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КРУГКРУГ
И овај пе ри од из ме ђу из ла ска два 

бро ја Ли ста, иако не што ду жи 
од уоби ча је ног до сто јан је ре дов ног 
ста ња Дру штва. Да кле, стан дард-
но: си гу ран рад Тер мо е лек тра не, ре-
мон ти и ре кон стру ка ци ја Пе ру ћи це, 
уоби ча јен рад Пи ве, че сте бло ка де ра-
чу на због оп штин ских так си, на ја ве 
Руд ни ка да не ће мо ћи ис по ру чи ва ти 
до вољ но угља, су ша, по ве ћан увоз, за-
хтјев за по ве ћа ње ци је не ел. енер ги је, 
ре ак ци је јав но сти и сл. „Све у истом 
кру гу, све по ис тој ста зи“. 

Кад је снаб ди је ва ње у ре ду, кад си-
стем функ ци о ни ше, све је до бро. Не 
сме та ју ис кљу че ња и уту же ња ду-
жни ка. Не обра ћа се па жња на оба-
вје ште ња о те шком фи нан сиј ском 
ста њу Елек тро при вре де због ве ли ког 
ду го ва ња по тро ша ча. Је ди но се ди же 
„фр ка“ кад је у пи та њу по ве ћа ње ци-
је на. Ваљ да је за бо ра вље но да Цр на 
Го ра има кон стан тан де фи цит ел. 
енер ги је, да се уво зи нај ма ње тре ћи-
на, а да је, пре ма та риф ним ста во-
ви ма, ци је на ел. енер ги је је дин стве на, 
би ло да је из до ма ћих из во ра, или из 
уво за ко ји је све ви ше за сту пљен, што 
због по ве ћа ва ња по тро шње, што због 
ло ше хи дро ло ги је. А ре ак ци је ре дов но 
до ла зе у та ла си ма: пр во код на ја ве 
по ску пље ња, за тим кад за хтјев бу де 
под не сен, а он да при ли ком одо бре ња 
за хтје ва. Али ни то не тра је ду го, 
ваљ да и због то га што на ши за хтје ви 
ни ка да у цје ло сти ни је су при хва ће ни. 
Па се и тај круг за тво ри.

Чи ни се, ме ђу тим, да ће се уско-
ро за тво ри ти још је дан круг. (Елек-
тро при вре да је сва у зна ку кру го ва – 
при је све га ту је струј но ко ло (круг) 
– основ ни прин цип у упо тре би ел. 
енер ги је. Има мо и та ко зва ни „дур ми-
тор ски пр стен“ (круг) – да ле ко вод не 
110 kV мрежe, па 400 kV да ле ко вод ни 
пр стен Ју го сла ви је, ко је ви ше не ма, 
али пр стен по сто ји.

Oвдје ми сли мо на круг ак тив-
но сти у тра же њу рје ше ња ор га-
ни за ци о не при ро де  за Дру штво. 
На и ме, од про шле го ди не ка да се 
кре ну ло у прав но раз два ја ње, до 
са да је ура ђе но мно го ма те ри ја-
ла, раз ма тра но ви ше ва ри јан ти и 
до не се но ви ше од лу ка и ака та. Али 
ни шта ни је про ми је ње но. По но во 
се све про у ча ва и ана ли зи ра, у ва-
ри јан та ма, на рав но, ра ди се но ва 
ма кро ор га ни за ци ја, ан га жу ју са-
вјет ни ци... а прак тич но је све вра-
ће но на по зи ци ју из ко је се кре ну ло 
го ди ну да на ра ни је. 

Ко нач но се од у ста ло од раз два ја-
ња на 5 ДОО са ма тич ним дру штвом 
на че лу и тре нут но је у игри нај но-
ви ји пред лог о фор ми ра њу хол дин га 
ЕПЦГ и Пре но са АД. Но, тек ће мо 
ви дје ти да ли ће та ко и би ти, и да ли 
ће се овај круг ак тив но сти ко нач но 
за тво ри ти на тај на чин.

Ва жно је да се уђе у про цес до ка-
пи та ли за ци је ра ди по кре та ња ду го 
за по ста вље ног раз во ја овог ви тал-
ног си сте ма ко ји одав но сво јим ка-
па ци те ти ма не мо же за до во љи ти 
по тре бе кон зу ма, али и да се за др жи 
ре форм ски курс и то на на чин што 
ће се ис ко ри сти ти по зи тив на ис ку-
ства, ис по што ва ти европ ско за ко но-
дав ство, а опет ува жи ти соп стве не 
спе ци фич но сти, или пред но сти. 

Ж. Ћет ко вић

У В О Д Н И К
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О сим све ча не сјед ни це одр жа не 19. ав гу-
ста, Од бор ди рек то ра ЕПЦГ је у пе ри о-

ду из ме ђу из ла ска два бро ја Ли ста одр жао још 
дви је сјед ни це, и то: 22. сеп тем бра и 29. ок то-
бра 2008. го ди не.

На по сљед њој, 4. сјед ни ци овог ор га на од 
22. октобра, раз ма тра на је ак ту ел на елек тро е-
нер гет ска и фи нан сиј ска си ту а ци ја Дру штва, 
за тим из вје штај о по сло ва њу ЕПЦГ за пе ри од 
ја ну ар - јун 2008, Ин фор ма ци ја о про це су до-
ка пи та ли за ци је ЕПЦГ и Пред лог 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. Утвр-
ђе н је пре чи шће ни текст По слов ни ка о ра ду 
Од бо ра ди рек то ра Дру штва и до не се на од лу ка 
о из бо ру чла но ва Ре дак циј ског од бо ра Ли ста 
ЕПЦГ. 

При је раз ма тра ња пи та ња из днев ног ре да 
ове сјед ни це пред сјед ник Од бо ра је пред ло-
жио, а Од бор усво јио да убу ду ће пр ва и стал-
на тач ка днев ног ре да овог ор га на бу де пред-
лег не ре а ли зо ва них од лу ка и за кљу ча ка овог 
органа. Ве ри фи ко ва на је, за тим, од лу ка ко ја је 
до несена ван сјед нич но 29. сеп тем бра, а ко ја се 
од но си на набавку опре ме и из рад њу елек тро е-
нер гет ских обје ка та. Ри јеч је о да ле ко во ду 110 
kV Ти ват – Ко тор у ре о ну Шка ља ра, затим 110 
kV по стро је њу у тран сфор ма тор ској ста ни ци 
110/35 kV Ко тор, та ко ђе у Шка ља ри ма,  ра ста-
вља чима 220, 110 и 35 kV ра ди за мје не ста рих 
у тра фо ста ни ца ма Под го ри ца 1 и у Ник ши ћу, 
као и новог тур бин ског ко ла ра ди за мје не ста-
рог у ХЕ Пе ру ћи ца. 

На ве де ни елек тро е нер гет ски објек ти и 
опре ма се гра де и на ба вља ју из соп стве них 
сред ста ва у из но су од 3 ми ли о и на € и кре ди-
та одо бре ног од стра не Европ ске ин ве сти ци-
о не бан ке у из но су од 2,97 ми ли о на, ко ји ће 
се ре а ли зо ва ти по по себ но за кљу че ном уго-
во ру са ЕИБ. 

По во дом раз ма тра ња и ана ли зе ин фор-
ма ци је о не ре али зо ва ним од лу ка ма Од бо ра 
ко ја је при хва ће на, за кљу че но је да се пред-
сјед ник Од бо ра ди рек то ра још јед ном пи-
са ним пу тем обра ти Ми ни стар ству за еко-

ном ски раз вој са за хтје вом за из у зи ма њем 
ЕПЦГ од оба ве зе при мје не за кљу ча ка Вла-
де Цр не Го ре о де про фе си о на ли за ци ји ра да 
нај ма ње два чла на Од бо ра ди рек то ра. Та ко-
ђе је за ду жен из вр шни ди рек тр да за на ред-
ну сјед ни цу овог ор га на до ста ви Стра те ги ју 
на пла те по тра жи ва ња за ис по ру че ну елек-
трич ну енер ги ју са ак ци о ним пла ном ко ји 
ће об у хва ти ти и ве ли ке ду жни ке као што су 
Во до вод – Це ти ње, Же ље зни ца Цр не Го ре, 
РТВ Цр не Го ре и др.

Уредно снабдијевање
 

П о во дом Ин фор ма ци је о ак ту ел ној елек-
тро е нерт гет ској си ту а ци ји Од бор ди рек-

то ра је, при хва та ју ћи ин фор ма ци ју, кон ста то-
вао да је у пе ри о ду ка да је ни во аку му ла ци ја 
и до то ка био ни зак до дат ним уво зом обез би је-
ђе но уред но снаб ди је ва ње по тро ша ча у Цр ној 
Го ри до кра ја ок то бра. У ци љу уред ног снаб-
ди је ва ња по тро ша ча то ком но вем бра Од бор 
је за ду жио из вр шног ди рек то ра да обез би је ди 
увоз до дат них ко ли чи на ел. енер ги је уко ли ко 
не до ђе до зна чај ни јег по ве ћа ња до то ка и ни-
воа аку му ла ци ја. Кон сти ту и са но је и за ду же ње 
о до ста вља њу ин фор ма ци је о ре а ли за ци ји ре-
мо на та са оче ки ва ним ефек ти ма од њих, као и 
ин фор ма ци ју о снаб ди је ва њу по тро ша ча у про-
те клој ту ри стич кој се зо ни. 

Од бор је та ко ђе за кљу чио да ин фор ма ци је 
о елек тро е нер гет ској си ту а ци ји убу ду ће тре ба 
да са др же и све еле мен те из ФЦ Ди стри бу ци је, 
а не са мо из ФЦ Про из вод ња и ФЦ Пре нос.

Проблеми са ликвидношћу

В е за но за ак ту ел ну фи нан сиј ску си ту а ци-
ју Од бор је за кљу чио да су про бле ми са 

ли квид но шћу због стал ног ра ста оба ве за пре-
ма до ба вља чи ма, по ве ћа ног уво за ел. енер ги-
је и ве ли ких оба ве за пре ма др жа ви по осно ву 
ПДВ-а све из ра же ни ји. Због то га је за ду жен 
из вр шни ди рек тор да, и по ред ре стрик тив-
не кре дит не по ли ти ке Цен трал не бан ке Цр не 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ 29.10.2008. ГО ДИ НЕ

Стабилна Стабилна 
електроенергетска електроенергетска 

ситуацијаситуација
Финансијску ситуацију карактеришу велике обавезе према добављачима, због 

повећаног увоза ел. енергије, а тиме и веће обавезе по основу ПДВ-а
Оптерећује и незадовољавајући степен наплате и велики губици ел. енергије 

на мрежи
Ипак, пословање за првих 6 мјесеци године - позитивно

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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Го ре, са гле да мо гућ но сти узи ма ња кре дит-
не по др шке за сер ви си ра ње оба ве за ко је 
пред сто је у на ред ном пе ри о ду, као и да са  
ру ко вод ством Ди стри бу ци је, ра ди обез бје-
ђе ња нео п ход них фи нан сиј ских сред ста ва, 
пре ду зме све мје ре и по ве ћа ак тив но сти на 
на пла ти свих по тра жи ва ња за ис по ру че ну 
ел. енер ги ју, од но сно да поч не са не се лек-
тив ним ис кљу че њи ма. 

Пословање

О д бор је на овој сјед ни ци по во дом 
из вје ша ја о по сло ва њу ЕПЦГ за 

пр вих 6 мје се ци ове го ди не кон ста то вао 
да је оства рен по зи ти ван ре зул тат, али не 
на ни воу пла на, при је све га због до дат-
ног уво за ел. енер ги је. Кон ста то ва но је и 
да, по ред ни ског степена на пла те, ве ли-
ки про блем у по сло ва њу чи не гу би ци ел. 
енер ги је на мре жи, па је за ду жен из вр шни 
ди рек тор да за на ред ну сјед ни цу Од бо ра 
до ста ви де та љан из вје штај о гу би ци ма, 
као и план ак тив но сти за иду ћу го ди ну, 
ко ји ће оба ве зно са др жа ти број бро ји ла 
ко ји ће би ти за ми је ње ни и из мје ште ни из 
по сје да по тро ша ча, а ко ји ће би ти ин ста-
ли са ни на ред не го ди не и има ће си стем 
да љин ског очи тава ња и ис кљу че ња. 

Та ко ђе је за кљу че но да се до ста ви и из-
вје штај о по сло ва њу за 9 мје се ци те ку ће 
го ди не. 

Утвр ђен је, за тим, По слов ник о ра ду 
Од бо ра ди рек то ра.

Стратешка и друга питања

О д бор је на овој сјед ни ци раз мо трио 
и усво јио Ин фор ма ци ју о до ка пи та-

ли за ци ји Дру штва. При хва ћен је Уго вор о 
пру жа њу кон сул тант ских услу га са вјет-
ни ка у про це су до ка пи та ли за ци је и за ду-
жен рад ни тим за при пре му и спро во ђе ње 
тог про це са да на кон при пре ме стра те ги је 
до ка пи та ли за ци је од стра не ино кон сул-
тан та о овом ма те ри ја лу ин фор ми ше Од-
бор ди рек то ра. 

Усво је на је, за тим ме то до ли ги ја за од-
ре ђи ва ње пра вед них и ре ал них на ка на да 
за при кљу че ње по тро ша ча ел. енер ги је на 
ди стри бу тив ну мре жу и с тим у ве зи аду-
жен из вр шни ди рек тор да фор ми ра рад ну 
гру пу ко ја ће ра ди ти на из мје на ма За ко на 
о енер ге ти ци. За ко ор ди на то ра ове рад не 
гру пе име но ван је Зо ран Ђу ка но вић, а 
чла но ви ће би ти из свих функ ци о нал них 
цје ли на. 

Јед но гла сно је донесена и од лу ка о из-
бо ру чла но ва Ре дак циј ског од бо ра Ли ста 
ЕПЦГ. Пре ма тој од лу ци ре дак циј ски Од-
бор ли ста чи не: Дра гу тин Мар ти но вић 
(Од бор ди рек то ра), Ми ро слав Вук че вић 
(ФЦ Ди стри бу ци ја), Сре тен Гој ко вић (ФЦ 
Снаб ди је ва ње), Ми ро сла ва Пе јо вић (Ка-
бин бет из вр шног ди рек то ра), Го спа ва Го-
лу бо вић (Син ди кал на ор га ни за ци ја ЕПЦГ), 
Ива на Ра ду ло вић Га то лин (ПР ме на џер 

Дру штва) и Жар ко Ћет ко вић, уред ник Ли-
ста ЕПЦГ. 

Од бор је на овој сјед ни ци при хва тио за-
хтјев ХЕ Пи ва и одо брио при јем на нео д-
ре ђе но ври је ме јед ног ди пло ми ра ног ин же-
ње ра у Слу жби ре кон струк ци је и мо дер ни-
за ци је те електране, као и за хтјев ХЕ Пе ру-
ћи ца за при јем јед ног из вр ши о ца на рад но 
мје сто Mашиниста I у ХЕ Ри је ка Му шо ви ћа 
до 31.03.2009. го ди не, а затим и из мје не и 
до пу не уго во ра о ор га ни за ци ји Дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу ЕКЦ-а у Бе о-
гра ду у тек сту ко ји је утвђен на сјед ни ци 
Скуп шти не тог дру штва, а ра ди ускла ђи ва-
ња са Зако ном о при вред ним дру штви ма. 

*
*         *

На сјед ни ци Од бо ра  од 22. сеп тем бра, 
раз ма тра но је, та ко ђе, ви ше пи та ња од зна-
ча ја за функ ци о ни са ње елек тро е нер гет ског 

си сте ма Цр не Го ре, као и за рад и по сло ва-
ње Дру штва.

Ак ту ел ну елек тро е нер гет ску си ту а ци-
ју Од бор је та да оци је нио до ста сло же ном 
због вр ло ни ског ни воа аку му ла ци ја ХЕ 
Пе ру ћи ца, као и про бле ма у ра ду Руд ни ка 
угља ко ји је на ја вио да не ће мо ћи обез би-
је ди ти до вољ не ко ли чи не овог енер ген та за 
рад Тер мо е лек тра не до 17. ок то бра, ка да је, 
пре ма Би лан су пла ни ран по че так 15-днев-
ног за сто ја Елек тра не ра ди тзв. „зим ске ње-
ге“, од но сно при пре ме ТЕ за рад у зим ским 
усло ви ма, већ ће се об у ста вља ње Тер мо е-
лек тра не на за хтјев Руд ни ка, мо ра ти ра ни-
је.

Због то га, као и оче ки ва ног по ра ста по-
тро шње, Одбор је оцијенио да ће у ок то бру  
не до ста ја ти 75 ми ли о на ки ло ват са ти ел. 
енер ги је, и да ће би ти нео п ход но бар 50 ми-
ли о на kWh ку пи ти мје сеч ним тен де ром.

Ве о ма те шком оци је ње на је фи нан сиј ска 
си ту а ци ја Пред у зе ћа, по себ но због чи ње ни-
це да је Оп шти на Ник шић за са мо 70 да на 
на име оп штин ских так си за град ско гра ђе-
вин ско земљи ште са ра чу на ЕПЦГ ски ну ла 

7,5 ми ли о на €, због че га је Елек тро при вре-
да за пла ћа ње увезе не енер ги је утро ши ла 
по след ње ре зер ве сред ста ва, па ће за на ред-
не на бав ке нај вје ро ват ни је узи ма ти ску пе 
крат ко роч не кре ди те ка ко би обез би је ди ла 
уред но снаб ди је ва ње по тро ша ча од ко јих 
јој мно ги, по себ но у ка те го ри ји по тро шње 
»до ма ћин ства« ду гу ју знат на средства. Од 
оста лих по тро ша ча за бри ња ва и на го ми ла-
ва ње ду га Же ље зни це Гр не Го ре ко ја ни је 
пла ти ла 6 по сљед њих мје сеч них фак ту ра и 
ду гу је ми ли он и 300 хи ља да €, те Же ље за-
ре - Ник шић ко ја пла ћа са мо дио мје сеч не 
фак ту ре, та ко да је њен укуп ни дуг из но сио 
пре ко 2,5 ми ли о на €.

Ве за но за на пла ту по тра жи ва ња Од-
бор је ин фор ми сан о мно гим те шко ћа ма са 
ко ји ма се ЕПЦГ су сре ће, ме ђу ко ји ма су и 
фи зич ки на па ди на еки пе ди стри бу ци ја ко-
је ис кљу чу ју са мре же не у ред не пла ти ше, 
о че му је илу стра ти ван при мјер и слу чај на 
Це ти њу ка да је еки па ЕД фи зич ким на па-

дом од стра не јед ног по тро ша ча спри је че на 
у оба вља њу сво јих по сло ва кон тро ле, што 
је Од бор ди рек то ра нај о штри је осу дио и 
по звао др жав не ор га не да у овом слу ча ју 
пре ду зму од го ва ра ју ће мје ре из до ме на сво-
је над ле жно сти.

Из ме ђу оста лог, Од бор је од лу чио да 
уки не ко ти за ци ју ак ци ја ЕПЦГ на  бер зи, те 
да се убу ду ће њи хов про мет вр ши у сло бод-
ној про да ји.

На овој сјед ни ци Од бор је упо знат и 
са пред ло гом ме наџ мен та ЕПЦГ Ре гу ла-
тор ној аген ци ји за енер ге ти ку о по ве ћа њу 
та ри фа и ци је на ел. енер ги је и исти по др-
жао, с об зи ром да је ри јеч о кван ти фи ка-
ци ји по ве ћа них тро шко ва на име оп штин-
ских так си, по ве ћа ног уво за ел. енер ги је, 
при спје лог по тра жи ва ња од стра не Нафт-
не ин ду сти је - Но ви Сад, по суд ској пре-
су ди за дуг из ра ни јег пе ри о да, те ве ли ких 
тро шко ва у на пла ти по тра жи ва ња пу тем 
суд ских спо ро ва, што се мо ра од ра зи ти на 
по ве ћа ње та ри фа, од но сно по ску пље ње 
ци је на ел. енер ги је.

Ж. Ћет ко вић    

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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СВЕЧАНОСТИ

П о во дом 19. ав гу ста, да на Дру штва, 
одр жа на је све ча на сјед ни ца Од бо ра 

ди рек то ра у Мо те лу на Гла ви Зе те. За раз-
ли ку од ре дов них, рад них сјед ни ца Од бо ра, 
овој сјед ни ци су, по ред чла но ва овог ор га на 

при су ство ва ли: ме наџ мент у про ши ре ном 
са ста ву, пред став ни ци др жав них ор га на Цр-

не Го ре, пред став ни ци зна чај них по слов них 
парт не ра, чла но ви прет ход ног са зи ва Од-
бо ра ди рек то ра, бив ши ди рек то ри и пред-
сјед ни ци Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ, нај бо љи 
рад ни ци Дру штва у 2008. го ди ни  и пред-

став ни ци при ма о ца до на ци ја ЕПЦГ за 2008. 
го ди ну, те пред став ни ци сред ста ва јав ног 

ин фор ми са ња. 
Сјед ни цом је пред сје да вао Ср ђан Ко-

ва че вић, пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра, 
ко ји је, отва ра ју ћи сјед ни цу по здра вио све 
уче сни ке и го сте ко ји су, ка ко је ре као, на-
шли вре ме на да са на ма по ди је ле ра дост ове 
све ча но сти. Он је по себ но по здра вио ува же-
не по слов не парт не ре Руд ни ка угља и Ком-
би на та алу ми ни ју ма, као и но ви на ре “ко ји 
уви јек ажур но и са по себ ном па жњом пра те 
рад Елек тро при вре де Цр не Го ре и ње них ор-
га на”. 

Пре ма утвр ђе ном днев ном ре ду ко ји се 
са сто јао од ре фе ра та по во дом Да на Дру штва 
и уру че ња на гра да нај бо љим рад ни ци ма 
ЕПЦГ и до на ци ја јед ном бро ју ко лек ти ва у 
Цр ној Го ри из обла сти здрав ства и обра зо ва-
ња, Ко ва че вић је про чи тао при год ни ре фе рат 
о Елек тро при вре ди Цр не Го ре под сје тив ши, 
у нај кра ћем на исто ри јат ове зна чај не при-
вред не гра не и Предузећа, као и на рад и по-
сло ва ње ЕПЦГ у 2007. го ди ни, те по зи тив не 
фи нан сиј ске по ка за те ље из пр ве по ло ви не 
ове го ди не.

Сход но сво јој По слов ној по ли ти ци и већ 
уста ље ној прак си Елек тро при вре да је и ове 
го ди не до ди је ли ла на гра де по јед ном нај бо-
љем рад ни ку из свих функ ци о нал них и ор га-

  ДАН ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

Све ча на сјед ни ца за Дан ДруштваСве ча на сјед ни ца за Дан Друштва

Е лек тро при вре да је у знак сје ћа ња и 
трај ног оби ље жа ва ња по чет ка раз во ја 

елек тро е нер ге ти ке у Цр ној Го ри за свој дан 
иза бра ла 19. ав густ. Да вас са мо под сје тим, 
то га да на, дав не 1910.го ди не, у част кру ни-
са ња Ни ко ле I Пе тро ви ћа и про гла ше ња Цр-
не Го ре Кра ље ви ном, на пре сто ном Це ти њу 
про ра ди ла је елек трич на цен тра ла и глав ну 
ули цу осви је тли ла пр ва си ја ли ца. Та искра 
свје тло сти и ци ви ли за циј ског про спе ри те-
та на ста ви ла је не за у ста вљи во да се ши ри 
Цр ном Го ром до нај у да ље ни јих и нај па сив-
ни јих кра је ва. Њен но си лац до да нас је би ла 
и оста ла Елек тро при вре да Цр не Го ре, у раз-
ли чи тим ор га ни за ци о ним об ли ци ма и уви јек 
са са мо јед ним при мар ним ци љем – да мак-
си мал но по спје ши при вред ни и дру штве ни 
раз вој уз ко ри шће ње бла го де ти европ ске и 
свјет ске ци ви ли за ци је. И што је мо жда нај-
ва жни је – ЕПЦГ ни ка да,  као ви тал ни ин фра-
струк тур ни си стем ни је би ла фак тор огра ни-
че ња раз во ја. До да нас, и по ред пер ма нент-
них објек тив них огра ни ча ва ју ћих окол но сти 
успје ла је да обез би је ди уред ну ис по ру ку по-
треб них ко ли чи на елек трич не енер ги је свим 
по тро ша чи ма у Цр ној Го ри. Увје рен сам да ће 
се тај тренд на ста ви ти и убу ду ће. А за ту кон-
ста та ци ју ар гу мент, по ред ка дров ских по тен-
ци ја ла је и имо ви на ври јед на око ми ли јар ду 
€, го ди шњи при ход од око 220 ми ли о на €, 

ин ста ли са на сна га про из вод них ка па ци те та 
од 867 МW, 1260 км пре но сне и око 19.000 км 
ди стри бу тив не мре же са пра те ћим по стро-
је њи ма и аде кват ним те ле ко му ни ка ци о ним, 
ин фор ма ци о ним и си сте мом ква ли те та те 
да љин ским упра вља њем и стал ном оп ти ми-
за ци јом по стро је ња.

Елек тро при вре да је ор га ни зо ва на као 
ак ци о нар ско дру штво у ко ме др жа ва има 
70,59; при ва ти за ци о но-ин ве сти ци о ни фон-
до ви 17,7; оста ла прав на ли ца 8,24 и фи зич-
ка ли ца 4% вла сни штва. Сли је де ћи основ на 
дру штве на опре дје ље ња, ди рек ти ве Европ-
ске Уни је и на ци о нал но за ко но дав ство она 
ула зи у два зна чај на про це са – прав но раз-
два ја ње и до ка пи та ли за ци ју, ко ји би тре ба ли 
да обез би је де бо љу про фи та бил ност, пот-
пу ни је ис ко ри шћа ва ње цр но гор ских елек-
тро е нер гет ских ре сур са и ели ми ни са ње све 
из ра же ни јег де фи ци та, отва ра ње тр жи шта 
елек трич не енер ги је и укљу чи ва ње у ме дју-
на род не енер гет ске то ко ве са кон ку рен ци-
јом као основ ним под сти цај ним фак то ром.

На оба про јек та удру же но ра де Елек-
тро при вре да Цр не Го ре, Вла да, ре сор но 
Ми ни стар ство и ино кон сул тан ти, али уз на-
гла ше но на сто ја ње да се уз све ре форм ске 
ис ко ра ке и нај бо ља ис ку ства окру же ња и 
сви је та обез би је ди уред но функ ци о ни са ње 
елек тро е нер гет ског си сте ма и снаб ди је ва-

ње свих по тро ша ча  по треб ним ко ли чи на ма 
елек трич не енер-
ги је. При том, не 
за не ма ру је се ни 
раз вој на кон по-
нен та у ко јој и 
Елек тро при вре-
да Цр не Го ре, као 
цје ли на сва ка ко 
да има ју огро ман 
ма те ри јал ни ин те-
рес. Са мо што, за 
при је ко по треб не 
ин ве сти ци је нео-
п ход ни ка пи тал 
тре ба тра жи ти са  
стра не. Ме дју тим, 
у том про це су по себ но охра бру је сва ким да-
ном све уоч љи ви је ин те ре со ва ње свјет ски 
зна чај них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја као и 
све пот пу ни ја при пре мље ност за кон ске и 
дру ге ре гу ла ти ве по ме дју на род ним стан-
дар ди ма, што је до ско ро био кру пан хен ди-
кеп.

Ту сва ка ко ми слим и на тек усво је ну 
Стра те ги ју раз во ја елек тро е нер ге ти ке до 
2025 и Ак ци о ни план за ње ну им пле мен та-
ци ју, као ба зне план ске до ку мен те у чи јој ре-
а ли за ци ји оче ку је мо да зна чај но уче ству је и 
Елек тро при вре да Цр не Го ре чи ја Скуп шти на 

ЕПЦГ ЈЕ БИЛА И ОСТАЛА НОСИЛАЦ ИСКРЕ СВЈЕТЛОСТИ ЕПЦГ ЈЕ БИЛА И ОСТАЛА НОСИЛАЦ ИСКРЕ СВЈЕТЛОСТИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ ПРОСПЕРИТЕТАЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ ПРОСПЕРИТЕТА

   ИЗЛАГАЊЕ ПРЕД СЈЕД НИ КА ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА СРЂАНА КОВАЧЕВИЋА
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ни за ци о них сре ди на ЕПЦГ, и три до на ци је, 
па је тим по во дом Ко ва че вић са оп штио да су 
Од лу ком овог ор га на за нај бо ље рад ни ке у 
2008. го ди ни про гла ше ни: Љу би ша Чо ло вић 
из Про из вод ње, Не бој ша Бу ла то вић из Пре-
но са, Ми ла дин Ра ко вић из Ди стри бу ци је, 
Ил ми ја Дер ви ши из Снаб ди је ва ња, Бран ко 
По лек сић из Ди рек ци је и Вла ди слав Ме де-
ни ца из Елек тро град ње.

У име Од бо ра ди рек то ра на гра ђе ним 
рад ни ци ма је че сти тао Ср ђан Ко ва че вић, а 
за слу же не на гра де је уру чио им је из вр шни 
ди рек тор Ран ко Во ји но вић.

Ово га пу та су до на ци је у из но су од по 
15.000 € до ди је ље не Кли нич ко-бол нич ком 
цен тру Под го ри ца за опре на ње Хи рур шког 
одје ље ња, Оп штој бол ни ци у Ник ши ћу за 
опре ма ње по ро ди ли шта и Ли ков ној ака де-
ми ни на Це ти њу. И до на ци је је пред став-
ни ци ма ових уста но ва уру чио из вр шни ди-
рек тор Елек тро при вре де. 

На кра ју све ча не сјед ни це пред сјед-
ник Од бо ра је под сје тио да се са отр ва ре а-
њем про из вод ногх по го на Елек тро град ње у 
Под го ри ци и сјед ни цом Од бо ра ди рек то ра 
све чар ске ак тив но сти ЕПЦГ по во дом Да на 
Дру штва не за вр ша ва ју, већ да њи хов са-
став ни дио чи ни и ме ђу на род ни ша хов ски 
тур нир ко ји је отво рен тог и тра јао још два   
да на у хо те лу Оно гошт у Ник ши ћу и на ко ме 
уче ству је 15 ве ле мај сто ра и 12 ша хи ста из 
ино стран ства. 

По за вр шет ку сјед ни це усли је дио је кок тел 
у ба шти Мо те ла.                                      Ж.Ћ.

је већ у ко ор ди на ци ји са Вла дом Цр не Го ре у 
том прав цу до ни је ла ве о ма ва жне од лу ке.

Овим по во дом, на сре ди ни по сов не го-
ди не не за хвал но је го во ри ти о ра ду и по-
сло ва њу. Ипак нај кра ће – у 2007.го ди ни 
Елек тро при вре да је за би ље жи ла гу би так 
од 7.876.475 € али је исти ма њи од оства ре-
ног у 2006.го ди ни за 16.601.360 €, од но сно 
14.238.925 € у од но су на план. Као оче ки ван 
овај гу би так је по сље ди ца при је све га:  ни-
ске ци је не елек трич не енер ги је због не до-
вољ ног одо бре ног ре гу ла тор ног при хо да, 
ума ње не про из вод ње елек тра на, по ве ћа-
ног уво за, још уви јек ви со ких гу би та ка на 
ди стри бу тив ној мре жи, ви со ког ни воа ре-
зер ви са них по тра жи ва ња, оства ре ног не по-
вољ ног сал да раз мје не са ЕПС-ом, енорм ног 
рас тра тро шко ва ко му нал них так си и дру гих 
на кна да ло кал ним са мо у пра ва ма итд. Књи-
же ње на ра чун бу ду ће до би ти Дру штва и то, 
увје рен сам на осно ву, по пр ви пут по сле ду-
жег пе ри о да објек тив них по ка за те ља.

Овај тренд осјет ног по бољ ша ња фи нан-
сиј ских по ка за те ља и дру гих еле ме на та ра-
да и по сло ва ња уз раз вој но – ин ве сти ци о-
не пла но ве и све из вје сни је ор га ни за ци о не 
про мје не у прав цу по зи тив них ис ку ста ва те 
ди на мич ну при мје ну Европ ског за ко но дав-
ства тре ба да охра бри ка ко упра вљач ко ру-
ко вод не струк ту ре и све за по сле не та ко и 
ак ци о на ре, Вла ду Цр не Го ре и ње не ор га не, 
ре гу ла то ра и кон сул тан те да ис тра ју на чвр-
сто за цр та ном ре форм ском кур су Елек тро-
при вре де Цр не Го ре до ње ног ста са ва ња у 
свјет ски кон ку рент ну и про фи та бил ну елек-
тро е нер гет ску ком па ни ју. А тај дан је већ по-
у зда но на ви ди ку.

СВЕЧАНОСТИ
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СВЕЧАНОСТИ

Најбољи у 2008.
   ДАН ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ: ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ

При год не по кло не нај бо љим рад ни ци ма функ ци о нал них и ор га ни за ци о них цје ли на уру чио је из вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић, 
а ове го ди не на гра ђе ни су: Љу би ша Чо ло вић из ФЦ Про из вод ња, Не бо ји ша Бу ла то вић из ФЦ Пре нос, Ми ла дин Рко вић из ФЦ Ди стри бу-
ци ја, Ил ми ја Дер ви ши из ФЦ Снаб ди је ва ње,Вла ди слав Ме де ни ца из ОЦ Елек тро град ња и Бран ко По лек сић из Ди рек ци је Дру штва. 

ЉУ БИ ША ЧО ЛО ВИЋ   ПРО ИЗ ВОД ЊА
При зна ње нај бо љег рад ни ка ФЦ Про из вод-

ња у 2008. го ди ни за слу же но је при па ло Љу би ши 
Чо ло ви ћу, ма шин ском тех ни ча ру у ТЕ Пље вља.

Љу би ша Чо ло вић је дан је од нај и ску сни-
јих рад ни ка у Тер мо е лек тра ни у ко јој ра ди од 1. 
апри ла 1980. го ди не. Тре нут но оба вља по сло ве 
ру ко ва о ца бло ка у Одје ље њу за опе ра тив но во ђе-
ње про це са про из вод ње у Слу жби екс пло а та ци-
је, и то ве о ма од го вор но, струч но и са вје сно, због че га је и пред ло жен 
за ово ла ска во при зна ње.

ИЛ МИ ЈА ДЕР ВИ ШИ   СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ
На гра ђе ни рад ник у 2008. го ди ни у ФЦ 

Снаб ди је ва ње је Ил ми ја Дер ви ши, ди пло ми ра-
ни еко но ми ста, шеф Ор га ни за ци о не је ди ни це 
Снаб ди је ва ња у Ул ци њу.

У пред ло гу за на гра ду ове ФЦ на во ди 
се да је Ор га ни за ци о на је ди ни ца Ул цињ у 
про шлој го ди ни по  сти гла нај бо ље ре зул та-
те у на пла ти по тра жи ва ња за утро ше ну ел. 
енер ги ју (сте пен на пла те 103,71 од сто) и да су до бри ре зул-
та ти оства ре ни и у пр вој по ло ви ни 2008. го ди не, те  да је као 

НЕ БО ЈША БУ ЛА ТО ВИЋ  ПРЕ НОС
При зна ње нај бо љег рад ни ка Функ ци о нал не цје-

ли не Пре нос у 2008. го ди ни за слу же но је при па ло 
Не бој ши Бу ла то ви ћу, елек тро тех ни ча ру у Одје ље-
њу за одр жа ва ње SCA DA си сте ма и да љин ско упра-
вља ње у На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру.

Не бо ј ша Бу ла то вић у ЕПЦГ ра ди од 1985. го ди-
не, и то пр во као во ђа Да ле ко вод не еки пе Сек ци је 
Ник шић, гдје је до бро „ис пе као“ за нат и имао из у-
зет но до бре ре зул та те ра да.

Од 2001. го ди не Не бој ша ра ди у На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру 
и уче ство вао је у при пре ми свих обје ка та Елек тро при вре де за из град њу и 
пу шта ње у рад SCA DA си сте ма. И ту се,  ка ко се на во ди у обра зло же њу, 
ис та као струч но шћу и из у зет но ква ли тет ним ра дом. 

По се бан до при нос је оства рио по сљед ње дви је го ди не ра де ћи на те-
ре ну и уче ству ју ћи, или не по сред но ру ко во де ћи у из во ђе њу ра до ва на до-
град њи и уна пре ђе њу си сте ма за ло кал но и да љин ско упра вља ње елек тро 
ене регтским си сте мом Цр не Го ре. 

Ње го ви рад ни ре зул та ти су га и кан ди до ва ли за до би ја ње овог зна чај ног 
при зна ња ко је је са мо ма ла са тис фак ци ја за ду го го ди шњи пре да ни рад.  

ВЛА ДИ СЛАВ МЕ ДЕ НИ ЦА  ОЦ ЕЛЕК ТРО ГРАД ЊА

На гра да за нај бо љег рад ни ка ОЦ Елек-
тро град ња, на пред лог ко ле га и са рад ни ка, 
ове го ди не је при па ла Вла ди сла ву Ме де ни-
ци, во за чу I ко ји у Елек тро при вре ди ра ди од 
1976. го ди не.

Ка ко је ис так ну то у обра зло же њу пред ло-
га, Вла ди слав Ме де ни ца је свој по сао оба вљао 
ве о ма од го вор но, про фе си о нал но и ди сци пли-
но ва но и сва ки по вје ре ни за да так за вр шио ква-
ли тет но и бла го вре ме но, без од ла га ња и пра зног хо да. На по слу је 
не се би чан, си гу ран и ко рек тан, спре ман да на рад ном мје сту оста не 
и по сли је рад ног вре ме на, ви кен дом, пра зни ци ма, од но сно, кад год 
је то по треб но.

За ово при зна ње, осим пре да ног и од го вор ног ра да, пре по ру чи ли 
су га и ње го ви мо рал ни ква ли те ти и од нос пре ма ко ле га ма и са рад ни-
ци ма, јер је, ка ко се на во ди, спре ман да по мог не кад год за тре ба, због 
че га је ве о ма оми љен и ци је њен у сво јој цје ли ни.

МИ ЛА ДИН РА КО ВИЋ  ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА
Нај бо љи рад ник ФЦ Ди стри бу ци ја у овој го ди-

ни је елек тро тех ни чар Ми ла дин Ра ко вић, по сло во-
ђа у Одје ље њу за мје ре ње и кон тро лу ЕД Бу два ко ја 
је, ина че, у прет ход ном пе ри о ду оства ри ла нај бо ље 
ре зул та те у окви ру про гра ма сма ње ња гу би та ка и 
на по сло ви ма одр жа ва ња обје ка та и мре же.

Ми ла дин Ра ко вић је, ка ко се на во ди у обра зло же-
њу за на гра ду, пред ло жен на осно ву оства ре них ре зул-
та та, као и ди рект ног ан га жо ва ња на те ре ну ра ди сма ње ња гу би та ка и кон-
тро ле по тро шње,те за мје не бро ји ла и пре по де ша ва ња уклоп них са то ва.

БРАН КО ПО ЛЕК СИЋ  ДИ РЕК ЦИ ЈА 

Ла ска во при зна ње нај бо љег рад ни ка Ди рек-
ци је ЕПЦГ у овој го ди ни при па ло је Бран ку По-
лек си ћу, ди пло ми ра ном ин же ње ру елек тро ни ке 
и ше фу Слу жбе за про јек то ва ње и про гра ми ра-
ње Цен тра за ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је.

Бра но По лек сић у ЕПЦГ ра ди од 1995. го-
ди не, гдје је пр во оба вљао по сло ве си стем ин-
же ње ра, а за тим апли ка тив ног про гра ме ра, а 
нај ва жни ји за да ци, ка ко се на во ди у обра зло же њу за на гра ду, би ли 
су му про јек то ва ње, про гра ми ра ње, уни фи ка ци ја по да та ка, обу ка ко-
ри сни ка и по моћ ко ри сни ци ма у ра ду на про јек ту „Об ра чун, про да ја 
и на пла та ел. енер ги је“ за све дје ло ве ЕПЦГ. Од 1997. го ди не ра ди као 
про јек тант, а за тим во де ћи про јек тант и ру ко во ди про јек ти ма, ве за но 
за об ра чун и на пла ту ел. енер ги је, а од 2005. го ди не на ла зи се на мје-
сту ше фа Слу жбе за про јек то ва ње и про гра ми ра ње. 

Аутор је ве ли ког бро ја ве о ма ва жних про је ка та и нај зна чај ни јих 
про гра ма за ин фор ма ци о ни си стем ЕПЦГ и члан број них рад них гру-
па на из ра ди про це ду ра, пра вил ни ка и про пи са, ве за но за ис прав но 
по сло ва ње Дру штва.

Бра но По лек сић је, та ко ђе, аутор софт ве ра и са рад ник на из ра ди 
стра те ги је за сма ње ње гу би та ка, члан Ти ма за раз вој Фи нан сиј ског 
ин фор ма ци о ног си сте ма (ФМИС) у Елек тро при вре ди и пред сјед ник 
Екс перт ског ти ма за на бав ку но вог Би линг си сте ма у ЕПЦГ.

У до ме ну ње го вог ра да је и пру жа ње пу не ин фор ма тич ке по др-
шке Ми ни стар ству еко но ми је Вла де РЦГ при ре а ли за ци ји про гра ма 
за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у јав ном сек то ру Цр не Го ре, за-
јед но са екс пер ти ма Европ ске ин ве сти ци о не бан ке.

По лек сић је, ина че, за вр шио и пост ди плом ске сту ди је из обла сти 
ра чу на ра и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја на Уни вер зи те ту „La Sa pi en-
za“ у Ита ли ји, а на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Под го ри ци ра ди 
ма ги стар ску те зу на те му „Ди ги тал на об ра да сли ке“.  

не по  сред ни ру ко во ди лац ове еки пе Ил ми ја Дер ви ши сво јим 
за ла га њем и од но  сом пре ма ра ду дао нај ве ћи до при нос по-
стиг ну тим ре зул та ти ма.
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У окви ру про сла ве Да на Дру штва, 19. 
ав гу ста и 98. го ди шњи це раз во ја 

елек тро е нер ге ти ке у Цр ној Го ри, у Ор га-

ни за ци о ној цје ли ни Елек тро град ња - Под-
го ри ца из вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ран ко 
Во ји но вић зва нич но је ото врио По гон за 
про из вод њу ар ми ра но-бе тон ских сту бо ва. 

Том при ли ком ди рек тор Елек тро град ње 
Са во Мар ко вић је ис та као да је у окви ру 
број них про је ка та и ак ци ја ко је по кре ће 
ЕПЦГ, ова ор га ни за ци о на цје ли на у 2008. 
го ди ни ко нач но за по че ла ре а ли за ци ју три 

ва жна про гра ма ко је у Елек тро град њи одав-
но за го ва ра ју. Ри јеч је о про из вод њи ар ми-
ра но бе тон ских сту бо ва, Про гра му про из-
вод ње ре шет ка сто-алу ми ниј ских сту бо ва и 
Про гра му ре мон та тран сфор ма то ра.

Он је из ра зио за до вољ ство што се баш 
на Дан Елек тро при вре де отва ра По гон за 
про из вод њу АБ сту бо ва ко ји, ина че, у од-
но су на др ве не сту бо ве над зем них во до ва 
има ју број не пред но сти, због че га су до-
бро рје ше ње за по бољ ша ње ди стри бу тив-
не мре же. За то је про из вод ња АБ сту бо ва 
пр вен стве но на ми је ње на за ди стри бу тив не 
мре же ЕПЦГ у ци љу омо гу ћа ва ња ста бил-
но сти и ефи ка сно сти елек тро-енер гет ског 
си сте ма Цр не Го ре, што је за јед нич ки за да-
так свих у Елек тро при вре ди.

- Овај по ду хват за нас у Елек тро град њи 
пред ста вља истин ски про из вод ни ис ко рак, 
а ду бо ко сам уби је ђен да ће мо у на ред ним 

го ди на ма има ти ви ше 
та квих ак тив но сти 
ко је ће зна чи ти да љу 
афир ма ци ју Елек тро-
град ње, али и Елек-
тро при вре де Цр не 
Го ре у цје ли ни, ка зао 
је Мар ко вић и до дао 
да им њи хов до са да-

шњи рад, ис ку ство и 
ка дров ска осно ва га-
ран ту ју  да мо гу пла-
ни ра ти и ре а ли зо ва ти 
но ве про јек те и ши-
ри ти свој про из вод ни 
асор ти ман. 

Мар ко вић је 
oвом при ли ком за-
хва лио рад ни ци ма 
Елек тро град ње и ру-
ко вод ству Елек тро-
при вре де на њи хо-
вом до при но су, а по-
слов ним парт не ри ма 
на ко рект ној са рад-
њи у до са да шњем 

ра ду и оци је нио да је отва ра ње овог зна-
чај ног про из вод ног про гра ма но ви по че так 
Елек тро град ње.                                     Б.М.

ДАН ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ: ЕЛЕКТРОГРАДЊА

окви ру про сла ве Да на Дру штва, 19. 
ав гу ста и 98. го ди шњи це раз во ја 

лектроенергетике у Црној Гори у Орга

- Овај по ду хват за нас у Елек тро град њи
пред ста вља истин ски про из вод ни ис ко рак,
а дубоко сам убијеђен да ћемо у наредним

ра ду и оци је нио да је отва ра ње овог зна-
чај ног про из вод ног про гра ма но ви по че так
Електроградње

Oтворен но ви про из вод ни по гон

Саво Марковић Са отварања

Р. Војиновић: Симболично пуштање у рад погона 

Р. Војиновић, С. МАрковић и Д. Благојевић

Армирачи на радном мјесту

Хала за производњу АБ стубова

СВЕЧАНОСТИ
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П ре ма ри је чи ма директора Шћепана 
Шундића, у то ку ав гу ста и сеп тем бра у 

ХЕ “Пе ру ћи ца” из вр шен је ре дов ни го ди шњи 
ре монт уре ђа ја и по стро је ња ко ји је ове го ди-
не оба вљен у про ду же ном тра ја њу (40 да на) 
што је омо гу ће но за сто јем ра да елек тра не 
због ре кон струк ци је и са на ци је хи дро-гра ђе-
вин ских обје ка та у Ник шић ком по љу. 

- Ду же ври је ме тра ја ња об у ста ве ра да 
Елек тра не ис ко ри шћено је за из во ђе ње по је-
ди них ве ћих за хва та на опре ми ко ји се, ина че, 

не би мо гли из ве сти за ври је ме уоби ча је ног 
тра ја ња ре мон та, ка же Шун дић, на во де ћи да 
је у окви ру ре монт них ра до ва из вр шен ре-
монт опре ме за тва рач ни ца до вод ног си сте-
ма, ре монт цје во во да под при ти ском, ре монт 
опре ме у ма шин ској ха ли, ре монт рас клоп не 

опре ме, ре монт по моћ них уре ђа ја и ин ста ла-
ци ја, ре монт гра ђе вин ских обје ка та и ре монт 
ма лих хи дро е лек тра на.

Затварачнице

Го во ре ћи по је ди нач но о свим на ве де ним 
ак тив но сти ма ди рек тор Пе ру ћи це ка же да је 
у скло пу ра до ва на ре мон ту опре ме за тва рач-
ни ца из вр шен ре монт свих за тва ра ча, као и 
свих хи дра у лич них и елек трич них ин ста ла-
ци ја и уре ђа ја. Од ве ћих ра до ва из вр ше на је 
за мје на оп точ ног во да цје во во да 3 у згра ди 
за тва рач ни це По ви ја, као и ан ти ко ро зив на за-
шти та (АКЗ) хо ри зон тал них но са ча (осло на-
ца) ре шет ке на Ула зној гра ђе ви ни, док се за 
сље де ћу го ди ну пла ни ра  за мје на чи сти ли це 
и ре шет ке на за тва рач ни ци Вр тац, које ће се 
фи нан си ра ти из кре ди та Свјет ске бан ке.

Цјевоводи

- Ре монт цје во во да под при ти ском из вр-
шен је у пред ви ђе ном оби му и об у хва тио је 
уоби ча је не по сло ве као што су: ре монт ди-
ла та ци о них спо је ва и ре ви зи о них отво ра на 
сва три до вод на цје во во да, пре глед и чи шће-
ње кли зе ћих но са ча цје во во да, пре глед ста ња 
цје во во да и сл. Од ве ћих за хва та он је на вео 
АКЗ цје во во да на по вр ши ни од око 2500 м2 
ко ја је из вр ше на на вр ло не при сту пач ном ди-
је лу цје во во да, а из ве ла је фир ма “Са фир” из 
Гац ка на вр ло про фе си о на лан и ква ли те тан 
на чин, оци је нио је Шун дић, до да ју ћи да се 
за сље де ћи ре монт, осим уоби ча је них ра до ва, 
пред ви ђа ју ра до ви на са на ци ји не пра вил но-
сти ди ла та ци о ног спо ја тре ћег цје во вод да на 
ло ка ци ји Т8Б.

Машинска и електро опрема

- У скло пу ре мон та опре ме у ма шин ској 
ха ли из вр ше ни су ра до ви на ком плет ној ма-
шин ској и елек тро опре ми што под ра зу ми је ва 
ре мон те: тур бин ске опре ме, опре ме и уре ђа ја 
тур бин ске ре гу ла ци је, опре ме ку гла стих за-
тва ра ча, опре ме кућ них агре га та, ге не ра тор ске 
опре ме, за шти та и уре ђа ја за мје ре ње, сиг на-
ли за ци ју и упра вља ње, раз во да соп стве не по-
тро шње и про тив по жар не за шти те ге не ра то ра 
(ППЗ ге не ра то ра) и др, те са на ци ју оште ће ња 
тур бин ских ја ма.

Генератор 6

Од ве ћих за хва та у скло пу ре монт них 
ра до ва он је из дво јио: ка пи тал ни ре монт ге-
не ра то ра бр. 6, за мје ну оба тур бин ска рад на 

ФЦ ПРОИЗВОДЊАФЦ ПРОИЗВОДЊА

  ХЕ ПЕ РУ ЋИ ЦА

Поред редовног ремонта Поред редовног ремонта 
Електране, извршен иЕлектране, извршен и  капиталникапитални    

ремонт агрегата бр. 6 ремонт агрегата бр. 6 
Извршена и реконструкција 

и санација хидрограђевинских 
објеката: компензационог базена 
и канала Зета 1 и Зета 2 у функцији 
повећања производње 

O за вр ше ним ре монт ним ра до ви ма 
и ра до ви ма на ре кон струк ци ји и мо-
дер ни за ци ји опре ме у ХЕ „Пе ру ћи ца“ за 
Лист ЕПЦГ - ди рек тор Елек тра не Шће пан 
Шун дић Шћепан Шундић

К а пи тал ни ре монт ге не ра то ра бр. 6 из вр шен је пр ви пут по сли је ње го ве 
уград ње, тј. по сли је ви ше од 31 го ди не ра да. За то ври је ме овај ге не ра-

тор је про из вео пре ко 6,7 GWh елек трич не енер ги је што пред ста вља јед но-
и по го ди шњи кон зум Цр не Го ре. Ка да би се вред но вао ње гов учи нак кроз 
ци је ну уво зне енер ги је мо гло би се за кљу чи ти да би се за тај но вац ско ро 
мо гла из гра ди ти но ва “Пе ру ћи ца”. каже Шундић. 
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ко ла на агре га ту бр. 3, за мје ну јед ног кли зног 
ге не ра тор ског ле жа ја на агре га ти ма бр. 4 и 6 
и за мје ну че лич не обло ге тур бин ске ја ме 4Б, 
а у окви ру ра до ва на ка пи тал ном ре мон ту ге-
не ра то ра бр. 6 као нај ва жни је на вео: рас па ја-
ње на мо та ја ста то ра, ди за ње гор ње по ло ви не 
ста то ра и ва ђе ње ро то ра, ис пи ти ва ње по лут ки 
ста то ра, ис пи ти ва ње ро то ра, чи шће ње гор ње 
и до ње по ло ви не ста то ра, пре кли ња ва ње ста-
то ра и бан да жи ра ње до њих шта по ва (ме ха-
нич ко оја ча ва ње), про вје ру тер мо ин ста ла ци је 
у ак тив ном ди је лу ста то ра, ви со ко на пон ска 
ис пи ти ва ња ста то ра, са на ци ју ло ше изо ла ци-
је ро то ра, ис пи ти ва ња ро то ра, за мје ну ро то-
ра глав не ра ди ли це, уград њу но вих сон ди за 
мје ре ње за зо ра ро то ра и ста то ра, као и дру ге 
по сло ве (пла ни ра не и по ви ђе њу) чи ју је ре а-
ли за ци ју би ло нео п ход но из вр ши ти да би ка-
пи тал ни ре монт ге не ра то ра био у пот пу но сти 
и пре ма тех нич ким за хтје ви ма из вр шен.

- Ана ли зом ста ња ге не ра то ра по ви ђе њу 
кон ста то ва но је да је ка пи тал ни ре монт би-
ло нео п ход но из вр ши ти има ју ћи у ви ду ду ги 
пе ри од ра да агре га та и ре жи ма по ко ји ма је 
агре гат био у по го ну, ка же Шун дић до да ју ћи 
да ће се тај рад ге не ра то ра у то ку да ље екс-
пло а та ци је пра ти ти ра ди упо ре ђе ња свих рад-
них па ра ме та ра на кон ка пи тал ног ре мон та са 
истим тим па ра ме три ма при је ре мон та, ка ко 
би се на осно ву тих ана ли за мо гли из ву ћи кон-
крет ни ји за кључ ци и кон ста та ци је. 

А3 - турбинска кола

Д ру ги ве ли ки за хват од но си се на за мје ну 
тур бин ских рад них ко ла агре га та бр. 3 

за ко ју су се од лу чи ли на кон пре гле да ка да је 
уста но вље на по ја ва ве ли ког бро ја пр ско ти на 
на оба рад на ко ла овог агре га та. 

- С об зи ром на број ност и ко ли чи ну уоче-
них пр ско ти на од лу че но је да се не вр ши 
уоби ча је на са на ци ја истих (бру ше њем и на-
ва ри ва њем) већ да се из вр ши за мје на рад них 
ко ла ка ко би се из бје гли сви евен ту ал ни ри-
зи ци за си гур ност по го на у то ку њи хо вог да-
љег ра да, ка зао је Шун дић, на по ми њу ћи да су 
на ве де на рад на ко ла у по го ну ду же од 180.000 
рад них са ти што пред ста вља пе ри од од пре ко 
30 го ди на. 

- По ја ва пр ско ти на на ста ла је због за мо ра 
ма те ри ја ла, ма да и усло ви ра да ге не ра то ра ко је 
дик ти ра мре жа мо гу у из вје сној мје ри да ути чу 
на ври је ме тра ја ња цје ло куп не опре ме па ти ме 
и рад них ко ла, ка же он, на гла ша ва ју ћи да рад-
них ко ла ХЕ „Пе ру ћи ца“ ви ше не ма у ре зер ви 

те да је у на ред ном пе ри о ду нео п ход но из вр-
ши ти на бав ку јед ног бро ја ове опре ме.

- Ре монт рас клоп не опре ме об у хва тио је 
сву опре му у раз вод ним по стро је њи ма 110 kV 
и 220 kV ко ја под ра зу ми је ва: блок тран сфор-
ма то ра, ауто тран сфор ма тор 125 MVA, 110/220 
kV, мјер не тран сфор ма то ре и од вод ни ке пре-
на по на, пре ки да че сна ге, си сте ме ра ста вља ча, 
спој них по ља и оста лу опре му у по стро је-
њи ма, а у скло пу ре мон та по моћ них уре ђа ја 
и ин ста ла ци ја под ра зу ми је ва се ре монт рас-
хлад ног си сте ма елек тра не, дре на жног си сте-
ма елек тра не, раз во да ва зду ха под при ти ском, 
опре ме ра ди о ни ца и сл, упо знао нас је ди рек-
тор Шун дић, ко ји је овом при ли ком од ве ћих 
по сло ва у скло пу ово га ди је ла ре мон та ис та-
као за мје ну хлад ња ка ге не ра то ра бр. 4. 

Прегледи и санације

П ре ма ње го вим ри је чи ма, код гра ђе вин-
ских обје ка та из вр шен је пре глед и са-

на ци ја свих обје ка та ко ји ни је су об у хва ће ни 
по сло ви ма ре кон струк ци је и до на ци је гра ђе-

вин ских обје ка та ко је из во ди фир ма При мор је 
из Ај дов шчи не - Сло ве ни ја. У ове пос сло ве 

убра ја ју се: укла ња ње 
ра сти ња дуж бра на, 
ка на ла и реч них во до-
то ка, бе тон ски и дру-
ги гра ђе вин ски ра до-
ви у свр ху по прав ке 
уоче них оште ће ња, 
мо лер ско-фар бар ски 
ра до ви на објек ти ма 
ХЕ “Пе ру ћи ца”. и др.

Мале ХЕ

- Ре монт ма лих 
хи дро е лек тра на об-
у хва тио је ра до ве на 
ма шин ској и елек тро 
опре ми свих се дам ма-
лих хи дро е лек тра на 

као и гра ђе вин ске ра до ве гдје је то би ло по треб-
но, ре као нам је ди рек тор. Од ве ћих за хва та у 
скло пу ових ра до ва Шун дић је ис та као за мје ну 
дје ло ва опре ме у ма лим хи дро е лек тра на ма “Ри-
је ка Му шо ви ћи”, “Слап Зе те” и “Ри је ка Цр но-
је ви ћа”. Ра до ви на МХЕ “Ри је ка Му шо ви ћа” и 

“Слап Зе те” су за вр ше ни, док су, кра јем ок то-
бра, ка да смо раз го ва ра ли са њим, ра до ви на 
МХЕ “Ри је ка Цр но је ви ћа” би ли у то ку.

Хидрограђевински објекти

У ис црп ној ин фор ма ци ји о ре монт ним ра-
до ви ма у ХЕ „Пе ру ћи ца“ ди рек тор Шун дић 
је да ље ка зао да су па ра лел но са ре монт ним 
ра до ви ма те кли, а и да ље су у то ку ра до ви на 
ре кон струк ци ји и са на ци ји хи дро гра ђе вин-
ских обје ка та у Ник шић ком по љу и на ре кон-
струк ци ји и мо дер ни за ци ји агре га та бр. 4 у 
ХЕ “Пе ру ћи ца”.

Ре кон струк ци јом и са на ци јом хи дро е-
нер гет ских обје ка та об у хва ће ни су ра до ви на 
ком пен за ци о ном ба зе ну и на ка на ли ма Зе та 1 
и Зе та 2.

Ра до ви на ком пен за ци о ном ба зе ну об у-
хва та ју чи шће ње дна ба зе на од на но са му ља, 
по рав на ње дна ба зе на по ста вља њем гли не не 
под ло ге као при пре ме за по ста вља ње не про-
пу сне фо ли је по дну ба зе на, те над ви ше ње ба-
зе на ар ми ра но бе тон ским зи дом ко ји су за вр-

ше ни и по ста вља ње не про пу сне фо ли је ко је је 
пред ви ђе но за сље де ћу го ди ну.

Циљ ових ак тив но сти је: спре ча ва ње гу-
би та ка во де кроз по но ре у ком пен за ци о ном 
ба зе ну и на тај на чин по ве ћа ње про из вод ње 
ХЕ “Пе ру ћи ца”, по ве ћа ње за пре ми не ком пен-
за ци о ног ба зе на чи ме се омо гу ћа ва ју брз и 
без бје дан старт и на гле про мје не сна ге елек-
тра не, за тим, ти ме се обез бје ђу је ре гу ла ци о на 
за пре ми на во де за по тре бе си сте ма се кун дар-
не и тер ци јал не ре гу ла ци је и спре ча ва гу би-
так во де због из не над ног сма ње ња оп те ре ће-
ња елек тра не или ње ног ис па да из по го на.

Ра до ви на ка на ли ма Зе та 1 и Зе та 2 укљу-
чу ју по прав ку или за мје ну оште ће не бе тон ске 
обло ге ка на ла, за пу ња ва ње про сто ра ис под 
бе тон ске обло ге ка на ла, са на ци ју ди ле та-
ци о них спо је ва бе тон ске обло ге, ис пи ра ње 
и про чи шћа ва ње дре на жних отво ра и дре-
на жних ка на ла и над ви ше ње ка на ла Зе та 2, 
такође у циљу смањења губитака воде, а тиме 
и повећања производње Електране, као и по-
ве ћа ња про пу сне мо ћи са са да шњих 68 м/сек 
на 81 м/сек чи ме би се омо гу ћио рад и осмог 
агре га та у ХЕ “Пе ру ћи ца” за чи ју град њу су 
за по че те ак тив но сти.

- Раз лог за от по чи ња ње ра до ва на ком-

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ЗАМЈЕНА ЛЕЖАЈЕВА

Ш то се ти че ле жа је ва ге не ра то ра Шун дић нам је ка зао да је 
пре гле дом уста но вље но да је нео п ход но за ми је ни ти но-

вим по је дан ле жај на агре га ти ма бр. 4 и 6, а да је је дан број ле жа-
је ва са оста лих агре га та нео п ход но са ни ра ти по уоби ча је ним ме-
то да ма. По ње му, за мје на ле жа је ва по ста је ну жна ка да они из гу бе 
по треб не па ра ме тре скло па и ка да до ђе до по ре ме ћа ја у њи хо-
вом си сте му хла ђе ња или под ма зи ва ња што по ве ћа ва ри зик за 
си гур ност по го на, а он се из бје га ва уград њом но вих ле жа је ва.

Код че лич не обло ге тур бин ске ја ме 4Б, ме ђу тим, већ ду же 
вре ме на су уоче ни  не до ста ци и оште ће ње, па је ово го ди шњи 
ре монт, због свог про ду же ног тра ја ња, омо гу ћио за мје ну обло ге, 
чиме је спри је че но мо гу ће ве ће оште ће ње ко је би из и ски ва ло 
ду жи за стој агре га та ра да по прав ке и са на ци је.
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пен за ци о ном ба зе ну и ка на ли ма Зе та 1 и 2 
у овој го ди ни је ра сту ћа по тре ба кон зу ма и 
ци је на елек трич не енер ги је на свјет ском тр-
жи шту, ко је би се дје ли мич но амор ти зо ва ле 
до би ја њем до дат них ко ли чи на елек трич не 
енер ги је из ХЕ “Пе ру ћи ца” зна чај ним сма-
њи ва њем гу би та ка во де у ње ним до вод ним 
ор га ни ма, ка же Шун дић и до да је да је пред-
ви ђе но да се ра до ви на ком пен за ци о ном ба-
зе ну и ка на ли ма за вр ше у то ку ове и на ред не 
го ди не, а из во ђе ње ра до ва је, на кон јав ног 
огла ша ва ња, по вје ре но  фир ми “При мор је” 
из Ај дов шчи не (Сло ве ни ја). Њи хо ва укуп на 
ври јед но сти је 7,7 ми ли о на еура, а фи нан си-
ра ју се из сред ста ва ЕПЦГ.

А4

Ка да смо раз го ва ра ли са ди рек то ром 
Елек тра не, у то ку су би ли ра до ви на мон-
та жи хи дро ма шин ске и елек тро опре ме 
агре га та бр. 4. 

- Мон та жу хи дро ма шин ске и њој 
при па да ју ће елек тро опре ме из во ди ХЕ 
“Пе ру ћи ца” чи ме је на пра вље на зна чај на 
фи нан сиј ска уште да за ЕПЦГ, јер би из во-
ђе ње ова квих ра до ва од стра не не ке дру ге 
фир ме из и ски ва ло знат но ве ћа фи нан сиј-
ска сред ства од ових ко ја су рад ни ци ма 
ХЕ “Пе ру ћи ца” ис пла ће на кроз њи хо во 
ан га жо ва ње у про ду же ном рад ном вре ме-
ну, ка же Шун дић, док ра до ве на мон та жи 
елек тро опре ме агре га та из во ди фир ма 
“Ме зон” из Под го ри це као по ди зво ђач 
“Vo ith Si e mens”-а.

Та ко ђе је у то ку уво ђе ње тех нич ког 
си сте ма упра вља ња на ни воу агре га та и 
Елек тра не чи ме ће ХЕ “Пе ру ћи ца” по ди ћи 
ни во упра вља ња елек тра ном пре ма са вре-
ме ним по тре ба ма си сте ма.

- Оче ку је се да ра до ви на мон та жи 
опре ме агре га та бр. 4 бу ду за вр ше ни до 
кра ја ок то бра 2008. го ди не, ка да тре ба да 
усли је де ис пи ти ва ња “на хлад но” и на кон 
то га пу ње ње цје во во да, ис пи ти ва ње код 
пу ног цје во во да, пр во окре та ње и за вр шна 
ис пи ти ва ња, на кон ко јих ће агре гат би ти ста-
вљен у проб ни рад. Ако у то ку ис пи ти ва ња 
све про тек не у ре ду, оче ку је се по че так проб-
ног ра да у пр вој по ло во и ни но вем бра 2008. 
го ди не, ре као нам је Шун дић.

Инјекционе завјесе

Уз на ве де но он је на по ме нуо да је за ову 
го ди ну био је пла ни ран по че так ра до ва на са-
на ци ји дје ло ва ин јек ци о не за вје се аку му ла ци-
је Сла но и са на ци ја оште ће ња бра не Сла но. 
Ме ђу тим, на рас пи са но јав но над ме та ње ја ви-
ли су се по ну ђа чи чи ја је ври јед ност по ну да 
пре ва зи ла зи ла про ци је ње ни из нос, због че га 
је ко ми си ја за из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча 
од лу чи ла да се по сту пак јав не на бав ке по-
но ви. Пре ма то ме по че так ре а ли за ци је ових 
ак тив но сти оче ку је се то ком на ред не го ди не. 
Ина че, циљ ових ак тив но сти је сма њи ва ње гу-
би та ка во де из аку му ла ци је Сла но и на тај на-
чин по ве ћа ње про из вод ње ХЕ “Пе ру ћи ца”

Те ку ће ак тив но сти

О д ак тив но сти ко је су у то ку ди рек тор 
ХЕ „Пе ру ћи ца“ је на вео и оне ве за но за 

уград њу агре га та бр. 8 у ХЕ “Пе ру ћи ца”.
- Тре нут но је у то ку ре ви зи ја до ку мен та-

ци је за из ра ду, ис по ру ку и мон та жу елек тро 
и ма шин ске опре ме и из во ђе ње гра ђе виснких 
ра до ва за уград њу агре га та, чи ја је из ра да 
усли је ди ла на осно ву Сту ди је оправ да но сти 
уград ње осмог агре га та ко ја је по ка за ла пу ну 
оправ да ност ње го ве уград ње.

Оче ку је се да тен дер ска до ку мен та ци ја бу-
де ре ви до ва на и јав ни тен дер об ја вљен у то ку 
но вем бра 2008. го ди не, а циљ ове активности 
је повећање укупне снаге Електране са 307 на 
357,4 MW, затим повећање производње ел. 
енергије за око 20 GWh годишње, повећање 
флексибилности рада Електране и могућност 
пружања систгемских услуга као што су 

секундарна и терцијална регулација, те 
повећање сигурности рада јер агреагат бр. 8 
може да се третира и као резервни агрегат.

Ту је и иден ти фи ка ци ја имо ви не ХЕ “Пе-
ру ћи ца”, као и у оста лим дје ло ви ма Дру штва 
за ма шни по сао на ко јем од го ва ра ју ћа ко ми си-
ја ра ди већ ви ше мје се ци, а оче ку је се да бу де 
за вр ше на до кра ја 2008. го ди не, јер је иден ти-
фи ко ва на сва имо ви на, док је утвр ђи ва ње вла-
сни штва над њом оба вље но за око 80 од сто.

Неке од најважнијих 
будућих активности

О сим на ве де них про је ка та чи јом ре а ли-
за ци јом би се, ка же Шун дић, по сти гло 

зна чај но по ве ћа ње про из вод ње елек трич не 
енер ги је у ХЕ “Пе ру ћи ца”, има ју ћи у ви ду све 
из ра жај ни ји де фи цит ел. енер ги је за по тре-
бе цр но гор ског кон зу ма и ци је не елек трич не 
енер ги је на свјет ском тр жи шту, у ЕПЦГ се 
раз ми шља и о дру гим про јек тим на чи јом ре-
а ли за ци јом би до шло до зна чај ног по ве ћа ња 
про из вод ње ХЕ “Пе ру ћи ца”, а ти ме и до сма-
ње ња енер гет ског де фи ци та.

Од тих про је ка та, чи ја ре а ли за ци ја је вр ло 
из глед на, под од ре ђе ним усло ви ма он је на вео 
два: ко ри шће ње во да Ли ве ро вић ког је зе ра 

у уво ђе ње во да Зе те у Кру пац са по ве зи ва-
њем Круп ца и Сла ног.

Во де из аку му ла ци о ног је зе ра Ли ве ро ви-
ћи у ник шић кој Жу пи тре нут но се ко ри сте 
као тех но ло шке во де у про це су про из вод ње 
Же ље за ре. Оне се си сте мом од вод них ка на ла 
спро во де у рјеч на ко ри та Гра ча ни це и Би стри-
це, гдје се углав ном бес по врат но гу бе. По што 
се то де ша ва у ве ћем ди је лу го ди не, иде ја је да 
се у те во де, уз са гла сност Же ље за ре, за хва те 
и до ве ду до до вод них ор га на и да ље на тур би-
не ХЕ “Пе ру ћи ца”, гдје би се ис ко ри сти ле за 
про из вод њу до дат них ко ли чи на дра го цје них 
ки ло ват-са ти елек трич не енер ги је.

- Ре а ли за ци јом овог про јек та ни чим се не 
ре ме ти про из вод ни про цес Же ље за ре Ник-
шић, док би се у ХЕ “Пе ру ћи ца” до би ле до-
дат не ко ли чи не елек трич не енер ги је ко ја је 
све ску пља и за којом по стоји све ве ћа по тре-
ба, каже директор “Перућице” и додаје:

- Пре во ђе ње во да ри је ке Зе те у аку му ла ци-
ју Кру пац и по ве зи ва ње аку му ла ци ја Кру пац 
и Сла но је већ ду же вре ме на ак ту ел но. Пред-
ви ђа се уво ђе ње ди је ла во да ри је ке Зе те, ко ја 
се по ја вљу ју као ви шак и ко је се мо гу пре ра-
ди ти у ХЕ “Пе ру ћи ца”, у аку му ла ци ју Кру пац 
и да ље у аку му ла ци ју Сла но. Ти ме би се дио 
(ви шак) во да, ко је се бес по врат но из гу био у 
ре тен зи ји Вр тац, усмје рио у аку му ла ци је Кру-
пац и Сла но ко је су до вољ но во до др жи ве и на 
тај на чин са чу ва ле за упо тре бу у пе ри о ди ма 
ма њих па да ви на.

- На овај на чин би се по сти гло из рав на ва-
ње во да ри је ке Зе те и њи хо во оп ти мал но ко-
ри шће ње, што би у зна чај ној мје ри ути ца ло 
на по ве ћа ње про из вод ње елек трич не енер ги је 
у ХЕ “Пе ру ћи ца”.

Као што је већ ре че но за ре а ли за ци ју ова 
два про јек та по треб но је да се по стиг ну од-
ре ђе ни усло ви: за Про је кат ко ри шће ња во да 
аку му ла ци је Ли ве ро ви ћи по треб но је да Же-
ље за ра да са гла сност за њи хо во ко ри шће ње 
и да све ис ко ри шће не во де на кон упо тре бе 
усмје ри пре ма ко ри ту Гра ча ни це; за Про је кат 
уво ђе ња ди је ла во да ри је ке Зе те у аку му ла ци-
ју Кру пац и по ве зи ва ње аку му ла ци ја Кру пац 
и Сла но по треб но је да сту ди ја, чи ја је из ра да 
у то ку, не по ка же штет ни ути цај на жи вот ну 
сре ди ну и во до снаб ди је ва ње Ник ши ћа из По-
кло нач ких из во ра, ко је би про у зро ко ва ла ре а-
ли за ци ја овог про јек та.

Шундић је затим подсјетио да је у пла ну је 
и ре а ли за ци ја Про јек та II фа зе ре кон струк ци-
је и мо дер ни за ци је ХЕ “Пе ру ћи ца” ко ја под-
ра зу ми је ва: ре кон струк ци ју агре га та бр. 5,6 
и 7, ре кон струк ци ју опре ме у раз вод ним по-
стро је њи ма 110 kV и 220 kV, ре кон струк ци ју 
хи дро ма шин ске и елек тро опре ме об ја ка та у 
Ник шић ком по љу (опре ма за тва рач ни ца), ре-
кон струк ци ја и са на ци ја хи дро гра ђе вин ских 
обје ка та у Ник шић ком по љу и из град њу хи-
дро ло шких мјер них ста ни ца и уград ња опре-
ме за хи дро ло шка и хи дра у лич на мје ре ња на 
хи дро гра ђе вин ским објек ти ма.

- На ве де не ак тив но сти би ће ре а ли зо ва не 
на осно ву сту ди је ко ју ће из ра ди ти ода бра ни 
кон сул тант (фир ма “Ла ма јер” - Ње мач ка), а 
оче ку је се да ће ре а ли за ци ја Про јек та II фа зе 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је би ти за вр-
ше на у на ред них 3 - 4 го ди не, док се, пре ма 
гру бој про цје ни, тро шко ви ин ве сти ци ја  про-
цје њу ју на око 20.000 €, ре као нам је на кра ју 
Шће пан Шун дић, ди рек тор ХЕ Пе ру ћи ца.

Ж.Ћ.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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У скло пу ово го ди шњих ре монт них ра-
до ва  у ХЕ Пе ру ћи ца ра ђе на је и ре-

кон струк ци ја и са на ци ја хи дро гра ђе вин-
ских обје ка та од вод ног си сте ма ове  хи дро-
е лек тра не ко ја је под ра зу ми је ва ла из во ђе ње 
гра ђе вин ских ра до ва на ком пен за ци о ном 
ба зе ну и ка на ли ма Зе та 1 и Зе та 2, ин ве сти-
ци ју, ври јед ну 7,7 ми ли о на еура, реализује 
сло ве нач ко пред у зе ће „При мор је“ из Ај дов-
шчи не. 

На и ме, пре ма ри је чи ма мр Олге Ра-
ду ло вић и Драгана Шурбатовића, глав-
ни над зор ни ор га ни за гра ђе вин ске ра до-
ве на овим објек ти ма, са ко јима смо раз-
го ва ра ли сре ди ном сеп тем бра, у пе ри о ду 
ово го ди шње об у ста ве ра да Елек тра не (од 
4. ав гу ста до 11. сеп тем бра) из вр ше на је 
са на ци ја дна ком пен за ци о ног ба зе на и 
при пре ма под ло ге за уград њу фо ли је де-
бљи не 2,5 мм, што је пла ни ра но за сље де-
ћу го ди ну, ка да је пред ви ђен тро мје сеч ни 
за стој ХЕ.  

- У пе ри о ду об у ста ве про из вод ње за ову 
го ди ну из вр ше но је чи шће ње дна ба зе на и 
до во ђе ње по сте љи це на про јек то ва ну ко ту, 
од но сно ње на при пре ма за уград њу фо ли је, 
а ак тив но сти и да ље тра ју и тре нут но су у 
то ку ра до ви на над ви ше њу ком пен за ци о-
ног ба зе на, тј. из град ња ар ми ра но бе тон-
ског зи да, односно израда темеља АБ зида 
као и израда валобрана на компензационом 
базену, ка за ла је инж. Ра ду ло вић. Би ло је 
евидентирано 11 по но ра у компензационом 

базену ко је је тре-
ба ло за тво ри ти. 
Иначе, ако је са-
на ци ја ра ђе на 
1991. го ди не, ка-
да су би ли уго-
во ре ни сви ови 
ра до ви и ка да је 
дио њих и ре-
а ли зо ван, али 
су ак тив но сти 
пре ки ну те због 
санк ци ја и ра та 
на про сто ру бив-
ше Ју го сла ви је.

- По но ри су 
са ни ра ни, сход но 
тех нич ким рје-
ше њи ма из про-
јект не до ку мен-
та ци је, и ло ци ра-
ни  у ге о дет ским 
осно ва ма. Очи-
шћен је на нос и 
муљ и из вр ше на 
са на ци ја дна и то 
на на чин што су 
за до во ље не про-
јек то ва не ко те 
по сте љи це, од-
но сно дна ба зе-
на (601,80 мнм). 
Ти ме је омо гу-

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ХЕ ПЕ РУ ЋИ ЦА  РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ХИ ДРО ГРА ЂЕ ВИН СКИХ ОБЈЕ КА ТА ДО ВОД НОГ СИ СТЕ МА

У функцији повећања У функцији повећања 
производње ел. енергијепроизводње ел. енергије

Над ви ше њем ком пен за ци о ног ба зе на и са на ци јом овог 
хи дро е нер гет ског објек та и ка на ла Зе та 1 и Зе та 2 по ве ћа ће 
се про пу сна моћ до вод них ор га на си сте ма са 68 на 81 м3/с и 
сма њи ти гу би ци во де у ка на ли ма

Надзор: мр Олга Радуловић и Драган Шурбатовић

Замјена бетонске облоге у каналу Зета I

Уградња арматуре АБ зида на базену

Санирање дилатационих спојница на каналу Зета I
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ћен од вод во де пре-
ма оду шном ка на лу 
и ко та ма у ка на лу 
Зе та 1, на во ди мр 
Олга Ра ду ло ви ћ  
об ја шња ва ју ћи да 
је по ме ну та ко та, у 
ства ри, ис по што-
ва на по обо ду, док 
је ба зен ни ве ли сан 
и све ден пре ма за-
тва ра чу и оду шном 
ка на лу на 601,20 
мнм, ка ко је и про-
јек то ва но.  

-  Ра до ви су из-
ве де ни уград њом 
око 12.000 м3 гли-
не ног ма те ри ја ла 
ко ји је до во жен и 
ва љан у сло је ви ма, 
а овог пу та та ко-
ђе су за ми је ње не и 
бе тон ске кам па де, 
ма да не у оби му ко-
ји је ин ве сти тор од-
ре дио, јер из во ђач 
ни је био у мо гућ-
но сти да „ис пра ти“ 
та кав план. Ипак 
је за ми је ње но око 
500 м2 бе тон ске 
обло ге и из вр ше на 
са на ци ја, од но сно 
зап ти ва ње ди ла та-
ци о них спој ни ца 
ко је су би ле у ве о-
ма ло шем ста њу, а 
не ких ни је ни би ло. 
То ће до при ни је ти 
сма ње њу гу би та ка 
у до вод ном си сте-
му и спре ча ва њу 
оти ца ња во де, ка же 
она и до да је да сли-
је де ак тив но сти на 
зап ти ва њу те ре на 
иза бе тон ске обло-
ге, по што је во да 
на ру ши ла дре на-
жни слој иза кам-
па де ко ја, та ко ре ћи, 
са да не ма осло нац 
не го сто ји са ма од 
се бе.

У скло пу са на-
ци је, пр ви пут по-
сли је 1991. го ди не, 
ра ђе но је и ис пи ра-
ње дре на жног си-
сте ма у ка на ли ма 
Зе та1 и Зе та2, осим 
око 1700 м  ко је је 
би ло под во дом, та-
ко да му се ни је мо-
гло при ћи. Би ло је, 
ка ко je казалa нашa 

саговорницa, до ста му ља и не чи сто ће, али 
је из во ђач ра до ва, опре мљен са вре ме ном 
ма ши ном за ове на мје не, тај по сао ве о ма 
ефи ка сно од ра дио, та ко да дре на же до бро 
функ ци о ни шу. 

Ве за но за над ви ше ње ба зе на чи ји је за-
вр ше так пла ни ран за крај сеп тем бра, инж. 
Ра ду ло ви ћ је ка за ла да ће кру на ар ми ра-
но-бе тон ског зи да има ти про јек то ва ну 
ко ту од 604,55 мнм, чи ме ће се по ве ћа ти 
за пре ми на ком пен за ци о ног ба зе на, од но-
сно про пу сна спо соб ност до вод ног ка на ла 
Зе та 1 на ко јем је ура ђе но над ви ше ње за 
про ток од 81,2 м3/с. 

- Ина че, у Елек тро при вре ди  је ура ђе на 
про јект на до ку мен та ци ја за по ве ћа ње про-
пу сне спо соб но сти свих до вод них ор га на 
си сте ма са 68 на 81,2 м3/с, па је у ту свр-
ху већ из гра ђе но над ви ше ње ка на ла Зе та 1, 
док је ту нел ци је лом сво јом ду жи ном, од 
ула зне гра ђе ви не до цје во во да, из гра ђен 
та ко да мо же при хва ти ти то ли ки про ти цај, 
ка же она и до да је да ће се из град њом над-
ви ше ња ба зе на, ка на ла Зе та 1 и ка на ла Зе та 
2 за вр ши ти пр ва фа за мо дер ни за ци је, док 
ће дру га фа за об у хва ти ти из град њу над ви-
ше ња на пре о ста ла два ка на ла: Опа чи ца и 
Мо шта ни ца, а све у ци љу да се по ве ћа про-
ти цај у си сте му и сма ње гу би ци во де, ка-
ко у ка на ли ма, та ко и у ба зе ну, об ја шња ва 
инж. мр Олга Ра ду ло ви ћ. 

Пре ма ње ним ри је чи ма, пред ви ђе но је 
и да се ура ди про ши ре ње про фи ла чво ри-
шта ис пред ула зне гра ђе ви не у ди је лу пред 
ба зе ном, да би, пре ма хи дра у лич ним про ра-
чу ни ма и ма те ма тич ким мо де ли ма,  мо гао 
да из др жи про ток во де од 81,2 м3/с и да бр-
зи не ко је се по ја вљу ју при том про то ку не 
би на ру ши ле бе тон ску кон струк ци ју. За то, 
до да је инж. Ра ду ло вић, та ко ђе по сто ји тех-
нич ко рје ше ње још из 1991. го ди не, ма да се 
у не ким де та љи ма мо ра ино ви ра ти, а ак тив-
но сти ће по че ти сље де ће го ди не.

Пла ни ра но је да се та да оба ви и уград-
ња фо ли је у ба зен ко ја об у хва та ис пи ти ва ње 
варова и уграђивање фолије.  

Фо ли ја ће, ина че, ка ко је об ја сни ла на ша 
са го вор ни ца, по обо ду на си па би ти гру ба са 
обје стра не, а по са мом дну гру ба стра на фо-
ли је ће, због бо љег на ли је га ња на по сте љи-
цу, би ти до зе мље, а глат ка ће се на ла зи ти 
до во де. Она се ина че, ис по ру чу је у рол на ма 
ко је се ва ре, та ко да ће за стир ка би ти је дин-
стве на на ци је лом ба зе ну од око 120 хи ља да 
м2, а об у хва ти ће и оду шни ка нал, од но сно 
спој са ка на лом Зе та 1, ка же инж. Ра ду ло-
ви ћ и до да је:

- У тех нич ком рје ше њу је пред ви ђе но 
по ста вља ње аера ци о них ци је ви на 60 ме та ра 
попречно по сте љи ци дна ба зе на, ко је про ла-
зе кроз кру ну на си па, а и са ма фо ли ја ће по 
дну има ти сво је отво ре, та ко да ће се на тај 
на чин вр ши ти озра чи ва ње ба зе на, тј. осло ба-
ђа ње за ро бље ног ва зду ха у под зе мљу и по-
но ри ма, ре кла је на кра ју мр Олга Ра ду ло вић, 
главни надзорни орган.

Б.М. 

Надвишење базена

Замјена бетонске облоге у каналу Зета I 

О. Радуловић и М. Симанић са извођачима радова

Припрема спојница за санацију
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Ј у би лар ни, 15. Фе сти вал ин фор ма тич ких 
до стиг ну ћа-ИН ФО ФЕСТ, под сло га ном 

„Струк ту ра успје ха“, одр жан је у Бу дви по-
сљед ње не дје ље сеп тем бра (28.09.-04.10.). 
Као и сви до са да шњи, и овај је ор га ни зо-
ван од стра не Се кре та ри ја та за раз вој Цр-
не Го ре и кон сул тант ске ком па ни је „Би знис 
линк“ из Бе о гра да.

Овај вр хун ски ин фор ма тич ки до га ђај, 
ко ји је при ли ка за раз мје ну ис ку ста ва, зна-
ња и сти ца ње но вих кон та ка та, 1993. го ди не 
про гла шен је ма ни фе ста ци јом од др жав ног 
зна ча ја.

Са ICT до по ве ћа ња 
про дук тив но сти и ефи ка сности
 

О тва ра ју ћи у име Ор га ни за ци о ног од-
бо ра и Вла де ЦГ овај, по мно ги ма, 

нај зна чај ни ји ИЦТ до га ђај у ре ги о ну, са 
пет на е сто го ди шњом тра ди ци јом и ре но ме-
ом ога ни за ци о но пре ци зне, про грам ски са-

др жај не и до бро про фи ли са не ма ни фе ста-
ци је, Ду шан Си мо но вић, се кре тар Се кре-
та ри ја та за раз вој је ка зао да ИН ФО ФЕСТ 
оку пља нај ве ћа и нај моћ ни ја име на у ин-
фор ма тич кој ин ду стри ји, али и пер спек тив-
не фир ме ко је су се за јед но са њим раз ви-
ја ле и упра во на овом фе сти ва лу скло пи ле 
сво је пр ве ве ли ке по сло ве.

- Сва мо дер на дру штва су се раз ви ла 
или се раз ви ја ју у дру штва зна ња, гдје глав-
ну уло гу игра ју ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о не тех но ло ги је и да нас ви ше ни је пи та-
ње да ли ће се и Цр на Го ра кре та ти у том 
прав цу, од но сно ко ри сти ти ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је као по моћ у по ве ћа њу про дук-
тив но сти и ефи ка сно сти, већ на ко ји на чин 
ће се укљу чи ти у гру пу да нас ин фор ма тич-
ки нај ра зви је ни јих мо дер них др жа ва Евро-
пе и сви је та, ка зао је Си мо но вић и до дао;

- ИН ФО ФЕСТ је свих ових го ди-
на знао да ода бе ре оно нај вред ни је, да 
усмје ри та мо гдје се тре ба за пу ти ти, да 

ЈУ БИ ЛАР НИ, 15. ИН ФО ФЕСТ  БУ ДВА 2008.

Врхунски ин фор ма тич ки 
до га ђај у региону

Већ 15 го ди на Фе сти вал у Бу дви оку пља сва зна чај ни ја ICT 
име на из зе мље и сви је та, ре но ми ра не ме ђу на род не екс пер те, 
ауто ре струч них ра до ва из ове обла сти и кључ не ко ри сни ке ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја

К а да не ко до-
би је пре ми ју 

у лу триј ској игри, 
не мо же мо ре-
ћи да је по сти гао 
успјех. На и ме, без 
об зи ра на сјај не 
по сље ди це по до-
бит ни ка, ипак се 
ра ди о слу чај но-
сти. Код ига ра на 
сре ћу, до вољ но је 
да иза бе ре те лу триј ску ком би на ци ју и да че ка те 
сво ју срећ ну зви је зду.

Успјех је, ипак, мно го сло же ни ја ка те го ри ја. 
Успјех под ра зу мје ва до сти за ње про јек то ва ног 
ци ља ор га ни зо ва ним и свје сним дје ло ва њем, са 
мак си мал но мо гу ћим ума ње њем ути ца ја не по-
вољ них окол но сти. Ка да је ри јеч о ин фор ма ци-
о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, чи ни се 
да је циљ при лич но ла ко де фи ни са ти: у нај ве ћем 
сте пе ну ис ко ри сти ти мо гућ но сти ко је ИЦ тех но-
ло ги је пру жа ју, у сва ко днев ном жи во ту, по слу, 
обра зо ва њу, ко му ни ка ци ји са дру ги ма. Дје лу је 
при лич но јед но став но, по себ но ако се има у ви ду 
да су дру ги, раз ви је ни ји од нас, тај циљ у до број 
мје ри ма те ри ја ли зо ва ли и да су спрем ни да нам 
сво је зна ње и ис ку ство ста ве на рас по ла га ње. 

Та при вид на јед но став ност ова квог ци ља 
је, за пра во, основ ни про блем ка да на мје ра ва мо 
да, уз по моћ ИЦТ, пре ско чи мо не ко ли ко раз вој-
них сте пе ни ца и да “ухва ти мо при кљу чак”. Са мо 
се три ви јал не при мје не ра чу на ра мо гу про сто 
пре са ди ти из јед ног у дру ги ам би јент. Озбиљ на 
и ор га ни зо ва на из град ња оног што че сто зо ве-
мо „ин фор ма тич ко дру штво”, не мо же по чи ва ти 
на про стом пре у зи ма њу оног што је ура ђе но у 
Ир ској, Швед ској или Ка на ди. Сва ки ам би јент 
има свој спе ци фи кум ко ји се не сми је за не ма-
ри ти, иако де фи ни са ни циљ има спо ља шњу 
уни вер зал ност.

Због то га, од мах по утвр ђи ва њу ци ља, мо ра-
мо па жљи во од ре ди ти струк ту ру ко ја ће ре ал но, 
ра ци о нал но и са »но га ма на зе мљи«, отво ри ти 
шан су да циљ до стиг не мо, од но сно, да се успјех 
оства ри.

Украт ко - го во ри мо о струк ту ри успје ха. 
Ин фо фест пре тен ду је да бу де мје сто на ко ме 

ће мо, спо зна ју ћи но ва тех но ло шка до стиг ну ћа, 
раз мје њу ју ћи ис ку ства и пра те ће гло бал не ICT 
трен до ве, тра жи ти пу те ве ка успје ху. Ин фо фест 
је, да кле, уви јек на сто јао да ин тер ак ци је уну тар 
ICT-есна фа, али и ре ла ци је стру ке са окру же-
њем, бу ду та кве да, при мје ре но на шем по тен-
ци ја лу, бр же утвр ди мо што тре ба да чи ни на шу 
струк ту ру успје ха. 

За то, учи ни мо да ју би лар ни XV Фе сти вал ин-
фор ма тич ких до стиг ну ћа бу де дио та кве струк ту ре.

УВОД НА РИ ЈЕЧ ДИ РЕК ТО РА 
ФЕСТА МИ ЛА НА МР ВА ЉЕ ВИ ЋА

СТРУК ТУ РА 
УСПЈЕ ХА

 Са отварања Инфофеста

ФЕСТИВАЛИ
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ФЕСТИВАЛИ

по мог не ра зу ми је ва њу све га оно га што 
со бом но си мо дер но до ба. За то ду бо ко 
вје ру јем да је сли чан ути цај имао и на 
дру ге др жа ве у ре ги о ну, на шта смо сви 
ми ко ји ра ди мо на ор га ни за ци ји Фе сти-

ва ла из у зет но по но сни. Због то га ће фе-
сти вал ски да ни, као и го ди не пред на ма, 
про ти ца ти у ја ча њу „Струк ту ре успје ха“, 
ре као је Си мо но вић.

У име гра да до ма ћи на при сут не је по-
здра вио Ла зар Ра ђе но вић, пот пред сјед-
ник оп шти не Бу два, ко ји је апо стро фи рао 
зна чај ИН ФО ФЕСТ-а за ову ту ри стич ку 
ме тро по лу. 

- Овај Фе сти вал је мо дел са вре ме ног 
кон гре сног оку пља ња ко је је иза шло из 
стан дард них кли шеа и кон гре сних са ла и 
чи тав град ин кор по ри ра ло у свој фе сти вал-
ски дух.Због то га се  сви Бу два ни осје ћа ју 
ди је лом ИН ФО ФЕСТ-а и са ра до шћу ис че-
ку ју крај сеп тем бра и но во дру же ње-ре као 
је пот пред сјед ник Ра ђе но вић.

Отва ра њу Инфо фе ста у ли је пом бу-
дван ском ам би јен ту су, по ред уче сни ка 
овог зна чај ног до га ђа ја, при су ство ва ли и 
ми ни стар за еко ном ски раз вој Бра ни мир 
Гво зде но вић, ми ни стар ту ри зма Пре драг 
Не не зић, ди рек тор Фе сти ва ла Ми лан Мр-
ва ље вић и дру ги углед ни го сти из зе мље и 
ино стран ства.

Уче шће тех но ло шких ги га на та

О ве го ди не у про гра му је уче ство ва ло 
47 ком па ни ја, а зва нич ни ИН ФО ФЕСТ 

са др жа ји од ви ја ли су се кроз не ко ли ко раз-
ли чи тих про грам ских фор ми; ком па ниј ска 
из ло жба, про мо ци о не и струч не пре зен та ци-
је, аутор ски ра до ви, окру гли сто ло ви, те мат-
ске кон фе рен ци је, панeл-рас пра ве...

Уче сни ци Фе сти ва ла  би ли су у при ли-
ци да кроз ви ше те мат ских се си ја чу ју број-
не аутор ске ра до ве еми нент них струч ња ка 
из ове области и при су ству ју ком па ниј ским 

на сту пи ма и пре зен та ци ја ма тех но ло шких 
ги га на та.

Ве ли ко ин те ре со ва ње вла да ло је за 
пред ста вља ње екс клу зив них уче сни ка: 
МФЦ „Ми кро ко мерц“, “Ин фор ма ти ка Мон-

те не гро”, “Са га”, “Cardinfo Montenegro”, 
“Чи ком”, “Ди гит Мон те не гро”, По шта Цр-
не Го ре, “Т-Com” и “Alcatel-Lucent”.

Сво је мо гућ но сти и раз вој не пла но ве 
на ИН ФО ФЕСТ-у су пред ста ви ли и уче-
сни ци са спе ци јал ним ста ту сом: Microsoft, 
Енер го про јект-Енер го да та, Asseco SEE, 
Про мон те, IBM, Ericsson Ни ко ла Те сла, 
SBS, SRC си стем ске ин те гра ци је, М:ТЕЛ и  
Cisko Systems.

У функ ци о нал ној фе сти вал ској фор-
ми- ин фо фест из ло жба сво је из ло жбе-
не про сто ре у хо те лу Мо грен има ли су 
По шта Цр не Го ре, Енер го про јект-Енер-
го да та, E-smart Systems и За вод за за-
по шља ва ње Цр не Го ре, а на из ло жбе ној 
по став ци у Ава ли пред ста ви ли су се: Са-
га, МФЦ „Ми кро ко мерц“, Ин фор ма ти ка 
Мон те не гро, Чи ком, Ди гит Мон те не гро, 
Цр но гор ски Те ле ком и М:ТЕЛ.

На ста вља ју ћи ше сто го ди шњу тра ди-
ци ју, Аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је је на 
15. Фе сти ва лу ор га ни зо ва ла Кон фе рен ци ју 
те ле ко му ни ка ци о них ре гу ла то ра ре ги о на, 
ко ја је као цен трал ни фе сти вал ски ин тер-
на ци о нал ни са др жај омо гу ћи ла не по сред ну 
ко му ни ка ци ју и раз мје ну ис ку ста ва пред-
став ни ка ре гу ла тор них ти је ла, ре сор них 
ми ни стар ста ва и ре ле вант них ин сти ту ци ја 
из зе ма ља из окру же ња. 

Кон фе рен ци ја је, та ко ђе, би ла по вод да 
Фе сти вал уго сти Ха ме ди на Ту реа, пред-
сјед ни ка Свјет ске те ле ко му ни ка ци о не уни је 
ко ји је овом при ли ком  ка зао да је те ма Кон-
фе рен ци је и углед ко ји она ужи ва основ ни 
мо тив ње го вог до ла ска у Бу дву, али да зна 
и за укуп ну ми си ју ко ју ИН ФО ФЕСТ има у 
раз во ју ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја у ре ги о ну:

- Ре но ме овог ИЦТ до га ђа ја на ди ла зи 
ре ги о нал не окви ре и си гур но спа да у из у-
зет но зна чај не и те мат ски до бро про фи ли-
са не ма ни фе ста ци је о но вим тех но ло шким 
мо гућ но сти ма, ре као је Ту ре.

Ути сак је да је ИН ФО ФЕСТ за до во-
љио сво ју ко мер ци јал ну ми си ју и да су 
ком па ни је уче сни це ра ци о нал но и ефи-

ка сно пред ста ви ле сво је ре зул та те и по-
ну ду струч ној јав но сти, али не са мо то, 
Фе сти вал је ис пу нио и сво ју еду ка тив ну 
ми си ју, тј. омо гу ћио је бо ље ра зу ми је ва-
ње пој ма ин фор ма ци о ног дру штва, упо-
зна ва ње са но ви на ма и трен до ви ма у ICT 
сек то ру и про ду бљи ва ње ме ђу соб не са-
рад ње, од но сно ус по ста вља ње но вих по-
слов них кон та ка та.

Оливера Лаковић, Бранка Мићовић, Наташа Павићевић, Војка Ћаласан и Вера Каљевић

УСПЈЕ ШНА 
РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

FMIS У ЕПЦГ

У окви ру пред-
ста вља ња по-

слов них и тех но-
ло шких но во сти 
аме рич ке ком па-
ни је ORACLE ко ја 
је во де ћи ис по-
ру чи лац си сте ма 
за упра вља ње 
ин фор ма ци ја ма 
и но си лац раз-
во ја ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у сви-
је ту, ЕПЦГ је, на њи хов по зив, пред ста-
ви ла свој ФМИС (Financial Menagemente 
Information System), ба зи ран на ORACLE-
овом рје ше њу – e-Business-Suite 11i.

У кон гре сној Са ли хо те ла Ава ла јед но 
до нај бо љих софт вер ских ERP (Enterprise 
Recurce Planning) рје ше ња, a ко је је им-
пле мен ти ра но у Елек тро при вре ди,  
пред ста вио је Иван Ша ра но вић, во де ћи 
про јек тант за ФМИС, на во де ћи ка рак те-
ри сти ке и па ра ме тре про јек та FMIS ЕПЦГ, 
ко ји је је дан од нај ве ћих и по оцје ни ком-
па ни је Орац ле, нај бо ље ре а ли зо ва них 
про је ка та, ба зи ра них на по ме ну том рје-
ше њу. 

У пре зен та ци ји под на зи вом „FMIS 
ЕПЦГ  у скло пу Орац ле и Миц ро софт 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја“ пред ста-
вље ни су сви ре ле вант ни по да ци о ре а-
ли за ци ји овог про јек та и пра те ћим про-
бле ми ма, а  та ко ђе и на чи ни, по ступ ци и 
ме то до ло ги је уво ђе ња и им пле мен та ци је  
и Oracle и Microsoft рје ше ња на ко ји ма је 
ба зи ран ФМИС ЕПЦГ. По том су при ка за ни 
бу ду ћи прав ци раз во ја, ка ко у ци љу про-
ши ре ња и по ве ћа ња функ ци о нал но сти, 
та ко и у по гле ду ин те гра ци је са дру гим IT 
си сте ми ма у Елек тро при вре ди.
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В е за но за на ступ Елек тро при вре де на 
ово го ди шњем ИН ФО ФЕСТ-у, од но сно 

пре зен та ци ју ФМИС ЕПЦГ ко ја је са др жа-
ла по дат ке о им пле мен та ци ји овог  про јек та, 
ба зи ра ног на ОРАЦ ЛЕ рје ше њу е-Бу си несс-
Су и те 11и, На та ша Па ви ће вић, во де ћи 
про јек тант за ФМИС и глав ни ин же њер за 
ИТ у Про из вод њи је из ни-
је ла ми шље ње да на раст 
пред у зе ћа и успје шност 
по сло ва ња у ве ли кој мје ри 
ути че оп ти ми зо ва ње по-
слов них про це са.

- Кључ ни фак тор успје-
ха  су пот пу на рје ше ња ко-
ја за у зи ма ју ва жно мје сто 
у по ста вља њу по слов них 
про це са чи ји је циљ ефи-
ка сни је по сло ва ње и ве ћа 
про дук тив ност. Са вре ме ни 
ЕРП (Ен тер при се Ре со ур се 
План нинг) су рје ше ња ко-
ја пред у зе ћи ма омо гу ћа ва ју 
брз од зив и рад са куп ци ма, до ба вља чи ма и 
по слов ним парт не ри ма на гло бал ном тр жи-
шту пу тем ин тер не та, би ло кад и би ло гдје, 
ка за ла је инж. Па ви ће вић.      

Об ја шња ва ју ћи ОРАЦ ЛЕ рје ше ње е-Бу-
си несс-Су и те 11и она је ис та кла  да је то 
ин те гри са но по слов но рје ше ње кла се ЕРП 
ко је об је ди њу је у јед ну цје ли ну и ауто ма-
ти зу је све по је ди нач не по слов не про це се и 
ин фор ма ци је, омо гу ћа ва бо љи и бр жи увид 
у не ке сег мен те по сло ва ња ком па ни је, као и 
ефи ка сно пра ће ње и кон тро лу на свим ни-
во и ма, што за со бом по вла чи оп ти ми за ци ју 
рад них мје ста, сма ње ње тро шко ва и по ве ћа-
ње до би ти.

- Цен тар за ИЦТ ЕПЦГ је од по чет ка 
фи нан сиј ске 2007. го ди не по чео им пле мен-
та ци ју но вог ФМИС си сте ма ба зи ра ног на 
Орац ле и Миц ро софт тех но ло ги ја ма, чи ју 
осно ву чи не е-Бус си нес-Су и те 11и на Орац-
ле ДБ-у 10 г. Си стем је ба зи ран на 9 сер вер-
ских ин стан ци (сер ве ри Ди рек ци је Про из-
вод ње, ХЕ Пи ва, ХЕ Пе ру ћи ца, ТЕ Пље вља, 
Ди стри бу ци је, Снаб ди је ва ња, Елек тро пре-
но са, Елек тро град ње и Дирк ци је Дру штва) 
а ко ри сти их око 300 ко ри сни ка на пре ко 30 
ло ка ци ја у Цр ној Го ри ко је су по ве за не пре-

ко Т-Цом ко му ни ка ци о ног сер ви са МИП-
Нет, та ко да сва ки ко ри сник,  у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма, мо же да са би ло ко је 
ло ка ци је при сту пи по да ци ма, а то је јед на од 
ве ли ких пред но сти овог си сте ма у од но су на 
оно што је до са да ко ри шће но у Елек тро при-
вре ди, об ја шња ва Па ви ће ви ће ва до да ју ћи да 

се им пле мен ти ра ју сље де ћи 
мо ду ли: ГЛ-Ге не рал Лед гер 
(Глав на књи га), АП-Ац цо унтс 
Паyабле (Куп ци), АР-Ац цо-
унтс Ре це и ва бле (До ба вља чи), 
ИНВ-Ин вен торy (Ма га цин ско 
по сло ва ње), ФА-Фиxед Ас-
сетс (Основ на сред ства) и PO-
Pur cha se Or der (На бав ка), док 
се им пле мен та ци ја још два 
мо ду ла-ЦМ-Цасх Ма наг мент 
(Упра вља ње го то ви ном) и PC-
Pro ject Co sting (Упра вља ње 
про јек ти ма) - пла ни ра до кра-
ја 2008. Го ди не. За мо дул HR-
Hu man Re so ur ces (Упра вља ње 

ка дро ви ма) ку пљен је са мо тре нинг.
На та ша Па ви ће вић је да ље на ве ла да 

Ди рек ци ја Про из вод ње кон со ли ду је по дат-
ке са сер ве ра елек тра на и та ко ђе има сво ја 
књи же ња, док Ди рек ци ја Дру штва кон со ли-
ду је по дат ке за уку пан би ланс Пред у зе ћа, 
те да се сље де ће го ди не пла ни ра ку по ви на 
Би линг си сте ма ко ји ће се та ко ђе уве за ти у 
ФМИС и да је, та ко ђе, по че ла им пле мен та-
ци ја ТИС си сте ма у ХЕ Пе ру ћи ца ко ји већ 
са др жи по треб не еле мен те за по ве зи ва ње са 
ФМИС-ом.

- Ово је огро ман по сао ко ји зах ти је ва ве-
ли ки број струч них ка дро ва и ИЦТ ЕПЦГ, 
на че лу са Стан ком Вуј ко ви ћем ко ји је во ђа 
про јек та им пле мен та ци је ФМИС, укљу чио 
је све ка дро ве Цен тра на овим по сло ви ма, а 
пре ла ском Ран ка Во ји но ви ћа на мје сто из-
вр шног ди рек то ра Елек тро при вре де на ста ла 
је ве ли ка пра зни на у ре до ви ма оних ко ји су 
упра вља ли им пле мен та ци јом овог про јек та, 
ре кла је инж. Па ви ће вић и до да ла да су, осим 
ње, у еки пи још Иван Ша ра но вић, Ве ра 
Кља је вић, Ле ла Вра чар, Вој ка Ћа ла сан и 
Не бој ша Шту ра но вић ко ји су за ду же ни за 
софт вер ски дио, док је за си стем ски над ле-
жан Или ја Пе ро ше вић и ње го ва еки па. Све 

рад не ста ни це су при пре ми ли и по ста ви ли по 
те ре ну Мар ко Во ји чић, Де јан Да мја но вић 
и Ан тон Ра до њић.

- За ус по ста вља ње си гур но сног окру же-
ња, за што је за ду жен Зо ран Ра ду ло вић, ко ри-
шће не су нај но ви је Миц ро софт тех но ло ги-
је:Wиндоwс 2003 Ац ти ве Ди рец то ри (АД), 
Wиндоwс Сер вер Уп да те Сер ви цес окру же-
ње за ауто мат ски патцх ма на ге мент, сви ко-
ри сни ци и ра чу на ри ФМИС-а ко ји ра де под 
Wиндоwс XП опе ра тив ним си сте мом укљу че-
ни су у АД и АВ рје ше ње, ка же Па ви ће вић.

Што се ти че тре нут ног ста ња про јек та, 
она је ре кла да су у функ ци ји све ин стан це и 
да је об ра да по да та ка за 2007. по слов ну го-
ди ну успје шно за вр ше на, док је у то ку об ра-
да по да та ка из ове го ди не.

- На ни воу свих ин стан ци им пле мен-
ти ра не су но ве ад ми ни стра тив не и без бје-
до но сне про це ду ре и сер ви си, а та ко ђе је 
уна при је ђен  Ре пор тинг Субсyстем са XМЛ 
Пу блис хер-ом и у упо тре би су но ве функ-
ци о нал но сти по свим ак тив ним мо ду ли ма, 
та ко да смо све ви ше у мо гућ но сти да са ми 
оба вља мо по сло ве, ве за но за ФМИС, об ја-
сни ла је она до да ју ћи да се то ком им пле-
мен та ци је овог про јек та на и ла зи ло на мно го 
про бле ма ко ји су у хо ду рје ша ва ни, а је дан 
од нај ве ћих је ре струк ту ри ра ње ЕПЦГ (од-
ре ђе ни по слов ни про це си се пе ри о дич но 
ре ди зај ни ра ју, на ја вље но вла снич ко и ор га-
ни за ци о но пре струк ту ри ра ње, до ка пи та ли-
за ци ја, ре ги о на ли за ци ја...), као и ма ли број 
кључ них ИТ ка дро ва ко ји исто вре ме но ра де 
одр жа ва ње већ им пле мен ти ра них мо ду ла и 
уво ђе ње но вих функ ци о нал но сти и им пле-
мен та ци ју но вих мо ду ла, те до дат не обу ке 
крај њих ко ри сни ка и спе ци фич не ко рек ци је 
об ра де по да та ка. 

- Про бле ма у им пле мен та ци ји има и код 
крај њих ко ри сни ка ко ји па ра лел но ра де са 
ста рим и но вим си сте мом, а ве ли ки про блем 
пред ста вља и одр жа ва ње ши фрар ни ка ко је та-
ко ђе ра де за по сле ни у ИЦТ, ка за ла је Ра ду ло-
ви ће ва за кљу ћив ши да су, ипак, је ди ни у окру-
же њу успје ли да овај по сао успје шно за вр ше, 
због че га су и по зва ни да на ИН ФО ФЕСТ-у 
бу ду го сти ком па ни је Орац ле као њи хо ва из у-
зет на ре фе рен ца на овим про сто ри ма.

Б.М.

ФЕСТИВАЛИ

Наташа Павићевић

ОП ТИ МИ ЗО ВА ЊЕ ПО СЛОВ НИХ ПРО ЦЕ СА ОП ТИ МИ ЗО ВА ЊЕ ПО СЛОВ НИХ ПРО ЦЕ СА 
ПО ЗИ ТИВ НО УТИ ЧЕ НА РАЗ ВОЈ ПРЕД У ЗЕ ЋАПО ЗИ ТИВ НО УТИ ЧЕ НА РАЗ ВОЈ ПРЕД У ЗЕ ЋА
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САВЈЕТОВАЊА

У Вр њач кој ба њи је од 30. сеп тем бра до 
03. ок то бра ове го ди не одр жа но Ше-

сто сва је то ва ње о елек тро ди стри бу тив ним 
мре жа ма Ср би је, ко је је ор га ни зо вао CIRED 
ко ми тет Ср би је у са рад њи са цр но гор ским 
CIRED ко ми те том.

На ово го ди шњем са вје то ва њу уче ство-
ва ло је пре ко 750 струч ња ка за ди стри бу ци-
ју елек трич не енер ги је и по слов них љу ди из 
Ср би је, Цр не Го ре, Ру му ни је, Ма ке до ни је и 
дру гих зе ма ља ре ги о на.

По ред Пе тра Шкун дри ћа, ми ни стра 

ру дар ства и енер ге ти ке у Вла ди Ср би је, ко-
ји је отво рио са вје то ва ње, уче сни ке овог 
струч ног ску па су по здра ви ли пред став ни ци 
ко ми те та CIRED  из Ру му ни је и Че шке, а у 
име ЕПЦГ као ве ли ког спон зо ра, Ми ро слав 
Вук че вић, ди рек тор ФЦ Ди стри бу ци ја.

Упо зна ва ње са 
нај но ви јим до стиг ну ћи ма

П од сје тив ши да је са вје то ва ње ЦИ РЕД-а 
при ли ка за упо зна ва ње са нај но ви јим 

до стиг ну ћи ма и нај бо љом прак сом у тех-
но ло ги ји и упра вља њу тех нич ком стра ном 
елек тро ди стри бу ци је, Ми ро слав Вук че вић је 
ка зао да је Цр на Го ра 26. апри ла про шле го-
ди не при сту пи ла ме ђу на род ној ор га ни за ци-
ји CIRED  и осно ва ла цр но гор ски ко ми тет, 
што је за ФЦ Ди стри бу ци ја, са око 1400 за-
по сле них, у окви ру ко је по сто ји Ди рек ци ја и 
16 ло кал них елек тро ди стри бу ци ја, зна ча јан 
ис ко рак у ме ђу на род ној струч ној са рад њи. 

- ЕПЦГ и ФЦ Ди стри бу ци ја на ла зе се 
пред ве ли ким иза зо ви ма јер се у Цр ној Го ри 

од ви ја убр зан раз вој, 
по себ но у обла сти из-
град ње ве ли ких ту ри-
стич ких и по слов них 
цен та ра, и број них 
стам бе них обје ка та 
ко ји се без убр за ног 
раз во ја ди стри бу тив не 
мре же не мо гу при-
кљу чи ти на по сто је ћу 
мре жу, због че га је нео п ход но да се у на ред-
них 20 го ди на уло жи око 500 ми ли о на еура у 

ње ну об но ву и раз вој 
но вог ди стри бу тив-
ног си сте ма, ка зао је 
Вук че вић до да ју ћи 
да је, по ред фи нан-
сиј ских сред ста ва, за 
им пле мен та ци ју ових 
про је ка та нео п хо дан 
ви со ко стру чан ка дар 
пред ко јим је ве ли-
ка од го вор ност, та ко 
да и на овом са вје-
то ва њу цр но гор ски 
струч ња ци тре ба да 
ак тив но уче ству ју и 
раз мје ном ис ку ста-
ва и ин фор ма ци ја са 

оста лим уче сни ци ма обо га те сво је зна ње.
CIRED је, да под сје ти мо, во де ћа ме ђу-

на род на ор га ни за ци ја у обла сти тех ни ке ди-
стри бу ци је елек трич не 
енер ги је, са сје ди штем 
у бел гиј ској пре сто ни-
ци Бри се лу, ко ја дје лу-
је 40 го ди на и оку пља 
пре ко 30 зе ма ља чла-
ни ца из ци је лог сви-
је та. 

По ред раз мје не 
ин фор ма ци ја, зна ња 
и ис ку ства у обла сти 
ди стри бу ци је ел. енер-
ги је из ме ђу елек тро-
ди стри бу тив них ком-
па ни ја, про из во ђа ча 
опре ме за елек тро ди-
стри бу ци ју, на уч них 
ин сти ту та, уни вер зи те та и ве ли ких по тро-
ша ча, у основ не ак тив но сти CIRED-а та ко ђе 
спа да ју уна пре ђе ње зна ња и уса вр ша ва ње 
ел. ин же ње ра, упо зна ва ње и уво ђе ње но вих 
тех но ло шких до стиг ну ћа из ове обла сти и 

тран сфер зна ња и ис ку ста ва пре ма зе мља ма 
у ре ги о ну. Циљ је да се оку пе сви уче сни ци у 
спе ци фич ној дје лат но сти као што је ди стри-
бу ци ја елек трич не енер ги је, ко ји су сво ју по-
слов ну, струч ну и на уч ну ак тив ност ве за ли 
за ову област у нај ши рем сми слу, ка ко би за-
јед но оства ри ли што бо љу са рад њу и пра ти-
ли нај но ви је прав це раз во ја CIRED -а. 

Ви сок ни во струч них ра до ва и 
ди ску си ја

Н а ово го ди шњем са вје то ва њу, ко јем 
је при су ство ва ло око 40 струч ња ка 

из Цр не Го ре, за по тре бе струч ног ра да, по 
обла сти ма од по себ ног и ак ту ел ног ин те ре-
са за ди стри бу ци ју ел. енер ги је у ре ги о ну, 
фор ми ра но је шест струч них ко ми си ја: СТК 
1 „Елек тро ди стри бу тив на по стро је ња и 
во до ви“, СТК 2 „Ква ли тет елек трич не 
енер ги је у елек тро ди стри бу тив ним си сте-
ми ма“, СТК 3 „Екс пло а та ци ја елек тро ди-

стри бу тив них мре жа“, СТК4 „За шти та и 
упра вља ње елек тро ди стри бу тив ним мре-
жа ма“, СТК 5 „Де ре гу ла ци ја, тр жи ште и 
ефи ка сно ко ри шће ње ел. енер ги је“ и СТК 
6 „Пла ни ра ње и раз вој елекктро ди стри-

САВЈЕТОВАЊА

ШЕ СТО СА ВЈЕ ТОВ ЊЕ О ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ТИВ НИМ МРЕ ЖА МА 
СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ  CIRED ВР ЊАЧ КА БА ЊА 2008.

При ли ка за раз мје ну ис ку ста ваПри ли ка за раз мје ну ис ку ста ва
Нај зна чај ни ји скуп из обла сти ди стри бу ци је елек трич не енер-

ги је оку пио око 750 струч ња ка за елек тро ди стри бу тив не мре же из 
Ср би је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Ру му ни је и дру гих зе ма ља ре ги о на

Ви сок струч ни ни во ре фе ра та и рас пра ва на пре фе рен ци јам не те ме



19

бу тив них мре жа“.
Кроз рад ових 

ко ми си ја, раз ма тра-
на су 104 струч на 
ре фе ра та и ин фор-
ма ци је, а у Збор ни-
ку ра до ва об ја вље-
но је укуп но 107 
ре фе ра та. У окви ру 
Струч не ко ми си-
је 2 „Ква ли тет ел. 
енер ги је у ЕД си-
сте ми ма“ струч ни 
из вје сти лац за чак 
че ти ри пре фе рен-
ци јал не те ме („Тех-
нич ка ре гу ла ти ва 
о ква ли те ту ел. 
енер ги је“, „Мје ре-
ње и мо ни то ринг 
ква ли те та ел ен.“, 
„Па ра ме три ква-
ли те та ел. ен. и по-
тро ша чи – из во ри, 
про сти ра ње, иму-
ни тет, усло ви при-
кљу чи ва ња, ме то-

де ели ми ни са ња“ и 
„Рад МХЕ и дру гих 
об но вљи вих из во-
ра ел. ен. и ква ли-
тет ел. енер ги је“) 
и укуп но 16 ра до ва, 
био је мр Ве ли мир 
Стру гар, по моћ ник 
ди рек то ра ФЦ Ди-

стри бу ци ја за тех нич ка пи та ња и пред сјед-
ник цр но гор ског ЦИ РЕД Ко ми те та.

На са вје то ва њу је одр жан и пред се-
ми нар на те му „Тех но ло шка плат фор ма 
Смар тГридс“ и два из у зет но по сје ће на 
окру гла сто ла са ве о ма ак ту ел ним те ма-
ма:“Гу би ци ел. ен. у ди стри бу тив ним 
ор га ни за ци ја ма и про бле ми при њи хо-
вом сма њи ва њу“ и „Ис ку ства при ре кон-
струк ци ји си сте ма за шти те и упра вља ња 
у окви ру ди стри бу тив них тран сфор ма-
тор ских ста ни ца“. 

Са ре корд ним бро јем од 43 из ла га ча и 
22 по слов не пре зен та ци је са вје то ва ње је 
оправ да ло ре но ме из у зет но зна чај ног по-
слов ног до га ђа ја у ре ги о ну, а ње го ва свр-
сис ход ност по твр ђе на је ви со ким ни во ом 
струч них ра до ва и ди ску си ја, као и раз мје-
ном зна ња и ис ку ста ва из са вре ме не про-
бле ма ти ке ди стри бу ци је ел. енер ги је. Ово 
се по себ но од но си на при мје ну но вих тех-
но ло ги ја опре ме, за шти те и ин фор ма ци о-
них си сте ма, обез бје ђе ње ви шег ква ли те та 
ис по ру че не ел. ен. и услу га по тро ша чи ма, 
сма ње ње гу би та ка на ди стри бу тив ној мре-
жи, ре струк ту ри ра ње и оса вре ме њи ва ње 
ди стри бу ци је ел. ен. у ре ги о ну.

На кра ју овог ску па уру че на су при зна-
ња CIRED Ср би ја за струч ни рад и ве ли ки 
до при нос раз во ју елек тро ди стри бу тив не 
дје лат но сти др Вла ди ми ру Ка ти ћу, др Дра-
го сла ву Пе ри ћу и Де си ми ру Бо ги ће ви ћу, те 
Елек тро тех нич ком ин сти ту ту Ни ко ла Те сла 
из Бе о гра да, као нај ста ри јој во де ћој на уч но-
ис тра жи вач кој ор га ни за ци ји.

Б.М.

САВЈЕТОВАЊА

УЧЕ ШЋЕ ЕПЦГ
Н а ово го ди шњем са вје то ва њу у Вр њач кој ба њи Елек тро при-

вре да Цр не Го ре је има ла мо дер но уре ђен из ло жбе ни про-
стор, ко ји је, пре ма ми шље њу ве ћи не уче сни ка, био је дан од нај-
ин те ре сант ни јих и нај бо ље по сје ће них. На штан ду ЕПЦГ одр жа-
не су и дви је пре зен та ци је ко ле га из Ср би је: „Ре зул та ти при мје не 

РТК си сте ма у упра вља њу та ри фа ма у ЕД Ник шић“ ауто ра Пер ка 
Кр ста ји ћа и „При мје на ГИС тех но ло ги ја у Елек тро ди стри бу ци ји 
Цр не Го ре“ ауто ра Дра га на Пе тро ви ћа.

ЕПЦГ је, та ко ђе, има ла и струч ну пре зен та ци ју под на зи вом: 
„Раз вој апли ка ци је АМР си сте ма у Ди стри бу ци ји Цр не Го ре“ ко ју 
је одр жао дипл. инж. Сла вен Ми ља нић, док је ак ци ју „Дан отво-
ре них вра та у ЕПЦГ“ пред ста ви ла Та ња Зе че вић, ме на џер за од-
но се са јав но шћу у ФЦ Ди стри бу ци ја.

П р ви дио 
струч не пре-

зен та ци је „Раз вој 
апли ка ци је АМР 
си сте ма у Ди стри-
бу ци ји Цр не Го-
ре“ ко ју је, у при-
су ству ве ли ког 
бро ја уче сни ка, 
одр жао Сла вен 
Ми ља нић, ад-
ми ни стра тор си-
сте ма да љин ског 
очи та ва ња бро ји-
ла у ФЦ Ди стри бу ци ја, од но сио 
се на кон цеп ци ју раз во ја АММ 
(Ауто ма тиц ме тер ма на ге мент) 
си сте ма у ЕПЦГ ко ји тре ба да 
омо гу ћи ауто мат ско очи та ва-
ње бро ји ла и упра вља ње по-
тро шњом, при мје ну раз ли чи-
тих тех но ло ги ја ко му ни ка ци је 
са АММ цен тром и ин те гри са-
ње у је дин ствен АММ си стем, 
ре а ли за ци ју си сте ма за мје-
ре ње и кон тро лу енер гет ских 
па ра ме та ра мре же у тра фо ста-
ни ци 10/0,4 kV (ак тив не и ре-
ак тив не сна ге, про фи ла оп те-
ре ће ња, без на пон ских па у за и 
тд.), те ин те гри са ње ви ше ти по-
ва бро ји ла раз ли чи тих про из-
во ђа ча, као и ви ше про то ко ла 
за ко му ни ка ци ју са бро ји лом 
и пру жа ње до дат них сер ви са 
пре ко елек тро е нер гет ске мре-
же (ISP услу ге-ин тер нет, VоIP и 
ви део пре нос). 

А пред но сти ко ри шће ња 
овог си сте ма у ЕПЦГ су, ка ко је 
на ве де но у пре зен та ци ји, при-
је све га сма ње ње тро шко ва 
и јед но вре ме ност очи та ва ња 
бро ји ла, од но сно јед но вре ме-
ност упра вља ња, као и су зби-
ја ње кра ђе ел. ен., из ба лан си-
ра на по тро шња и ну ђе ње но-
вих услу га. 

Што се ти че прав ца у ко јем 
се кре ће раз вој АММ си сте ма у 
Елек тро при вре ди, Ми ља нић је 
об ја снио да тај раз вој тре ба да 
омо гу ћи не за ви сност од про из-
во ђа ча бро ји ла и од про то ко ла 
за ко му ни ка ци ју са бро ји лом, 
као и не за ви сност од ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги је за пре нос 
по да та ка ко ја омо гу ћа ва да 
АММ си стем усво ји оп ти мал ни 
из бор ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је на те ре ну, од но сно да 
елек тро ди стри бу ци ја иза бе ре 
оп ти мал ни АММ мо дел на по је-
ди ним ло ка ли те ти ма у за ви сно-

сти од иза бра ног 
кри те ри ју ма (ци-
је на, по у зда ност, 
за шти та, да ва ње 
до дат них услу га 
и тд.).

Ве за но за 
р е  а  л и  з а  ц и  ј у 
на пред них мје-
ре ња и упра-
вља ња мре-
жом ре че но је 
да овај си стем 
омо гу ћа ва мо-

ду лар ну из град њу ин тер не 
ко му ни ка ци о не мре же за све 
сег мен те ин те гри са не у АММ 
ин фра струк ту ру, као и до дат-
на мје ре ња на мре жи ни ског 
и сред њег на по на. Ви со ка по-
у зда ност и мо ду лар ност си-
сте ма огле да се у по сто ја њу 
кон цен тра то ра по да та ка ко ји 
ауто ном но вр ше очи та ва ње 
ску па бро ји ла по ве за них на 
ње му, од но сно у мо гућ но сти 
да се без из мје не си сте ма до-
да ју но ви АММ сег мен ти (бро-
ји ла за на се ља, згра де, ин ди-
ви ду ал не ко ри сни ке) и но ва 
бро ји ла на ло ка ци ја ма гдје је 
већ ин ста ли са на ова опре ма 
без до дат них ула га ња. 

У дру гом ди је лу пре зен та-
ци је би ло је ри је чи о про јек ту 
да љин ског очи та ва ња и упра-
вља ња по тро шњом ко ји је у 
Елек тро при вре ди ре а ли зо ван 
кроз два не за ви  сна си сте ма: 
АМР си стем за да љин ско очи та-
ва ње бро ји ла код по тро ша ча из 
ка те го ри ја на СН ни воу 35 kV, 10 
kV и 0,4 kV, I сте пен, гдје се сна га 
мје ри и АММ си стем код по тро-
ша ча на ни ском на по ну, ка те го-
ри ја ди рект но и по лу ин ди рект-
но мје ре ње, I сте пен.

На ве де ни прав ци раз во ја 
АММ си сте ма у Ди стри бу ци-
ји, у ства ри, су и про ис те кли 
из тро го ди шњег ис ку ства 
у им пле мен та ци ји и ко ри-
шће њу си сте ма да љин ског 
очи та ва ња бро ји ла у че ти ри 
елек тро ди стри бу ци је (Под-
го ри ца, Ник шић, Би је ло По-
ље и Хер цег Но ви), па је овом 
при ли ком дат де та љан при-
каз тог си сте ма ко ји функ ци-
о ни ше у Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре у на ве де ним ди-
стри бу ци ја ма на 4100 бро ји-
ла за да љин ско очи та ва ње 
елек трич не енер ги је.

РАЗ ВОЈ СИ СТЕ МА ДА ЉИН СКОГ 
ОЧИ ТА ВАЊА БРО ЈИ ЛА У ЕПЦГ
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Т ермоелектрана „Пље вља“ је 16. ок-
то бра план ски за у ста вље на ка ко би 

се из вр ши ле при пре ме за зим ске усло ве 

ра да. Пла ни ра но је би ло да ТЕП пре ста-
не са ра дом 15. ок то бра, али због ис пи ти-
ва ња основ не опре ме при је за у ста вља ња, 

рад је ди не цр но гор ске тер мо е лек тра не 
про ду жен је за је дан дан. 

У ФЦ Про из вод њи оцје њу ју да су ра-

до ви у тер мо е лек тра ни успје шно оба вље-
ни  те да је она мо гла по но во би ти на мре-
жи кра јем ок то бра. Ме ђу тим, збхог до бре 

хи дро ло ги је тих да на ње но пу шта ње у 
по гон је од ло же но за четврти но вем бар. 

Ина че, Тер мо е лек тра на је за 15 да на 

ок то бра про из ве ла 65 ми ли о на kWh, ње-
на укуп на про из вод ња од про шле го ди не 
је бли зу 980 ми ли о на kWh.

По ред ре дов них ак тив но сти, у ТЕП-у 
су у то ку и ак тив но сти на при пре ми ве о-
ма обим них и зна чај них про је ка та ко ји су 
пла ни ра ни за 2009. го ди ну.

По тен ци јал ни по ну ђа чи за кључ ни 
еко ло шки про је кат – за мје ну елек тро фил-
тер ског по стро је ња – оба ви ли су пла ни-
ра не по сје те ТЕП-у, и пре ма тен дер ским 
усло ви ма KfW бан ке, до 10. но вем бра 
оче ку ју се по ну де за овај по сао.

Та ко ђе је у то ку при пре ма тен де ра за 
по сло ве за мје не си сте ма упра вља ња и ре-
кон струк ци је ди је ла соп стве не по тро шње 
6 и 0,4 kV. Тен дер ће, ка ко је пла ни ра но, 
би ти оба вљен кра јем овог или по чет ком 
сље де ћег мје се ца.

Два дест ше сту го ди шњи цу ра да 
Тер мо е лек тра на до че ку је са про из-
вод ним ре кор ди ма, ка ко на днев ном, 
та ко и на мје сеч ном ни воу. На кон 
успје шно оба вље них по  сло ва то ком 
овог за сто ја, као и уз на ста вак до бре 
са рад ње са Руд ни ком угља „Пље вља“, 
оче ку је мо ре корд ну про из вод њу и на 
го ди шњем ни воу.

Н. Ни ко лић

ТЕ ПЉЕ ВЉА

Успје шно за вр ше на зим ска ње га

У новембру се навршило двије 
године од када је почео са радом 

сајт www.elektroenergetika.info, који 
постоји са намером да се све информације 
из електроенергетике, нађу на једном 
мjесту и да се посјетиоци упознају са 
електричном енергијом, њеном важношћу 
и неопходношћу, али и да се покаже шта 
је све потребно да се уради да бисмо сви 
уживали у њеним благодетима. 

На сајту је могуће прочитати и 
претраживати вијести из региона и 
свијета. Такође су представљени догађаји 
(конференције, семинари) како код нас 
тако и у свијету. Представљене су стручне 
књиге домаћих аутора, а дати су и линкови 
на којима се могу пронаћи књиге страних 
аутора. Дате су информације како штедети 
електричну енергију и електроенергетске 

занимљивости. Представљене су фирме 
из наше струке које послују код нас, а и 
отворене понуде за посао. 

Такође је направљен и форум на коме 
колеге могу да размењују мишљења. У 
току новембра биће активирана и база 
електроенергетичара, тако да ће колеге 
које се налазе у бази имати могућност 
да је претражују, да пронађу колеге са 
којима су студирали а изгубили контакт, 
да пронађу нове пријатеље, пословне 
партнере, нови посао, решења за 
стручне проблеме... 

Сајт је веома посјећен, и то са 25% 
посјетилаца из земаља у окружењу. За 
непуних двије године пренијето је преко 
3000 вести, преко 500 нових послова и 
више од 30000 посјетилаца.

Борис Филиповић, дипл.инж.

www.elektroenergetika.info

Двије године рада сајта

ФЦ ПРОИЗВОДЊАФЦ ПРОИЗВОДЊА
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ДИРЕКЦИЈА

П ово дом ово го-
ди шњег ИН-

ФО ФЕСТ-а у Бу дви 
– нај зна чај ни јег до га-
ђа ја у обла сти ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја 
у ре ги о ну, на ко јем су 
уче ство ва ли и струч-
ња ци на шег ИЦТ-а, и 
то за јед но са   по зна-
том  свјет ском фир мом 
ORAC LE, али и због 
не по бит не чи ње ни це 
да екс пан зи ја ин фор-
ма  ци  о  но -ко  му  ни  ка -
ци о них тех но ло ги ја у 
сви је ту у ве ли кој мје ри 
осва ја и на шу фир му 
– раз го ва ра ли смо са 
на шим струч ња ци ма - ин фор ма ти ча ри-
ма у Цен тру за ИЦТ с на мје ром да на ше 
чи та о це упо зна мо са про јек ти ма ко је они 
осми шља ва ју или им пле мен ти ра ју да ју ћи 
та ко ве ли ки до при нос оса вре ме ња ва њу и 
мо дер ни за ци ји Елек тро при вре де Цр не 
Го ре као фир ме.

На ши са го вор ни ци су би ли Стан ко 
Вуј ко вић, ру ко во ди лац Цен тра за ИЦТ, 
На та ша Па ви ће вић, глав ни ин же њер за 
ин фор ма ци о ни си стем у ФЦ Про из вод ња, 
Бра но По лек сић, шеф Слу жбе за про јек-
то ва ње и про гра ми ра ње, Или ја Пе ро ше-
вић, шеф Си стем ске слу жбе у ИЦТ-у и 
Вој ка Ћа ла сан из Сек то ра за еко ном ске 
по сло ве у Ди рек ци ји ЕПЦГ.

Пре ма ри је чи ма ру ко во ди о ца Стан ка 
Вуј ко ви ћа, у ИЦТ-у по сто ји ви ше про је-
ка та, а они се од но се на све функ ци о нал-
не и ор га ни за ци о не цје ли не у Пред у зе ћу. 

Апли ка ци ја за 
ка дров ско по сло ва ње

К ао пр во, он је на вео уво ђе ње но вог 
апли ка тив ног рје ше ња ка дров ске 

еви ден ци је ко је је већ у екс пло а та ци ји и 
при том об ја снио сте пен го то во сти тог 
рје ше ња.

- По за хтје ву из вр шног ди рек то ра, 
ИЦТ је  им пле мен ти рао апли ка ци ју за 
ка дров ско по сло ва ње у свим функ ци о-

нал ним и ор га ни за-
ци о ним цје ли на ма 
ЕПЦГ. За све дје ло ве 
ЕПЦГ ви дљи ви су 
са мо соп стве ни по да-
ци.. Тре нут но, при о-
ри тет на ак тив ност је 
да сви дје ло ви пре-
гле да ју  ба зу по да та ка 
и, сва ко за се бе, уса-
гла си са по сто је ћим 
ста њем. У овом тре-
нут ку, сва овла шће ња 
у ба зи по да та ка има 
Сек тор за  прав не, 
ка дров ске и оп ште 
по сло ве Ди рек ци је 
ЕПЦГ. Уса гла ша ва ње 
ба зе по да так се спро-

во ди на ни воу функ ци о нал них и ор га ни-
за ци о них цје ли на. 

У ре а ли за ци ји овог апли ка тив ног 
рје ше ња уче ство ва ли су: Слу жба за си-
стем ски софт вер Ра чун ског цен тра, про-
јек тант апли ка ци је Ду шан Ман дић и сви 
ко ри сни ци од но сно ре фе рен ти ко ји ра де 
на тим по сло ви ма у дје ло ви ма, за јед но са 
прав ни ци ма ко ји ма је ре фе рат ка дров ско 
по сло ва ње.

Об ра чун пла та

Д ру ги ва жан про је кат је им пле мен-
та ци ја но вог рје ше ња за об ра чун 

пла та ко је ће та ко ђе би ти цен тра ли зо ва но 
на ни воу Дру штва. На да мо се да ће мо за 
на ред на два мје се ца, тј. до кра ја го ди не 
пре ћи са ста рог на но ви про грам у свим 
цје ли на ма Дру штва.

До са да  је ин ста ли ран но ви про грам 
у дје ло ви ма ЕПЦГ у Под го ри ци и Ник-
ши ћу у Ди рек ци ји Дру штва, Ди рек ци ји 
Про из вод ње, Пе ру ћи ци, Снаб ди је ва њу, 
Ник шић кој ди стри бу ци ји, Пре но су, Елек-
тро град њи, Ди стри бу ци ји Под го ри ца и 
Ди рек ци ји Ди стри бу ци је. Про јек тант и 
во де ћи им пле мен та тор овог рје ше ња, за 
све ФЦ и ОЦ, је во де ћи ин же њер у Цен тру 
за ИЦТ Са во Ме де ни ца. Пла ни ра на је 
пре зен та ци ја мо гућ но сти овог апли ка тив-
ног рје ше ња и обу ка крај њих ко ри сни ка. 

То је дуг про цес јер је у пи та њу 26 цје ли-
на, а план је  да но вем бар ска пла та бу де 
та ко об ра чу на та. Да ли ће мо ус пје ти – ви-
дје ће мо, не због ин фор ма ци о не те ма ти ке, 
већ због еду ка ци је ко ри сни ка. 

По ње го вом ми шље њу но ви си стем 
пру жа фан та стич не мо гућ но сти. Ви ше 
не ће би ти по треб но да се об ра чу ни ша-
љу на јед но мје сто јер ће би ти до ступ ни 
уви ди у по дат ке за све, тре нут но. Сви дје-
ло ви ће ло кал но, као и до са да, об ра чу на-
ва ти за ра де упо сле них, а на ни воу функ-
си о нал них и ор га ни за ци о них цје ли на ма, 
као и на ни воу Дру штва по сто је нео п ход-
ни ре ка пи ту ла тив ни из вје шта ји. Ве ли ка 
пред ност је и то што је та апли ка ци ја ура-
ђе на у но вој плат фор ми. 

Осим то га, при из бо ру но вих рје ше-
ња, ин фор ма ти ча ри и те ка ко во де ра чу-
на о мо гу ћим про мје на ма ор га ни за ци о не 
при ро де, и си гур но сли је де но ве ак тив-
но сти ве за но за раз два ја ње, се лек ци ју 
ин фор ма ци ја. У слу ча ју прав ног раз два-
ја ња, но ви прав ни су бјек ти ће мо ћи да 
ви де са мо сво је апли ка ци је, а мо ћи ће да 
ко ри сте и да ље услу ге од нас, на осно ву 
уго во ра, или да се софт вер и по да ци пре-
ко пи ра ју код су бјек та ко ји се прав но из-
два ја. Пи та ње је, ме ђу тим, за ко ју вр сту 
са рад ње ће се опре ди је ли ти. Ако то бу де 
пру жа ње услу га, као што нај вје ро ват ни-
је хо ће, то ће би ти са мо кроз не ку фор му 
уго во ра, али ни је про блем ни дру го рје-
ше ње јер се по да ци ла ко из два ја ју и мо гу 
се ин ста ли са ти и фор ми ра ти окру же ње за 
њи хо ве по тре бе. То је пи та ње ра ци о нал-
но сти и пи та ње опре дје ље ња ру ко вод ства 
у том сег мен ту. 

ФМИС

Т ре ћи  про је кат ко ји по ста је ја ко зна-
ча јан је ФМИС, књи го вод стве ни 

мо дул за пра ће ње по сло ва ња Пред у зе ћа. 
Ра чун ски цен тар је пре у зео им пле мен та-
ци ју овог про јек та и за јед но са љу ди ма из 
књи го вод ства успио  да за врш 2007 по-
слов ну го ди ну на но вом си сте му. Сте пен 
еду ка ци је ко ри сни ка је и да ље не за до во-
ља ва ју ћи. 

До са да смо им пле мен ти ра ли глав ну 
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књи гу, основ на сред ства, упра вља ње за-
ли ха ма, до ба вља че и куп це, док још ни-
је смо успје ли да им пле мен ти ра мо: Упра-
вља ње ка дро ви ма, упра вља ње го то ви ном 
и упра вља ње про јек ти ма. Не им пле мен ти-
ра ни мо ду ли су ак ту ел ни и за по сло ва ње 
Пред у зе ћа ве о ма зна чај ни, па ће Цен тар 
да уло жи ван ре дан на пор на том сег мен-
ту, ка же Вуј ко вић и до да је:

- Упра во због то га иде мо на са вје то-
ва ње у За греб, да се упо зна мо са им пле-
мен та то ри ма ових мо ду ла, јер тре нут но 
ЕПЦГ не по сје ду је у сво јим ре до ви ма 
по треб не спе ци ја ли сте,  а и ве о ма је ма ли 
број спе ци ја ли сти ма у окру же њу,  што је 
ве ли ки про блем. Да кле, про блем је не по-
сто ја ње спе ци ја ли стич ког ка дра, не са мо 
код нас, не го и на про сто ри ма бив ше Ју-

го сла ви је, али и на про сто ру Евро пе. За то 
су то оте жа ва ју ће окол но сти за им пле-
мен та ци ју ових мо ду ла, си гур но и због 
го вор ног под руч ја. 

Би линг

Д ру ги мо дул ко ји је би тан и ко ји не 
тр пи од ла га ња је сте на бав ка но вог 

bi ling си сте ма. 
Цен тар за ИЦТ је аутор свих апли-

ка тив них  рје ше ња за фак ту ри са ње и 
на пла ту за по тре бе ФЦ Ди стри бу ци ја и 
ФЦ Снаб ди је ван је. Aутори смо свих тих 
апли ка тив них рје ше ња ко ја су у прак си, 
свих ових 16-17 го ди на, али су ра ђе ни у 
плат фор ми ко ја ни је омо гу ћа ва ла ин те-
гра ци ју, због тех но ло ги је, а не због зна ња 
и уми је ћа на ших љу ди. На про тив. 

Про цје на је би ла у Цен тру да смо соп-
стве ним сна га ма мо гли ре а ли зо ва ти овај 

про је кат, рје ше ње ко је би би ло при ла го-
ђе но по тре ба ма Елек тро при вре де. Ни ка-
да не ћу ка за ти су прот но. Да смо bi ling 
ура ди ли ми, би ло би скра ће но ври је ме и  
си стем би био бо ље прил го ђен ко ри сни ку 
и на шој ре гу ла ти ви не го би ло ко ји софт-
вер ко ји ће се ку пи ти. То се мо ра ка за ти. 
Ме ђу тим, до ни је та је од лу ка да се из вр-
ши на бав ка то га си сте ма и ње га тре ба 
при ла го ди ти на шим по тре ба ма, ка же наш 
са го вор ник и твр ди:

- Вје руј те ми, без ома ло ва жа ва ња би ло 
ко га на ова ко зва нич ном ни воу, кад би смо 
мје ри ли рад кон сул тан та за bi ling, ко га је 
ЕПЦГ ан га жо ва ла, и рад еки пе ко ја пра ти 
рад кон сул тан та, си гур но би пре ваг ну ло 
ми шље ње да ни је смо ма ње ура ди ли од 
кон сул тан та, до са да. 

 А нео п ход ност за све ове про јек те је 
ста бил на ра чу нар ска, мре жна и ко му ни-
ка ци о на ин фра струк ту ра ко ја ће обез-
би је ди ти пу ну ин те грал ност и ин те гри-
тет по да та ка. , Ри јеч је о си стем ском 
софт ве ру, тзв. мре жном си сте му, ко ји у 
цје ло сти пра ти Или ја Пе ро ше вић, ка же 
Вуј ко вић и об ја шња ва:

- Сва ова рје ше ња омо гу ћа ва ју да ко ри-
сник има ком фор ин фор ма тич ке  тех но ло-
ги је.

Кор по ра тив на по ли ти ка

У Цен тру за ИЦТ је пу но ак тив но-
сти ре а ли зо ва но на уво ђе њу мре-

жних сер ви са, као осно ве бу ду ће кор по-
ра тив не ин фор ма ци о не по ли ти ке. Им-
пле мен ти ра ни су мре жни сер ви си АД и 
ВСУС  у ци је лом ФМИС до ме ну. У то ку 
је про цес по ди за ња и дру гих мре жних 

сер ви са, као и ре кон струк ци ја ВАН 
мре же ЕПЦГ. Ри јеч је о уна пре ђе њи ма 
мре жних сер ви са, о уво ђе њу но ве тех-
но ло ги је ко ја ће обез би је ди ти пре нос и 
ин те гра ци ју свих фор ми по слов них ин 
фор ма ци ја (ви део, го вор, текст, кон вен-
ци о нал на ко му ни ка ци ја). 

Еду ка ци ја

О н је по себ но на гла сио еду ка тив ну 
ком по нен ту у Дру штву и у Цен тру, 

као и, кроз ту еду ка тив ну ком по нен ту, и 
уло гу пред став ни ка ин фор ма тич ког цен-
тра у ра зним ко ми си ја ма на ни воу Дру-
штва. 

Цен тар за ИЦТ је уви јек пру жао пу-
ну по др шку мно гим ко ми си ја ма и рад ним 
гру па ма, гдје је уло га ин фор ма ти ча ра че-
сто би ла до ми нант на. 

- Одр жа ли смо са ста нак са свим ше-
фо ви ма књи го вод ста ва, фи нан сиј ским 
ди рек то ри ма и ва жним опе ра те ри ма ових 
фи нан сиј ских опе ра ци ја. На том са стан-
ку, гдје је би ло при сут но пре ко 70 љу ди, 
за јед но са Слу жбом за цен трал но књи-
го вод ство, тј.  Вој ком Ћа ла сан и Ра до-
ми ром Вук че ви ћем, ин тер на ре ви зи ја, 
раз го ва ра ли смо о по што ва њу про це ду ра 
и из бо ру нај бо љег и нај лак шег на чи на  
об ра ђи ва ња и пра ће ња ФМИС те ма ти ке 
на ни воу Пред у зе ћа, у на ди да ће мо по ве-
ћа ти опе ра тив ну ажур ност. 

- И по ред свих им пле мен та ци ја но вих 
про је ка та Цен тар за ИЦТ пру жа услу ге 
одр жа ва ња цје ло куп ног си сте ма. 

На кра ју, по твр ђу ју ћи оцје ну да у 
кон тек сту ства ра ња мо дер не, са вре ме не 
фир ме, ру ко во ди лац ИЦТ-а је ка зао да 
дје лат ност ИЦТ-а у овом пе ри о ду мо ра 
да до ђе до из ра жа ја и да је у све му то ме 
вр ло по вољ на окол ност што је из вр шни 
ди рек тор Дру штва њи хов до ју че ра шњи 
ко ле га: “Пре ма ло је то на зва ти по др-
шком кад тај чо вјек мак си мал но ра зу ми-
је су шти ну, зна чај и ка рак тер овог по сла. 
Пре ма ле но је да се ка же по др шка“. Он 
све ово до кра ја зна и, јед но став но, ту 
има мо мак си мал но ра зу ми је ва ње. 

Вуј ко вић, та ко ђе, сма тра да ће зна чај 
овог цен тра до ћи до пу ног из ра жа ја у 
ак тив но сти ма ко је пред сто је, нпр. у им-
пле мен та ци ји мо ду ла - упра вља ње про-
јек ти ма. 

- Ми упра во же ли мо,да да мо, а и 
да ће мо пу ни до при нос на им пле мен та-
ци ји мо ду ла упра вља ња про јек ти ма - 
ја ко ви тал не апли ка ци је ко ја ће по мо ћи 
Елек тро при вре ди  у пра ће њу и ре а ли за-
ци ји оба ве за, уну тар фир ме и на ни воу 
др жа ве.

Учионица на четвртом спрату
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Г о во ре ћи о Про јек-
ту ФМИС (Fi nan cial 

Ma nagе ment In for ma тion 
System) На та ша Па ви ће-
вић, главни инжењер за 
информациони систем ФЦ 
“Производња” је ка за ла да је 
Цен тар за ИЦТ од 2007. фи-
нан сиј ске  књи го вод стве не 
го ди не по чео са им пле мен-
та ци јом овог си сте ма. 

“Успје ли смо да у свим 
дје ло ви ма Пред у зе ћа за вр-
ши мо 2007. го ди ну на но вом 
си сте му, а ра ђе но је на по ре до 
и на ста ром си сте му. У 2008. 
го ди ни књи же ња су углав ном ажур на, с тим 
што се сви мо ду ли, осим основ них сред ста-
ва и упра вља ња за ли ха ма, ра де и ове го ди не 
на по ре до и на ста ром и на но вом си сте му 
што је до дат но оп те ре ће ње и за нас и за ко-
ри сни ке. Са ма чи ње ни ца да овај сер вер ра ди 
на де вет сер вер ских ин стан ци са бли зу 300 
ко ри сни ка на 30 ло ка ци ја ко ји су по ве за ни 
пре ко T-Com овог MIP-не т-а, го во ри о то ме 
ко ли ко је по треб но љу ди, вре ме на и на по ра 
да би смо све то успје ли да одр жа ва мо“, ка-
же инж. Па ви ће вић, до да ју ћи да је у скло пу 
овог си сте ма им пле мен ти ра но  упра вља ње 
за ли ха ма, упра вља ње основ ним сред стви-
ма, до ба вља чи ма куп ци ма, глав на књи га и 
на бав ка. 

Према њеним ријечима од ку пље них 
мо ду ла је ди но ни је им пле мен ти ран мо дул 
Project Costing (упра вља ње про јек ти ма). 
Овај модул би требао бити имкплементиран 

наредне године. 
- Cash Management (Упра-

вља ње го то ви ном), та ко ђе ни-
је им пле мен ти ран,  јер ће овај 
модул пу ни ефе кат има ти тек 
по сле ку по ви не и им пле мен-
та ци је би лин г система, казала 
је она.

За модул Human Resouu-
rce (управљање кадровима) 
је купљена само обука (6 
лиценци). Очекује на с у 
будућности имплементација 
и рад на овом модулу.

Про бле ма је би ло. 
Сви зна мо да је, ве за но за 

ФМИС, про блем у ма лом бро ју стручног 
кадра. За све ко ри сни ке је ово углав ном но-
во, та ко да је ја ко ве ли ки про блем био и за 
њих. 

Осим свих ре дов них по сло ва ко је су на-
ши ин же ње ри има ли  ве за но за ФМИС, они 
су мо ра ли да чи та ву про шлу го ди ну, као 
до дат ни по сао оба вља ју сва ку вр сту спе ци-
фич них ко рек ци ја књи же ња не ких ком пли-
ко ва ни јих тран сак ци ја итд, што је мал те не 
20-30% ко ри го ва ња и к њи же ња од стра не 
ин же ње ра ин фор ма ти ча ра. Ме ђу тим ове 
го ди не се то по пра вља. Ми смо из вр ши ли 
до са да ве ли ки број обу ка. Јед на обу ка за 
ФМИС је из вр ше на још док је грч ки им пле-
мен та тор „Al tec“ био ов дје. Обу ку су ра ди ли 
и на ши љу ди, али она, по оцјени свих дје ло-
ва, ни је да ла не ки ве ли ки ефе кат за то што у 
том тре нут ку ни је су би ле по ста вље не ра дне  
ста ни це сву да по те ре ну и корисници ни је су 

мо гли да  употребе научено. Због то га смо се 
ан га жо ва ли, по од ла ску Ал те ка, да, из ме ђу 
оста лог вр ши мо и те обу ке крај њих ко ри сни-
ка. Уво ђе ње сва ке но ве функ ци о нал но сти у 
би ло ко ји мо дул из и ску је да љу де ко ји су са-
мо спе ци ја ли зо ва ни за тај мо дул по зи ва мо и 
вр ши мо им обу ку за ту функ ци о нал ност, при 
че му, ако би ло ко ме од њих би ло шта ни је ја-
сно, оба вља мо и до дат ну обу ку та ко да овај 
обим по сла,  из и ску је ве ли ко ври је ме и огро-
ман рад, а нас је врло ма ло. Све у све му, ипак 
вје ру је мо да ће се завршити успје шно.

С тим у ве зи, она је увје ре на да тре ба 
ра ди ти на ор га ни за ци ји оба вља ња ових по-
сло ва ми мо Цен тра. Зна чи да се не ки не ком 
вр стом ор га ни за ци је пре ба це на оне слу жбе 
и оне љу де ко ји за и ста тре ба да их оба вља ју. 
То је у су шти ни нај ве ћи про блем Центра. 

- Ин же ње ри ко ји ра де на ФМИС-у су 
са мо сво јим упор ним ан га жо ва њем и са-
мо стал ном еду ка ци јом успје ли да оба вља ју 
ве ли ки дио по сла за ко ји је ина че тре ба ло 
ан га жо ва ње струч ња ка са стра не, та ко да су 
по сле од ла ска Алтек-а струч ња ци Центра 
от кла ња ли мно ге про бле ме на ста ле услед 
не пот пу но и ло ше од ра ђе ног се та па си сте ма, 
од ра ди ли учи та ва ње по чет них ста ња за ве-
ли ки број мо ду ла и мно ге дру ге ак тив но сти 
за ко је је био за ду жен им пле мен та тор Алтек 
и за ко је би у прин ци пу тре ба ло ан га жо ва-
ње љу ди са стра не. На ши љу ди су успје ли 
ис кљу чи во сво јом са мо стал ном еду ка ци јом. 
Исто та ко ми не ма мо ни јед ног сер ти фи ко ва-
ног ORAC LE-овог струч ња ка, што је, та ко-
ђе, по ен та све ове при че, казала је Наташа 
Павићевић.  

П ре ма ри је чи ма Бра на По лек си ћа, 
ше фа Слу жбе за про јек то ва ње и 

програмирањe у ЕПЦГ нај ва жни ји про је кат 
ко ји ова слу жба во ди је ком плет но ру ко во ђе-
ње Про јек том за об ра чун и на пла ту ел. енер-
ги је др жа ве Цр не Го ре, ко ји се да нас струч-
но на зи ва „би линг“. 

- То ова слу жба успје шно ра ди пре ко 15 
го ди на. 

Ова слу жба је од ра ди ла ком пле тан про-
је кат, из ра ди ла све про гра ме, ин ста ли ра ла 
их на те ре ну, из вр ши ла еду ка ци ју осо бља 
и све ове го ди не пра ти све про мје не у та-
риф ном си сте му и то спро во ди (им пле-
мен ти ра) у по сто је ћи про је кат. И не са мо 
то. И све „сит не“ сва ко днев не за хтје ве са 
те ре на из свих 16 ор га ни за ци о них је ди ни-
ца, од но сно да нас 32 (16 дистрибуција и 16 
снабдијевања), ова слу жба им пле мен ти ра 
у по сто је ћи про грам и ту не ма ап со лут но 
ни ка квих про бле ма. Слу жба за про јек то ва-

ње и про гра ми ра ње, као и чи-
тав Ин фор ма ци о ни цен тар, је 
да нас, ка да су ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је у екс пан зи ји, ре-
кла и на ви ше са ста на ка из ни-
је ла свој став да смо ап со лут-
но спо соб ни и спрем ни, ка ко 
зна њем та ко и ис ку ством да 
соп стве ним сна га ма из ра ди мо 
ре ин же ње ринг, од но сно но ви 
про је кат би лин га, а ар гу мент 
и по др шку за то ви ди мо при је 
све га у свом зна њу и ис ку ству. 
Уоста лом и кон сул тант ска ку ћа 
„Cor po ra te so lu ti ons“ је у свом 
зва нич ном из вје шта ју да ла та-
кво ми шље ње. 

Елек тро при вре да је, ипак, ове го ди не 
до ни је ла од лу ку да ку пи би линг од тре ћег 
ли ца и при сту пи ла ре а ли за ци ји тог про-
јек та, док смо се ми из Ра чун ског цен тра 

пре ма тој од лу ци про фе-
си о нал но по ни је ли и, на-
рав но, иза шли у су срет 
да то по др жи мо и по мог-
не мо ко ли ко год мо же мо 
и уми је мо. 

На и ме, ЕПЦГ је 
рас пи са ла тен дер за 
струч ног кон сул тан та 
ко ји ће по мо ћи да се 
рас пи ше тен дер за на-
бав ку но вог би лин га. 
На тен де ру је по би је-
ди ла  кон сул тант ска 
ку ћа „Ge nel“ из Новог 
Сада која је ангажовала 

стручњаке из Ве ли ке Бри та ни је. 
Ина че, но ви би линг је, пре ма ри је чи ма 

По лек си ћа био по тре бан при је све га због 
плат фор ме, или јед но став ни је, због про-
грам ског је зи ка на ко јем је ура ђен ста ри.

Б. Полексић: Центар за ИЦТ је апсолутно био    Центар за ИЦТ је апсолутно био    
                      способан за нови пројекат билинга                      способан за нови пројекат билинга

Н. Павићевић:            Успијевамо захваљујући  Успијевамо захваљујући  
     упорном раду и самосталној едукацији     упорном раду и самосталној едукацији

Наташа Павићевић

Брано Полексић

ДИРЕКЦИЈА
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У овом тре нут ку, ка же он, уз по моћ кон-
сул тан та у  ЕПЦГ је при за вр шет ку из ра да 
тен дер ске до ку мен та ци је. Ура ђе на је тех-
нич ка спе ци фи ка ци ја и сви по треб ни еле-
мен ти за об ја вљи ва ње тен де ра, па се оче ку је 
да ће то би ти за вр ше но, или кра јем ок то бра, 
или по чет ком но вем бра, ка да ће се рас пи са-
ти оглас. 

Ри јеч је, у ства ри, о ку по ви ни софт ве-
ра за об ра чун и на пла ту ел. енер ги је, ко ји  
ће, у скла ду са За ко ном о јав ним на бав-
ка ма при па сти Елек тро при вре ди. Исти на, 
за јед но ври је ме ће ЕПЦГ са фир мом од 
ко је то ку пи, мо ра ти да на пра ви уго вор за 
одр жа ва ње и им пле мен та ци ју свих про-
мје на у та риф ном си сте му, или у За ко ну 

о енер ге ти ци, а ка сни је оче ку је мо да ће 
за по сле ни у ЕПЦГ моћи то самостално да 
обављају.

Осим ра да на тен де ру за би линг и на 
про јек ту ФМИС-а, Слу жба за про јек та-
ва ње и про гра ми ра ње ра ди и низ дру гих 
ве о ма зна чај них про је ка та по че ви ши од 
про је ка та везано за елек тро е нер гет ску 
ефи ка сно ст у Ми ни стар ству за еко ном ски 
раз вој, отва ра њу опе ра то ра тр жи шта, па до 
раз во ја про гра ма за об ра чун пла та,  одр жа-
ва ња на шег сај та, про гра ма за ка дров ску 
еви ден ци ју итд. 

А то су ве ли ке оба ве зе за ко је је за ду же-
на ова слу жба у окви ру ИЦТ-а, ре као нам је 
Бран ко По лек сић, ко ји је, да ис так не мо овом 

при ли ком, пре ма ри је чи ма ње го вог ру кво-
ди о ца Стан ка Вуј ко ви ћа, на Уни вер зи те ту 
Ла се пи ен ца у Ри му, прак тич но нај бо љем 
уни вер зи те ту из ин фор ма ци о них тех но ло ги-
ја до био  ди пло му као нај бо љи по ла зник од 
свих пост ди пло ма ца у сво јој гру пи, а њу је 
на ше Ми ни стар ство про свје те ве ри фи ко ва-
ло, при зна ју ћи му ста тус ма ги стран та, што 
зна чи да му је оста ло је ди но да ура ди ма ги-
стар ски рад.

Ина че, не са мо за По лек си ћа, не го и за 
На та шу Па ви ће вић, те Или ју Пе ро ше ви ћа 
Вуј ко вић ка же да су то већ име на ко ја су 
по зна та на овим на шим цр но гор ским про-
сто ри ма, сва ко у свом ми љеу као вр хун ски 
по зна ва о ци сво јих обла сти.

О бим ни је ак тив но сти 
Си стем ске слу жбе су 

по че ле са мом им пле мен та-
ци јом про јек та ФМИС. Де-
фи ни тив но је тај про је кат 
за тра жио тран спорт ну под-
ло гу, ис ка за ла се по тре ба 
за по ве зи ва ње свих цје ли на 
Пред у зе ћа у је дан је дин-
ствен си стем са ста но ви-
шта ин фор ма ти ке. Би ло је, 
да кле, по треб но осми сли-
ти и ре а ли зо ва ти гло бал-
ну ра чу нар ску мре жу. То 
је био у ства ри је дан ма ли 
про је кат у окви ру про јек та 
ФМИС. Та ко се и звао – Гло бал на ра чу нар-
ска мре жа Елек тро при вре де Цр не Го ре, а 
Си стем ска слу жба је ре а ли зо ва ла 99% тих 
ак тив но сти. Са тех но ло шког ста но ви шта 
она се осла ња на сер вис Те ле ко ма, на њи-
хо ву МПЛС мре жу, рекао нам је Илија - 

Шиле Перошевић, водећи 
пројектант у Системској 
служби Центра и наставио:

- Осим ових ак тив но сти 
на ус по ста вља њу мре жних 
сер ви са Си стем ска слу жба 
сво је ак тив но сти прак тич-
но усмје рава у два прав ца 
а то су та са ма си стем ска 
под ло га ко ја под ра зу ми је ва 
си стем ски софт вер и опе-
ра тив не си сте ме и на кра ју, 
мо жда нај бит ни је, за шти та 
и си гур ност са мих по да та-
ка, јер уза луд је све, ако по-
да ци ни је су обез би је ђе ни и 

за шти ће ни на аде ква тан на чин да не би би-
ло зло у по тре бе и ин ци дент них си ту а ци ја. 
Ми слим на ин ци дент ну си ту а ци ју у тех-
нич ком сми слу, што зна чи да от ка же не ки 
сер вер или до ђе до гу бит ка по да та ка од 
че га мо ра мо би ти обез би је ђе ни. Због то га 

је у то ку из ра да „bec kup re co very“ стра те-
ги је, зна чи чу ва ње по да та ка на си гур ном 
мје сту и евен ту ал но ка да до ђе до от ка зи ва-
ња не ког ра чу на ра, по вра ћај тих по да та ка 
у прет ход но ста ње. То је тај тре ћи сег мент 
на ком се да нас нај ви ше ра ди а исто вре ме-
но ра ди мо на уна пре ђе њу мре жних сер ви-
са и ње го вом уво ђе њу у дје ло ве Пред у зе ћа, 
ко ји то ком им пле мен та ци је ФМИС-а ни је-
су би ли пре по зна ти као објек ти од зна ча ја 
ко ји би тре ба ло да бу ду умре же ни. Са да су 
у то ку умре жа ва ња не ких ма њих ма га ци на 
по слов них је ди ни ца у ра зним гра до ви ма 
Цр не Го ре.

Ве ли ки спек тар ак тив но сти ак тив но-
сти пред ста вља ју и опе ра тив ни си сте ми 
и си стем ски софт вер. Ри јеч је о ак тив но-
сти ма на опе ра тив ним си сте ми ма Win dows 
плат фор ме до си стем ских ак тив но сти ве-
за но за Orac le ко ји је плат фор ма за но ви 
ФМИС а би ће нај вје ро ват ни је и за но ви 
би линг си стем.

И. Пе ро ше вић: Широк спектар активностиШирок спектар активности

У овом раз го во-
ру је уче ство ва ла и Вој-
ка Ћа ла сан, шеф Службе 
рачуноводства ЕПЦГ, као 
са радник са ИЦТ-ом на 
уво ђе њу ФМИС-а ва ља ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма 
ко ји је но ви на за љу де из 
ра чу но вод стве не  обла сти. 

- Из ме ђу оста лог, и прије 
увођења ФМИС-а има ли смо 
ду го го ди шњу са рад њу са 
Цен тром за ин фор ма ци о ни 
си стем. Они су нам по др шка 
и у ста ром и у но вом си сте-
му, ка же Вој ка до да ју ћи да је 
увођење но вог си стема који зна чи упра вља-
ње фи нан си ја ма, ве ли ка по тре ба и за слу жу је 
по др шку. Веома је битно да се овај систем 
успје шно им пле мен ти ра и да за жи ви.

Она је казала и да је био 
до бар и ста ри си стем, али 
постоји разлика између но-
вог и старог система, јер се  
бу квал но, уно сом јед не про-
мје не, нпр. јед не фак ту ре 
не ког до ба вља ча, сада иде у 
ду би ну си сте ма до крај њег 
књи же ња. Ра ни је је то био 
скуп појединачних апли ка-
ци ја ко ји није омогућавао 
цен трал ном ра чу но вод ству 
да уђе директно у податке 
ди је ла Дру штва, или не ке 
цје ли не, не го се до дат ним 
на ло зи ма и опет руч ним 

уно сом у Дирекцији оба вља ла та про це ду-
ра. 

- Нови систем, просто речено, нуди ин-
те гри са не ин фор ма ци је, каже Војка. 

- Оно што је био про блем крајњих 
корисника је то што но ви си стем ради 
под Win dows плат фор мом, а извршиоци 
су радили под плат фор мом ДОС-а (ко ја 
подразумијева коришћење та ста ту ре). 

Прије преласка на обуку за конкретне 
програме, било је потребно обучити 
углавном старије кориснике употреби  Win-
dows-а. Им пле мен та ци ја про гра ма зах ти-
је ва до ста вре ме на и ја не оче ку јем брз и 
спек та ку ла ран успјех. По правилу им пле-
мен та ци је тра ју по 5 - 6 го ди на. Ва жно је 
да сви има мо до бру во љу да систем за жи-
ви, али дешава се да ис кр сну про бле ми 
та мо гдје их нај ма ње оче ку је мо, па смо 
принуђени да их он да за јед но рје ша ва мо 
(Рачуноводство и Центар за ИЦТ). Ве о ма 
смо по треб ни јед ни дру ги ма у чи та вој овој 
при чи, закључила је Војка Ћаласан.                     

Ж.Ћ.

В. Ћаласан: Сарадња са ИЦТ-ом је неопходна Сарадња са ИЦТ-ом је неопходна 
                                 књиговодственим радницима                                 књиговодственим радницима

Илија - Шиле Перошевић

Војка Ћаласан

ДИРЕКЦИЈА
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ИСПРАЋАЈ

К ра јем сеп штем бра ове го ди не Од бор 
ди рек то ра ЕПЦГ је у мо те лу на Гла ви 

Зе те упри ли чио све ча ни ис пра ћај чла но ва 
овог ор га на у ра ни јем са зи ву. 

По ред чла но ва но вог Од бо ра ди рек то ра 
на че лу са пред сјед ни ком Ср ђа ном Ко ва-
че ви ћем и ме наџ мен та ЕПЦГ, све ча но сти 
су при су ство ва ли, Ра ди во је Бра јо вић, 
Гој ко Кне же вић и Во јин Ђу ка но вић.

Као што и при ли чи, све ча ност је про те-
кла у при јат ној ат мос фе ри, уз при год не по-

кло не (умјет нич ке сли ке), при год не го во ре, 
ри је чи за хвалч но сти на са рад њи и увје ре ње 
да ће до са да шња са рад ња са љу ди ма ко ји 
од ла зе са функ ци је или из Фир ме са мо про-

ми је ни ти фор му и ин тен зи тет, јер зна ње и 
огром но ис ку ство у упра вља њу фир мом не 
мо гу би ти за не ма ре ни.

На кон та ко ин то ни ра ног го во ра но вог 
пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра Ср ђа на Ко ва-

че ви ћа, би ра не ри је чи ни је су не до ста ја ле ни 
оста лим уче сни ци ма ове скром не све ча но сти.

Ра ди во је Бра јо вић је ис та као да су и 
он и ње го ве ко ле ге са за до вољ ством ра ди-
ли у Од бо ру ди рек то ра, као и да су ци је-
ло ври је ме ра ди ли за ко ни то и у ин те ре су 
Елек тро при вре де Цр не Го ре. Он је овом 
при ли ком из ра зио жа ље ње што та кав рад, 
ка рак те ри сти чан за овај ор ган у то ку ци је-
лог ман да та, ни је био пре по знат и по др жан 
од не ких струк ту ра и др жав них ор га на и 
из ра зио увје ре ње да ће на истим прин ци-
пи ма, за ко ни то и у ин те ре су ЕПЦГ ра ди ти 
и но ви Од бор ди рек то ра.

Гој ко Кне же вић, је, ме ђу тим, на се би 
свој ствен на чин ка зао да се ње го во обра ћа-
ње при сут ни ма на овој све ча но сти од но си 
са мо на је дан чин – ње гов од ла зак у пен зи ју, 
јер за то има ви ше раз ло га. А ис та као је да 
сти чу ћи ве лико ис ку ство за 24 го ди не ра да у 
ЕПЦГ и 28 го ди на у др жав ним, ре пу блич ким 
и оп штин ским ор га ни ма, па и у про све ти, од 
све га нај ве ћим успје хом сма тра од нос ко ји је 
из гра дио са љу ди ма и са рад њу са пу но ра зу-
ми је ва ња са ко ле га ма и за по сле ним у ЕПЦГ, 
са ко ји ма је са ра ђи вао са за до вољ ством. 

За хва лив ши се чла но ви ма Од бо ра и 
ме наџ мен ту на та ко ђе ли је пој са рад њи он 
их је за мо лио да ње го ву за хвал ност и ува-
жа ва ње пре не су свим за по сле ним у ЕПЦГ, 
а за тим је поводом свог че тво ро го ди шњег 
ан га жмана у Од бо ру ди рек то ра, ис та као да 
је у од ре ђе ним тре ну ци ма би ло и те жих ри-
је чи упу ће них на ра чун њи хо вог ра да. 

- Вла сник на то има пра во, али се на дам 
да ће те не до ре че но сти но во и за бра ни Од-
бор ис пра ви ти у на ред ном пе ри о ду, ре као 
је Кне же вић по же лив ши и Од бо ру и ме-
наџ мен ту Дру штва пу но успје ха у ра ду  на 
оства рењу свих про грам ских за дат ака. 

Он је на кра ју, као сво ју оба ве зу, ис та-
као да га ни је дан по сту пак у до са да шњем 
ра ду, али и у на ред ном пе ри о ду, ни је и не ће 
мо ћи на љу ти ти на Елек тро при о вре ду Цр не 
Го ре као фир му, у би ло ком ор га ни за ци о-
ном об ли ку ра ди ла, те да јој же ли про спе-
ри тет и успјех у сва ком по гле ду. 

Ж.Ћ.

СВЕ ЧА НО ИС ПРА ЋЕ НИ ЧЛА НО ВИ  ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА У РА НИ ЈЕМ СА ЗИ ВУ

Са ра ђи ва ће мо још

Сви по тро ша чи мо ћи ће од 08. ок-
то бра да до би ју по дат ке о ста њу kWh 
на бро ји лу, сво јој мје сеч ној оба ве зи, 
упла та ма  и ду го ва њи ма по зи ва њем 
ин фо цен тра Снаб ди је ва ња Цр не Го-
ре на бес плат ни број 0800 83 555 или 
јед но став ним сла њем СМС-а на број 
те ле фо на 067/227-000.

Све ове сер ви се Елек тро при вре-
да ак ти ви ра да би сво јим по тро ша-

чи ма омо гу ћи ла да на јед но ста ван 
на чин и ве о ма бр зо са зна ју све што 
им је по треб но.

Са вре ме ни ин фо цен тар Снаб ди-
је ва ња ће при хва та ти по дат ке као 
што је прет плат нич ки број, уни је те 
пу тем та ста ту ре на те ле фон ском апа-
ра ту. На овај на чин мо ћи ће да до ђу 
до сал да оба ве зе по осно су утро-
шка елек трич не енер ги је, из но са 

мје сеч ног ра чу на, исто ри је упла та у 
по сљед њем мје се цу, као и очи та ног 
ста ња на бро ји лу.

Сла њем СМС по ру ке сље де-
ће са др жи не „ПБ раз мак ши фра 
сна би је ва ња прет плат ни број“ 
(нпр. ПБ 19123456) по тро ша чи ће 
на на јед но став ни ји на чин би ти у 
при ли ци да до би ју зах ти је ва не 
ин фор ма ци је.

ПО ЧИ ЊЕ СА РА ДОМ CALL ЦЕН ТАР ЕПЦГ

Брзо и лако до информација
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У уде су вој ног ави о на ко ји се де сио 3. 
сеп тем бра у при је по днев ним ча со-

ви ма, до шло је до ха ва ри је на 110 ки ло-
волт ним да ле ко во ди ма „Под го ри ца-Бар“ 
и „Под го ри ца-Бу два“. На и ме, ави он је на-
кон ма не ва ра из над Вра њи не, пре ки нуо 
за штит но уже на ДВ „Под го ри ца 2 – Бар“  
у Рва ши ма, што је иза зва ло по жар, а при-
ли ком по ку ша ја принуднoг сли је та ња на 
Ска дар ско је зе ро, уда ри ли су, за пад но од 
Дру ши ћа, и у 110 кV да ле ко вод „Под го-
ри ца 2- Бу два“ и на ње му пре ки ну ли два 
про вод ни ка (вр шну и сред њу фа зу) и за-
штит но уже, а оште ће на је и  гла ва јед ног 
за те зног сту ба.

Пре ма ри је чи ма Са ва Ву ки ће ви ћа, 
елек три ча ра у Одје ље њу за да ле ко во де 
ко ји је уче ство вао у са на ци ји, а ина че је 
не за мјен љив у ова квим си ту а ци ја ма и 
кад су да ле ко во ди у пи та њу, јер на тим и 

слич ним по сло ви ма ра ди го то во че ти ри 
де це ни је, пре ки ну те про вод ни ке су на ба-
ци ли на ДВ „Под го ри ца 2- Бар“, пре ки-
нув ши при том вр шну фа зу и за штит но 
уже. То је, пре ма ми шље њу Ву ки ће ви ћа 
амор ти зо ва ло удар, та ко да је, на о чи глед 

ри ба ра ко ји су се на ла зи ли у не по сред ној 
бли зи ни,  ави он са ви си не од пре ко 50 м  
пао у во ду од мах ис под да ле ко во да, а са-
мо не ко ли ко де се ти на ме та ра да ље пре ма  
Дру ши ћи ма је  муљ из ко јег се го то во не-
мо гу ће из ву ћи. 

Од мах по оба вје ште њу о ха ва ри ји да-
ле ко во да Ле да Ке цо је вић, глав ни ин же-
њер за да ле ко во де и Сло бо дан Бо шко-
вић, по сло во ђа ДВ еки пе Слу жбе одр жа-
ва ња Елек тро пре но са иза шли су на ли це 
мје ста и по пи са ли оште ће ња, те на пра ви-

ли план за њи хо ву хит ну са на ци ју. Пре-
ки ну та су ужад у ра спо ну од 420 ме та ра 
на „бар ском“ и у ра спо ну од 360 ме та ра 
на „бу дван ском“ да ле ко во ду, и то из над 
те ре на ко ји је го ла сти је на, или сти је на 
са не про ход ним ши праж јем. Већ сју тра-
дан ују тру ан га жо ван је гли сер по гра нич-
не по ли ци је ко ји је пре ве зао рад ни ке за 
сје чу шу ме и ши праж ја, а у по по днев ним 
са ти ма и рад ни ке ДВ еки пе и Одје ље ња 
за да ле ко во де, та ко да је тог да на из вр ше-
но осло ба ђа ње да ле ко во да од ис ки да них 
про вод ни ка, а сље де ћег да на се при сту-
пи ло са на ци ји бар ског да ле ко во да на ко-
јем су оште ће ња би ла знат но ма ња, па је 
овај да ле ко вод пу штен под на пон већ у 
ве чер њим са ти ма. Tиме је уни је та од ре-
ђе на си гур ност у си стем, јер је на па ја ње 
При мор ја би ло знат но угро же но. Ра до ви 
су, ка ко је ка зао Ву ки ће вић, на ста вље ни 
све до 9. сеп тем бра, ка да је ко нач но са ни-
ран и стуб и про вод ни ци на бу дван ском 
да ле ко во ду, та ко да је у ве чер њим са ти ма  
и он пу штен у по гон.

 Не у мор на ДВ еки па на ста ви ла је 
10. сеп тем бра ра до ве на ДВ „Под го ри-
ца 2-Бар“ да би у пот пу но сти са ни ра ла и 
оште ће ња ко ја ни је су угро жа ва ла по гон-
ско ста ње, али су се мо ра ла от кло ни ти.

- Био је то ис цр пљу ју ћи 12-ча сов ни 
рад сва ког да на у ве о ма те шким усло ви-
ма због не при сту пач но сти те ре на и не у-
о би ча је но  ви со ке тем пе ра ту ре за ово до-
ба го ди не (до 39 сте пе ни), што је знат но 
оте жа ва ло и она ко те жак по сао.  Еки па је 
из Под го ри це кре та ла у 6,30 ча со ва, да би 
се сат ка сни је бро дом Ри бар ства из Ри је-
ке Цр но је ви ћа пре ве зли на тра су да ле ко-
во да, ода кле су, на кон из у зет но на пор ног 
по сла,  кре та ли на зад тек у 20 ча со ва, на-
во ди Ву ки ће вић и до да је да је угра ђе но 
око 1500 ме та ра Ал-Че уже та 150/25 мм2 
и око 800 ме та ра за штит ног уже та.

- Да би се рас чи сти ло по сто је ће ста-
ње, тре ба ло је пр во око 1000 ме та ра 
оште ће ног уже та ски ну ти са про вод ни ка 
ко ји ни је су би ли пре ки ну ти, а за тим за-
ми је ни ти оште ће не же ље зне про фи ле на 
гла ви за те зног сту ба, ко ји су бр зо и ква-
ли тет но про из ве де ни у Елек тро град њи, 
што је зна ча јан до при нос, ис та као је Ву-
ки ће вић. 

Он је за тим ка зао да је не за мјен љи ву 
по моћ пру жио и Не над Ра жна то вић, рад-
ник ЕД Це ти ње, ко јег је ова Елек тро ди-
стри бу ци ја осло бо ди ла ре дов них оба ве-

ДВ ЕКИ ПА ОДЈЕ ЉЕ ЊА ЗА ДА ЛЕ КО ВО ДЕ ЕЛЕК ТРО ПРЕ НО СА

На висини задатка
Ха ва ри ју на 110 кV да ле ко во ди ма „Под го ри ца-Бар“ и „Под го ри ца-Бу два“ ко ја 

се по чет ком сеп тем бра до го ди ла на не при сту пач ном те ре ну и ко ја је угро зи ла си гур-
ност снаб ди је ва ња Цр но гор ског при мор ја и Це ти ња, ДВ еки па Слу жбе одр жа ва ња 
Елек тро пре но са успје шно је от кло ни ла за хва љу ју ћи по себ ном за ла га њу и ве ли ком 
на по ру, та ко да ни је би ло огра ни че ња у ис по ру ци ел. енер ги је

Саво Вукићевић

Оштећени стуб

ФЦ ПРЕНОС
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за да би по мо гао ДВ еки пи. Он је сво јим 
при ват ним чам цем вр шио пре вла че ње 
ужа ди, дје ли мич но и на блат ња вом ди је-
лу је зе ра, што је би ло ве о ма ри зич но.

Овај ве те ран у Елек тро при вре ди, ко ји 
је уче ство вао у са на ци ји го то во свих ве ћих 
ха ва ри ја на да ле ко во ди ма у Цр ној Го ри, 
ка же да је ова  би ла јед на од нај те жих, због 
ве ли ке ма те ри јал не ште те и то ли ко оште-
ће ња на та ко ма лом про сто ру, као и због 
из у зет но те шког те ре на и усло ва за рад.

- У по је ди ним фа за ма ра да им про ви-
зо ва ли смо и ус пи ња чу јер ни је по ста јао 
на чин за пре ла зак с јед не на дру гу стра ну 
је зе ра да би се при те жим ра до ви ма ан га-
жо ва ли сви на јед ном мје сту. Нај те же је 
би ло гру пи пре ма Дру ши ћи ма ко ја ни је 
има ла мо гућ ност да се скло ни у хлад и 
бар на тре ну так пре дах не, ка же Ву ки ће-
вић из ра зив ши не за до вољ ство и чу ђе ње 
да ни ко од ру ко во ди ла ца у Елек тро при-
вре ди ни је до шао на ли це мје ста, иако су 
ре стрик ци је за дла ку из бјег ну те, јер да је 
ис пао ДВ „Под го ри ца-Це ти ње“ или ДВ 
„Бу два-Це ти ње“,  под руч је ју жно од Бу-
две би ло би у пот пу ном мра ку. 

Б.М.

Извлачење олупине авиона

На осно ву за хтје ва Дру штве ног стан дар да - Ди рек ци ја Дру штва Елек тро при вре да 
Цр не Го ре АД Ник шић, р а с п и с у ј е

ИН ТЕР НИ ОГЛАС
за по пу ну упра жње ног рад ног мје ста у Ди рек ци ји Дру штва

(Дру штве ни стан дард)

1. Чу вар од ма ра ли шта - 1 из вр ши лац

Усло ви:
IV сте пен струч но сти - сред ња шко ла- 
6 мје се ци рад ног ис ку ства- 

Мје сто ра да: Жа бљак

Рок за при ја вљи ва ње на Оглас је 8 да на од да на об ја вљи ва ња у Ли сту Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић.

При ја ве сла ти на адре су: Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, ул. Ву ка Ка ра-
џи ћа бр. 2 - Ка дров ска слу жба.

На осно ву за хтје ва Електроградње Подгорица бр. 10-00-11891 од 01.10.2008. 
године, Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, р а с п и с у ј е

ИН ТЕР НИ ОГЛАС
за по пу ну упра жње ног рад ног мје ста у Електроградњи Подгорица

1. Аутомеханичар - 1 из вр ши лац

Усло ви:
V сте пен струч но сти - индустријска шко ла- 
ВК испит- 
6 мје се ци рад ног ис ку ства- 
Здравствена способност за рад под посебним условима рада- 
Радно вријеме – 8 часова- 

Мје сто ра да: Подгорица

Рок за при ја вљи ва ње на Оглас је 8 да на од да на об ја вљи ва ња у Ли сту Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић.

При ја ве сла ти на адре су: Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, ул. Ву ка Ка ра-
џи ћа бр. 2 - Ка дров ска слу жба.

На осно ву за хтје ва Ди рек ци је Дру штва Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, 
р а с п и с у ј е

ИН ТЕР НИ ОГЛАС
за по пу ну упра жње ног рад ног мје ста у Ди рек ци ји Дру штва

(Сек тор за прав не, ка дров ске и оп ште по сло ве)

1. Пор тир чу вар - 2 из вр ши о ца

Усло ви:
IV сте пен струч но сти - гим на зи ја, еко ном ска или сред ња тех нилч ка шко ла- 

Мје сто ра да: Ник шић

Рок за при ја вљи ва ње на Оглас је 8 да на од да на об ја вљи ва ња у Ли сту Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић.

При ја ве сла ти на адре су: Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, ул. Ву ка Ка ра-
џи ћа бр. 2 - Ка дров ска слу жба.
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Н а ци о нал ни дис пе чер ски цен тар 
ЕПЦГ (НДЦ) је у ав гу сту ове го ди-

не, у са рад њи са Ин сти ту том „Ми ха и ло 
Пу пин“ из Бе о гра да, ре а ли зо вао про је кат 
ло кал не SCA DA-е у ТС Пље вља2. (SCA-
DA - Su per vi sory Con trol And Da ta Ac qu i-
si ti on – су пер ви зор ско упра вља ње и акви-
зи ци ја по да та ка - над зор но-упра вљач ки 
ра чу нар ски си стем ко ји омо гу ћа ва да љин-
ски над зор и упра вља ње свим еле мен ти ма 
у по стро је њу), ин фор ми са ла нас је Ол га 
Гр бо вић, дипл.ел.инж. из Одје ље ња за 
екс пло а та ци ју и мјереwе НДЦ-а, ко ја је 
уче ство ва ла у ре а ли за ци ји овог про јек та. 

Пре ма ње ним ри је чи ма, ова фа за про-
јек та је об у хва ти ла над зор, док је оста-
вље на мо гућ ност на до град ње си сте ма по 
пи та њу упра вља ња.   

»Ов дје се под над зо ром по ред при ку-
пља ња по да та ка  из по стро је ња (по ло жај-
на сиг на ли за ци ја пре ки да ча и ра ста вља-
ча, сиг на ли  за шти та, мје ре ња на по на, 
стру је, ак тив не и ре ак тив не сна ге), под-
ра зу ми је ва и ве о ма со фи сти ци ра на об ра-
да при ку пље них по да та ка чи ји ре зул та ти 
у ве ли кој мје ри олак ша ва ју рад осо бља 
тра фо ста ни це«, ка же она. 

„Чи тав низ функ ци ја си сте ма ве за но 
за при ку пља ње, пре нос и при ка зи ва ње 
по да та ка оба вља се по мо ћу дви је крај-
ње ста ни це, од го ва ра ју ће ко му ни ка ци о не 
опре ме, два ре ду дант на сер ве ра, два 21’ 
мо ни то ра и ла сер ског штам па ча. Крај-
ње ста ни це ATLAS AT-32 и ATLAS MAX 
RTL/DD пред ста вља ју спре гу ра чу нар-
ског си сте ма са мјер ном и сиг на ли за ци-
о ном опре мом. То су про це сни ра чу на ри 
у ко је је пре ко од го ва ра ју ћих мо ду ла уве-
де но 46 ана лог них сиг на ла - мје ре ња са 
мјер них пре тва ра ча и око 600 ди ги тал них 
сиг на ла – по ло жај не сиг на ли за ци је и сиг-
на ла за шти та. Ове крај ње ста ни це пре ко 
ко му ни ка ци о не опре ме ша љу по дат ке 
над ре ђе ном SCA DA си сте му и то: пе ри о-
дич но, ини ци ра но од ре ђе ним до га ђа ји ма, 
или на за хтјев ко ри сни ка. Све ком по не не-
те си сте ма су по ве за не са ГПС при јем ни-
ком ко ји слу жи као из вор тач ног вре ме на 
са тач но шћу од јед не ми ли се кун де, об ја-
сни ла је инжеwерка Гр бо вић, до да ју ћи да 
је за ефи ка сан рад ци је лог си сте ма из бор 
ко му ни ка ци о не опре ме из у зет но ва жан, 
те да је на осно ву вр сте и оби ма ин фор ма-
ци ја ко је се же ле пре ни је ти, као и да љи не 
на ко ју се пре нос вр ши, иза бран  оп тич ки 

пре но сни пут из ме-
ђу крај њих ста ни ца 
и сер ве ра, у ком би-
на ци ји са TCP/IP 
и UDP мре жним 
про то ко лом, ре а-
ли зо ва ним по мо ћу 
од го ва ра ју ћих ме-
диа кон вер то ра. 

Она да ље обја-
шwава да су у ор-
ма ру иза си ноп тич-
ке та бле смје ште на  
два сер ве ра (је дан 
ин ду стриј ски ра-
чу нар и лап топ као 
ре зер ва) и мре жна 
ко  му  ни  ка  ци  о  на 
опре ма. Мо ни то-
ри су по ве за ни 
ди рект но на ин ду-
стриј ски ра чу нар 
пре ко екс тен де ра 
и по ста вље ни ис-
пред си ноп тич ке 
та бле у опе ра тор ској про сто ри ји, а ин ста-
ли сан је и мре жни ра чу нар за штамп та ње 
из вје шта ја. 

- Про грам ски па кет SCA DA VI EW2 
са др жи ба зу по да та ка ре ал ног вре ме на и 

под си стем за ви зу е ли за ци ју. По да ци при-
ку пље ни са крај њих ста ни ца се смје шта-
ју у ба зу, а гра фич ки при ка зи омо гу ћа ва-
ју ко ри сни ку да над гле да уклоп но ста ње 
по стро је ња, да пра ти гра фи ко не про мје на 

ве ли чи на ко је сам ода бе ре, да ре ги стру је 
алар ме, да фор ми ра из вје шта је и да ар хи-
ви ра по треб не по дат ке. 

У ра до ви ма су по на ло гу Бран ка 
Стој ко ви ћа, ди рек то ра НДЦ-а, ко ји је, 
ина че, аутор глав не цен трал не SCA DE у 

НДЦ-у, из ФЦ Пре нос, по ред Ол ге Гр-
бо вић, уче ство ва ли и Жељ ко Ми лин ко-
вић шеф ТС Пљевља 2 и Зо ран Сти ко-
вић из те трафостанице.

Ж.Ћ.

ФЦ ПРЕНОС

Над зор но-упра вљач ки ра чу нар ски си стем – за лак ши и 
ефи ка сни ји рад 

Ура ђе на I фа за под ра зу ми је ва да љин ски над зор, док је у 
погледу управљања оста вље на мо гућ ност на до град ње си сте ма

Ло кал на SCADA у ТС Пље вљаЛо кал на SCADA у ТС Пље вља
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Flavio Cattaneo, Ге не рал ни Ди рек тор ТЕР-
НЕ (Опе ра тор пре но са Ита ли је), и Ран ко 
Во ји но вић, из вр шни Ди рек тор  Елек тро-
при вре де Цр не Го ре, пот пи са ли су Спо ра-
зум о раз во ју елек трич не ин тер ко нек ци је 
из ме ђу Ита ли је и Цр не Го ре.

Уго вор се од но си на : 
- За јед нич ки про је кат раз во ја цје ло куп-

не  елек трич не ин фра струк ту ре, ка ко  под-
мор ског ди је ла (кабл за по ве зи ва ње) та ко и  
коп не ног (ста ни це за кон вер зи ју и ва зду шне 
ли ни је) у пр вој по ло ви ни 2009. го ди не; 

- Де фи ни ци ју и по дје лу ко нач ног на цр-

та ин ве сти ци ја за но ву ин фра струк ту ру до 
31. де цем бра 2008. го ди не; 

- Фор ми ра ње рад не гру пе за  но ву мре-
жу ко ја би по ве зи ва ла  Цр ну Го ру и Бо сну и 
Хер це го ви ну, ко ја ће би ти функ ци о нал на и 
ко ја ће га ран то ва ти ефи ка сност и оп ти мал-
но функ ци о ни са ње под мор ског  ка бла из ме-
ђу Ита ли је и Цр не Го ре.

На осно ву сту ди је о из во дљи во сти ин-
фра струк ту ре, ко ја је за вр ше на 12.-ог ма ја 
про шле го ди не, елек трич на ин тер ко нек ци ја 
из ме ђу Ита ли је и Цр не Го ре је ду га 450 км, 
од ко јих 375 км под мор ског ка бла и 75 км 

коп не не ин тер ко нек ци је. Ка па ци тет тран-
спор та из но си 1000 МW, и мо же се ко ри-
сти ти и за увоз и за из воз;  ин ве сти ци ја из-
но си пре ко 600 ми ли о на еура.

По ми шље њу ита ли јан ске стра не, мо-
гућ ност ус по ста вља ња ди рект не елек-
трич не  ве зе са бал кан ским ре ги о ном, ко-
ји ка рак те ри шу број ни во де ни  и ре сур си 
лиг ни та, би ла би од ве ли ке ко ри сти  за ве-
ћу ефи ка сност и си гур ност снаб ди је ва ња 
елек трич ном енер ги јом ци је лог си сте ма, 
про мје ну из во ра и по ве ћа ну кон ку рен ци ју 
на ита ли јан ском тр жи шту.

За Цр ну Го ру то би пред ста вља ло при-
ли ку да по ве же бал кан ске зе мље тр жи-
штем ел енергије Европ ске Уни је и ство ри-
ло би усло ве за но ве ин ве сти ци је у сек то ру 
за про из вод њу.                                       И.Р.

Потписан споразум о пројекту
електричне интерконекције 
између Италије и Црне Горе 

У град ња ОПГW ка бла са оп тич ким влак-
ни ма уве ли ко је од ма кла на ни воу пре-

но сне мре же Елек тро при вре де Цр не Го ре, ду ге 
око 1200 ки ло ме та ра. Ми сли мо, при је све га, на 
за вр ше так ра до ва на 400 kV да ле ко во ду “Под-
го ри ца-Тре би ње“, чи ме је, као што је по зна то, 
за по че та из град ња но вог и са вре ме ног те ле ко-
му ни ка ци ог си сте ма ЕПЦГ..

На кон по ста вља ња оп тич ког ка бла са 48 
вла ка на на по ме ну том да ле ко во ду, 6. сеп тем-
бра ове го ди не усли је ди ле су ак тив но сти и 
на 400 kV да ле ко во ду “Под го ри ца-Ри ба ре-
ви не”, не ма ње бит ном по слу на мо дер ни-
за ци ји ел.енер гет ског си сте ма Цр не Го ре. 
По чет ком ок то бра (02.10.2008.) за вр ше ни су 
елек тро мон та жни ра до ви на 400 kV да ле ко-
во ду, а при во ђе ње кра ју по сло ва оче ку је се 7. 
ок то бра, на кон че га пред сто ји тех нич ки пре-
глед и при јем од стра не ин ве сти то ра.

Ра до ви те ку пла ни ра ном ди на ми ком и 
без ве ћих по те шко ћа. Уград ња OPGW ка-
бла, мо ра мо на по ме ну ти, из и ски ва ла је и 
план ска ис кљу че ња јед ног бро ја по тро ша ча 
са ел.ди стри бу тив не мре же.

Под сје ћа ња ра ди,  про је кат  из град ње 
но вог и са вре ме ног те ле ко му ни ка ци о ног 

си сте ма ЕПЦГ, ко ји ви ше ни је бу дућ ност, 
по чео је 8. ав гу ста ове го ди не са ра до ви ма 
у Под го ри ци, од ТС “Под го ри ца 2” пре ма 
Тре би њу, од-
но сно 400 kV 
д а  л е  к о  в о  д у 
“Под  го  ри  ц а -
Тре би ње”, ко ји 
су, ис ти че мо, од 
из у зет ног зна ча-
ја за са вре ме но 
функ ци о ни са ње 
ел.енер гет ског 
си сте ма Цр не 
Го ре.

У скло пу по-
ме ну тог Про јек-
та за цр та не су 
дви је фа зе. Пр-
ва ко ја об у хва та 
уград њу OPGW 
ка бла на 400 kV 
да ле ко во ди ма, и дру га ко ја тре ти ра и пре-
о ста ле 220 и 110 kV лин ко ве у пре но сној 
мре жи, чи ја ће осно ва би ти ба зи ра на на оп-
тич ким влак ни ма у зе мљо вод ним ужа ди ма 

на да ле ко во ди ма и си сте ми ма пре но са.
За ра до ве на по ста вља њу оп тич ког ка-

бла, по ред рад ни ка из ФЦ Пре нос, као што 

је по зна то, за ду же но  је ба ња луч ко пред у зе-
ће “Ел нос БЛ”, спе ци ја ли зо ва но за ову вр сту 
по сло ва.             

 Н.Павићевић

УСПЈЕ ШНО ЗА ВР ШЕ НА УГРАД ЊА OPGW КА БЛА НА ПР ВОМ 400 KV ДА ЛЕ КО ВО ДУ

Изградња телекомуникационог 
система ЕПЦГ

Под мор ска ин тер ко нек ци ја  ду жи не 375 км ко ја ће по ве за тии дви је стра не Ја-
дран ског  мо ра
 Пре ко 600 ми ли о на еура за укуп ну ин ве сти ци ју

ФЦ ПРЕНОС
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Т ри рас кло пи шта  нео п ход на за ре-
кон струк ци ју ди стри бу тив не мре же 

у Ко то ру, као до на ци ју ФЦ Ди стри бу ци ји 
уру чи ло је нор ве шко Ми ни стар ство ино-
стра них по сло ва.

Све ча но сти при мо пре да је те ври јед не 
до на ци је при су ство ва ле су број не зва ни це 
ме ђу ко ји ма и ам ба са дор Кра ље ви не Нор-
ве шке Ха а кон Блан кен борг, пот пред сјед-
ник оп шти не Ко тор Жељ ко Авра мо вић, 
пред сјед ник Одбора ди рек то ра ЕПЦГ Ср-
ђан Ко ва че вић и мно ги дру ги.

- Рас кло пи шта на Та ба чи ни, Пла ген ти-
ма и Сто ли ву, са тран сфор ма то ром у До-
бро ти, ко ја да нас пу шта мо у рад, са мо су 
по след њи у ду гом ни зу цр но гор ских ел.ен.
обје ка та из гра ђе них сред стви ма Вла де Кра-
ље ви не Нор ве шке, ко ја је од 2001.го ди не за 
ове свр хе из дво ји ла око 5.725.000 еура. То 
ЕПЦГ и Др жа ва Цр на Го ра зна ју и зна ће да 
трај но пам те, а ја се у њи хо во име и овом 
при ли ком нај ср дач ни је за хва љу јем и из ра-
жа вам увје ре ње да ће ова зна чај на по моћ 
по ред мак си мал но цје лис ход не упо тре бе 
по ста ти и зна ча јан фак тор по у зда ног про-
ду бља ва ња тра ди ци о нал но до брих и при-
ја тељ ских од но са нор ве шког и цр но гор ског 
на ро да, Скан ди на ви је и Бал ка на, европ ског 
сје ве ра и ју га.

Ме не по себ но ра ду је што се ова до на-
ци ја ре а ли зу је у нај љеп шем ја дран ском за-

ли ву, ко ји се мо же упо ре ди ти са мо са нор-
ве шким фјор до ви ма и гра ду Ко то ру ко ји 

не за у ста вљи во об на вља ста ри сјај и раз ви-
ја се у кул тур ни, при вред ни и ту ри стич ки 
цен тар. Уско ро, у ци је лом том про це су раз-

во ја и про спе ри те та Ко то ра и Бо ко ко тор-
ског за ли ва, снаб ди је ва ње ел.ен.не ће би ти 

уско гр ло. Са овим рас клоп ним 
по стро је њи ма, тран сфор ма то ром 
и за вр шет ком да ле ко во да пре ма 
Тив ту, ка бла Муо-Пр чањ-Сто лив 
и тра фо ста ни ца 110/35, 35/10 и 
10/0,4 kV, укуп не ври јед но сти 
око 5,5 ми ли о на еура, ко нач но ће 
се ком пле ти ра ти по у зда на пре но-
сна и ди стри бу тив на мре жа,ка зао 
је,по здра вља ју ћи при сут не, пред-
сјед ник Одбора  ди рек то ра ЕПЦГ 
Ср ђан Ко ва че вић.

Ко ва че вић је до дао и да су 
Цје ло куп на сред ства за ове ин ве-
сти ци је, по ред до на ци је нор ве шке 
Вла де, обез би је ђе на су и из фран-
цу ског кре ди та од око 1,8 ми ли о на 
еура и сред ста ва Елек тро при вре де 
у ви си ни  од 3,2 ми ли о на еура. 

Ам ба са дор Кра ље ви не Нор-
ве шке, ње го ва ек се лен ци ја  Ха-
а кон Блан кен борг, не скри ва-
ју ћи оду ше вље ње при род ним 
ље по та ма Цр не Го ре, из ра зио 
је на ду да ће Цр но гор ски на-
род пре по зна ти Нор ве жа не као 

при ја те ље и по же лио да се са рад ња дви-
је зе мље,у сва ком дру штве ном до ме ну 
на ста ви и убу ду ће.

Ври јед ност про јек та је око 630.000 Нор-
ве шка Вла да од ко јих је 152.000 еура из дво-
ји ла ЕПЦГ. По ред рас кло пи шта про је кат 
је об у хва тио и бо ра вак струч ња ка ЕПЦГ у 
Нор ве шкој, у ју ну ове го ди не. 

Нор ве шко ми ни стар ство ино стра них 
по сло ва од 2001.го ди не до ни ра сред ства за 
про јек те ве за не за по бољ ша ње ди стри бу-
тив не мре же Цр не Го ре по сред ством ком-
па ни је NTE из Сте ин кје ра (члан Nor we ga in 
Po wer Gro up).

Пот пи си ва ње уго во ра о при мо пре да ји 
до на ци је оба вље но је ис пред рас кло пи шта 
на Та ба чи ни а ка сни је су пред став ни ци Вла-
де Кра ље ви не Нор ве шке,оп шти не Ко тор, 
ЕПЦГ као и број ни го сти об и шли и оста ла 
два на Пла ген ти ма у До бро ти и Сто ли ву.

Та ња Зе че вић

ЕПЦГ ДО БИ ЛА ВРИ ЈЕД НУ ДО НА ЦИ ЈУ ОД ВЛА ДЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ НОР ВЕ ШКЕ 

ход на за ре-
тив не мре же

ли ву, ко ји се мо же упо ре ди ти са мо са нор-
ве шким фјор до ви ма и гра ду Ко то ру ко ји 

во ја и про спе ри те та Ко то ра и Бо ко ко тор-
ског за ли ва, снаб ди је ва ње ел.ен.не ће би ти

Реконструкција
мреже у Доброти,
Столиву и Табачини

H. Blakenborg, С. Ковачевић, С. Миловановић, Ж. Абрамовић и М. Вукчевић

ДОНАЦИЈЕ
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О ак тив но сти ма Слу жбе одр жа ва ња 
ФЦ Ди стри бу ци ја гдје је пре ко чи та-

ве го ди не ве о ма жи во, раз го ва ра ли смо са 
ше фом Одје ље ња одр жа ва ња Ра ди во јем 
Кр ке ли ћем ко ји се ве о ма љу ба зно ода звао 

и при хва тио да го во ри о овим ври јед ним 
љу ди ма, а пред ста вио их је као струч не, 
од го вор не и ди сци пли но ва не рад ни ке ко ји 
за јед но чи не ја ку еки пу.

До бра ор га ни за ци ја по сла

П ре ма ње го вим ри је чи ма, Одје ље њу 
одр жа ва ња по вје ре ни су сло же ни и 

обим ни по сло ви одр за ва ња при мар не ди-
стри бу тив не мре же, од но сно ком плет но 
одр за ва ње зна цај не опре ме 144 енер гет ска 
тран сфор ма то ра (у оп ти ца ју их је око 180, 
ра чу на ју ћи ре зер вне) сна ге до 12,5 kVA, 
око 450 пре ки да ча 35 kV и око 700 пре ки-
да ца 10 kV у 60 тра фо ста ни ца 35/10 kV.

До бра ор га ни за ци ја њи хо вог по сла до-
дат ни је ква ли тет и кон стан та ко ја их пре-
по ру чу је, та ко да су у по след ње ври је ме 
ан га жо ва ни и од стра не под го рич ке Елек-
тро ди стри бу ци је  и ЕД Ник шић на  оправ-
ци пре ки да ча, ка ко на те ре ну, та ко и у ра-
ди о ни ци, а го то во их је не мо гу ће за о би ћи 
кад је у пи та њу ис пи ти ва ње тран сфор ма-
то ра, екс пер ти зе код не ких не де фи ни са них 
ста ња, ве за но за тра фое, а по себ но ха ва-
риј ска ста ња. 

- Све ве ће оправ ке пре ки да ча вр ши-
мо у соп стве ној ра ди о ни ци а  ха ва ри са не 
тран сфор ма то ре ор га ни зо ва но упу ћу је мо 
у иза бра не спе ци ја ли зо ва не сер ви се на 
ре монт, об ја шња ва Кр ке лић на во де ћи да 
ово Одје ље не у ства ри вр ши пре вен тив но 
одр жа ва ње, пре гле де, ди јаг но стич ка ис пи-
ти ва ња, ре мон те, ко рек тив но одр жа ва ње 
пре ма пла но ви ма и ста њу опре ме, уз при-
мје ну са вре ме не ди јаг но сти ке ста ња и уз 

ко ри шће ње ра цу нар ске тех ни ке.
- Оцје ну ста ња опре ме до но си мо на 

осно ву ста ро сти, а за тим оп те ре ће ња, те 
бро ја ма ни пу ла ци ја, од но сно бро ја ак тив-
них и па сив них ква ро ва и из вје шта ја са 
пре вен тив них пре гле да, ка же Кр ке лић.

Пре ма ње го вим ри је чи ма то ком про-
шле го ди не ово одје ље ње је успје ло да, 
за хва љу ју ћи до број снаб дје ве но сти ре зер-
вним дје ло ви ма, што ра ни је ни је био слу-
чај, по сли је ви ше го ди на из вр ши де таљ ну 
ре ви зи ју и ре монт опре ме, а ове го ди не су, 
на кон ре дов ног оби ла ска обје ка та, при је 
по чет ка ту ри стич ке се зо не оба ви ли ра до-
ве на пре вен тив ном одр жа ва њу свих ТС на 
Цр но гор ском при мор ју, као и тра фо ста ни-
ца на под руч ју ЕД Це ти ње, ка ко због се зо-
не, та ко и ра ди уред ног на па ја ња во до вод-
них пум пи, на во ди наш са го вор ник.

Због све га на ве де ног су, ка ко је ка зао, 
би ли ри јет ки ис па ди и пре ки ди у на па ја њу 
из при мар не тра фо ста ни це, сто је по твр да 
до брог и ор га ни зо ва ног ра да и до бро оба-
вље ног пре вен тив ног и ко рек тив ног одр-
жа ва ња.

 Тре нут но су у то ку ак тив но сти на ре-
ви зи ји и ре мон ту у тра фо ста ни ца ма на сје-
ве ру Цр не Го ре, а већ су за вр ше ни по сло ви 
на пре вен тив ном одр за ва њу у тра фо ста-
ни ца ма на под ру цју ЕД Пље вља и ЕД Жа-
бљак.

Кр ке љић твр ди да су ура ђе ни по сло ви 
у ве ћи ни по ме ну тих тра фо ста ни ца пре ва-
зи ла зи ли окви ре пре вен тив ног одр жа ва ња, 
од но сно ула зи ли у сфе ру ге не рал не ре ви-
зи је јер је вр ше на де таљ на за мје на, од но-
сно по прав ка свих осла бље них и не до ста-
ју ћих дје ло ва. 

- По себ на пажња при ли ком ових ра до-

ва по кла ња се ре ви зи ји пре ки да ча, вр ше 
се и сва по треб на мје ре ња на тран сфор ма-
то ри ма сна ге (са уно сом по да та ка у фор-
ми ра не ба зе по да та ка), а та ко ђе се угра-
ђу ју са вре ме ни од вод ни ци пре на по на за 
за шти ту тран сфор ма то ра и из во да и вр ши 
ком пле ти ра ње мјер них ће ли ја са мјер ним 
тран сфор ма то ри ма, ка же Кр ке лић и до да је 
да је у ни хо вом до ме ну  и оспо со бља ва ње 
ко ман де и сиг на ли за ци је, сто је ве ли ка по-
моћ осо бљу ко је вр ши сва ко днев не ма ни-
пу ла ци је.

- Ви ше го ди шњим ре дов ним пра ће њем 
и ана ли зом узро ка пре ки да на па ја ња успи-
је ва мо да от кри је мо ко ја је опре ма нај не-
по у зда ни ја, да би смо ис пла ни ра ли ње ну 
за мје ну, ис ти че Кр ке лић на во де ћи да је 
уста но вље но да су пре ки да чи на по на 10 
kV са ви со ким сте пе ном не по у зда но сти 
ра да због пре че стих ма ни пу ла ци ја при ло-
ци ра њу ква ро ва на мре жи, а исто та ко и 
из во ри по моћ ног, од но сно ко манд ног и за-
штит ног на по на АКУ ба те ри је и при па да-
ју ци ис пра вља ци ко ји су та ко дје уни је ти у 
пла но ве  за  хит ну ре ви зи ју или за мје ну.

Енер гет ски тран сфор ма то ри, као нај-
ску пљи дио опре ме у тра фо ста ни ца ма се 
план ски ре ви та ли зу ју и то у спе ци ја ли зо-
ва ним сер ви си ма због оби ма и сло же но сти 
ра до ва. 

- Да би смо у пот пу но сти од го во ри ли на 
за хтје ве ко ји се пред на ма у одр жа ва њу по-
ста вља ју при је све га  је по треб но да има мо 
аде кват ну струч ну спе ци ја ли стич ку еки пу 
ко ја се стал но мо ра уса вр ша ва ти, али и да 
смо тех нич ки опре мље ни, ка же инж. Кр-
ке лић и до да је да је по зна та чи ње ни ца да 
је по треб но не ко ли ко го ди на ра да у прак си 
на кон за вр шет ка шко ло ва ња да би се мо гла 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

СЛУ ЖБА ОДР ЖА ВА ЊА

Сло же ни и обим ни по сло ви

Радивоје Кркелић
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успје шно при ми је ни ти сте че на зна ња, па 
су та ко и они при ми ли ин же ње ра при прав-
ни ка ко ји се с њи ма на те ре ну сва ко днев но 
“ка ли” и при пре ма за стал ни по сао. 

По др шка ма тич не ФЦ

П у ни до при нос у ра ду Одр жа ва ња да ју 
и рад ни ци гру пе за ис пи ти ва ње Игор 

Ми ра но вић и Дра ган Зе че вић ко ји ра де на 

ло ци ра њу ква ро ва, пра ће њу пу та ње и од ре ђи-
ва њу ду би не  на ка бло ви ма 35 и 10 kV ко ри-
сте ћи са вре ме но ис пит но ауто. Они су, ка же 
Кр ке лић,  го то во сва ко днев но на те ре ну у на-
сто ја њу да што пре ци зни је и у нај кра ћем ро ку 
ло ци ра ју про блем на под зем ним ка бло ви ма.

 Ад ми ни стра тив ни по сло ви по вје ре ни 
су Та њи Ву јо вић ко ја их оба вља ве о ма са-
вје сно и од го вор но, а и ни кад не од би је да 
ску ва ка фу или чај про мр злим ко ле га ма. 

 Еки пу су до дат но „освје жи ли“ са не ко-
ли ци ном мла дјих рад ни ка, тах ни ча ра и ВКВ, 
са чи јим су ра дом ве о ма за до вољ ни, а њи хов 
мла да лач ки елан је, ка ко ка же наш са го вор-
ник,  до дат ни им пулс и за ста ри је ко ле ге.

У овом тре нут ку ста ло им је да се на ба-
ве са вре ме ни уре дја ји за ди јаг но сти ку ста-
ња, умје сто стан дард них ме то да, по што је 
при мје на ми кро про це со ра у овој обла сти 
ве ли ки на пре дак.

Кр ке лић ка же да у сво јим за хтје ви-
ма има ју по др шку и ра зу ми је ва ње  ма-
тиц не функ ци о нал не цје ли не, па је већ 
из вје сна на бав ка са вре ме них тер мо ви-
зиј ских ка ме ра,уре ђа ја за ди јаг но сти ку 
ста ња и про цје ну ви је ка тра ја ња па-
пир не изо ла ци је као и по ла ри за ци о ног 
спек тра изо ла ци је код тран сфор ма то ра, 
апли ка ци је за еви ден ти ра ње еле ме на та 
у објек ти ма, уре ђа ја за пра ће ње ста ња 

по моћ ног на по на и ло ци ра ња мје ста зе-
мљо спо ја као и уре ђа ја за те сти ра ње 
ра да пре ки да ча.

- Сву ис пит ну опре му угра ди ће мо у 
спе ци ја ли зо ва но во зи ло за те на мје не, 
ка же он и на ста вља да је та ко ђе из вје сно 
ства ра ње бо љих рад них усло ва - ра ди о ни-
ца и кан це ла ри ја, као и на бав ка од го ва ра-
ју ћих пре во зних срад ста ва.

А фор ми ра њем др зав ног Ин сти ту та за 
стан дар ди за ци ју ство ре ни су усло ви за до-
но се ње цр но гор ских стан дар да, уса гла ше-
них са ме ђу на род ним, ко ји ће им до дат но  
олак са ти по сао, ве за но за ову област, и већ 
су  на ба ви ли не ке од зна чај ни јих стан дар-
да, ре као је Кр ке лић.

Он је, на кра ју, по себ но ис та као да 
има ју из ван ред ну са рад њу са ко ле га ма из 
Дис пе чер ског цен тра, еки па ма одр за ва ња 
из свих елек тро ди стри бу ци ја и ДВ еки пом 

Елек тро град ње ко је, као и они, оба вља ју 
вр ло де ли ка тан, од го во ран и те жак по сао.

До ста по сла на те ре ну

Н а дан на ше по сје те у по го ну смо за те-
кли по сло во ђу  Еки пе за одр жа ва ње 

ТС 35/10 kV Рат ка Тер зи ћа и ВКВ рда ни ка 
Ђор ђа Ива но ви ћа ко ји су нам ре кли да је 
рад  на ре мон ту ма ло уљ них пре ки да ча 35 и 
10 kV у свим ТС на те ри то ри ји Цр не Го ре 
до ста ком пли ко ван, од го во ран и те жак по сао 
при ко јем, ако се не оба вља крај ње па жљи во, 
мо же би ти угро жен и сам жи вот. Ка жу да се 
до ста  ра ди и то пре те жно на те ре ну,  че сто и 
у би ло ко је до ба да на, али су и на гра ђе ни за 
свој рад,а то је ве ли ка са тис фак ци ја.

 У им про ви зо ва ној ра ди о ни ци ТС Цен тар 
ра де ре монт пре ки да ча на ко ји ма су ком пли-
ква ни ји ква ро ви и при јем и оправ ку ди стри-
бу тив них тран сфор ма то ра 10/0,4 и 35/10 kV. 

У по сљед ње ври је ме се ре дов но на ба вља ју 
ре зер вни дје ло ви, та ко да не ма им про ви за ци ја 
као ра ни је, већ  се тра фо ста ни це лак ше и ква-
ли тет ни је одр жа ва а ју, па је и ма ње ква ро ва.  

Го ран Фи ли по вић до да је да у скло пу 
ре мон та и одр жа ва ња вр ше и из ра ду ка блов-
ских гла ва и спој ни ца свих про фи ла, те мон-
та жу ТС 10/0,4 kV. Та ко су при је не ко ли ко 
го ди на са ми мон ти ра ли пет но вих ТС 35/10 
kV са ва кум ским пре ки да чи ма и на са врем-
ни јом опре мом, а тре нут но у по го ну вр ше  
ком плет но опре ма ње 10 kV ће ли ја за по бољ-
ша ње ди стри бу тив не мре же без од го ва ра ју-
ћих про јект них под лог, што је ком плек сан 
и из у зет но стру чан по сао на ко јем смо их и 
ми за те кли, а по ред на ших са го вор ни ка ту су 
би ли и Јо ван Кне же вић, Го ран Јо ва но вић, 
Ми ро слав Кр ке љић и Дар ко Ми ла чић. 

По ред ових ве те ра на ко ји су на у чи ли да 
свој по сао оба вља ју са до ста суп тил но сти и 
ру ти не и ко ји су одав но овла да ли свим тим 
про це си ма, за те кли и мла дог ин же ње ра при-
прав ни ка Ива на Бра јо ви ћа и но во при мље не 
рад ни ке Ми ло ша Бо ри чи ћа и Ива на Та-
пу шко ви ћа. Ре кли су нам да ду гу ју ве ли ку 
за хвал ност ста ри јим ко ле га ма и ше фу Одје-
ље ња ко ји су их из у зет но до бро при хва ти ли и 
од пр вог да на их ра до уче овом за ни мљи вом 
по слу. Бра јо вић ка же да су још од фе бру а ра 
ак тив но укљу че ни у ре монт свих тра фо ста-
ни ца 35/10 kV на под руч ју При мор ја и да су 
за то ври је ме до ста на у чи ли, а с об зи ром да се 
тре нут но ра де ре мон ти и ре ви зи је на Сје ве ру, 
до кра ја го ди не про ћи ће кроз сва по стро је-
ња 35/10 kV и си гур но на у чи ти још и ви ше. 
По сао је ди на ми чан и од го во ран, из и ску је 
мно го тру да и од ри ца ња, али му то пот пу но 
од го ва ра, па је и за по ла га ње др жав ног ис пи-
та ода брао, за јед но са сво јим мен то ром, те му 
„Уло га по моћ ног на по на и аку ба те ри је у по-
стро је њи ма 35/10 kV“, јер је на те ре ну уочио 
да је то је дан од ве ћих про бле ма ко ји се ја вља-
ју у овим по стро је њи ма.

Б.М.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ВАЖНЕ И БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ
У скло пу ак тив но сти Слу жбе одр жа ва ња, у Одје ље њу за за шти ту и ис пи ти ва ње се, 

пре ма ри је чи ма ше фа овог одје ље ња Ду ша на Ву ко ви ћа, дипл. ел. ин же ње ра, оба-
вља ре дов но пе ри о дич но ис пи ти ва ње ре леј них за шти та у тра фо са ни ца ма 35/10 кV у 
ве ћи ни елек тро диц три бу ци ја и за шти та не ис прав них ре ле ја, от кла ња ње за те че них 
не до ста та ка у ра ду ре леј не за шти те и сиг на ли за ци је, те уно ше ње по да та ка о ис пи ти-
ва њу у по сто је ћу ба зу поп-
да та ка и из да ва ње ис пит них 
про то ко ла. По сло ви из ни хо-
вог до ме на су и: про ра чу ни 
стру ја крат ког спо ја у 35 и 10 
kV мре жи ко ри шће њем ра чу-
нар ског про гра ма ПСС-ВИ ПЕР 
за по тре бе про ра чу на по де-
ше ња ре леј не за шти те, из ра-
да ше ма ве зи ва ња за ма ње 
ре кон струк ци је ре леј не за-
шти те, си му ла ци ја ква ро ва у 
мре жи ко ри шће њем Ма тлаб 
про гра ма и цр та ње кри ву ља 
про ра де ре ле ја код про ра чу-
на се лек тив но сти за шти те, из ра да спе ци фи ка ци ја за на бав ку но вих за шти та и ак тив но 
уче ство ва ње код из ра де про јект них за да та ка и идеј них про је ка та но вих ТС  35/10 кV, 
при јем но вих ТС и про вје ра ка рак те ри сти ка ре леј не опре ме при је ис по ру ке, фи нал на 
ис пи ти ва ња и пу шта ње у по гон но вих ТС 35/10 кV, из ра да ис пит них про це ду ра за по је-
ди не ти по ве ре леј них за шти та, кре и ра ње по себ них ло гич ких фај ло ва у окви ру са вре-
ме них ми кро про це сор ских ре ле ја за оства ри ва ње до дат них функ ци ја бло ка да, ауто-
мат ског ра да и сл., ана ли за осци ло граф ских за пи са ква ро ва ре ги стро ва них мо дер ним 
ди ги тал ним за шти та ма, са рад ња са Дис пе чер ском слу жбом 35 kV по пи та њу по у зда но-
сти дје ло ва ња ре леј не за шти те у мре жи, са рад ња са Слу жбом за шти те Елек тро пре но-
са  по пи та њу уса гла ша ва ња по де ша ва ња и се лек тив ног ра да 35 kV за шти та и стал но 
пра ће ње са вре ме них трен до ва у ре леј ној за шти ти, тре нин зи код про из во ђа ча опре ме 
и при су ство ва ње са вје то ва њи ма из обла сти ре леј не за шти те.
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П о вод за раз го вор са Влај-
ком Ја у ко ви ћем, дипл.

маш.инж, ру ко во ди о цем Цен-
тра за си стем ква ли те та, био 
је уче шће пред став ни ка ЕПЦГ, 
на ме ђу на род ној Кон фе рен ци ји 
»SQM 2008«. 

- По чет ком сеп тем бра мје-
се ца те ку ће го ди не одр жа на је 
ме ђу на род на Кон фе рен ци ја за 
ква ли тет »SQM 2008« у Ми ло-
че ру, на ко јој су пре зен ти ра на 
52 струч на и на уч на ра да уз уче-
шће до ма ћих и стра них екс пе-
ра та си сте ма ква ли те та, гдје су 
пред очи ма јав но сти отво ре на 
ак ту ел на пи та ња из си сте ма 
ква ли те та и ин фра струк ту ре ква ли те та 
као јед ног од усло ва за но ву фа зу од но са са 
Европ ском Уни јом. Те мат ске обла сти Кон-
фе рен ци је »SQM 2008«, би ле су: ква ли тет и 
хар мо ни за ци ја тех нич ких стан дар да са ди-
рек ти ва ма и стан дар ди ма ЕУ; ин фра струк-
ту ра си сте ма ква ли те та (стан дар ди за ци ја, 
ме тро ло ги ја и акре ди та ци ја) у ЦГ, осни ва ње, 
за да ци и оба ве зе на пу ту при дру жи ва ња ЕУ; 
утвр ђи ва ње ста ња про гра ма си сте ма ме наџ-
мен та ква ли те том и де фи ни са ње на ред них 
фа за ре а ли за ци је уна пре ђе ња си сте ма ква ли-
те та; раз мје на ис ку ства са пред у зе ћи ма ко ја 
су уве ла си стем ква ли те та и мје ре за уна пре-
ђе ње; под сти ца ње ак тив но сти на при мје ни 
ин те гри са ног си сте ма ква ли те та ИМС (ИСО 
9001 – си стем ква ли те та про це са; ИСО 14 
001 – си стем за шти те жи вот не сре ди не; ИСО 
18 001 – здра вље и без бјед ност упо сле них)., 
рекао нам је Јауковић.

У кон ти ну и те ту го ди шње еду ка ци је 
свог ка дра из обла сти стан дар да и си сте-
ма ква ли те та, Кон фе рен ци ји су при су-
ство ва ли и пред став ни ци ЕПЦГ. За па же-
но уче шће имао је Влај ко Ја у ко вић, дипл.
маш.инг. са струч ним ра дом: »Смјернице 
стандарда у функцији рекламације квалитета 
производа«.

Аутор ра да, ука зу је на прак тич не мо гућ-
но сти при мје не за хтје ва стан дар да ка да је у 
пи та њу лош ква ли тет ис по ру че ног про из во да, 
ко ри сте ћи смјер ни це ко је про ис тчу из за хтје-
ва стан дар да (за при ја ву, ис тра жи ва ње, од го-
во ра о при хва та њу, пред лог рје ше ња и спро-
во ђе ња) ре кла ма ци је, во де ћи ра чу на о мје ри 
ин те ре са за ин те ре со ва них стра на (про из во ђа-
ча, ис по ру чи о ца, до ба вља ча и ко ри сни ка).

На по чет ку раз го во ра Ја у ко вић, ука зу је 
на оби му по сла ко ји пред сто ји пред (Ин сти-
ту том за стан дар ди за ци ју, За во дом за ме-
тро ло ги ју и Акре ди та ци о ним ти је лом за 
акре ди та ци ју) и по тре би њи хо ве тех нич ке 
опре мље но сти и ка дров ске оспо со бље но сти, 
као основ не ло ги сти ке за бр жу хар мо ни за-
ци ју тех нич ког за ко но дав ства и укла ња ње 
пре пре ка са за ко ни ма и ди рек ти ва ма ЕУ, то-
ком тран зи ци је или, пак, у про це су ста би ли-
за ци је и при дру жи ва ња ЕУ. 

- Ове ин сти ту ци је тре ба да убр за ју и олак-

ша ју по сао на уна пре ђе њу си-
сте ма ква ли те та у скла ду са 
за хтје ви ма ИСО стан дар да 
у ма лим, сред њим или пак ве-
ли ким и сло же ним ком па ни ја-
ма ка ква је ЕПЦГ, тј. да бу ду 
услу жни сер вис при вред ним 
су бјек ти ма и дру гим ко ри-
сни ци ма, каже он додајући 
да је због зна ча ја и ва жно сти 
ин фра струк ту ре си сте ма ква-
ли те та за ак тив но сти уво ђе ња 
си сте ма ква ли те та у скло пу 
ра да Кон фе рен ци је ор га ни-
зо ван и окру гли сто, на те му 
стан дар ди за ци ја, ме тро ло ги ја 
и акре ди та ци ја у Црној Гори. 

Ова област зах ти је ва пер ма нент ну еду ка ци ју 
и обу ку у кон ти ну и те ту бар »кри тич не ка-
дров ске ма се« за сти ца ње но вог зна ња и упо-
зна ва ње са но вим спе ци ја ли стич ким вје шти-
на ма. Украт ко је навео нај бит ни је оба ве зе ко је 
пред сто је пред овим ин сти ту ту ци ја ма:

Стан дар ди за ци ја: Ин сти тут за стан дар-
ди за ци ју је про мо ви сан у при дру же ног чла на 
ЦЕН-а ( Европ ски ко ми тет за стан дар ди за ци-
ју). Тех нич ко за ко но да ство ЕУ пра ти око 18 
000 ЕН (Европ ских стан дар да). Цр на Го ра у 
про це су при дру жи ва ња тре ба да обез би је ди 
уса а гла ше ност око 80 % европ ских стан-
дар да са мо гућ но шћу да се стан дар ди на на-
ци о нал ном ни воу мо гу пре у зе ти у из вор ном 
об ли ку на јед ном од зва нич них је зи ка у окви ру 
Европ ске ор га ни за ци је за стан дар ди за ци ју.

Зна чи, при мје на и по што ва ње за хтје ва 
ЕН стан дар да је услов за ства ра ње зо не без 
гра ни ца у окви ру тр жи шта др жа ва чла ни ца 
ЕУ, за сло бо дан про ток (љу ди, ро ба, услу-
га и ка пи та ла), што се че сто зо ве »че ти ри 
сло бо де ЕУ«. 

Ме тро ло ги ја: На ци о нал ни За вод за ме-
тро ло ги ју тре ба да по ста не ме ђу на род но 
при знат, та ко да се обез бје ди сле дљи вост у 
ме ђу на род ном си сте му је ди ни ца ИС. За кон-
ска и на уч на ме тро ло ги ја су ва жне за на ци о-
нал ну при вре ду ка ко би ње ни про из во ди би ли 
при хва тљи ви за европ ско тр жи ште. За вод на 
осно ву про пи са ме тро ло ги је са да вр ши одо-
бре ње ти па мје ри ла, кон тро ли ше пред ме те 
од дра го цје них ме та ла и одо бра ва по ста вља-
ње зна ка про из во ђа ча на пред ме те од дра го-
цје них ме та ла са трен дом про ши ре ња сво јих 
услу га.

Акре ди та ци ја: Акре ди та ци о но ти је ло за 
акре ди та ци ју зва нич но до дје љу је, одр жа ва, 
су спен ду је и об на вља акре ди та ци ју у скла-
ду са ре ле вант ним на ци о нал ним, европ ским 
и ме ђу на род ним стан дар ди ма и упут стви-
ма уз ува жа ва ње смјер ни ца ЕА – Европ ске 
ко о пе ра ци је за акре ди та ци ју, ИАФ – Ме ђу-
на род ног акре ди та ци о ног фо ру ма и ИЛАЦ 
– Ме ђу на род не ко о пе ра ци је за акре ди та ци ју 
ла бо ра то ри ја.

Ја у ко вић, да ље ис ти че при сут не те шко ће 
и укуп ну си ту а ци ју у ши рем и бли жем окру-
же њу на пла ну им пле мен та ци је по је ди них 

стан дар да си сте ма ква ли те та, као ну жно сти у 
по сло ва њу би ло ко је ком па ни је. Цен тар за си-
стем ква ли те та ре дов но пра ти до но ше ње по-
је ди них стан дар да, ме то да и тех ни ка и вр ши 
ин тер ну обу ку или пак при о ри тет но ра ди на 
из ра ди до ку ме на та си сте ма ква ли те та кључ-
них про це са по је ди них функ ци је ЕПЦГ, ко је 
ис ка жу по тре бу за тим, за јед но са ин же ње ри-
ма ква ли те та тих цје ли на. 

Сва како, при о ри тет има ју до ку мен-
та си сте ма ква ли те та (ISO 9001 – си стем 
ква ли те та про це са; ISO 14 001 – си стем 
ква ли те та за шти те жи вот не сре ди не; 
ISO 18 001 – без бјед ност и здра вље упо-
сле них, сматра он и оцјењује да до са-
да шњу ре а ли за ци ју ак тив но сти у ЕПЦГ, 
пра те од ре ђе не по те шко ће, као што су: 
усло ви ре ал ног вре ме на у бли жем и ши рем 
окру же њу (про цес тран зи ци је); не до вољ-
но схва та ње зна ча ја и ва жно сти си сте ма 
ква ли те та за уре ђен по слов ни си стем, од 
по је ди на ца, ма ње ви ше на свим ни во и ма; 
не до вољ на за ин те ре со ва ност и мо ти ви са-
ност ка дра за еду ка ци јом и обу ком за при-
мје ну стан дар да, на уч них ме то да и тех ни ка 
при из ра ди до ку ме на та ква ли те та сво јих 
про це са; че сте ор га ни за ци о не и ка дров ске 
про мје не; спо ро сти у ка дров ском еки пи ра-
њу Цен тра за си стем ква ли те та и ре дов ној 
ло ги стич кој по др шци у по је ди ним цје ли на-
ма ЕПЦГ, итд.

Као бит но, он је ис такао, да без об зи ра 
на све при сут не пра те ће те шко ће, Цен тар за 
си стем ква ли те та до са да је омо гу ћио обу ку 
око 20 ин же ње ра си сте ма ква ли те та из свих 
цје ли на ЕПЦГ, пу тем Шко ле за ин же ње ре 
ква ли те та, ко ју је ор га ни зо вао Ма шин ски фа-
кул тет у Под го ри ци. Ин же ње ри си сте ма ква-
ли те та тих цје ли на, пред ста вља ју ло ги сти ку 
и углав ном ра де по сло ве си сте ма ква ли те та 
у сво јим цје ли на ма. Уз струч ну и кон сул та-
тив ну по моћ Цен тра за си стем ква ли те та ра де 
на из ра ди до ку ме на та си сте ма ква ли те та сво-
јих кључ них про це са са сво јим са рад ни ци ма 
и уз са гла сност и по др шку свог ме наџ мен та. 
Те ак тив но сти су углав ном при ла го ђе не си-
ту а ци ји и вре ме ну и оба вља ју се по ука за ној 
по тре би и по зи ву ин жењ ра си сте ма ква ли те та 
тих ци је ли на.

По њему, за да ље ак тив но сти вр ло је 
бит но, да Цен тра за си стем ква ли те та бу-
де пра вил но ор га ни за ци о но по зи ци о ни ран, 
на ба зи по зи тив них ис ку ста ва из прак се и 
ор га ни за ци о них по став ки у ве ил ким ком-
па ни ја ма и пре по ру ка ма на уч них и струч-
них ин сти ту цу ја ко је се ба ве стан дар ди ма 
и си сте мом ква ли те та.

И на кра ју, глав ни по сао тек пред сто ји 
пред укуп ним ме наџ мен том и за по сле ним у 
ЕПЦГ на пу ту им пле мен та ци је европ ске ви-
зи је си сте ма ква ли те та у ин те ре су свих за ин-
те ре со ва них стра на (др жа ве, вла сни ка, ме наџ-
мен та, ак ци о на ра, за по сле них, до ба вља ча и 
ло кал не упра ве), рекао нам је Влајко Јауковић, 
руководилац Центра за систем квалитета.

Ж.Ћ.

ЦЕН ТАР ЗА СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА

На путу европске визије квалитета

Влајко Јауковић

ДИРЕКЦИЈА
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Пише: проф.др Светла на Сте во вић,       
                                                     дипл.грађ.инж.

Ре зи ме: Ако се у свом фун да мен тал ном зна че њу 
ана ли зи ра енер гет ска ефи ка сност, при ис ко ри-
шће њу хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла на јед ном 
про фи лу, он да се де фи ни тив но мо же ре ћи да се 
по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти на ХЕ Пи ва 
на ла зи у по ве ћа њу ин ста ли са не сна ге и бо љем 
ис ко ри шће њу по тен ци ја ла, у сми слу ве ће про-
из вод ње ква ли тет ни је и ску пље вр шне енер ги је. 
У овом ре фе ра ту украт ко је из не та јед на од тех-
нич ких ва ри јан ти по ве ћа ња ин ста ли са не сна ге 
на про фи лу бра не Мра ти ње, из град њом но ве 
под зем не ма шин ске згра де у де сном бо ку.

Увод

Кон цепт ре ше ња мак си мал ног ис ко ри шће-
ња хи дро по тен ци ја ла на про фи лу бра не и хи-
дро е лек тра не Пи ва, осла ња се на фи ло зо фи ју 
и ре зул та те на уч но ис тра жи вач ког про јек та 
’’По ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти при кон-
цеп циј ском ис ко ри шће њу об но вљи вих из во ра 
енер ги је у функ ци ји одр жи вог раз во ја’’ и на не-
ка идеј на ре ше ња раз ра ђи ва на у Енер го про јект-
Хи дро ин же ње рин гу и Ен те лу, још дав не 1980.
го ди не. О пред ло гу ве ће ин ста ли са не сна ге на 
овом че о ном по стро је њу, раз ми шља но је чак и 
за вре ме про јек то ва ња и из во ђе ња ХЕ Пи ва I, 
па све до да нас.

Опис тех нич ког ре ше ња

Хи дро е лек тра на Пи ва II је ве ће и сло же-
ни је аку му ла ци о но при бран ско по стро је ње 
ко је би сво јом до дат ном ин ста ли са ном сна гом 
од 342 МW ис ко ри сти ло до мак си му ма по тен-
ци јал бр зе и хи ро ви те ре ке Пи ве, на го ми лан у 
аку му ла ци о ном је зе ру ко ри сне за пре ми не 790 
хм3. Ка рак тер аку му ла ци је је се зон ски са мо-
гућ но шћу пот пу ног го ди шњег из рав на ња во-
да. Ви си на ин ста ла ци је по сто је ће ХЕ Пи ва је 
Qинст=3x80м3/с, при че му је Qинст/Qср=3.2, 
док, ако се по сма тра ју за јед но по сто је ћа хи дро-
е лек тра на Пи ва I са но во пре дло же ном ХЕ Пи ва 
II, где је Qинст=3x80+2x120=480м3/с, до би ја се 
да је Qинст/Qср=6.4, што је ре ла тив но ви со ко, 
али и при хва тљи во има ју ћи у ви ду вр шност по-
стро је ња Пи ва I и II.

Оснав ни па ра ме три 
по стро је ња и аку му ла ци је

Слив но пoдруч је 1757,7 км2
Сред њи гo ди шњи талoг 1470,0 мм
Сред њи гo ди шњи дoти цај у ба сен Qм= 74,4 м3/s

Велике вoде у прo филу бра не Q0.01%= 
1900,0 м3/s

Ко та нор малног успо ра 675,00 м
Ко та пра жње ња ба зе на 595,00 м
Бру то за пре ми на 880 ми ли о на м3
Ко ри сна за пре ми на 790 ми ли о на м куб них 
Из рав на ње сли ва 33,50%
Тип бра не бе тон ска луч на
Кон струк тив на ви си на Hk = 220 м
Хи драулич ка ви си на H = 190 м
Ду жи на лука у кру ни L = 262 м
Укуп на ку ба ту ра бе то на Kb= 789,36 м3
Ева ку а ци о ни ор га ни: 
- Прелив пре ко кру не бра не:
 3 прелив на по ља са сег мент ним за тва ра-

чи ма 13x5 м
 Ди мен зи о ни сан на до ти цај Q 0,01% = 1900 м3/s 
Ре тен зи јом се Qmax сма њи на 1670 м3/с
- сред њи ис пуст у телу бра не:
   3 ис пу ста преч ни ка D = 2,25 м
Укуп ни ка па ци тет при KNU Q=373,40 м3/s
- те мељни ис пуст у телу бра не:
  2 ис пу ста преч ни ка D = 1,90 м
 Укуп ни ка па ци тет при KNU Q=240 м3/с 
До вод ни си стем:
-бе тон ски пан це ро ва ни до вод до ра чве D = 7,5 м
-за себ ни це во во ди до ра чве D = 5,3 м
Од вод ни си стем:
-за јед нич ки ту нел кру жног пре се ка D = 

10,20 м, L = 135 м
До њи во до стан: сахт ни, пр во у га о ног по-

прец ног пре се ка
Остали по да ци:
Ин сталиса ни про ти цај Qинст= 2x120 = 240 м3/s
Ба зен пун (Q=120 м3/s) Хбр маx = 183,00м
Ба зен пра зан (Q=480 м3/s) Х бр.маx = 

100,00м
Ба зен пун(Q=120м3/s) Хне то маx = 179,15 м

Ба зен пра зан (Q=480 м3/s) Х не то маx = 
95,60 м

Ин сталиса на сна га Нинст = 2x171=342 МW
Мак си мал на сна га Н маx = 2x171=342 МW
Тур би не: 2 ком; Фран цис спи ралне са вер-

ти калном осо ви ном; 157700 КС; н = 214 о/мин
Ге не ра то ри: 2 ком; тро фа зни са вер ти-

калном осо ви норн; 177,5MVA; н=214 о/мин и 
цос=0,95

Тран сфор ма то ри: 2 ком.; тро фа зни 178 
MVA; 15,75/245 kV;

Основ ни кон цепт из град ње 
ХЕ Пи ва II 

По сто је ћа тан ка луч на бра на би се про би ја-
ла кроз ла ме лу број 13 (на ме сту где је ши ро ка 
око 15 м и де бе ла 22 м) са кру жним отво ром 
преч ни ка око 9 м ко ји би се ка сни је по пу нио ар-
ми ра ним бе то ном и од го ва ра ју ћом пан цер ном 
обло гом, те дао про јек то ва ни преч ник Д=7,5 
м, од но сно од го ва ра ју ћу пра во у га о ну кон ту ру 
у пре де лу за тва ра ча. Прет ход но би осла бље ни 
пре сек по обо ду био утег нут ан ке ри ма у прав цу 
глав них за те жу ћих на по на (укуп но 80 ан ке ра од 
по 300 т ду жи не л=35 м). За вре ме про би ја ња 
је зе ро би мо ра ло би ти спу ште но на ко ту 560 
м, ка ко би се по ста ви ла ре шет ка са мре жом и 
од го ва ра ју ћом зап тив ном ка пом, ко ја би омо гу-
ћи ла да се ни во у аку му ла ци ји по но во по диг не, 
да ХЕ Пи ва И на ста ви свој рад, а да се гра ђе-
вин ски ра до ви на да љем про би ја њу до во да на-
ста ве. Оса отво ра је на ко ти 575 м на ула зу, а 
да ље је на ду жи ни од Л=47 м у на ги бу од 30º . 
На кон ко ле на ду жи не Л=6 м ра ди ју са Кри ви не 
Р=23 м, до вод ни ту нел па дом под углом од 45º, 
на ду жи ни од Л=138 м пре ла зи по но во у кри-

МАК СИ МАЛ НО ИС КО РИ ШЋЕ ЊЕ ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКОГ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА 
ПИ ВЕ И МАК СИ МАЛ НА ВР ШНА ПРО ИЗ ВОД ЊА

Могући концепт повећања 
енергетске ефикасности на 

профилу ХЕ "Пива"

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

У оквиру интегралног рјешења хидросистема „Зета - Пива“, а у контексту 
почетка реализације друге фазе реконструкције и модернизације ХЕ „Пива“ 
треба размотрити и објективне могућности повећања инсталисане снаге ове 
хидроелектране. Наиме, садашња инсталација од 3 х 80 = 240 м3/с и степена 
инсталисаности К = 3,2 очигледно је недовољна за акумулационе ХЕ тако велике 
корисне запремине акумулације од 790 х 106 м3.
Повећањем инсталисане снаге ХЕ „Пива“ би постала једна од најзначајнијих 
хидроелектрана у читавом овом дијелу Европе, са изузетном улогом у покривању 
вршних оптерећења и обезбјеђења оперативне резерве у ЕЕС.
Постоји више техничких рјешења за повећање степена инсталисаности ове 
хидроелектране, од којих, цијеним, највећу пажњу заслужује варијанта коју је у свом 
раду обрадила г-ђа проф. др Светлана Стевовић, дипл.грађ.инж. те у том смислу 
препоручујем обавјештављање стручне јавности Црне Горе о овом техничком 
рјешењу преко листа ЕПЦГ.

проф. др Мило Мркић

 РЈЕШЕЊЕ ДОСТОЈНО ПАЖЊЕ
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ви ну (Л=17 м, Р=23 м), на кон ко је има још 34 м 
до ра чве за по је ди нач не до во де до агре га та. Од 
по след ње ра чве до агре га та до вод је у бла гом 
па ду од 6%.

Ова кав по ло жај до во да усло ви ла је то по-
гра фи ја те ре на де сног бо ка вр ло стр ме кли су-
ре ре ке Пи ве. Оту да је не ми нов но и ма шин ска 
згра да под зем на са про сеч ном ви си ном здра вог 
над сло ја из над ка ло те од 47 м.

Скре та ње у ра чви је за угао од 135º, те та ко 
по је ди нач ни до во ди ула зе у ма шин ску згра ду 
под углом од 90º, што нам је омо гу ћи ло из бор 
ми ни мал ног осо вин ског раз ма ка из ме ђу агре га-
та. Усво је не су тур би не са окре та њем у сме ру 
ка заљ ке на са ту, због то га: 

- да би се са ка вер ном у ис ко пу ушло што 

ду бље у здрав стен ски ма сив у ко ме, до вољ но 
да ле ко од по вр ши не, вла да “ту нел ска пре ра спо-
де ла на по на”.

Иза бра ни пра вац осо ви не ма шин ске згра де 
још је био усло вљен:

- по тре бом уда ље но сти ка вер не од те ме ља 
бра не, од но сно од мо гу ћих ли ни ја из шкољ ка ва-
ња под те ме љи ма,

- хи дра у лич ким зах те вом што по вољ ни јег 
до ти ца ја и оти ца ја,

- на ме ром да до вод и од вод не бу ду пре ду-
гач ки и да из ла зни пор тал од вод не во де бу де 
при бли жно на су прот по сто је ћег пор та ла 20-ак 
м уз вод но од “Бе лог мо ста”,

- мо гућ но сти ма по вољ ног ре ше ња при ла-
за.

До ма шин ске згра де тре ба из гра ди ти, од 
по сто је ћег тзв.”Бе лог мо ста” ко ји је по треб но 
про ши ри ти и оја ча ти, при ла зни пут на ду жи ни 
од 116 м а за тим при ла зни ту нел Л=40м га ба-
ри та 6x6.5м.

При ла зни пут-ту нел је у па ду од 1,3%, осим 
на ду жи ни од 20 м, не по сред но ис пред ула за у 
ма шин ску згра ду, где је хо ри зон та лан због лак-
шег ис то ва ра при до пре ма њу нај гло ма зни јих 
де ло ва.

По ред овог глав ног, по сто ји и по моћ ни из-
лаз из ма шин ске згра де за слу чај по жа ра, или 
ка кве дру ге ну жде. Ди мен зи ја је 2x2,5 м, ду-
жи не 27 м и у ма шин ску згра ду ула зи на ко ти 
516,50 м, не по сред но из над кран ске ста зе. Он 
је исто вре ме но и га ле ри ја за во ђе ње све жег ва-
зду ха до кли ма уре ђа ја и од во ђе ња ис тро ше ног 
ва зду ха из ма шин ске згра де.

Ка вер на тра фо по стро је ња је под углом од 
90 сте пе ни у од но су на ве ћу ка вер ну ма шин ске 
згра де и обе би мо гле би ти ра ђе не швед ском 
Али мак ме то дом ис ко па под за шти том го то ве 
из бе то ни ра не ка ло те.

Кроз глав ни ход ник тра фоа у ко ме су ши не 
за до воз тран сфор ма то ра, би ће до пре мље ни и 
та бла сти си фон ски за тва ра чи, по што се при ла-

зни ту нел во до ста ну на ла зи из над тра фоа, ди-
мен зи ја 2,5x5,5 м, оно ли ко ко ли ко је до вољ но 
за про лаз пе ша ка, ин ста ла ци ја, ка бло ва и за 
тран спорт за тва ра ча, у по ло жа ју у ко ме ће за-
тим би ти мон ти ра ни.

Гле да но пре ма ма шин ској згра ди ту нел се 
из над тра фоа (ко та 513 м) на де сно про ду жа ва 
у по моћ ни из лаз из тра фо по стро је ња за слу-
чај по жа ра, ди мен зи ја 2,5x2,5 м. Та ко ђе слу жи 
и за во ђе ње све жег и од во ђе ње ис тро ше ног ва-
зду ха.

По што је тра фо вр ло бли зу во до ста на 3,6 м 
по треб но је по себ ну па жњу обра ти ти код из во-
ђе ња хи дро и зо ла ци о них ра до ва, а овај про стор 
би мо гао би ти по пу њен ткзв. шпар-бе то ном, јер 
ће здра ва сте на би ти на том ме сту то ли ко оште-
ће на да је бо ље укло ни ти је.

Дре на жни си стем би та ко ђе мо рао би ти вр-
ло ажур но ис про јек то ван и из ве ден због под-
зем них во да ко је су у де сном бо ку из ра же ни је 
не го у ле вом. Ово је је дан од раз ло га због ко га 
су сви зи до ви по стро је ња де бљи не око 1м. Пи-
та ње мо гу ћег по та па ња ге не ра то ра ус пор ном 
ко том не ка да ис про јек то ва не ве ли ке аку му ла-
ци је и ХЕ Бук Би је ла, ви ше ни је ак ту ел но јер је 
од ба че на ко та успо ра Бук Би је ле ко ја за ла зи на 

ЦГ те ри то ри ју. Због по треб ног од сто ја ња во до-
ста на од ма шин ске згра де (14,5 м) тур бин ски 
си фо ни ду жи су не го што зах те ва кон струк ци ја 
Фран цис тур би не.

Од вод је кру жног по преч ног пре се ка 
Д=10,20 м ду жи не 135 м, од че га је при из ла зу 
на ду жи ни од 15 м из вр шен пре лаз на угла сти 
по преч ни пре сек због лак ше кон струк ци је из-
ла зног пор та ла и та бла стих за тва ра ча.

До вод до ХЕ Пи ва II 
и раз ма тра не ва ри јан те

Мо гу ћа ло ка ци ја ула зне гра ђе ви не и до-
вод ни си стем би ли су раз ма тра ни у ни зу од 6 
ва ри јан ти: 

Ва ри јан та бр. 1:
Про би ја се ла ме ла бр. 16; ула зна гра ђе ви-

на са за тва ра чи ма ко ји се спу шта ју низ уз вод но 
ли це бра не кроз је зе ро; по че так до во да на ду-
жи ни Л=33 м хо ри зон та лан, са ан кер ним бло-
ком у кри ви ни Р=20 м, а за тим ту нел Л=115 м 
под на ги бом од 70º са по ку ша јем на до ве зи ва ња 
на по сто је ћу оп точ ну га ле ри ју, уз ра ди јус кри-
ви не Р=25 м.

Ва ри јан та бр. 2:
Про бој ла ме ле бр. 15; за тва ра чи низ уз вод-

но ли це бра не; по че так до во да хо ри зон та лан, 
за тим ту нел ски део под углом од 70º ; по ку шај 
ко ри шче ња по сто је ће оп точ не штол не.

Ва ри јан та бр. 3:
Про би ја ње ла ме ле бр. 15; ку ћи ца вер ти кал-

них за тва ра ча на низ вод ном ли цу бра не; по че-
так до во да на ду жи ни Л=57 м, у па ду под углом 
од 15º , а за тим 65º са по ку ша јем на ста вља ња на 
по сто је ћу оп точ ну га ле ри ју.

Ва ри јан та бр. 4:
Про би ја ње ла ме ле бр. 12; про бој хо ри зон-

та лан, за тва ра чи вер ти кал ни на кон че га се до-
вод во ди уз низ вод но ли це бра не до те ре на, на 
ко ји би ка сни је био осло њен; без на до ве зи ва ња 
на оп точ ну стол ну.

Ва ри јан та бр. 5;
Про бој ла ме ле бр. 13; ку ћи ца ко сих за тва-

ра ча на низ вод ном ли цу бра не, ти па као код 
те мељ них и сред њих ис пу ста; по че так до во да 
у на ги бу до 30º, а за тим 45º; без по ку ша ја на до-
ве зи ва ња на оп точ ну га ле ри ју.

Ва ри јан та бр. 6:
Про би ја се ла ме ла бр. 14; за тва ра чи на низ-

вод ном ли цу бра не; до вод де ли мич но пра ти то-
по гра фи ју те ре на и осла ња се на здра ву сте ну; 
не на ста вља се на по сто је ћу оп точ ну штол ну.

Као ре зул тат тра же ња нај по вољ ни јег по ло-
жа ја по моћ них и глав них за тва ра ча, што лак шег 
на чи на до пре ма ња и што по вољ ни је хи дра у ли-
ке, усво је на је ва ри јан та бр. 5.

До вод је пан це ро ван це лом сво јом ду жи-
ном; де бљи на пан цер не обло ге је 40 мм на де лу 
до ра чве где је преч ник Д=7,5 м, од но сно 30 мм 
на по је ди нач ним до во ди ма на кон ра чве, где је 
Д=5,3 м. До вод је од ар ми ра ног бе то на, мар ке 
ди мен зи о ни ра не да из др жи ста тич ки при ти сак 
од 190 м во де ног сту ба, де бљи не 75 цм, од но-
сно 60 цм. На де о ни ци од бра не до ула ска у 
здра ву креч њач ку ма су, до вод је у те шком ан-
кер ном бло ку. У по преч ном пре се ку сла пи шта 
0+050, мо ра це се “ски ну ти” око 4 м ста рог бе-
то на јер на том ме сту ан кер ни блок за ди ре у 
спољ ну иви цу (ћо шак) сла пи шта, што ујед но 
пред ста вља и нај ве ћи про дор до вод ног ту не ла 
у зид сла пи шта.

Ку ћи ца ула зних за тва ра ча је истог ти па као 
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код те мље них и сред њих ис пу ста, са мо што је 
ве ћа (при бли жних ди мен зи ја 17x17x17 м). За-
тва ра чи ће се до пре ми ти и мон ти ра ти са кру-
не бра не, ода кле ће би ти спу ште ни на пла то 
на ко ти 565 м ле во од за тва рач ни це (гле да но 
низ вод но). До во зним ко ли ци ма за тва ра чи ће 
би ти уне се ни у ку ћи цу где ће их при хва ти ти и 
мон ти ра ти мост на ди за ли ца на елек трич ни по-
гон но си во сти 100 т, ра спо на 14 м, са кран ском 
ста зом ду жи не л=17 м x 2.

Би ло је по треб но за тво ри ти све тли отвор 
до во да од 8x5,5 м. С об зи ром на ве ли ке ди мен-
зи је та ко по треб ног за тва ра ча, из хи дра у лич ких 
и ста тич ких раз ло га (јер ве ћа оп те ре ће ња во де 
при ма за тва рач чи ја је ви си на ве ћа од ши ри-
не), усво је на су 2 за тва ра ча ди мен зи ја 4x5,5 м 
де бљи не 0,5 м, са раз дел ним хи дра у лич ки об-
ли ко ва ним сту бом на сре ди ни. Пр ви пар су по-
моћ ни, а за тим до ла зе глав ни за тва ра чи са:

- ди ри го ва ним упра вља њем из ко ман де 
елек тра не

- ауто мат ском ко ман дом ко ја је оства ре на 
на прин ци пу осе тљи во сти од ре ђе них мер них 
апа ра та на по ве ћа ње бр зи не (ко је мо же на сту-
пи ти нпр. услед пр ска ња до во да)

- ко ман дом на ли цу ме ста.
По је ди нач ни до во ди до агре га та снаб де ве-

ни су не по сред но пред спој са спи ра лом бр зим 
ма не вар ским леп ти ра стим пред тур бин ским за-
тва ра чем Д=4,6 м ко ји је:

- ди ри го ван да љин ски из ко ман де ма шин-
ске згра де

- са ли ца ме ста
- ауто мат ски.
Де ло ви пан цер не обло ге, об зи ром на ве-

ли ке ди мен зи је (Д=7,5 м) би ли би до пре ма ни 
та ко ђе са кру не бра не и ва ре ни на ли цу ме ста, 
са мон та жом ко ја би по че ла у сме ру од ма шин-
ске згра де пре ма бра ни. Де ло ви че лич них, кру-
жних пр сте но ва би ће по ста вље ни на од го ва ра-
ју ће но са че у већ об ло же ном сло јем тор кре та 
око 5цм (мре жа Q283). За тим је по треб но по-
ста ви ти ар ма ту ру и из бе то ни ра ти про стор из-
ме ђу сло ја тор кре та и пан цер ног це во во да. На 
кра ју је по треб но, кроз го тов до вод, на пра ви-
ти бу шо ти не и из вр ши ти ве зно ињек ти ра ње. У 
јед ном про фи лу на тај на чин бу де 6 бу шо ти на, 
3 у гор њем сво ду и 3 у до њем (го ре су ме ђу соб-
но бли же не го до ле); ме ђу ра змак про фи ла 3 м. 
Су ва ињек ци о на ма са би ће са ста вље на од 97% 
це мен та и 3% ак тив ног бен то ни та. 

На ула зу ће би ти по ста вље на че лич на ре-
шет ка по вр ши не 450 м кв, укуп не те жи не 85 т, 
осло ње на на че лич не це ви – но са че преч ни ка 
50мм, чи ји је основ ни за да так да спре чи ула зак 
круп них де ло ва у до вод ни си стем. Ре шет ка је 
за ли це бра не учвр шће на пер фо-ан ке ри ма.

Ма шин ска згра да

Без ика кве ди ле ме ма син ска згра да би мо-
ра ла би ти под зем на. Да би ис коп и тро шко ви 
би ли што по вољ ни ји и ма њи иза бра не су ди-
мен зи је за сно ва не на:

- ми ни мал ном по треб ном ра сто ја њу осо ви-
на тур би на,

- нео п ход ном од сто ја њу спи ра ле од зи да 
згра де, да би се мо гло нор мал но бе то ни ра ти и 
да би се ро тор ге не ра то ра мо гао про не ти на без-
бед ном од сто ја њу од зи да и од бу ди ли це пр вог 
агре га та,

- нај ма њој по треб ној ши ри ни и ду жи ни 
мон та жног про сто ра, об зи ром на ди мен зи је 

и об лик спе ци јал ног тран спорт ног во зи ла ко-
је мо ра сво јим зад њим точ ко ви ма ући на ни во 
бу ди ли це (503,50 м), об зи ром на по тре бу окре-
та ња тран сфор ма то ра и њи хо во по ста вља ње на 
ши не тра фо по стро је ња и об зи ром на то да ће 
ро тор ге не ра то ра би ти мон ти ран на ли цу ме ста 
са осо ви ном по ста вље ном у мон та жну ја му ди-
мен зи ја 2x4 м.

По шав ши од усво је не ко те обрт ног ко ла 
487,50 м, (ура ћен је де та љан хи дра у лич ки про-
ра чун), об зи ром на за да ту сна гу агре га та од 171 
МW; по треб не ди мен зи је тур би не, спи ра ле, 
дво дел не вер ти кал не осо ви не и ге не ра то ра до-
би је не су ко те:

- 491.00мнм као тур бин ска ета жа
- 499.00мнм ге не ра тор ски ни во
- 503.50мнм ни во бу ди ли це
Елек тра на не мо ра да бу де снаб де ве на соп-

стве ним кућ ним агре га том, с об зи ром на бли зи-
ну ХЕ Пи ва I у ле вом бо ку, чи ји агре гат мо же 
снаб де ва ти и ХЕ Пи ва II, у слу ча ју не стан ка 
елек трич не енер ги је.

Ис коп, ињек ти ра ње и 
ан ке ро ва ње ма шин ске згра де

Ис коп ка вер не ма шин ске згра де (по моћ ним 
рад ним ту не лом се ула зи на ви си ну кран ске 
ста зе) мо же да се оба ви про ве ре ном швед ском 
Али мак ме то дом, под за шти том из бе то ни ра не 
ка ло те. Нај ве ћи део ис ко па ног ма те ри ја ла ће се 
из во зи ти кроз при ла зни ту нел,а са мо ма те ри-
јал од ис ко па си фо на и на ни жег де ла ма шин ске 
згра де ће се од во зи ти кроз ту нел од вод не ва де. 
На кон пр ве фа зе бе то ни ра ња кон тур них зи до ва 
ма шин ске згра де, по треб но је спро ве сти кон со-
ли да ци о не и ињек ци о не ра до ве.

Ињек ти ра ње, ко је је по сво јој функ ци ји 
кон такт но и кон со ли да ци о но (у ци љу по прав ке 
ге о тех нич ких ка рак те ри сти ка тла) тре ба ло би 
спро ве сти у сле де ћем оби му:

- у јед ном по преч ном пре се ку ма шин ске 
згра де, из ка ло те тре ба из ве сти 6 ињек ци о них 
бу шо ти на, по је ди нач не ду жи не 9м, а из зи да 24 
бу шо ти не, по је ди нач не ду жи не 5м;

- ме ђу ра змак про фи ла 3м;
- у бо ко ви ма ма шин ске згра де, не ра чу на-

ју ћи по вр ши ну ула зног ту не ла, тре ба укуп но 
из ве сти 70 бу шо ти на.

Ан ке ро ва ње би се спро ве ло у сле де ћем оби му:
- у јед ном по преч ном про фи лу тре ба ло би 

из ве сти 40 ан ке ра са РЧ преч ни ка 25мм по је ди-
нач не ду жи не 6 м

- ме ђу ра сто ја ње про фи ла 2 м
- у бо ко ви ма тре ба из ве сти 350 ан ке ра, по-

је ди нач не ду жи не 6 м.
Укуп на ду жи на ан ке ра упо тре бље них за 

ма шин ску згра ду из но си 10 380 м.
На кра ју до ла зи дру га фа за бе то на (се кун-

дар ни бе тон) ко ја ће се бе то ни ра ти сук це сив но, 
па ра лел но са мон ти ра њем опре ме.

Тра фо по стро је ње 

Тра фо про сто ри је сме ште не су у ка вер ни 
чи ја по ду жна осо ви на са по ду жном осо ви ном 
ма шин ске згра де за кла па угао од 90º , не по-
сред но по ред ула за у ма шин ску згра ду, са ле ве 
стра не. Бру то ши ри на ка вер не је 16 м, ду жи-
на 35 м и маxимална ви си на 15 м. Бок со ви за 
тро фа зне дво мо тор не тран сфор ма то ре, сна ге 
178.000 KVA, од но са тран сфор ма ци је 15,75/245 
kV има ју тло црт не ди мен зи је 10x7 м и ви си ну 

7,55 м.
Па тос у тра фо про сто ри ја ма је на ис тој ко-

ти (503,50 м) као мон та жни про стор ма шин ске 
згра де, где ће се оба ви ти ис то вар тран сфор ма-
то ра, по је ди нач не те жи не 170 т, окре та ње за 
угао 90º и пре воз ши на ма до при па да ју ће ни ше. 
Тран сфор ма то ри су пан цер ним вра ти ма одво је-
ни од при ла зног ту не ла.

Ис под тра фо про сто ри ја во ђен је ка нал са 
па дом пре ма уљ ној ја ми ко ја се на ла зи на кра-
ју тра фо по стро је ња и слу жи да у њу оти че у 
ак ци дент ним си ту а ци ја ма тран сфор ма тор ско 
уље. Уз уљ ну ја му на ла зи се ауто мат ска црп ка 
ко ја из ба цу је про вир ну во ду ко ја би евен ту ал но 
мо гла да се по ја ви у ја ми. Во да се црп ком из ба-
цу је у дре на жни си стем ко јим се па дом од во ди 
до дре на жних бу на ра у ма шин ској згра ди.

Го ли во до ви - ши не У-про фи ла од ге не ра-
то ра во ђе ни су ка блов ским по ли ца ма у про сто-
ри ји над тран сфор ма то ри ма на ко ти 511,40 м.

Ви со ко на пон ски ка блов ски во до ви у прав-
цу раз вод ног по стро је ња во ђе ни су та ко ђе ка-
блов ским по ли ца ма, нај пре кроз про сто ри ју 
из над тран сфор ма то ра, а за тим кроз ту нел ди-
мен зи ја 3x2,5 м.

При ла зним ход ни ком тра фо по стро је ња 
ши ри не 6,60 м и ви си не 10,90 м би ће до пре-
мље на и 4 си фон ска за тва ра ча ди мен зи ја 6,00 
x 4,40 м. За тва ра чи би би ли на ши на ма до ве зе-
ни до ис под јед но шин ске ди за ли це но си во сти 
25 т, за ка че ни на мач ку и по диг ну ти у ту нел 
ди мен зи ја 2,5 x 5,5 м ко ји из над тра фоа во ди 
у во до стан на кон зол ну плат фор му, ода кле си-
фон ски за тва ра чи, сва ки са сво јим ме ха хи змом 
за ма ни пу ла ци ју тре ба низ во ђи це да бу де спу-
штен у при па да ју ћу ни шу. По ло жај та бла стог 
си фон ског за тва ра ча при тран спор ту, по чев од 
ула за у ход ник тра фо по стро је ња, па до сме-
шта ња у од го ва ра ју ћу ни шу је та кав да је увек 
па ра ле лан са рав ни си фон ског из ла за ко ју тре-
ба да за тво ри. 

При ла зни ту нел си фон ским за тва ра чи ма у 
во до ста ну је из над тра фоа (на ко ти 513,50 м), 
на ра сто ја њу 15 м од ула за у тра фо. Гле да но 
ка ма шин ској згра ди он се на де сно од ка вер не 
тра фоа про ду жа ва у ту нел ди мен зи је 2,5x2,5 м 
и пред ста вља не са мо по моћ ни из лаз из тра фо 
по стро је ња већ и пут до пре ма ња све жег и из-
ба ци ва ња упо тре бље ног ва зду ха из тра фоа и 
во до ста на.

По ред ће ли ја глав них тран сфор ма то ра у 
тра фоу су сме ште на и 2 тран сфор ма то ра за на-
па ја ње вла сти те по тро шње ко ји ге не ра тор ски 
на пон тран сфор ми шу на 0,4 кВ. Ка вер на тра-
фо по стро је ња би ће ан ке ро ва на са 18 ан ке ра у 
про фи лу, по је ди нач не ду жи не 6 м; ме ђу ра змак 
про фи ла 2 м; са 48 ан ке ра, ду жи не од по 6 м, 
у че лу ка вер не. Укуп на ду жи на упо тре бље них 
ан ке ра 2016 м.

У сво ду ка вер не тре ба из ве сти 5 ињек ци о-
них бу шо ти на од по 9 м, у бо ко ви ма 23 бу шо-
ти не од по 5 м и 28 бу шо ти на у че лу ка вер не, 
по је ди нач не ду жи не 5 м, укуп но 1075 м ињек-
ци о них бу шо ти на.

До њи во до стан, си фон 
и од вод ни ту нел

До њи во до стан је по тре бан на кра ју тур-
бин ских си фо на да се спре чи хи дра у лич ки удар 
у од вод ном си сте му, об зи ром да је од вод ни ту-
нел ре ла тив но ду га чак (135 м) и да је инер ци ја 
про то ка Хј=10,5 м (ура ђен де та љан хи дра у лич-
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ки про ра чун).
Пред ви ђен је шахт ни во до стан пра во у га о-

ног пре се ка ди мен зи ја 212,20 x 35,00 м, све тлог 
пре се ка 10,20x33 = 336,60 м . Ње го ва ви си на 
од ре ђе на је на осно ву маxималних осци ла ци ја 
при отва ра њу (511,75 м) и ми ни мал них (487,10 
м) при за тва ра њу.

Од вод ни ту нел је ви син ски по ло жен та ко, 
да ра ди стал но под при ти ском код свих ни-
воа до ње во де. Из ла зна нај ви ша тач ка му је 2 
м ис под ми ни мал не ко те до ње во де у Пи ви. 
Од вод на ва да је кру жног по преч ног пре се ка 
Д=10,20 м, де бљи не обло ге 1 м па дом од 2‰ 
пре ма ре ци. На из ла зу се на ду жи ни од 15 м из-
вр ши тран сфор ма ци ја од кру жног на ква драт ни 
по преч ни пре сек ди мен зи ја 10,20x10,20 м ко ји 
је снаб де вен тро дел ним та бла стим за тва ра чем, 
де бљи не 0,50 м, укуп не те жи не 19 т. За тва рач 
је спо ри ре монт ни (спу шта ње ће би ти са мо за 
слу чај ре ви зи је од во да); оп слу жу је га пор тал на 
ди за ли ца на елек трич ни по гон , но си во сти 20 т, 
са ши на ма ко је су на плат фор ми де сно од при-
ла зног пу та (ко та 505.00м).

Из ла зни пор тал од вод ног ту не ла при бли-
жно је на су прот из ла за од вод не ва де из по стро-
је ња ХЕ Пи ва I у ле вом бо ку чи ја пра вил нсот 
по ло жа ја тре ба да бу де по твр ђе на хи дра у лич-
ким мо де лом. Же ле ло се за пра во иза ћи из ван 
ја чег ути ца ја пре ли ва за вре ме пре ли ва ња ве ли-
ких во да, по што се зах те ва да по стро је ње ра ди 
не сме та но и за вре ме нај ве ћих во да.

При лаз рад ног осо бља и тран спорт си фон-
ских за тва ра ча оба вља ће се кроз ту нел из над 
тра фоа, ди мен зи ја 2,5x5,5 м. Из ту не ла се (ко та 
513,5 м) из ла зи у во до стан на кон зол ну плат-
фор му (ко та 513,00 м) ши ро ку 2,5 м ко ја се пру-
жа це лом ду жи ном во до ста на (33 м). Та бла сти 
си фон ски за тва ра чи кран ском јед но шин ском 
ди за ли цом би ће до пре мље ни кроз ту нел и спу-
ште ни на плат фор му, ода кле ће сва ки по на о соб 
би ти за ка чен за сво ју ме ха нич ку ди за ли цу - че-
крк и мон ти ран, спу штен дуж сво јих во ђи ца у 
при па да ју ћу ни шу.

Плат фор ма је 1,25 м из над нај ве ће мо гу ће 
осци ла ци је у во до ста ну.

Си фон ски за тва ра чи ће се спу шта ти са мо 
у слу ча ју по тре бе ре ви зи је си фо на и агре га та. 
Си фон ски из ла зи су у на ги бу 1:6 и за слу чај 
по тре бе пра жње ња, пред ви ђа ју се у нај ни жим 
тач ка ма по не ко ли ко це ви ко је ће во ду од ве сти 
у дре на жни бу нар ода кле сле ди цр пе ње и пре-
ба ци ва ње во де у во до стан, тј. ре ку Пи ву.

Ди мен зи је си фо на усво је не су по пре по ру-
ка ма Se lec ting Hydra u lic Re ac tion Tur bi nes (Bu-
re au of rec la ma tion).

Ан кер ни ра до ви тре ба ло би да се спро ве ду 
у сле де ћем оби му:

Од вод на во да и си фон ни су ан ке ро ва ни. За 
во до стан је упо тре бље но 43 ан ке ра у про фи лу, 
по је ди нач не ду жи не 6 м; ме ђу ра змак про фи ла 
2м и 234 ан ке ра у бо ко ви ма управ ним на по ду-
жну осо ви ну во до ста на, укуп но 5 898 м ан ке ра.

За ињек ци о не ра до ве за во до стан, си фо-
не и ту нел од вод не ва де тре ба укуп но из ве сти 
1920м бу шо ти на.

Раз вод но по стро је ње

Раз вод но по стро је ње 220 kV ло ци ра но је 
та ко да је ра сто ја ње од тран сфор ма то ра нај ма-
ње мо гу ће, а на ла зи се на су прот раз вод ног по-
стро је ња по сто је ће ХЕ Пи ва I, са дру ге стра не 
ре ке, те је и ве за са по сто је ћим да ле ко во ди ма 
оп ти мал на. Иза бран је под зем ни сме штај по-

стро је ња, јер га ран ту је пу ну за шти ту објек та 
од па да ју ћег ка ме ња.

По стро је ње је са ста вље но из 2 тран сфор-
ма тор ска, 2 да ле ко вод на, 1 мер ног и јед ног по-
ља за ве зу са по сто је ћим во до ви ма ХЕ Пи ва I.

У гра ђе вин ском сми слу са ста вље но је из 
јед не уз ду жне и две по преч не ка вер не. Уз ду жна 
ка вер на у ко јој су сме ште не са бир ни це ши ро ка 
је 13 м, ду га 49 м и ви со ка 19 м. По преч не ка-
вер не ко је су уства ри да ле ко вод на по ља има ју 
сле де ће ди мен зи је: ши ри на 13 м, ду жи на 38 м и 
нај ве ћа ви си на 8 м. У прав цу да ле ко вод них из-
во да по преч не ка вер не се сте пе на сто сни жа ва-
ју, та ко да ви си на на кра ју из но си 5,50 м. Че ло 
ка вер не је бе то ни ра но обло гом де бљи не 1м, а 
над из вод ним да ле ко вод ним пор та лом пред ви-
ђе на је ар ми ра но бе тон ска кон зол на за штит на 
кров на пло ча ан ке ри са на у сте ну.

За раз вод но по стро је ње тре ба упо тре би ти 
укуп но 4 470 м ан ке ра, по је ди нач не ду жи не 6 м 
и из ве сти 2 090 м ињек ци о них бу шо ти на, по је ди-
нач не ду жи не 5 м, са рас по ре дом као шах-та бла.

У то ку из во ђе ња ис тра жне га ле ри је би ће у 
прав цу уз ду жне и по преч них га ле ри ја. По преч-
не ка вер не ће се из би ја ти у пу ном про фи лу, док 
ће се код уз ду жне нај пре из би ти гор њи део и 
за бе то ни ра ти ка ло та, а на кон то га из би ти и из-
бе то ни ра ти до њи део.

У по ду уз ду жне га ле ри је пред ви ђен је ка-
блов ски ка нал ди мен зи је 2,0x2,5 м, од ко га се 
одва ја ју плит ки ка на ли до пре кри ћа и ин стру-
ме на та. Ка блов ска ве за са тра фо ом оства ре на је 
ту не лом по преч ног пре се ка 3x2,5 м.

При ла зи

Део при ла зног пу та пред ста вља пут већ из-
гра ђен због по сто је ће ХЕ Пи ва I. За тим је по-
треб но про ши ри ти и оја ча ти Бе ли мост пре ко 
ре ке Пи ве и из гра ди ти још 116 м при ла зног пу-
та у сме ру ка ма шин ској згра ди, иду ћи уз вод-
но уз ре ку Пи ву до ула ска у ту нел, као и 40 м 
при ла зног пу та раз вод ном по стро је њу, иду ћи у 
сме ру низ ре ку Пи ву. При ла зни ту нел је ду га-
чак 40 м све тлог пре се ка 6,0x6,5 м.

Нај ве ћи тран спорт ни ко мад ме ро да ван за 
од ре ђи ва ње по треб ног све тлог пре се ка је у по-
гле ду ви си не тран сфор ма тор, а у по гле ду ши-
ри не ку ћи ште пред тур бин ског за тва ра ча, јер ће 
се тран спор то ва ти у јед ном ко ма ду.

При ступ ни пут ту нел је у па ду од 1,3% до 
на 20 м ис под ула за у ма шин ску згра ду, где је 
хо ри зон та лан због лак шег ис то ва ра.

Гле да но ка ма шин ској згра ди на де сној 
стра ни ту не ла се на ла зи дре на жни ка нал ко ји 
од во ди про вир ну во ду у дре на жне бу на ре. На 
ула зу у ту нел пред ви ђен је по преч ни ка нал пре-
кри вен ре шет ком из ко га ће се за хва ће на ме те-
ор ска во да гра ви та ци о ним пу тем од во ди ти у 
Пи ву.

У пред ме ру и пред ра чу ну ра до ва пред ви ђе-
на је бе тон ска обло га ка ко ка ло те и па то са та ко 
и вер ти кал них стра на ту не ла, с тим што ће се 
у сек то ри ма са свим здра ве сте не код из во ђе ња 
ра до ва мо ћи из о ста ви ти об ла га ње сте не.

При ступ ку ћи ци ула зног за тва ра ча би ће 
оства рен кроз од го ва ра ју ћу хо ри зон тал ну га-
ле ри ју ко ја је вер ти кал ним лиф том и сте пе ни-
штем у те лу бра не по ве за на са оста лим кон-
трол ним га ле ри ја ма за оскул та ци ју бра не.

Це ло куп но по стро је ње још је снаб де ве но 
по моћ ним улаз-из ла зи ма. Из ла зи из ма шин ске 
згра де и из тра фо по стро је ња за слу чај ну жде 
по ред то га слу же и за уво ђе ње све жег и из ба-

ци ва ње упо тре бље ног ва зду ха, као и за во ђе ње 
не ких ма њих ин ста ла ци ја.

За кљу чак

У прет ход ним по гла вљи ма по ка за на је тех-
нич ка ис ко ри сти вост ХЕ Пи ва II. За еко ном ску 
ис ко ри сти вост ва жи оп шти тренд по ра ста, има-
ју ћи у ви ду да се ра ди о хи дро по тен ци ја лу као 
об но вљи вом ре сур су и о вр шној енер ги ји, ко-
ја је на свет ском тр жи шту све тра же ни ја, ре ђа 
и ску пља. Та ко ђе по сто је усло ви да се ова кав 
про је кат де фи ни ше као CDM про је кат (clean 
de ve lop ment mec ha nism pro ject), што би зна чај-
но олак ша ло ње го во фи нан си ра ње.

Ве за но са тим по треб но је да се прет ход-
но ре ше сви евен ту ал ни по ре ме ћа ји у жи вот ној 
сре ди ни, ко је би ова кав про је кат иза звао. Ту се, 
пре све га ми сли на осци ла ци је ни воа до ње во де, 
због из ра зи то вр шног ре зи ма ра да, па се као мо-
гу ће ре ше ње на ме ће пи та ње из град ње ком пен за-
ци о ног ба зе на, тј. Ре гу ла ци о ног по стро је ња. 

Ме сто пред ви ђе но за из град њу под зем не ка-
вер не, до вод ног и од вод ног ту не ла, не мо же би ти 
упо тре бље но ни у ка кве дру ге свр хе; бра на и аку-
му ла ци ја са сво јом ко том мак си мал ног успо ра, 
већ су из ве де не. Је ди но се мо гу оче ки ва ти но ва 
ис ку ства у тех но ло ги ји про би ја ња бра не и но ва 
до стиг ну ћа у тех но ло ги ји опре ме за до пре ма ње 
ула зних за тва ра ча са бра не до ку ћи це за тва ра ча, 
што су пи та ња за сле де ће фа зе про је ка та.

На по ми ње се још и то, да је тех нич ка оства-
ри вост овог објек та до жи ве ла из ра зит пад у 
вре ме ка да је бра на за вр ше на и аку му ла ци ја на-
пу ње на. На и ме, још та да се зна ло да ће се, због 
ра сту ћих по тре ба кон зу ма за вр шном сна гом и 
енер ги јом, у до глед но вре ме мо ра ти ис ко ри сти-
ти иде ал ни усло ви ко је ова че о на аку му ла ци ја 
са сво јом кон цен тра ци јом па да пру жа. Про јек-
тант је пред ла гао да се, пре пу ње ња аку му ла-
ци је, из гра де ула зне за тва рач ни це за до во де до 
бу ду ће хи дро е лек тра не, ме ђу тим до тог ре ше-
ња ни је до шло, па се та ко, да нас раз ми шља о 
мно го те жем и ску пљем по ду хва ту - про би ја њу 
бра не и при вре ме ном спу шта њу ко те аку му ла-
ци је, због из во ђе ња за га та за ула зну гра ђе ви ну.

По зна то је, да се елек трич на енер ги ја мо же 
про из ве сти са мо он да, оно ли ко и она ква (тач но 
од ре ђе ног на по на и фре квен це) ка кву кон зум у 
да том тре нут ку по тре бу је, од но сно да се мо же 
тро ши ти са мо у мо мен ту про из вод ње. Да кле, од 
дис пе чер ске слу жбе јед ног елек тро-енер гет ског 
си сте ма зах те ва се да сва ког тре нут ка во ди ра чу на 
о то ме да бу де за до во ље на јед на кост: про из вод-
ња=по тро шња+гу бит ци пре но са, а за јед ну ши ру 
дру штве ну за јед ни цу, ко ја бри не о сво јој еко ном-
ској ста бил но сти, са да шњој и бу ду ћој, под ра зу ме-
ва се да ће на вре ме уло жи ти по треб на сред ства за 
сту диј ска ис пи ти ва ња и за шти ту од обез вред њи-
ва ња сво га хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла.

Об зи ром на по тро шњу као сто ха стич ку, не-
ста ци о нар ну ве ли чи ну, за ви сну од ни за исто та-
ко сто ха стич ких па ра ме та ра и на не син хро ност 
по год но сти усло ва за про из вод њу и по тро шњу 
елек трич не енер ги је, ја сне по ста ју те шко ће код 
њи хо вог би лан си ра ња. Про бле ми по ста ју још 
ве ћи ка да се раз ми шља о на чи ну за до во ље ња 
основ ног иден ти те та кроз не ко ли ко де це ни ја. 
Но, то са мо тре ба да нас упо зо ри и ука же на 
зна чај и по тре бу бла го вре ме ног и пер ма нент-
ног ис тра жи ва ња хи дро е нер гет ског по тен ци ја-
ла, спрег ну то са оста лим ко ри сни ци ма во да.   

(Аутор рада је професор на Факултету   
 за грађевински менаџмент у Београду)
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Ц је ло днев ни дјеч ји до га ђај ДАН 
СУН ЦА, ко ји се у ор га ни за ци ји 

мар ке тинг аген ци је In cog ni to Под го ри ца 
одр жа ва дру гу го ди ну за ре дом, уз по др-
шку  Се кре та ри ја та за кул ту ру и спорт 
глав ног гра да Цр не Го реи ове го ди не је, 
кра јем сеп тем бра, је ди је лом имао еду ка-
тив ну ком по нен ту за дје цу пред школ ског 
и основ но-школ ског уз ра ста под на зи вом 
„Ште дим стру ју, а ти?“

Дје ца су сје дје ла за сто лом и игра ла 
игру у ко јој је глав ни за да так да се на ра-
тив ном ме то дом опи су је јед на си ту а ци ја 
из сва ко днев ног жи во та дје те та: уста ја-
ње, до ру чак, пра ње зу ба, уче ње, од ла зак 
у шко лу, сур фо ва ње ин тер не том и сл. У 
тим си та ци ја ма дје ца су опи си ва ла по је-
ди нач не рад ње при че му се уви јек скре-
та ла па жња на де та ље ти па упа ли ти-уга-
си ти свје тло, упа ли ти-уга си ти шпо рет, 
упа ли ти-уга си ти те ле ви зор, упа ли ти-уга-
си ти ра чу нар и сл. За да так игре је био да 
се сва ки пут ка да се сви је тло, те ле ви зор и 
сл. упа ли, оно мо ра и да се уга си. 

Мла ђа дје ца су и цр та ла кућ не апа ра-
те ко ји ко ри сте елек трич ну енер ги ју.

По бјед ни ци су до би ја ли: ма ји цу и све-
ску ЕПЦГ, а сви за хвал ни цу за уче шће.

Укуп но је уче ство ва ло око 500 дје це.

У про сто ру опре дје ље ном за ра ди о-
ни цу “Ште дим стру ју, а ти?” био је по-
ста вљен  је дан про мо пулт ЕПЦГ.

Три про мо тер ке и ани ма тор ка су но-
си ле брен ди ра не би је ле ма ји це ЕПЦГ.

Сав ма те ри јал ко ји се ди је лио по бјед-
ни ци ма ра ди о ни це био је брен ди ран у 
скла ду са књи гом стан дар да ЕПЦГ (све-
ска и ма ји ца).

Ор га ни за тор је за све уче сни ке ра ди о-

ни це при пре мио и спе ци јал не за хвал ни це 
на ко ји ма је био вид но ис так нут ло го тип 
ЕПЦГ.

Због из у зет не са рад ње, ор га ни за тор је 
од лу чио да одо бри до дат но брен ди ра ње 
за спон зо ра, та ко да се ло го тип ЕПЦГ на-
шао и на по за ди ни би не, а те ма ра ди о ни-
це: штед ња стру је, кре а тив но је об ра ђе на 
и по ме ну та и у сце на ри ју на Кон цер ту 
ма лих зви је зда.                                    Т.З.

УРЕЂЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА

 РАДИОНИЦА „ШТЕ ДИМ СТРУ ЈУ, А ТИ?“

Еду ка ци ја кроз игру и за ба вуЕду ка ци ја кроз игру и за ба ву

У активности на осавремењавању и модени-
зацији фирме у техничком, технолошком и 

организационом виду свакако спадају и настојања 
да ЕПЦГ и визуелно, (управна зграда, Електрана, 
трафостаница или било који други њен објекат) 
изгледа љепше и цивилизованије.

О томе рјечито говоре фотографије из ХЕ 
Перућица које објављујемо на корицама овог 
броја Листа.

Увјерени смо да екстеријери (уређени улази, 
дворишта и паркинзи – са засадима цвијећа) и 
код запослених и код гостију Друштва изазивају 
пријатан осјећај, једнако, или чак и више него 
интеријер.

Заслуга за досадашње активности на овом 
плану припадају Наташи Николић, менаџеру за 
односе са јавношћу у ФЦ Производња, која нам је 
овом приликом рекла да је акција изузетно лијепо 
примљена код радника и да за примјер може 
послужити поступак запослених у ХЕ Перућица 
који су одржавали уређене површине током 
љета, за вријеме великих врућина, те да се акција 
наставља и у наредном периоду како би сви 
објекти ЕПЦГ изгледали љепше.Главни улаз у Управну зграду ЕПЦГ
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