кр ви Елек тро при вре де 
Цр не Го ре, осно ван при је 
го ди ну да на, до са да је ор га-
ни зо вао дви је успје ле ак ци-
је за при ку пља ње дра го цје-
не теч но сти. Од зив на пр ву 
из ве де ну 11. ма ја 2007, о че-
му смо пи са ли у 306. бро ју 
на шег ли ста, али и на дру гу 
ак ци ју ко ја је ор га ни зо ва на у част Да на 
осло бо ђе ње Ник ши ћа 18. сеп тем бра про-
шле го ди не, био је ве о ма ве ли ки.

Чла но ви овог удру же ња ху ма ни ста, 
чи је је дје ло ва ње уте ме ље но на ге слу на-
шег ве ли ког пје сни ка Ду шка Ра до ви ћа 
„Оно што дру ги ма чи ни мо и да је мо не 
оси ро ма шу је нас већ чи ни бо га ти јим“, 
све до ско ро су би ли до бро вољ ни да ва-
о ци кр ви за по сле ни у Ди рек ци ји ЕПЦГ, 
хи дро е лек тра на ма „Пе ру ћи ца“ и „Пи ва“ 
и ЕД Ник шић.

Да би про ши ри ли сво је дје-
ло ва ње и по ве ћа ли члан ство, у 
Клу бу, ко ји сво ју пле ме ни ту ми-
си ју вр ши у окви ру ор га ни за ци је 
Цр ве ног кр ста Цр не Го ре, тре нут-
но су ан га жо ва ни на фор ми ра њу 
по дру жни ца у свим цр но гор ским 
гра до ви ма у ко ји ма има рад ни ка 
Елек тро при вре де. На кон по дру-
жни це у Плу жи на ма, оба вља ју 
се и при пре ме за фор ми ра ње по-
дру жни це у Под го ри ци.

У том сми слу, ка ко нам је ре као 
Мр ка Мр кић, пред сјед ник Скуп шти-
не Клу ба, штам па не су члан ске кар те, 
а по ред ме мо ран ду ма на пра вљен је и 
пе чат. Оба вља ју се и при пре ме за из ра-
ду ис пра ва за да ва о це ко ји су до са да 
да ли крв пет, де сет и два де сет пу та, 
ка ко би оства ри ли сво ја пра ва из чла-
на 34. За ко на о здрав стве ној за шти ти 
и здрав стве ном оси гу ра њу и чла на 8. 
Од лу ке о уче шћу оси гу ра ни ка у тро шко-
ви ма ко ри шће ња здрав стве не за шти те.

Ме ђу тим, у Клу бу су при пре ми ли и тре-
ћу ак ци ју, ко ју ће спро ве сти 6. мар та ове 
го ди не у Ка би не ту за тран сфу зи ју кр ви у 
Ник ши ћу. Тим по во дом, упра ва Клу ба, ру-
ко во де ћи се на че лом да крв че ка па ци јен та 
а не па ци јент крв, по зи ва сво је чла но ве, 
али и све за ин те ре со ва не да се у што ве ћем 
бро ју ода зо ву, ка ко би ове жи во то твор не 
теч но сти би ло до вољ но. Ти ме ће по ка за ти 
не са мо сво ју ху ма ност, не го и гра ђан ску 
од го вор ност.                                            И.З.

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

Про ши ре ње ра да и дје ло ва њаПро ши ре ње ра да и дје ло ва ња
У то ку фор ми ра ње но вих по дру жни ца у свим гра до ви ма Цр не Го ре

Но ва ак ци ја за при ку пља ње дра го цје не теч но сти – 6. мар та у Ка би не ту 

за тран сфу зи ју кр ви у Ник ши ћу

Мрка Мркић
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СПОНЗОРСТВА

За на гра ђе не уче ни ке чи ји су се ра до-
ви на шли на ка лен да ру ЕПЦГ за 2008. 
го ди ну то ком сед мо днев ног зи мо ва ња 
у Дјеч јем од ма ра ли шту на Ива но вим 
Ко ри ти ма на Лов ће ну, од 23. до 30. ја-
ну а ра, био је при пре мљен по се бан про-
грам. По ред шко ле ски ја ња и по сје те 
це тињ ским му зе ји ма, за ма ле сли ка ре 
ор га ни зо ва на је, од 25. до 28. ја ну а ра, 
са про фе со ри ма Сред ње ли ков не шко ле 
„Пе тар Лу бар да“ на Це ти њу, ми ни ли-
ков на ко ло ни ја, а Гор да на То до ро вић, 
ди пло ми ра ни ин же њер из ЕПЦГ је 24. 
ја ну а ра одр жа ла пре да ва ње на те му елек-
тро е нер гет ске ефи ка сно сти, енер ге ти ке 
и еко ло ги је, док је Љу бо Кне же вић, 
ди пло ми ра ни ин же њер из На ци о нал ног 
дис пе чер ског цен тра у Под го ри ци, мла-
де ли ков ња ке у Му зе ју ЕПЦГ на Це ти-
њу 29. ја ну а ра упо знао са исто ри ја том 
елек три фи ка ци је у Цр ној Го ри. 

У аутен тич ном ам би јен ту пр ве цр но-
гор ске елек трич не цен тра ле, ко ја је на кон 
пе де сет го ди на не пре кид ног ра да са чу ва-
на у пот пу но сти и пре тво ре на у Му зеј 
ЕПЦГ, гдје је Цр на Го ра, при је мно гих 
раз ви је ни јих и моћ ни јих у Евро пи и сви-
је ту, ухва ти ла при кљу чак за тех но ло шки 
за хух та ли 20. ви јек, дје ца су, па жљи во 
са слу шав ши пре зен та ци ју мла дог ин же-
ње ра Кне же ви ћа, до би ла при ли ку да се 
упо зна ју са исто ри јом елек три ке у Цр ној 
Го ри, са њи ма, ка ко се ви дје ло, не по зна-
тим ди је лом исто ри је овог на ро да, што је 
за њих све би ло но во и за ни мљи во. Био 
је то, у сва ком слу ча ју, ин спи ра ти ван час 
исто ри је елек три фи ка ци је у Цр ној Го ри, 
од но сно Елек тро при вре де Цр не Го ре, на 
ко ме су на гра ђе ни уче ни ци сте кли но ва 
зна ња и про ши ри ли ви ди ке, ко је ће им, 
од са да, не са мо сим бо лич но, освје тља-
ва ти и енер ги ја из агре га та ма ле не це-
тињ ске елек трич не цен тра ле, из ко јих 
је при је не пу них сто го ди на на овим под-
лов ћенскм про сто ри ма си ну ла свје тлост 
тех но ло шке ере. 

Са мла дим сли ка ри ма био и је мр 

Ра до слав Ми ло ше вић Атос, ди рек тор 
Сред ње ли ков не шко ле „Пе тар Лу бар да“ 
на Це ти њу, ко ји је био члан жи ри ја за из-
бор уче нич ких ра до ва за ка лен дар ЕПЦГ 
за 2008. го ди ну. Го во ре ћи о тек ус по ста-
вље ној са рад њи са ЕПЦГ, он нам је ре-
као да је то ис ку ство би ло дра го цје но јер 
је „ње го ва“ шко ла би ла парт нер у јед ном 
ри јет ком и је дин стве ном про јек ту у ко ји 
је Елек тро при вре да, пр ви пут, ушла на 
ве ли ка вра та у про свје ту, по ну див ши кон-

крет на са зна ња о елек трич ној енер ги ји, 
што је био и иза зов за уче ни ке и њи хо ве 
из у зет но кре а тив не ли ков не ра до ве. Ко-
ли ко је би ло ве ли ко ин те ре со ва ње уче ни-
ка цр но гор ских шко ла нај бо ље свје до чи 
2700 при сти глих ра до ва. Фи на ле чи та вог 
про јек та пред ста вља ла је ми ни ли ков на 
ко ло ни ја ко ја је, уз струч но во ђе ње Ву ка-
на Лом па ра, пред став ни ка Сред ње ли ков-
не шко ле „Пе тар Лу бар да“, ре а ли зо ва на 
у Дјеч јем од ма ра ли шту на Ива но вим Ко-
ри ти ма. Иако је од два на ест на гра ђе них 
уче ни ка у ра ду ове сли кар ске ко ло ни је 
из објек тив них око но сти уче ство ва ло 
са мо њих пе то ро, ко ји ма су се, са свим 
не пла ни ра но, при кљу чи ла и дје ца из За-
во да за глу во ни је ме из Ко то ра, ипак је 

кроз кре а тив ни рад у овој сво је вр сној 
ли ков ној ра ди о ни ци на нај љеп ши на чин 
ре а ли зо ва но ин клу зив но обра зо ва ње. 
По што је ра ди о ни ца по сти гла ли је пе ре-
зул та те, пред ла жем да се ова кав про је кат 
на ста ви у слич ним или мо ди фи ко ва ним 
фор ма ма, за кљу чио је Ми ло ше вић.

 - Ова дје ца ни је су са мо та лен то ва ни 
мла ди сли ка ри већ и све стра не лич но сти, 
а Цр на Го ра ће у њи ма до би ти пра ве љу де, 
ре кла нам је Ја дран ка Га вра но вић, пе да-
гог у ОШ „Са во Пе ја но вић“ у Под го ри ци, 
ко ја је за јед но са про фе со ром исто ри је и 
ге о гра фи је Вла ди ми ром Бе ча но ви ћем во-
ди ла бри гу о на гра ђе ним уче ни ци ма на 
Ива но вим Ко ри ти ма. По ред из ван ред ног 
смје шта ја, она је ви со ко оци је ни ла и сам 
про је кат, баш због при мјер не ор га ни за ци-
је и до брог ра да ли ков не ко ло ни је, чи ја 

вра та ни је су би ла за тво ре на ни за дру ге 
гру пе дје це ко ја су ту бо ра ви ла. По себ но 
ли је по ис ку ство, уз ме ђу соб но про жи ма-
ње, сте кли су са ра ђу ју ћи са дје цом из За-
во да за глу во ни је ме из Ко то ра. На гра ђе не 
уче ни ке и њи хо ве пра ти о це, чи ји су да ни, 
ка ко ре ко ше, би ли пот пу но ис пу ње ни, 
фа сци ни рао је до ла зак у Це ти ње, го сто-
прим ство ње го вих гра ђа на, не се бич на 
по др шка це тињ ске Елек тро ди стри бу ци је, 
као и су срет са пер ја ни ци ма, а по себ но 
оби ла зак исто риј ских ври јед но сти и му зе-
ја, ме ђу ко ји ма је и Му зеј ЕПЦГ. У сва ком 
слу ча ју, тре ба на ста ви ти са ова квим ак ци-
ја ма и ми се ра ду је мо та квој са рад њи, ре-
кли су нам на кра ју.

И.З. 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У ПОСЈЕТИ МУЗЕЈУ ЕПЦГ 

Ин спи ра ти ван час исто ри је ЕПЦГИн спи ра ти ван час исто ри је ЕПЦГ
Мла де сли ка ре чи ји ра до ви кра се ка лен дар за 2008. го ди ну, ко ји су се на а зи ли на 

на гра ђе ном зи мо ва њу у Дјеч јем од ма ра ли шту на Ива но вим Ко ри ти ма на Лов ће ну, 

у Му зе ју ЕПЦГ на Це ти њу - аутен тич ном ам би јен ту пр ве цр но гор ске елек трич не цен-

тра ле, са ско ро вје ков ном исто ри јом Елек тро при вре де Цр не Го ре упо знао је Љу бо 

Кне же вић из На ци о нал ног дис пе чер ског цен тра Под го ри ца

Час историје у Музеју Електроприривреде
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У Под го ри ци је 29. 
ја ну а ра, из не на да, 

пре ми нуо Ву ка дин Те-
шо вић, ду го го ди шњи 
рад ник Елек тро град ње, 
ко га ће се сви у ко лек ти-
ву ду го са љу ба вљу и по-
што ва њем пам ти ти.

Те шо је ро ђен 1948. го ди не у Бр ве ни ци, 
на до мак Пље ва ља. На кон за вр ше не ин ду стиј-
ске шко ле за ква ли фи ко ва не рад ни ке - гра ђе-
вин ске стру ке, ра дио је као ми нер у ти то град-
ском пред у зе ћу “Пу те ви” - по гон у Пље вљи-
ма., а по том у грађ.фир ми “Ни ско град ња” из 
Ти то гра да, све до1988. го ди не, ка да је пре шао 
у ЕПЦГ, од но сно под го рич ку Елек тро град-
њу. Провео је Тешо у овом дијелу Предузећа 
посљедњих20 година ра де ћи са вје сно и од-
го вор но. Важио је за искреног пријатеља, 
ненаметљивог и пријатног човјека.

Од Те ша се, код ка пе ле на под го рич ком 
гро бљу Че пур ци, у при су ству број них при ја-
те ља и рад ни каа ЕПЦГ, у име ко лек ти ва Елек-
тро град ње, опро стио и одао му по сљед њу по-
шту техн.ди рек тор Ран ко Ра ду ло вић ко ји је, 
по ред оста лог, ре као да га је сре ди на у ко јој је 

ва ља но ра дио, ско ро 20 го ди на, во ље ла и по-
што ва ла због из у зет не ко рект но сти и због до-
ка за них људ ских ква ли те та. Био је оли че ње 
пле ме ни то сти и по ште ња, по при ро ди тих, 
скро ман, не на ме тљив и при ја тан чо вјек, али, 
жи вот му ни је био ни ма ло лак. При је мно го 
го ди на, Те шо је до жи вио те шку не сре ћу на 
по слу. Сво ју му ку и те рет жи во та хра бро је 
под но сио, и ти ме ни ко га ни је оп те ре ћи вао, а 
да све бу де те же, Те шо ни је сти гао да за сну је 
сво ју по ро ди цу, али био је окружен па жњом 
бли жњих рођака, о ко ји ма је го во рио са љу-
ба вљу и по но сом. Ко ли ко је био искрен и по-
штен, Те шо је сва ку па жњу, чак и нај ма њу, 
знао да ци је ни и пам ти, уви јек са осје ћа јем 
по тре бе да се оду жи на не ки на чин.

Због све га то га оста ће у сје ћа њу свих у 
ко лек ти ву, ко ји му ду гу је трај ну за хвал ност 
и по што ва ње.

Те шо је са хра њен 31. ја ну а ра на гро бљу 
у род ној Бр ве ни ци.                                    

Б.С.

У Пље вљи ма је у 
фебруару 2008. 

године из не на да, у 70. го-
ди ни, пре ми нуо Жар ко 
Јо ва нов Ра до ше вић, пен-
зи о нер ТЕ „Пље вља“. 

Жар ко Ј. Ра до ше-
вић ро ђен је 30. ок то бра 
1938. го ди не у ша ран ском се лу Брај ко ва ча, 
Оп шти на Жа бљак.

Основ ну шко лу за вр шио је у Бо а ну 
код Шав ни ка, а сред њу еко ном ску шко лу у 
Пље вљи ма.

Рад ни ви јек је за по чео 1961. го ди не у 
пље ваљ ском КИД-у „Ве ли мир Ја кић“, ода-
кле је пре шао у Са о бра ћај но пред у зе ће „Пре-
воз“ Пље вља, гдје је ра дио три на ест го ди на.

Рад ник Елек тро при вре де Цр не Го ре 
по стао је 1. ја ну а ра 1977. го ди не, ка да се за-
по слио у Тер мо е лек тра ни „Пље вља“, ко ја је 
та да би ла у из град њи, у чи јој је еко ном ско-фи-
на сиј ској слу жби ра дио као бла гај ник. У ис тој 
слу жби је од 1982. до од ла ска у пен зи ју 2001. 
го ди не оба вљао по сло ве ко мер ци ја ли сте.

По од ла ску у пен зи ју ак ти ван је у Удру-
же њу пен зи о не ра ЕПЦГ, чи ји је био члан 
Управ ног од бо ра.

Жар ко Ра до ше вић са хра њен је на гро бљу 
у род ној Брај ко ва чи.

 И.З.

У Никшићу је 6. 
фебруара 2008. 

године умро Митар 
Благојев Мићуновић, 
радник ХЕ „Перућица“.

Митар Мићуновић 
рођен је 10. новембра 
1954. године у Риђанима 
код Никшића. Основну и средњу школу 
завршио је у Никшићу.

Радник ЕПЦГ је постао 15. маја 1988. 
године, када се запослио у ХЕ „Перућица“, 
гдје је обављао разне послове, а последње 
радно мјесто било му је на Затварачници 
„Крупац“.

Опраштајући се, испред колектива ХЕ 
„Перућица“, од Митра Мићуновића директор 
Шћепан Шундић је, између осталог, рекао 
да је Митар, мада је у току свог радног 
ангажовања у овој електрани промијенио 
неколико радних мјеста, сваки посао обављао 
успјешно, како је то од њега тражено. Од 

свог првог дана у „Перућици“ Митар је 
препознат као поштен човјек, ненаметљив, 
отворен и директан, без имало скривених 
намјера у опхођењу и комуницирању са 
људима. Иако је био особоњек, његово 
образовање превазилазило је просјечност, 
у његове интелектуалне способности могли 
су се увјерити сви они који су се мало 
више дружили са њим. Био је предодређен 
да постигне много више, али живот му је 
одредио судбину да доживи смрт свога брата 
Радивоја која му је нанијела рану коју није 
могао пребољети. Због тога је пожурио да 
му се придружи, јер нијесу могли један без 
другога, а сада су опет заједно.

Митар Мићуновић сахрањен је 8. фебруара 
на гробљу у Драговој Луци код Никшића. 

И.З.

   IN MEMORIAM

ВУ КА ДИН – 
ТЕ ШО ТЕ ШО ВИЋ 

   IN MEMORIAM

ЖАР КО ЈО ВА НОВ 
РА ДО ШЕ ВИЋ

   IN MEMORIAM

МИТАР
МИЋУНОВИЋ
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СЛУЖБЕНИ 
ПРИЛОГ

1. Овом Од лу ком, у ци љу ра ци о на ли за ци је рад не сна ге у ње-
ног сво ђе ња на што оп ти мал ни ји ни во, утвр ђу ју се усло ви за 
спо ра зум ни пре кид рад ног од но са за по сле них на нео д ре ђе но 
ври је ме у Елек тро при вре ди Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем 
тек сту: ЕПЦГ).

2. Пра во на спо ра зум ни пре кид рад ног од но са под усло ви ма утвр-
ђе ним овом Од лу ком има ју сви рад ни ци ЕПЦГ (у да љем тек сту: 
за по сле ни), осим чла но ва ме наџ мен та, ко ји се при ја ве а:

- има ју са гла сност ди рек то ра ФЦ и ОЦ да се умје сто ње га у 
ЕПЦГ не ће тра жи ти екс тер ни при јем дру гог из вр ши о ца,

- на дан под но ше ња за хтје ва не ма ју на вр ше не 62. го ди не жи во та,
- на дан под но ше ња за хтје ва има ју нај ма ње 10 го ди на 

рад ног ста жа,
- не ма ју ма те ри јал них оба ве за пре ма ЕПЦГ или је из ми ре-

ње тих оба ве за уред но обез би је ђе но,
- од прет ход ног по сло дав ца ни је су про гла ше ни тех но ло-

шким ви шком или спо ра зум но рас ки ну ли рад ни од нос и 
- пре ма њи ма ни је по кре нут по сту пак утвр ђи ва ња од го вор-

но сти или от ка зи ва ња уго во ра о ра ду.

3. У слу ча ју спо ра зум ног пре ки да рад ног од но са из тач ке 2. за-
по сле ном при па да на кна да у ви си ни 24 про сјеч не за ра де ко је 
је оства рио у прет ход них 6 мје се ци у од но су на дан за кљу че ња 
спо ра зу ма из тач ке 4. или 24 про сјеч не за ра де у ЕПЦГ у истом 
ше сто мје сеч ном пе ри о ду уко ли ко је то за ње га по вољ ни је.
На кна да из ста ва 1 уве ћа ва се за:

- још јед ну (1) за ра ду из ста ва 1. за по сле ном ко ји на дан за кљу-
че ња спо ра зу ма има на вр ше них 10 – 15. го ди на рад ног ста жа,

- још дви је (2) за ра де из ста ва 1. за по сле ном ко ји на дан 

за кљу че ња спо ра зу ма има на вр ше них 15 – 20. го ди на рад-
ног ста жа,

- још три (3) за ра де из ста ва 1. за по сле ном ко ји на дан за кљу-
че ња спо ра зу ма има на вр ше них 20 – 25.го ди на рад ног ста жа,

- још че ти ри (4) за ра де из ста ва 1. за по сле ном ко ји на дан за кљу-
че ња спо ра зу ма има на вр ше них 25 – 30.го ди на рад ног ста жа и

- још пет (5) за ра да из ста ва 1. за по сле ном ко ји на дан за кљу че-
ња спо ра зу ма има пре ко 30.го ди на на вр ше ног рад ног ста жа.

4. По сту пак за кљу че ња спо ра зу ма о пре стан ку рад ног од но са 
по кре ће се по за хтје ву за по сле ног уз ко ји се при ла жу до ка зи о 
ис пу ња ва њу усло ва из тач ке 2.

5. Спо ра зум о пре стан ку рад ног од но са за по сле ног у име 
ЕПЦГ пот пи су је Из вр шни ди рек тор Дру штва.

6. За по сле ном пре ста је рад ни од нос у ЕПЦГ и уго вор о ра ду а 
са мим тим и сва ме ђу соб на по тра жи ва ња са да ном упла те на-
кна де из тач ке 3. што се кон ста ту је спо ра зу мом.

7. Са став ни дио ове Од лу ке чи ни обра зац при ја ве и Спо ра зум 
о пре стан ку рад ног од но са.

8. Ова Од лу ка при мје њи ва ће се до до но ше ња Про гра ма уво ђе-
ња тех но ло шких, еко ном ских и ре струк ту рал них про мје на и 
Про гра ма оства ри ва ња пра ва рад ни ка за чи јим ра дом је пре ста-
ла по тре ба али не да ље од 31.03.2008.го ди не.

                                  ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА,
                                       Др Ра до мир Ми ло вић, дипл.ел.инж.

Члан 1.

У Од лу ци о са др жи ни и из гле ду пе ча та и 
штам би ља Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић (у да љем тек сту: Дру штво) 
бр.1001-8696 од 11.07.2005.го ди не и 
бр.10-00-1316 од 11.07.2007.го ди не, члан 
2. став (2) ми је ња се и гла си:

„(2) Пе чат Дру штва је окру глог об ли ка са 
два кон цен трич на кру га преч ни ка 37 мм, 
од но сно 34 мм, у чи јем уну тра шњем кру-
гу је на сре ди ни си ме трич но уцр тан знак 
Дру штва, ис под ко га је во до рав но упи са на 
ши фра „10-00“, а ис под ши фре, та ко ђе во до-
ра ван, упи са но мје сто сје ди шта Дру штва. 
У гор њем ди је лу пе ча та, кон цен трич но са 

кру гом, упи сан је текст: „Елек тро при вре да 
Цр не Го ре АД Ник шић“.

Члан 2.

У чла ну 4 став (2) се ми је ња и гла си:

„(2) Пе чат функ ци о нал не цје ли не, од но-
сно дру гог ор га ни за ци о ног ди је ла Дру-
штва је окру глог об ли ка са два кон цен-
трич на кру га преч ни ка 37 мм, од но сно 34 
мм, у чи јем уну тра шњем кру гу је на сре-
ди ни си ме трич но уцр тан знак Дру штва, 
ис под ко га је во до рав но упи са на ши фра 
функ ци о нал не цје ли не, од но сно ши фра 
дру гог ор га ни за ци о ног ди је ла Дру штва, а 
ис под ши фре, та ко ђе во до рав но, упи са но 

мје сто сје ди шта функ ци о нал не цје ли не, 
од но сно мје ста сје ди шта дру гог ор га ни за-
ци о ног ди је ла Дру штва. У гор њем ди је лу 
пе ча та, кон цен трич но са кру гом, упи сан 
је текст: „Елек тро при вре да Цр не Го ре АД 
Ник шић“, а у до њем ди је лу, та ко ђе кон цен-
трич но са кру гом, упи сан је на зив функ ци-
о нал не цје ли не, од но сно на зив ор га ни за-
ци о ног ди је ла Дру штва“.

Члан 3.

Ова од лу ка сту па на сна гу у ро ку од осам 
да на од да на ње ног об ја вљи ва ња.

                       П Р Е Д С Ј Е Д Н И К,
         Др Ра до мир Ми ло вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 48 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, чл. 110 став 1. За ко на о ра ду („Сл.лист РЦГ“ бр.43/03 и 79/04) и 
тач ке VI 4. Осно ва со ци јал ног про гра ма за за по сле не у про це су ре струк ту ри ра ња Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, а уз прет-
ход ну са гла сност Син ди кал не ор га ни за ци је, Од бор ди рек то ра Дру штва на XXVII сјед ни ци одр жа ној 24.12.2007.го ди не, д о н и о ј е

О Д Л У К У
О УСЛО ВИ МА ЗА СПО РА ЗУМ НИ ПРЕ КИД РАД НОГ ОД НО СА

На осно ву чла на 6, 7, 10 и 48 став (2) Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, Од бор ди рек то ра Елек тро при вре де Цр-
не Го ре АД Ник шић на XXVII сјед ни ци одр жа ној 24.12.2007.го ди не, д о н и о ј е

О Д Л У К У
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О СА ДР ЖИ НИ И ИЗ ГЛЕ ДУ 

ПЕ ЧА ТА И ШТАМ БИ ЉА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
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1. КОН ЦЕП ЦИ ЈА ПО СЛОВ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

1.1. Осно ви кон цеп ци је

Ова го ди на тре ба да бу де го ди на у ко јој 
ће се им пле мен ти ра ти функ ци о нал но и за вр-
ши ти прав но раз два ја ње ЕПЦГ, на ста ви ти 
за по че ти про цес вла снич ких про мје на и ин-
тен зи ви ра ти про це си струк тур них ре фор ми 
ЕПЦГ АД Ник шић а ти ме ство ри ти усло ве за 
кон сти ту и са ње елек тро при вре де као са вре ме-
не ин фра струк тур не гра не ко ја ће по сло ва ти у 
скла ду са тр жи шним прин ци пи ма и у по ве за-
но сти са ре ги о нал ним тр жи штем елек трич не 
енер ги је.

По слов на по ли ти ка за 2008. го ди ну за сни-
ва се на:

- Еко ном ској по ли ти ци и Енер гет ском би-
лан су Цр не Го ре;

- За кључ ку Вла де Цр не Го ре од 6.12.2007.
го ди не о из бо ру мо де ла прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ.

- По слов ним по ли ти ка ма функ ци о нал них 
и ор га ни за ци о них цје ли на за 2008. го ди ну;

- За ко ну о енер ге ти ци РЦГ (“Сл. лист 
РЦГ” бр. 39/03);

- Оба ве за ма пре у зе тим Уго во ром о фор ми-
ра њу енер гет ске за јед ни це зе ма ља ју го и сточ-
не Евро пе;

- Стра те шким опре дје ље њи ма до ку мен та 
“ Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Цр-
не Го ре до 2025. го ди не “;

- Ли цен ца ма за: про из вод њу елек трич не 
енер ги је, пре нос елек трич не енер ги је, опе ра-
то ра пре но сне мре же, опе ра то ра тр жи шта, 
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је и опе ра то-
ра ди стри бу тив не мре же и снаб ди је ва ње елек-
трич ном енер ги јом;

- При вре ме ном ко дек су мре же и При вре-
ме ном ди стри бу тив ном ко дек су (“Сл. лист 
РЦГ” бр. 13/05);

- Пра ви ли ма о та ри фа ма за елек трич ну 
енер ги ју (“Сл. лист РЦГ” бр. 47/05) и Пра ви-
ли ма о снаб ди је ва њу елек трич ном енер ги јом 
(“Сл. лист РЦГ” бр. 13/05);

- Нор ма тив ним ак ти ма, од лу ка ма и за-
кључ ци ма Скуп шти не ак ци о на ра и Од бо ра 
ди рек то ра Дру штва и др.

1.2. Ци ље ви По слов не по ли ти ке

Основ ни ци ље ви По слов не по ли ти ке 
ЕПЦГ за 2008. го ди ну су:

- До след но оства ри ва ње Елек тро е нер гет-

ског би лан са Ре пу бли ке уз мак си мал но ко ри-
шће ње рас по ло жи вих про из вод них ре сур са;

- По зи тив ни ји би ланс успје ха Дру штва од 
оства ре ног у 2007 го ди ни;

- До вр ша ва ње про це са прав ног раз два ја-
ња и осни ва ње 5 дру шта ва са огра ни че ном од-
го вор но шћу до 31. мар та 2008. го ди не;

- Обез бје ђе ње фи нан сиј ске одр жи во сти 
прав но раз дво је ног елек тро е нер гет ског си-
сте ма пу тем оп ти мал ног упра вља ња крат ко-
роч ним кре ди ти ма за ли квид ност и пра ће ња 
ни воа за ду же но сти функ ци о нал них цје ли на и 
Елек тро град ње по осно ву ду го роч них кре ди-
та у скла ду са усво је ним би знис пла но ви ма;

- За вр ше так про це са про да је пет ма лих ХЕ;
- За по чи ња ње про це са отва ра ња тр жи шта 

елек трич не енер ги је у са рад њи са дру гим елек-
тро е нер гет ским су бјек ти ма и Вла дом РЦГ, а 
у скла ду са од лу ка ма Ре гу ла тор не аген ци је за 
енер ге ти ку;

- Ин те гри са ње у ре ги о нал но тр жи ште 
елек трич не енер ги је;

- Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти и 
ефи ка сно сти по сло ва ња (сма ње ње свих ви до-
ва по тро шње, ра ци о на ли за ци ја рад не сна ге и 
др.);

- Ин те зи ви ра ње ак тив но сти на им пле мен-
та ци ји ГИС-а;

- Обез бје ђе ње ма те ри јал не и со ци јал не 
си гур но сти за по сле них у скла ду са По је ди нач-
ним ко лек тив ним уго во ром и Осно ва ма со ци-
јал ног про гра ма.

1.3. Прет по став ке за ре а ли за ци ју По-
слов не по ли ти ке

Основ не прет по став ке за ре а ли за ци ју По-
слов не по ли ти ке ЕПЦГ за 2008. год. су:

- Ре а ли за ци ја Енер гет ског би лан са Цр не 
Го ре за 2008. го ди ну у дије лу про из вод ње, пре-
но са, ди стри бу ци је и снаб ди је ва ње елек трич-
ном енер ги јом;

- Пра во вре ме но скла па ње уго во ра за по-
кри ће де фи ци та елек трич не енер ги је по елек-
тро-енер гет ском би лан су ;

- Пра во вре ме но скла па ње уго во ра са 
ди рект ним по тро ша чи ма (КАП, Же ље за ра, 
Же ље зни ца) о про да ји елек трич не енер ги је 
у 2008. го ди ни као и уго во ра са Ком би на том 
алу ми ни ју ма о пре но су елек трич не енер ги је 
ко ју ће овај по тро шач ку по ва ти у соп стве ном 
аран жма ну;

- Одо бра ва ње ре гу ла тор но до зво ље ног 
при хо да и та бе ла са ци је на ма, од стра не Ре гу-
ла тор не аген ци је за енер ге ти ку, ко ји у пот пу-

но сти по кри ва тро шко ве по сло ва ња уз ре ал ну 
сто пу по вра та на ин ве сти ци је;

- На пла та до спје лих по тра жи ва ња, нај ма-
ње од 94% го ди шње фак ту ри са не ре а ли за ци је 
код ди стри бу тив них по тро ша ча, од но сно 96% 
у слу ча ју усва ја ња и спро во ђе ња "Про гра ма 
мје ра ефи ка сне на пла те за ис по ру че ну елек-
трич ну енер ги ју у ка те го ри ји До ма ћин ства" 
и 100% код ди рект них по тро ша ча. За о ста ла 
не на пла ће на по тра жи ва ња за шти ти ти ре дов-
ним уту же њем и ис кљу че њем по тро ша ча са 
мре же;

- Обез бје ђи ва ње по треб них фи нан сиј ских 
сред ста ва за рје ша ва ње ин ве сти ци о них за хва-
та од по себ ног зна ча ја за елек тро-енер гет ски 
си стем;

- На ста вак ак тив но сти на до но ше њу пра-
ви ла и про пи са Ре гу ла тор не аген ци је у ве зи 
ре струк ту ри ра ња и по сло ва ња елек тро е нер-
гет ског сек то ра у Цр ној Го ри.

1.4. Огра ни че ња у ре а ли за ци ји По слов не 
по ли ти ке 

Основ на огра ни че ња за до след ну ре а ли за-
ци ју По слов не по ли ти ке ЕПЦГ у 2008. год. су:

- Тре нут не ци је не елек трич не енер ги је та-
риф них по тро ша ча;

- Не до ста так при хо да за по кри ће тро шко-
ва амор ти за ци је, а ти ме и из о ста нак ре а ли за-
ци је зна чај ни јих ин ве сти ци о них за хва та;

- Озбиљ не те шко ће у на пла ти до спје лих по-
тра жи ва ња код ди стри бу тив них по тро ша ча;

- Про бле ми ве за ни за обез бје ђе ње би лан-
сних ко ли чи на угља од го ва ра ју ћег ква ли те та 
за по тре бе ТЕ ‘’Пље вља’’;

- Ви со ки гу би ци елек трич не енер ги је у ди-
стри бу тив ној мре жи;

- Ви со ке оба ве зе пре ма ло кал ним са мо у-
пра ва ма.

2. ПО ЛИ ТИ КЕ ФУНК ЦИ О НАЛ НИХ 
И ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ ЦЈЕ ЛИ НА 
И МЈЕ РЕ ЗА ЊИ ХО ВО ОСТВА РИ ВА ЊЕ

1.1. Оства ри ва ње би лан са елек трич не 
енер ги је

Основ ни циљ По слов не по ли ти ке ЕПЦГ 
за 2008. го ди ну је до сљед на ре а ли за ци ја Би-
лан са елек трич не енер ги је Ре пу бли ке, ко ји 
пред ви ђа по тро шњу кон зу ма 4803 GWh.

2.1.1. По кри ће кон зу ма од 4803 GWh, 
оства ри ће се из сље де ћих из во ра:
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сјед ни ци, одр жа ној 22.02.2008. го ди не, утвр дио је

ПО СЛОВ НУ ПО ЛИ ТИ КУ
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ ЗА 2008. ГО ДИ НУ

С ЛУ ЖБЕНИ 
ПРИЛОГ
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СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ

- Про из вод ње ХЕ "Пе ру ћи ца", ТЕ "Пље-
вља" и ма лих хи дро е лек тра на         2061 GWh

- Раз мје не енер ги је из ХЕ "Пи ва" са Елек-
тро при вре дом Ср би је                       1079 GWh

- Де фи цит елек трич не енер ги је 1663 GWh

Струк ту ра по тро шње је утвр ђе на на осно-
ву кон крет них за хтје ва ди рект них по тро ша ча, 
а за елек тро ди стри бу ци ју на осно ву трен да ра-
ста оства ре ном у прет ход ном пе ри о ду:

- Ком би нат алу ми ни ју ма          2021 GWh
- Же ље за ра             200 GWh
- Же ље зни ца               25 GWh
- Бру то ди стри бу тив на по тро шња 2387 GWh
- Гу би ци у пре но су                       170 GWh
 СВЕ УКУП НО:                        4803 GWh

Би лан сом је пред ви ђе но да ће КАП дио 
по тре ба елек трич не енер ги је у из но су од 813 
GWh обез би је ди ти у соп стве ном аран жма ну 
из уво за. Зна чи, оба ве зе ЕПЦГ пре ма КАП-у 
се сво де на ис по ру ку 1.208 GWh из соп стве-
них из во ра и на пру жа ње услу га пре но са за 
813 GWh ко ју КАП сам уво зи. За по тро шњу 
елек трич не енер ги је ве ћу од пла ни ра не КАП 
је оба ве зан да обез бје ди до дат не ко ли чи не 
елек трич не енер ги је из уво за.

У скла ду са Елек тро е нер гет ским би лан-
сом за по кри ће де фи ци та ЕПЦГ тре ба да уве-
зе 850 GWh. 

2.1.2. Тран зит елек трич не енер ги је, 
пре ко елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не Го-
ре, пре ма ра ни јим ис ку стви ма се пла ни ра на 
1.050 GWh.

Да би се оства ри ле план ске прет по став ке, 
нео п ход но је:

- Обез би је ди ти по гон ску спрем ност хи-
дро е лек тра на, ко ја ће омо гу ћи ти про из вод њу, 
не са мо за про сјеч ну, не го и за знат но по вољ-
ни ју хи дро ло ги ју;

- Обез би је ди ти до вољ не ко ли чи не угља 
од 1470000 то на за про из вод њу 1130 GWh тер-
мо-енер ги је;

- Уго во ри ти увоз 850 GWh до ди је ље них 
по ну ђа чи ма на осно ву спро ве де них јав них 
огла са за на бав ку не до ста ју ћих ко ли чи на елек-
трич не енер ги је. 

- До кра ја пр вог квар та ла 2008. год. за кљу-
чи ти го ди шње уго во ре са ди рект ним по тро ша-
чи ма (КАП, Же ље за ра, Же ље зни ца), са Руд ни-
ком угља "Пље вља" и са Елек тро при вре дом 
Ср би је.

- По ред уго во ра о го ди шњој ис по ру ци 
елек трич не енер ги је из соп стве них из во ра од 
1208 GWh, ЕПЦГ мо ра за кљу чи ти са КАП-ом 
од го ва ра ју ћи уго вор о услу га ма пре но са за 
елек трич ну енер ги ју ко ју ова ком па ни ја са ма 
уво зи.

- До след но ре а ли зо ва ти пла но ве те ку ћег и 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња;

- Ре ви та ли зо ва ти и из гра ди ти елек тро-
е нер гет ски си стем до ни воа обез би је ђе них 
сред ста ва из ино-кре ди та (Свјет ска бан ка, 
Европ ска ин ве сти ци о на бан ка, КfW бан ка, Си-

мен са, Вла де Фран цу ске и др.) и др.;
- До след но ре а ли зо ва ти Про грам мје ра за 

сма њи ва ње гу би та ка елек трич не енер ги је на 
ди стри бу тив ној мре жи и Про грам одр жа ва ња, 
за шти те и кон тро ле бро ји ла елек трич не енер-
ги је код ди стри бу тив них по тро ша ча.

2.1.3. Про из вод ња на пра гу ХЕ "Пе ру-
ћи ца" пла ни ра на је у ко ли чи ни од 910 GWh 

У ци љу оства ре ња ове про из вод ње нео п-
ход но је:

- Обез би је ди ти кон ти ну и ра ну по гон ску 
спрем ност свих про из вод них агре га та;

- Из во ђе ње ре мо на та по стро је ња при ла го-
ди ти по тре ба ма одр жа ва ња на пон ско-ре ак тив-
них при ли ка у елек тро-енер гет ском си сте му;

- Про точ не во де ри је ке Зе те ко ри сти ти 
до мак си му ма ко ји омо гу ћа ва ју рас по ло жи ви 
про из вод ни ка па ци те ти;

- На ста ви ти за по че те ак тив но сти на про-
у ча ва њу мо гућ но сти по бољ ша ња ис ко ри шће-
ња во да ник шић ког по ља;

- С об зи ром да аку му ла ци је ове елек тра не 
пред ста вља ју је ди ну си гур ну ре зер ву за одр-
жа ва ње елек тро-енер гет ског си сте ма Цр не Го-
ре за слу чај на стан ка озбиљ ни јих по ре ме ћа ја, 
то ко ри шће ње аку му ла ци ја мо ра би ти до след-
но у скла ду са утвр ђе ним пла но ви ма;

2.1.4. Про из вод њу на пра гу од 762 GWh 
ХЕ "Пи ва" пла ни ра ла је Елек тро при вре да 
Ср би је сход но Уго во ру о ду го роч ној по слов-
но-тех нич кој са рад њи. Не по сре дан ин те рес 
Елек тро при вре де Цр не Го ре би био, да се у 
слу ча ју по вољ ни је хи дро ло ги је, оства ри и ве-
ћа про из вод ња од пла ни ра не, па је у том ци љу 
нео п ход но одр жа ва ти пер ма нент ну спрем ност 
про из вод них агре га та и из вр ши ти ква ли тет но 
го ди шње ре мон те.

2.1.5. Про из вод ња ТЕ "Пље вља" на пра-
гу елек тра не пла ни ра на је 1130 GWh. 

У ци љу оства ре ња ове про из вод ње нео п-
ход но је:

- Оба ви ти ка пи тал ни ре монт елек тра не у 
пла ни ра ном пе ри о ду од 1. апри ла до 15. ма ја 
2008. го ди не и оба ви ти при пре му елек тра не 
за рад у зим ским усло ви ма у дру гој по ло ви ни 
мје се ца ок то бра 2008. го ди не, 

- Обез би је ди ти кон ти ну и ра ну по гон ску 
спрем ност и си гур ност ТЕ ‘’Пље вља’’;

- Обез би је ди ти кон ти ну и ра но снаб ди је-
ва ње тер мо е лек тра не по треб ном ко ли чи ном 
угља, ко је на осно ву спе ци фич ног то плот ног 
утро шка од 1,35 kg/kWh, из но се 1.470.000 то-
на на го ди шњем ни воу;

- Ство ри ти усло ве за по ве ћа ну енер гет ску 
ефи ка сност елек тра не по ве ћа њем оп ти ми за-
ци је ра да, као и пред у зи ма њем по треб них мје-
ра за хо мо ге ни за ци ју угља и за вр ше так ре кон-
струк ци је ко тлов ског по стро је ња и си сте ма за 
од вод пе пе ла и шља ке;

- Пред у зе ти до дат не мје ре на за шти ти чо-
вје ко ве око ли не, у скла ду са ис ку стви ма за во-
ђе ње ових по го на у дру гим зе мља ма.

2.1.6. Пла ни ра на про из вод ња ма лих хи-

дро е лек тра на у 2008. го ди ни је 21 GWh. 

2.1.7. Пре ко пре но сне мре же ЕПЦГ у 
2008. год. пла ни ран је бру то пре нос (са тран-
зи том) од 5853 GWh. Пла ни ра на по тро шња 
кон зу ма за 2008. го ди ну од 4803 GWh, а пла ни-
ра ни гу би ци у пре но сној мре жи из но се 2,9% 
од но сно 170 GWh.

По слов на по ли ти ка у обла сти пре но са и 
упра вља ња елек тро-енер гет ским си сте мом, 
за сни ва се на ства ра њу усло ва за по у здан 
пре нос елек трич не енер ги је за по тро ша че у 
Цр ној Го ри, али и за не сме тан тран зит за по-
тре бе су сјед них елек тро при вре да. У том ци-
љу по треб но је:

- До след но ре а ли зо ва ти пла ни ра не пре гле-
де, ре ви зи је и ре мон те елек тро-енер гет ских 
обје ка та и по стро је ња пре но сне мре же;

- Ре ви та ли за ва ти и из гра ди ти објек те пре-
но сне мре же у скла ду са усво је ним про гра ми-
ма до ни воа обез би је ђе них сред ста ва из кре-
ди та стра них ба на ка, до на ци ја и соп стве ног 
уче шћа ,

- На ста ви ти са ефи ка сним оства ре њем 
функ ци је се кун дар не ре гу ла ци је фре квен ци је 
и сна ге раз мје не;

- Раз ви ја ти те ле ко му ни ка ци о ни си сте м и 
за по че ти про цес уво ђе ња OPGW-а;

- Пред у зе ти да ље мје ре у ци љу сма њи ва-
ња гу би та ка у пре но сној мре жи.

2.1.8. Пре ко ди стри бу тив не мре же 
ЕПЦГ у 2008. год. пла ни ран је бру то пре нос 
од 2387 GWh, уз гу бит ке од 18,9% од но сно 
452 GWh, та ко да је пла ни ра на не то ди стри бу-
тив на по тро шња од 1.935 GWh.

По слов на по ли ти ка у обла сти ди стри бу ци-
је елек трич не енер ги је у 2008. го ди ни за сни ва 
се на ства ра њу усло ва за зна чај но сма њи ва ње 
тех нич ких а на ро чи то ко мер ци јал них гу би та-
ка у ди стри бу тив ној мре жи. У том ци љу нео-
п ход но је:

- Спро во ђе ње усво је не Стра те ги је за сма-
ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ној мрежi,

- До след но ре а ли зо ва ти план одр жа ва ња 
ди стри бу тив них по стро је ња и опре ме, као и 
План ин ве сти ци ја;

- Ре ви та ли зо ва ти и из гра ди ти објек те ди-
стри бу тив не мре же до ни воа обез би је ђе них 
сред ста ва из кре ди та стра них ба на ка и соп-
стве ног уче шћа а у скла ду са пла но ом ин ве-
сти ци ја одо бре ним од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку ;

- Обез бје ди ти пот пу ну ре а ли за ци ју пла на 
одр жа ва ња одо бре ног од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку .

- За вр ши ти про цес пре по де ша ва ња уклоп-
них ча сов ни ка у скла ду са од ред ба ма Пра вил-
ни ка о та ри фа ма за елек трич ну енер ги ју; 

- При мiје ни ти про це ду ре за из да ва ње елек-
тро е нер гет ских са гла сно сти за при кљу че ње 
но вих по тро ша ча и Ме то до ло ги је за од ре ђи ва-
ње пра вед них и ре ал них на кна да за при кљу че-
ње на ди стри бу тив ну мре жу сход но За ко ну о 
енер ге ти ци и ак ти ма Ре гу ла тор не аген ци је за 
енер ге ти ку;
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2.1.9. Оства ри ва ње ци ље ва по слов не по ли-
ти ке ФЦ Снаб ди је ва ње за хтје ва спро во ђе ње 
сље де ћих ак тив но сти:

- Пра во вре ме но за кљу чи ти уго во ре за по-
кри ће де фи ци та елек трич не енер ги је по елек-
тро-енер гет ском би лан су;

- Пот пи са ти уго во ре о снаб ди је ва њу елек-
трич ном енер ги јом са ди рект ним по тро ша чи-
ма и за по че ти про цес пот пи си ва ња са по тро-
ша чи ма на ди стри бу тив ном ни воу;

- Оства ри ти сте пен на пла те од 94 % код 
ди стри бу тив них по тро ша ча, а у слу ча ју усва-
ја ња и спро во ђе ња “Про гра ма мје ра ефи ка сне 
на пла те за ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју 
у ка те го ри ји До ма ћин ства" оства ри ти сте пен 
на пла те од 96% и 100% код ди рект них по тро-
ша ча. Не на пла ће на по тра жи ва ња за шти ти ти 
ре дов ним уту же њем и ис кљу че њем по тро ша-
ча са мре же; 

- На кон усва ја ња "Про гра ма мје ра ефи ка-
сне на пла те за ис по ру че ну елек трич ну енер-
ги ју у ка те го ри ји До ма ћин ства" од стра не 
над ле жних ор га на Дру штва при сту пи ти спо-
ро во ђе њу исте;

- Ажу ри ра ња ма тич них по да та ка у ба зи та-
риф них ку па ца, у ци љу аде кват ног фак ту ри са-
ња, спро во ђе ња уту же ња и по ве ћа ња сте пе на 
на пла те.

3. ПО ЛИ ТИ КА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРАВ-
НОГ РАЗ ДВА ЈА ЊА ЕПЦГ

У пе ри о ду од до но ше ња За ко на о енер ге-
ти ци оства рен је зна ча јан про грес у спро во ђе-
њу ре фор ми и ство ре не основ не прет по став ке 
за кон сти ту и са ње ЕПЦГ као мо дер не ин фра-
струк тур не гра не.

Кра јем 2004.го ди не Од бор ди рек то ра 
усво јио је Ма кро ор га ни за ци ју вер ти кал но ин-
те гри са не функ ци о нал но раз дво је не ЕПЦГ, а 
Скуп шти на ак ци о на ра из мје не и до пу не Ста-
ту та чи ме је ре а ли зо ва на пр ва фа за функ ци о-
нал ног раз два ја ња ЕПЦГ.

У пе ри о ду 2005.- 2007. го ди на на ста вље-
но је са им пле мен та ци јом функ ци о нал ног раз-
два ја ња.

Вла да Цр не Го ре је на сјед ни ци одр жа ној 
29. но вем бра 2007. го ди не усво ји ла мо дел 
прав ног раз два ја ња Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић. У скла ду са усво је ним мо-
де лом пред ви ђе но је да се прав но раз два ја ње 
оба ви у три фа зе и то:

- У пр вој фа зи Елек тро при вре да Цр не 
Го ре ће као Ак ци о нар ско дру штво, у скла ду 
са чла ном 64. За ко на о при вред ним дру штви-
ма фор ми ра ти пет јед но чла них дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу – Про из вод ња, 
Пре нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и Елек-
тро град ња, ко ји ма ће као не за ви сним су бјек-
ти ма у ви ду удје ла пре ни је ти при па да ју ћи дио 
имо ви не. Ма тич но дру штво ће за др жа ти стра-
те шке по сло ве и вр ши ти бла гу ко ор ди на ци ју 
но во фор ми ра них дру шта ва. (Рок 31.3.2008. 
го ди не).

 У дру гој фа зи ће се из вр ши ти из два ја ње 
Пре но са, ко ји ће се фор ми ра ти као ак ци о нар ско 
дру штво у скла ду са чла ном 22. За ко на о при-
вред ним дру штви ма. (Рок 31.12.2008. го ди не). 

- У тре ћој фа зи ће се оста ла дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу тран сфор ми са-
ти у ак ци о нар ска дру штва (Про из вод ња, Ди-
стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и Елек тро град ња) 
у скла ду са чла ном 22. За ко на о при вред ним 
Дру штви ма. Ди на ми ка ових ак тив но сти ће за-
ви си ти од ре зул та та ра да, при ва ти за ци је и сте-
че ног ис ку ства у про це су из два ја ња Пре но са 
као и нај бо ља ис ку ства си сте ма у окру же њу. 
У слу ча ју де фи ни са ња но вог кон цеп та ор га ни-
за ци је Руд ни ка угља АД Пље вља и Тер мо е лек-
тра не Пље вља ови про це си се мо гу убр за ти. 
(Рок 31.12.2009. го ди не)

Да би се обез би је ди ли усло ви за им пле-
мен та ци ју пр ве фа зе прав ног раз два ја ња нео-
п ход но је пре у зе ти ак тив но сти на при пре ми 
сли је де ћих ака та:

- Од лу ка о по кре та њу по ступ ка I фа зе 
прав ног раз два ја ња ЕПЦГ

- Ела бо рат ма кро ор га ни за ци је ЕПЦГ са 
про јек ци јом по дје ле по сло ва и имо ви не и 
енер гет ско-еко ном ских од но са АД – ДОО и 
из ме ђу ДОО

- Ела бо рат о про цје ни не нов ча них уло га 
АД у 5 ДОО

- Од лу ка о фор ми ра њу ДОО (x5)
- Из мје не и до пу не Ста ту та АД
- Из мје не и до пу не Пра вил ни ка о ор га ни-

за ци ји АД
- Из мје не и до пу не Пра вил ни ка о си сте ма-

ти за ци ји АД
- Ста тут ДОО (x5)
- Пра вил ник о ор га ни за ци ји ДОО (x5)
- Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји ДОО (x5)
- Про цје на не нов ча ног уло га АД у ДОО 

(x5)
- Уго во ри АД-ДОО и из ме ђу ДОО
- Од лу ка о име но ва њу Од бо ра ди рек то ра 

ПРЕ НОС-а ДОО

Та ко ђе, на кон за вр шет ка пр ве фа зе прав-
ног раз два ја ња по треб но је за по че ти ак тив-
но сти на ре а ли за ци ји дру ге фа зе прав ног 
раз два ја ња и нај ка сни је до 31.12.2008. го ди не 
им пле мен ти ра ти пот пу но вла снич ко и прав но 
раз два ја ње Пре но са.

4. ФИ НАН СИЈ СКА ПО ЛИ ТИ КА

Фи нан сиј ска по ли ти ка у 2008. го ди ни 
фо ку си ра се на пот пу ној им пле ме нта ци ји 
кон цеп та прав ног раз два ја ња, ефи ка сном пра-
ће њу и сма ње њу рас хо да и мак си ми за ци ји 
при хо да у окви ру ове цје ли не. У том сми слу 
по треб но је:

- У пот пу но сти им пле мен ти ра ти мо де ран 
си стем фи нан сиј ског ме наџ мен та (по сте пен 
пре ла зак на ко ри шће ње услу га елек трон ског 
бан кар ства, ефи ка сно упра вља ње ли квид но-
шћу, цен тра ли зо ва но упра вља ње за ли ха ма, 
ко мер ци ја ла итд.);

- Обез би је ди ти са мо стал но оба вља ње фи-
нан сиј ске функ ци је у раз мје ра ма и до ни воа 
опре ди је ље ног дије ла нов ча них сред ста ва ко-
ја при па да ју но вим прав ним су бјек ти ма;

- Ре дов но пра ти ти оства ри ва ње Би знис 
пла но ва и раз ви ти си стем пе ри о дич ног из вје-

шта ва ња;
- Обез би је ди ти ре дов ну ис пла ту за ра да и 

оста лих лич них при ма ња,
- При сту пи ти ра ци о на ли за ци ји тро шко ва 

на свим ни во и ма по сло ва ња;
- Ура ди ти фи нан сиј ску про цје ну и упо ред-

ну ана ли зу ко мер ци јал них гу би та ка на ди стри-
бу тив ној мре жи са Ди стри бу ци ја ма слич них 
ка рак те ри сти ка у окру же њу;

- При сту пи ти из ра ди фи нан сиј ских и ра чу-
но вод стве них по ли ти ка у скла ду са МРС као 
и до след но их при мје ни ти;

- Уна при је ди ти конт не пла но ве и при ми је-
ни ти их кроз Фи нан сиј ски ме наџ мент ин фор-
ма ци о ни си стем; 

- Обез би је ди ти уште де фи нан сиј ских 
сред ста ва из бје га ва њем усит ња ва ња на бав ки 
и скла па њем оквир них спо ра зу ма кад год за 
то по сто је усло ви;

- Ак тив но уче ство ва ти на при пре ми ре гу-
ла ти ве ко ја ће омо гу ћи ти:

- Ефек тив но пра во од лу чи ва ња но вих 
прав них су бје ка та;

- Ства ра ње усло ва за при пре му одво је них 
фи нан сиј ских ис ка за.

5. РАЗ ВОЈ НО - ИН ВЕ СТИ ЦИ О НА ПО-
ЛИ ТИ КА

Зна чај не струк тур не про мје не у по тро-
шњи елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри и као 
по сље ди ца то га ви со ки енер гет ски де фи ци ти, 
нео п ход ност ефи ка сног укљу чи ва ња у ре ги о-
нал но тр жи ште елек трич не енер ги је и европ-
ску ин тер ко нек ци ју као и нео п ход ност све ве-
ће енер гет ске ефи ка сно сти у цје ли ни, на ме ћу 
по тре бу мно го ин тен зив ни јег ба вље ња пи-
та њи ма раз во ја и ин ве сти ци о них ула га ња.

По ли ти ку и стра те ги ју из град ње но вих 
или ре кон струк ци је по сто је ћих ка па ци те та 
де фи ни ше Вла да Ре пу бли ке Цр не Го ре, а 
овла ште ња из да је Ре гу ла тор на аген ци ја за 
енер ге ти ку, па је нео п ход но ин си сти ра ти код 
над ле жних ор га на, да што хит ни је при пре ме 
пред мет не ак те ка ко би се ство ри ли пред у сло-
ви за до но ше ње раз вој них и одо бра ва ње ин ве-
сти ци о них од лу ка.

5.1. У скла ду са По ли ти ком и стра те ги јом 
Вла де РЦГ и од лу ка ма Ре гу ла тор не аген ци је, 
ЕПЦГ до но си кон крет не раз вој не и ин ве сти-
ци о не про гра ме и од лу ке па се у том ци љу 
тре ба фо ку си ра ти на на став ку за по че тог про-
гра ма из 2007.го ди не и уго во ре них при о ри тет-
них про гра ма као што су:

- Из ра да по треб них про гра ма, ела бо ра та 
и идеј них про је ка та за ко ри шће ње рас по ло жи-
вих хи дро по тен ци ја ла на ве ли ким и ма лим 
во до то ци ма ра ди про из вод ње елек трич не 
енер ги је.

- Из ра да сту ди је раз во ја пре но сне и ди-
стри бу тив не мре же на под руч ју Под го ри це и 
Цр но гор ског при мор ја.

5.2. Ин ве сти ци о на по ли ти ка би ће у 
функ ци ји ства ра ња усло ва за што до сљед ни ју 
ре а ли за ци ју елек тро-енер гет ског би лан са за 
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2008. го ди ну, а ти ме и си гур ног и ква ли тет ног 
снаб ди је ва ња свих по тро ша ча. У том ци љу на-
ро чи ту па жњу по све ти ти:

- На став ку ре а ли за ци је Про гра ма мо дер-
ни за ци је и оспо со бља ва ње ХЕ "Пе ру ћи ца" и 
оста лих ра до ва на ре ви та ли за ци ји овог објек-
та. Та ко ђе је по треб но на ста ви ти за по че те ак-
тив но сти на про у ча ва њу мо гућ но сти по бољ-
ша ња ис ко ри шће ња во да Ник шић ког по ља;

- На став ку за по че тих ак тив но сти на ре а ли-
за ци ји Уго во ра са ЕНОП-ом.

- На став ку за по че тих ак тив но сти око 
уград ње агре га та бр. 8 у ХЕ "Пе ру ћи ца";

- Из ра ди Про гра ма ис пи ти ва ња и мје ре-
ња, те по чет ку ре а ли за ци је дру ге фа зе Про јек-
та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ Пи ва. 
Сред ства ће се обез би је ди ти из кре ди та КfW 
Бан ке и соп стве ног уче шћа ЕПЦГ 

- По себ ну па жњу по све ти ти ин ве сти ци-
о ним ак тив но сти ма по треб ним за отва ра ње 
но ве де по ни је са од го во ра ју ћим си сте мом за 
од вод пе пе ла и шља ке и са на ци ји по сто је ће 
де по ни је ТЕ Пље вља;

- Из ра ди Сту ди је из во дљи во сти из град ње 
бло ка II ТЕ Пље вља;

- Ства ра њу усло ве за по ве ћа ну енер гет ску 
ефи ка сност ТЕ Пље вља, што се мо же по сти ћи 
оп ти ми за ци јом ње ног ре жи ма ра да, пред у зи ма-
њем по треб них мје ра за хо мо ге ни за ци ју угља и 
за вр ше так ре кон струк ци је ко тлов ског по стро је-
ња и си сте ма за од вод пе пе ла и шља ке;

- До вр ша ва њу ре кон струк ци је и из град ње 
обје ка та пре но сне мре же до ни воа обез би је ђе-
них соп стве них сред ста ва и одо бре них кре ди-
та Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, КfW бан ке 
и Свјет ске бан ке чи је је одо бре ње у то ку, као и 
до на ци ја Вла де Кра ље ви не Нор ве шке.

- До вр ша ва њу ре кон струк ци је и из град ње 
обје ка та ди стри бу тив не мре же до ни воа обез-
би је ђе них соп стве них сред ста ва, одо бре них 
кре ди та и стра них до на ци ја.

- Про ши ре њу по сто је ћег си стемa да-
љин ског очи та ва ња и ис кљу че ња на ни-
ском на по ну ин ста ла ци јом бро ји ла и при-
кључ но-мјер них ор ма ра код по тро ша ча у 
200 тра фо ре о на, као и про ши ре ње по сто-
је ћег си сте ма да љин ског очи та ва ња код по-
тро ша ча на сред њем на по ну и по тро ша ча у 
ка те го ри ји оста ла по тро шња код ко јих се 
сна га мје ри уз обез бје ђе ње ком па ти бил но-
сти по сто је ћих софт ве ра кроз је дин стве ни 
софт вер Кон трол ног цен тра Ди стри бу ци је 
за оба си сте ма да љин ског очи та ва ња. У 
том кон тек сту при сту пи ти уград њи 50.000 
но вих бро ји ла.

- На став ку ак тив но сти на уво ђе њу ГИС-а.
- Ку по ви ни аде кват ног хар две ра и ин фор-

ма ци о ног софт ве ра (MMS - Market Mana-
gement System) за по др шку ра да трт жи шта 
елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри.

- На бав ци и им пле мен та ци ји но вог софт-
ве ра и хар две ра за об ра чун, на пла ту и штам пу 
ра чу на за елек трич ну енер ги ју.

6. КА ДРОВ СКА ПО ЛИ ТИ КА

Што се ти че ка дров ске по ли ти ке за 2008.
го ди ну, тре ба ура ди ти ана ли зу при мје не по сто-

је ћег Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них 
мје ста, те из ра ди  но вог Пра вил ни ка у скла ду  
са про це си ма прав ног раз два ја ња ЕПЦГ.

У том ци љу, нео п ход но је:
- Обез би је ди ти ре дов ну ис пла ту за ра да и 

оста лих лич них при ма ња;
- Об у ста ви ти да љи при јем рад не сна ге у 

стал ни рад ни од нос, а упра жње на рад на мје-
ста по пу ња ва ти пре ра спо дје лом рад ни ка у 
окви ру Дру штва. При јем но ве рад не сна ге мо-
же се са мо од но си ти на кре а тив не и про це су 
за и ста нео п ход не ка дро ве;

- Сти му ли са ти рад ни ке за про да ју рад них 
мје ста от прем ни на ма сход но од ред ба ма Ко-
лек тив ног уго во ра и Од лу ка ма Од бо ра ди рек-
то ра;

- При пре ми ти про грам аде кват ног рас по-
ре да ин ва ли да ра да и по ла га ња струч них ис-
пи та за рад на мје ста на ко јим су пред ви ђе ни 
као услов ра да;

- Ра ди по сти за ња за до во ља ва ју ће ква ли-
фи ка ци о не струк ту ре за по сле них при пре ми ти 
про грам обу ке и прек фа ли фи ка ци је;

- Екс тер на ли зо ва ти спо ред не дје лат но сти 
функ ци о нал них и ор га ни за ци о них цје ли на;

- Ре дов но пра ти ти ак тив но сти на им пле-
мен та ци ји пра вил ни ка о за шти ти на ра ду;

- Ре дов но пра ти ти им пле ме та ци ју По је ди-
нач ног ко лек тив ног уго во ра;

- При пре ми ти план рје ша ва ња стам бе них 
по тре ба и др..

7. ИН ТЕР НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА

У 2008.го ди ни по треб но је до ни је ти на ни-
воу Ак ци о нар ског дру штва нор ма тив на ак та 
ко ји ма ће се ре гу ли са ти:

- Фи нан сиј ско и ра чу но вод стве но по сло-
ва ње;

- Пла ни ра ње;
- За шти та на ра ду и за шти та жи вот не сре-

ди не;
- Јав ност ра да Дру штва;
- По слов на тај на;
- Ино ва ци је, ра ци о на ли за ци је и дру ги об-

ли ци тех нич ких уна пре ђе ња;
- При пре ма и дру гих оп штих ака та ко је до-

но се ор га ни Ак ци о нар ског дру штва.

По ред ових ака та, у про це су прав ног раз-
два ја ња по треб но је при пре ми ти по себ на ак та 
но вих прав них ли ца.

8. ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ

У ци љу бла го вре ме ног и објек тив ног ин-
фор ми са ња јав но сти о по сло ва њу Дру штва 
и све у куп но сти ње го вог ра да, са гла сно утвр-
ђе ној Ко му ни ка ци о ној стра те ги ји ЕПЦГ, пред-
у зе ти сље де ће:

- Им пле мен ти ра ти и ускла ди ти ди на ми ку 
Про гра ма ин фор ма тив но-мар ке тин шке ак тив-
но сти Дру штва у скла ду са ди на ми ком про це-
са прав ног раз два ја ња ЕПЦГ;

- На ста ви ти са из да ва њем ли ста Дру штва;
- Ре дов но ко му ни ци ра ти са но ви на ри ма 

ко ји пра те област енер ге ти ке;
- Про мо ви са ти пред но сти ко је енер гет ске 

ре фор ме има ју за при вре ду РЦГ и за по тро ша-
че (раз два ја ње, тр жи шно по сло ва ње);

- Про мо ви са ти зна чај уште де елек трич не 
енер ги је, очу ва њу жи вот не сре ди не и слич но.

9. СА РАД ЊА СА ЕНЕР ГЕТ СКИМ И 
ДРУ ГИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА И ЗА ЈЕД-
НИ ЦА МА

У 2008. го ди ни по треб но је оства ри ти са-
рад њу са енер гет ским и дру гим ор га ни за ци ја-
ма и за јед ни ца ма и то:

- Обез би је ди ти ква ли тет ну по слов ну са-
рад њу са Вла дом РЦГ, Ре гу ла тор ном аген ци-
јом за енер ге ти ку, ино са вјет ни ци ма;

- Пре ма су сјед ним елек тро е нер гет ским 
ор га ни за ци ја ма на ста ви ти са по ли ти ком пу-
не отво ре но сти и да љег уна пре ђе ња до бре по-
слов не са рад ње;

- За по че ти про це ду ру за при кљу че ње у 
ЕТ СО на кон за вр шет ка про це са прав ног раз-
два ја ња.

- Ин тен зи ви ра ти ак тив но сти на кон сти ту-
и са њу ре ги о нал ног тр жи шта елек трич не 
енер ги је;

- У обла сти са рад ње са Син ди кал ном ор-
га ни за ци јом пра ти ти при мје ну По је ди нач ног 
ко лек тив ног уго во ра и при том:

- кон ти ну и ра но ра ди ти на за шти ти стан-
дар да за по сле них и оства ри ва њу њи хо вих пра-
ва и оба ве за;

- укљу чи ти Син ди кат у про цес прав ног 
раз два ја ња, по себ но у ди је лу ра ци о на ли за ци-
је рад не сна ге и за шти те пра ва за по сле них.

10. ПО ЛИ ТИ КА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ

За шти та жи вот не сре ди не ба зи ра ће се на 
оба ве за ма пре у зе тим пот пи си ва њем ме ђу на-
род ног спо ра зу ма о фор ми ра њу енер гет ске 
за јед ни це зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе и ре гу-
ла ти ви ЕУ. 

У том сми слу са чи ни ће се по себ ни про-
грам мје ра. Про грам ће об у хва ти ти све про-
сто ре на ко ји ма елек тро е нер гет ски објек ти 
угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну, а при о ри тет ће 
се да ти ТЕ “Пље вља”.

11. ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Опре дје ље ња ове По слов не по ли ти ке пот-
пу ни је ће се раз ра ди ти по слов ним по ли ти ка ма 
функ ци о нал них и ор га ни за ци о них цје ли на. 

По слов на по ли ти ка ЕПЦГ и по слов не по-
ли ти ке функ ци о нал них и ор га ни за ци о них цје-
ли на за 2008. го ди ну чи не је дин ствен акт.

                           ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА
      ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ, 

      Др Ра до мир Ми ло вић

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ
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