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С а овим бро јем и ис те ком ове 
го ди не, по што ва ни чи та о ци, 

Лист „Елек тро при вре да“ – сво-
је вр сна хро ни ка ра да и по сло ва ња 
Елек тро при вре де Цр не Го ре, пу ни 
три де це ни је свог по сто ја ња. У 
ја ну а ру дав не 1979. го ди не иза шао 
је ње гов пр ви број. „По чи ње мо са 
из ла ском Ли ста и ње го вом из град-
њом. Вје ру је мо да ће мо са све стра-
ном по мо ћи ру ко вод ства и свих 
за по сле них ус пје ти да ово на ше 
но во ин фор ма тив но сред ство ква-
ли тет но и са др жај но обо га ћу је мо 
из бро ја у број“,  на пи сао је та да, 
уз пр ви број, ње гов пр ви и ду го го ди-
шњи уред ник мр Ми тар Зе ко вић.

Да нас, на кон из ла ска 316. бро ја 
Ли ста, из пу них уста мо же мо ре ћи 
да се ни је пре ва рио. Лист „Елек-
тро при вре да“ се обо га ћи вао и из 
бро ја у број и из го ди не у го ди ну, и 
по са др жа ју и у фор мал ном по гле ду, 
али је уви јек имао пре по зна тљи ви 
про фил и утвр ђе ну про грам ску кон-
цеп ци ју, ма да је њу уве ли ко опре дје-
љи ва ла по слов на по ли ти ка и са ма 
дје лат ност Пред у зе ћа. 

Био је до сље дан те мељ ном 
про фе си о нал ном и људ ском опре-
дје ље њу – да се објек тив но и 
исти ни то, не на ви јач ки и не при-
стра сно из вје шта ва о свим сег-
мен ти ма из жи во та и ра да Пред-
у зе ћа. Ње го вао је урав но те жен и 
од мје рен при ступ свим ак те ри ма 
про це са ра да и упра вља ња, по-

што вао њи хо во лич но и ко лек тив-
но до сто јан ство, и у кон ти ну и-
те ту био по у здан ин фор ма тив ни 
осло нац за све за по сле не у на шем 
ве ли ком и зна чај ном пред у зе ћу.

Ни је бе зна чај но ни ње го во мо-
дер ни зо ва ње и оса вре ме ња ва ње у 
тех нич ком по гле ду. На кон пре ла-
ска са јед но бој не на ко лор штам пу 
Лист је про ми је нио и уоби ча је ни 
фор мат днев не штам пе у фор му 
мје сеч ног из да ња – ма га зин ског 
ти па. Ва жно је на ве сти и то да 
има и сво је ин тер нет из да ње, и то 
још од при је пу них шест го ди на, 
ка да је био тре ћи лист у Цр ној Го-
ри са та квом пре зен та ци јом и до-
ступ но шћу чи та о ци ма из ван Цр не 
Го ре и био ду го вре ме на је ди ни са-
др жај веб стра ни це Елек тро при-
вре де Цр не Го ре. 

А што се са др жа ја ти че уви јек 
су то би ле те ме о нај ва жни јим пи-
та њи ма из ра да и по сло ва ња Пред-
у зе ћа, из ак тив но сти ње них ор га на, 
син ди ка та, са вје то ва ња, ка рак те-
ри стич них и зна чај них до га ђа ја из 
жи во та и ра да за по сле них, рад нич-
ких су сре та, спорт ских так ми че-
ња, ли је пих при мје ра ан га жо ва ња и 
кре а тив но сти, те струч них при ло-
га – из ба лан си ра но и урав но те же-
но. А све, на рав но, уз све стра ну по-
моћ ру ко вод ства и свих за по сле них 
– у ду ху вје ро ва ња да ће та ко би ти, 
са по чет ка овог тек ста.

Ж. Ћет ко вић

У В О Д Н И К
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На прагу одвајања Преноса 
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Н а сед мој ре дов ној сјед ни ци Од бо ра 
ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го-

ре ко ја је одр жа на 12. де цем бра, по ред уста-
ље не, по пра ви лу, пр ве тач ке, о ак ту ел ној 
елек тро е нер гет ској и фи нан сиј ској си ту а-
ци ји, уз ко ју је у по сљед ње ври је ме та ко ђе 
ре дов на и оба ве зна и ин фор ма ци ја о не ре-
а ли зо ва ним од лу ка ма и за кључ ци ма овог 
ор га на, раз ма тран  је ма те ри јал: Огра ни че ња 
и ри зи ци пр ве фа зе прав ног раз два ја ња Дру-
штва и пред лог од лу ке о осни ва њу При вред-
ног дру штва „ЕПЦГ Д.О.О. Бе о град“, те не-
ко ли ко те ку ћих пи та ња. 

На овој сјед ни ци ве ри фи ко ва на је и од лу ка 
Од бо ра ди рек то ра о узи ма њу кре ди та од KfW 
бан ке за из град њу ТС 400/110 kV Ри ба ре ви не 
и ТС 110/10 kV Под го ри ца 5 и за мје ни фил-
те ра у ТЕ Пље вља и исто вре ме но овла шћен 
из вр шни ди рек тор ЕПЦГ да пот пи ше Спо ра-
зум о кре ди ти ра њу и фи нан си ра њу ових про-
је ка та и по себ ни спо ра зум са том бан ком на 
из нос од 15 ми ли о на еура, од че га за из град-
њу тра фо ста ни ца от па да 5 ми ли о на, а за за-
мје ну фил те ра у ТЕ Пље вља 10 ми ли о на еура. 
(О овом пи та њу има мо по се бан текст у овом 
бро ју Ли ста).

По во дом пре гле да ре а ли за ци је од лу ка и 
за кљу ча ка Од бо ра ди рек то ра, на овој сјед-
ни ци је кон сти ту и са но за ду же ње да се уз Ак-
ци о ни план на пла те по тра жи ва ња до ста ви и 
Стра те ги ја на пла те по тра жи ва ња за ис по ру че-
ну ел. енер ги ју, као и за ду же ње о тра же њу од 
Ди рек ци је за јав не на бав ке ту ма че ња на чи на и 
по ступ ка на бав ке угља за по тре бе Тер мо е лек-
тра не у 2009. го ди ни.

По вољ на ел. енер гет ска си ту а ци ја
 

А к ту ел на елек тро е нер гет ска си ту а ци-
ја је оци је ње на ве о ма по вољ ном због 

из ра зи то до бре хи дро ло ги је, али и до бре 
по гон ске спрем но сти елек тра на. Исто вре-
ме но је при хва ће на ин фор ма ци ја о ре мон ту 
елек тра на у 2008. го ди ни са пред ло гом мје-
ра за на ред ни пе ри од и ди на ми ком њи хо-
ве ре а ли за ци је, с тим што ће се план ским 
до ку мен ти ма и фи нан сиј ским би лан си ма за 
2009. го ди ну обез би је ди ти при о ри тет за по-

че тих и про гра ми ра них ре монт них ра до ва 
на про из вод ним по стро је њи ма ко ји ма тре-
ба да се обез би је ди по ве ћа ње про из вод ње 
од 450 GWh.

До при нос ту ри зму: 
на па ја ње без про бле ма

У скло пу ове ин фор ма ци је раз ма тра на је 
и ин фор ма ци ја о елек тро е нер гет ској 

си ту а ци ји у то ку про те кле љет ње ту ри стич ке 
се зо не, ко ја је, са ста но ви шта снаб ди је ва ња, 
про те кла ве о ма успје шно и ве за но с тим за-
ду жен ме наџ мент Дру штва да за ту ри стич-
ку се зо ну 2009. го ди не пла ни ра обез бје ђе ње 
сред ста ва у из но су од 3,9 ми ли о на еура ко ја ће 
би ти уло же на у елек тро ди стри бу тив ну мре жу 
за обез бје ђе ње ква ли тет ног на па ја ња елек-
трич ном енер ги јом.

Та ко ђе је раз ма тра на и ин фор ма ци ја о 
ста њу и пла ни ра ним ак тив но сти ма на елек-
тро е нер гет ским објек ти ма у ту ри стич ким 
цен три ма Жа бљак и Ко ла шин и оста лим 
под руч ји ма на сје ве ру Цр не Го ре и по во дом 
ње за кљу че но да су нео п ход не ка пи тал не 
ин ве сти ци је пр вен стве но у пре но сну мре-
жу и ТС 110/x kV, јер је ЕПЦГ стал но су-
о че на са про бле ми ма ко ји про из ла зе из ве-
ли ког бро ја за хтје ва за при кљу че ње но вих 
по тро ша ча у тим цен три ма, ко ји уве ли ко 
пре ва зи ла зе мо гућ но сти по сто је ће мре же. 
Кон ста ту ју ћи да се из град ња но вих нео п-
ход них обје ка та пре но сне и ди стри бу тив не 
мре же на сје ве ру Цр не Го ре не мо же обез-
бје ди ти из одо бре ног ре гу ла тор ног при хо-
да и на док на да за при кљу че ње по тро ша ча, 
Од бор је за ду жио ме наџ мент Дру штва да 
при пре ми оквир ну ана ли зу о то ме ко ли ко 
је сред ста ва по треб но у те свр хе ка ко би се 
у ко му ни ка ци ји са Ре гу ла тор ном аген ци јом 
и Ре сор ним ми ни стар ством на шла рје ше ња 
за пре ва зи ла же ње овог про бле ма. С тим у 
ве зи, а по што су од лу ке Ре гу ла тор не аген-
ци је за енер ге ти ку о за бра ни на пла те од го-
ва ра ју ћих на кна да по тро ша чи ма ко ји има ју 
из гра ђе ну ин фра струк ту ру на ни је ле ве ли ке 
ште те Елек тро при вре ди, Од бор је за ду жио 
ме наџ мент да ура ди од го ва ра ју ћу ин фор-

  ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ

Добра производња,Добра производња,
уредно снабдијевањеуредно снабдијевање

Туристичка сезона на Приморју добро испраћена, планирана нова 
улагања за 2009. годину

У Колашину и на Жабљаку неопходне капиталне инвестиције у преносну 
мрежу

Издвајање Преноса у акционарско друштво до 31. марта 2009.

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ма ци ју и пре ци зно кван ти фи ци ра штет-
не по сље ди це по ЕПЦГ.

Но ве мје ре за 
сма ње ње гу би та ка

У з ову тач ку днев ног ре да раз ма тра-
на је и ана ли за гу би та ка ел. енер-

ги је у ди стри бу тив ној мре жи за пе ри од 
ја ну ар - сеп тем бар 2008. го ди не. Ана ли за 
је при хва ће на за јед но са пред ло гом мје ра 

за сма ње ње гу би та ка у на ред ном пе ри о ду, 
с тим што су из вр шни ди рек тор и ди рек-
тор ФЦ Ди стри бу ци ја за ду же ни да ура де 
план сма ње ња гу би та ка по оп шти на ма и 
ре о ни ма са мје сеч ном ди на ми ком и ре-
ал ним са гле да ва њем мо гућ но сти за мје не 
и из мје шта ња бро ји ла, те уград ње бро ји-
ла са да љин ским очи та ва њем и кон тро-
ле по тро ша ча, ко ју ће Од бор раз ма тра ти 
на пр вој на ред ној сјед ни ци. Овај план 
би тре ба ло да са др жи но си о це и ро ко ве 
ре а ли за ци је, за кљу чио је Од бор. Су ге ри-
шу ћи да ана ли за гу би та ка на аде ква тан 
на чин тре ба да тре ти ра и на пла ће ну нео-
вла шће ну по тро шњу ка ко би се до би ло 
ствар но енер гет ско и фи нан сиј ско ста ње 
укуп них, а по себ но ко мер ци јал них гу би-
та ка на мре жи. С тим у ве зи, ври јед ност 
гу би та ка ел. енер ги је тре ба ис ка за ти у 
дви је ва ри јан те: ка да се не ура чу на ва ел. 
енер ги ја ко ја је нео влашћше но тро ше на 
и на кнад но на пла ће на и ка да се об ра чу на 
по тро ше на ел. енер ги ја од стра не не ле-
гал них по тро ша ча. 

По ве ћа ње на пла те

П о во дом ин фор ма ци је о ак ту ел ној 
фи нан сиј ској си ту а ци ји ко ја је оци-

је ње на вр ло сло же ном и те шком Од бор је 

за кљу чио да рад на гру па за ис кљу че ња и 
на пла ту до кра ја мје се ца пре ду зме све рас-
по ло жи ве мје ре да би се обез би је ди ла мак-
си мал на на пла та и ти ме дје ли мич но пре ва-
зи шла те шка фи нан сиј ска си ту а ци ја у ко јој 
се на ла зи Елек тро при вре да Цр не Го ре. С 
тим у ве зи, Од бор је за ду жио ФЦ Снаб ди-
је ва ње да у што кра ћем ро ку пи са ним пу-
тем оба ви је сти све по тро ша че ко ји ду гу ју 
ве ће из но се, а по себ но Же ље зни цу, Же ље-
за ру и бу џет ске ин сти ту ци је да ће би ти ис-

кљу че ни са мре же ако не из ми ре оба ве зе за 
утро ше ну ел. енер ги ју до 25. де цем бра. 

Од лу ка о по чет ку 
II фа зе раз два ја ња

П о во дом раз ма тра ња ма те ри ја ла 
„Огра ни че ња и ри зи ци ре а ли за ци-

је пр ве фа зе прав ног раз два ја ња ЕПЦГ“ 
Од бор је, осим што је при хва тио ма те ри-
јал, кон ста то вао да је про цес пр ве фа зе 
прав ног раз два ја ња ЕПЦГ, по за кључ ци ма 
Вла де ЦГ из де цем бра 2007. го ди не, до-
ве ден до са мог кра ја, али да ни је окон чан 
због ис прав не оцје не ме наџ мен та да би 
ре ги стра ци ја пет дру шта ва са огра ни че-
ном од го вор но шћу и њи хо во са мо стал но 
по сло ва ње у са да шњим усло ви ма мо гло 
да угро зи успје шно функ ци о ни са ње је-
дин стве ног елек тро е нер гет ског си стем на 
Цр не Го ре и да до ве де у пи та ње снаб ди-
је ва ње по тро ша ча елек трич ном енер ги јом 
са озбиљ ним штет ним по сље ди ца ма по 
при вред но дру штво, та риф не по тро ша че и 
Цр ну Го ру у цје ло сти. Због то га је Од бор 
од лу чио да се при вре ме но, до от кла ња ња 
иден ти фи ко ва них огра ни че ња и ри зи ка 
об у ста ви за вр ше так пр ве фа зе раз два ја ња 
ЕПЦГ, а да се от поч не са по ступ ком дру-

ге фа зе прав ног раз два ја ња – из два ја њем 
Пре но са у ак ци о нар ско дру штво по чла ну 
22 За ко на о при вред ним дру штви ма, сход-
но за кључ ци ма Вла де ЦГ од 6. де цем бра 
2007. го ди не. По сту пак дру ге фа зе прав-
ног раз два ја ња из вр ши ће се по по себ ном 
про гра му ко ји ће пред ло жи ти Рад ни тим за 
ре а ли за ци ју ових ак тив но сти, а циљ ни рок 
за њи хо ву ре а ли за ци ју је 31. март 2009. го-
ди не са ста њем на дан 31.12.2008. и по чев 
од 1. ја на у ра 2009. го ди не, с тим што ће 

се пр ва фа за прав ног раз два ја ња ре а ли зо-
ва ти на кон окон ча ња дру ге фа зе у окви ру 
но вих ак ци о нар ских дру шта ва на ста лих 
ре стук ту ри ра њем ЕПЦГ. Ре а ли за ци ју ових 
за кљу ча ка ко ор ди ни ра ће пред сјед ник Од-
бо ра ди рек то ра и из вр шни ди рек тор Дру-
штва. 

Са став и оба ве зе Рад ног ти ма

Д о не се на је по том од лу ка о фор ми ра-
њу рад ног ти ма за ре а ли за ци ју дру ге 

фа зе прав ног раз два ја ња ЕПЦГ у сље де ћем 
са ста ву: Ср ђан Ко ва че вић - ко ор ди на тор, 
Ран ко Во ји но вић, Зо ран Ђу ка но вић, 
Ми ли во је Ву ја чић, Бо рис Бу шко вић, 
Дра ган Ла ке тић, чла но ви и Рад ми ла 
Ник че вић – се кре тар. 

За са вјет ни ке рад ног ти ма име но ва ни су 
екс пер ти и ра ни ји ко ор ди на то ри по ступ ка 
прав ног раз два ја ња ЕПЦГ проф. др Ми лан 
Ла ки ће вић, дипл.ек, др Ра до је Кон тић, 
дипл.инж. и Гој ко Кне же вић, дипл.инж. 

Рад ни тим ће у са рад њи са вјет ни ци-
ма при пре ми ти про грам ре струк ту ри ра ња 
ЕПЦГ по дје лом на два ак ци о нар ска дру штва 
од ко јих ће јед но би ти Пре нос. Он ће ко ор-
ди ни ра ти ње го ву ре а ли за ци ју све до ре ги-
стра ци је но вих прав них су бје ка та, а по ред 

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

Са сједнице Одбора директора
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Рад ног ти ма, са вјет ни ка и ор га на Елек тро-
при вре де, за ре а ли за ци ју утвр ђе них за да та-
ка, из вр шни ди рек тор ће фор ми ра ти и рад не 
гру пе за елек тро е нер гет ска, прав на и фи нан-
сиј ско-ра чу но вод стве на пи та ња. За кљу че но 
је и да пред лог уго во ра о ре гу ли са њу бу ду-
ћих од но са из ме ђу ЕПЦГ и Пре но са, на кон 
ње го вог из два ја ња, ура ди ФЦ Пре нос. 

До не се на је на овој сјед ни ци и од лу ка о 
осни ва њу При вред ног дру штва „ЕПЦГ ДОО 
Бе о град“ ко је ће се ба ви ти по сло ви ма уну-
тра шњег и спољ но тр го вин ског про ме та у 

скла ду са овла шће њи ма из од лу ке о осни ва-
њу. По сли је до но ше ња ове од лу ке Од бор је 
име но вао Ви до са ву Чу ту ру за ди рек то ра тог 
при вред ног дру штва ко ја ће по че ти са ра дом 
да ном упи са „ЕПЦГ ДОО Бе о град“ у ре ги-
стар про пи сан за ко ном у Ре пу бли ци Ср би ји. 

На овој сјед ни ци је до не се но још не ко-
ли ко од лу ка и за кљу ча ка ме ђу ко ји ма од лу-
ка о при је му 44 при прав ни ка по раз ли чи тим 
ква ли фи ка ци о ним струк ту ра ма и утвр ђе-
ном рас по ре ду, те при хва та њу за хтје ва Пр-
ве бан ке Цр не Го ре о из да ва њу са гла сно сти 
за пре тва ра ње кре дит не по зај ми це Вла де 
Цр не Го ре у ак циј ски ка пи тал.

ДО НЕ СЕН ЕЛЕК ТРО
 Е НЕР ГЕТ СКИ БИ ЛАНС 2009.

У ин тер ва лу из ме ђу из ла ска два бро ја 
ли ста одр жа не су још дви је сјед ни-

це Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ. На оној ко ја 
је као пе та, ре дов на сјед ни ца, одр жа на 14. 
но вем бра раз ма тран је пред лог Би лан са ел. 
енер ги је за 2009. го ди ну са мје ра ма за ње-
го ву ре а ли за ци ју, оквир ни пред лог Ма кро-
ор га ни за ци је хол дин га ЕПЦГ, пред лог од-
лу ке о ку по ви ни хар ти ја од ври јед но сти. 

На кон раз ма тра ња пред ло га Би лан-
са ел. енер ги је за 2009. го ди ну Од бор је 
јед но гла сно, уз не ке сит ни је при мјед бе и 
по прав ке, усво јио овај до ку мент са свим 
уста ље ним и нео п ход ним еле мен ти ма, 
ме ђу ко ји ма су, сва ка ко, Би лан си про из-

вод ње, раз мје не, уво за и по тро шње ел. 
енер ги је. Усво је не су и мје ре за ње го ву 
ре а ли за ци ју, а кон ста то ва но је да тен ден-
ци ја ра ста по тро шње и уво за ел. енер ги је 
ука зу ју на нео п ход ност до сљед ног спо ро-
во ђе ња Ак ци о ног пла на Стра те ги је раз во-
ја енер ге ти ке Цр не Го ре на из град њи но-
вих елек тро е нер гет ских су бје ка та. 

Би ланс ће би ти до ста вљен Ми ни стар ству 
за еко ном ски раз вој ра ди при пре ме Енер гет-
ског би лан са Цр не Го ре за 2009. го ди ну.  

У скло пу ове тач ке днев ног ре да Од бор 

се пре ли ми нар но упо знао са ре зул та ти ма 
отва ра ња по ну да по тен де ру за на бав ку не-
до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је за 2009. 
го ди ну и, с тим у ве зи, за кљу чио да ме наџ-
мен ту ЕПЦГ пре по ру чи да, због још уви-
јек не из вје сног ста ту са Ком би на та алу ми-
ни ју ма, као ве ли ког по тро ша ча, и еви дент-
ног па да ци је на ел. енер ги је на тр жи шту, 
са гле да мо гућ но сти по ни ште ња тен де ра 
и обез бје ђе ње са гла сно сти Ди рек ци је за 
јав не на бав ке да се из вр ши из бор ме то дом 
сло бод не по год бе, као и да за ста не са до-
но ше њем од лу ке о из бо ру нај по вољ ни јег 
ис по ру чи о ца ел. енер ги је за 2009. го ди ну. 

Пред лог но ве 
ма кро ор га ни за ци је

Н а кон упо зна ва ња са пред ло гом ма-
кро ор га ни за ци је хол дин га ЕПЦГ од 

стра не из вр шног ди рек то ра Дру штва Од-
бор је за кљу чио да се оквир ни пред лог 
ма кро ор га ни за ци је при хва та као осно ва за 
да љи рад на ре а ли за ци ји про це са ре струк-
ту ри ра ња и прав ног раз два ја ња Дру штва, 
као и да се за сље де ћу сјед ни цу овог ор га-
на при пре ми ко на чан пред лог тог ак та, да 
се ра ди на ре а ли за ци ји пла на ак тив но сти 
пре ма већ усво је ној ди на ми ци и при пре ми 
се па рат не ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци је 
рад них мје ста до кра ја 2008. го ди не, ка ко 
би се на сље де ћој сјед ни ци раз мо трио ко-
на чан пред лог ма кро ор га ни за ци је за јед но 

са пред ло гом ме наџ мен та по пи та њу окон-
ча ња пр ве фа зе прав ног раз два ја ња ЕПЦГ. 

Та ко ђе је за кљу че но да се пред лог Ма-
кро ор га ни за ци је до ста ви Син ди кал ној 
ор га ни за ци ји на упо зна ва ње, као и да убу-
ду ће бу де оба ве за да се пред став ни ци Син-
ди ка та упо зна ва ју са ак тив но сти ма на из-
ра ди но ве ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци је 
рад них мје ста. Исто вре ме но је по моћ ник 
ми ни стра за еко ном ски раз вој Ми о драг 
Ча но вић, члан Од бо ра ди рек то ра, пре у зео 
оба ве зу да упо зна ре сор но ми ни стар ство 
са ак тив но сти ма по овим за кључ ци ма. 

Од лу ка о ку по ви ни ак ци ја

С а пред ло гом Од лу ке о ку по ви ни хар-
ти ја од ври јед но сти чла но ве Од бо ра 

су упо зна ли пред сјед ник овог ор га на Ср-
ђан Ко ва че вић и из вр шни ди рек тор Ран-
ко Во ји но вић, на кон че га је јед но гла сно 
до не се на од лу ка да ЕПЦГ, као по сто је ћи 
ква ли фи ко ва ни ак ци о нар ку пи 46.942 ак-
ци је Пр ве бан ке ЦГ АД Под го ри ца – осно-
ва не 1901. го ди не по но ми нал ној ври јед но-
сти од 127,82 еура. Ку по ви на ак ци ја ће се 
из вр ши ти ван бер зан ски, у за тво ре ној по-
ну ди, по од лу ци Скуп шти не Пр ве бан ке од 
07.09.2008. го ди не. Укуп на ку по про дај на 
ци је на ових ак ци ја од 6 ми ли о на и 123 еура 
упла ти ће се на по се бан ра чун отво рен за 
по тре бе про да је ове за тво ре не по ну де и то 
у ро ку од 8 да на од да на из да ва ња рје ше ња 
Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти  о еви-
ден ти ра њу скра ће ног по ступ ка за за тво-
ре ну по ну ду еми си је ак ци ја Бан ке, а би ће 
обез би је ђе на нај ве ћим ди је лом из на пла те 
по тра жи ва ња за ел. енер ги ју од бу џет ских 
уста но ва пре ко Вла де ЦГ. 

Овом од лу ком овла шћен је из вр шни ди-
рек тор ЕПЦГ да у име Елек тро при вре де са 
Пр вом бан ком за кљу чи пред мет ни уго вор. 

На овој сјед ни ци Од бор ди рек то ра је 
при хва тио ин фор ма ци ју о ту жба ма про тив 
Од лу ка Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку.

 
ЗА ЛО ЖЕ НЕ АК ЦИ ЈЕ 

ПР ВЕ БАН КЕ

Н а ше стој ре дов ној сјед ни ци Од бо ра 
ко ја је одр жа на 28. ок то бра 2008. го-

ди не у Под го ри ци до не се ни су: Од лу ка о 
да ва њу ак ци ја у за лог и Пра вил ник о из-
мје на ма и до пу на ма  пра вил ни ка о си сте-
ма ти за ци ји рад них мје ста ЕПЦГ. 

Од лу ком о да ва њу ак ци ја у за лог за ло-
же но је 66.758 ак ци ја Пр ве бан ке у вла сни-
штву ЕПЦГ  у ко рист Вла де Цр не Го ре с ци-
љем обез бје ђе ња кре дит не по др шке Вла де 
Пр вој бан ци у тра ја њу до го ди ну да на.

Из мје не и до пу не Пра вил ни ка о си сте ма-
ти за ци ји, до не се не на овој сјед ни ци од но се 
се на два рад на мје ста у Слу жби одр жа ва ња  
и јед но рад но мје сто у Слу жби за прав не, ка-
дров ске и опшште по сло ве у ХЕ Пи ва.

Ж.Ћ.

Са сједнице Одбора директора

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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П ре ма на ја ва ма Ми ни ста ар ства за еко-
ном ски раз вој, про цес до ка пи та ли за-

ци је Елек тро при вре де је пред са мим отва-
ра њем. Са оп штен је и да тум рас пи си ва ња 
ме ђу на ро сног тен де ра – 15. ја ну ар 2009. 
го ди о не. То ме су, нор мал но, прет хо иди ле 
број не ак тив но сти. Тре ба ло је де фи ни са ти 
сва кључ на, од но сно спор на пи та ња, па и, 
ма кар у ви зи ји, има ти мо гу ће на чи не њи хо-
вог рје ша ва ња.

О то ме, гдје смо у овом тре нут ку, од-
но сно шта је до са да ура ђе но, шта мо же мо 
оче ки ва ти и ко ји су на ред ни ко ра ци, пред-
сјед ник Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ и члан 
Тен дер ске ко ми си је, Ср ђан Ко ва че вић ка-
же:

З а ре а ли за ци ју пла на ин ве сти ци ја, ко ји 
су при пре ми ле струч не слу жбе Елек-

тро при вре де, у сље де ћих пет го ди на, по-
треб но је око 300 ми ли о на еура. С об зи ром 
да се ра ди о по тре би да се до ђе до свје жег 
нов ца и то у ја ко ви со ком из но су до шло се 
на иде ју до ка пи та ли за ци је. Др жа ва је при-
хва ти ла да кроз до ка пи та ли за ци ју свој дио 
са 70,5% спу сти на 55%, док би 22% био 
удио стра те шког парт не ра. При то ме, по што 
са ма по се би до ка пи та ли за ци ја си гур но не 
би би ла до вољ но ин те ре сант на, јер па кет 

од 22% стра те шком парт не ру не обез бје ђу је 
прак тич но ни шта, мо жда мак си мал но јед но 
мје сто у Од бо ру ди рек то ра, а зна ју ћи да би 
у тој ва ри јан ти про цес ве о ма те шко успио, 
јер ни је ла ко обез би је ди ти 300 ми ли о на 
еура и да при том стра те шки парт нер не ма 
од ре ђе не кон трол не ме ха ни зме ка ко се тај 
но вац тро ши, што је пот пу но ја сно, до шло 
се на иде ју да за јед но са до ка пи та ли за ци јом 
иде и ме наџ мент уго вор ко ји прет по ста вља 
упра вља ње ком па ни јом од стра не стра те-
шког парт не ра и то у пе ри о ду од 5 го ди на, 
за ко ли ко би тре ба ло да се за вр ше глав не 
ин ве сти ци о не ак тив но сти, оздра ви фир ма и 
на кон то га од лу чи шта ће би ти да ље, ка же 
Ко ва че вић.

Прет ход но под сје тив ши да је Тен дер-
ска ко ми си ја за до ка пи та ли за ци ју ЕПЦГ, на 
чи јем је че лу пот пред сјед ник Вла де Ву ји ца 
Ла зо вић, фор ми ра на у ју лу мје се цу, да су у 
Тен дер ској ко ми си ји  из ЕПЦГ Ран ко Во-
ји но вић, из вр шни ди рек тор и он у свој ству 
пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра, да је у Елек-
тро при вре ди фор ми ран је дан рад ни тим ко ји 
тре ба да олак ша рад Тен дер ској ко ми си ји и 
да убр за чи тав про цес, да се у рад ном ти му 
Елек тро при вре де Цр не Го ре на ла зе ди рек-
тор Пре но са Зо ран Ђу ка но вић, ди рек тор 

СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ

На пра гу до ка пи та ли за ци јеНа пра гу до ка пи та ли за ци је
Де фи ни са на сва кључ на пи та ња и на чин њи хо вог рје ша ва ња за успје шан за вр ше так про це са уво-

ђе ња стра те шког парт не ра у ЕПЦГ и обез бје ђе ња свје жег нов ца 
Тен дер 15. ја ну а ра – „због гло бал не фи нан сиј ске кри зе про цес не тре ба за у ста вља ти“

ИНТЕРВЈУ

Заједно са 
докапитализацијом 

иде и менаџмент 
уговор којим ће 

бити предвиђено 
да стратешки 

партнер управља 
Електропривредом у 
периоду од 5 година 
за колико треба да 
се заврше главне 

инвестиционе 
активности и 

оздрави фирма

“

”
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Сек то ра за кор по ра тив но пла ни ра ње Бо рис 
Бу шко вић, ди  рек тор Прав ног сек то ра Дар-
ко Ћу рић и члан Од бо ра ди рек то ра Ни ко ла 
Мар ти но вић, да се Рад ни тим, у прин ци пу, 
са ста је два пу та сед мич но, да Тен дер ска ко-
ми си ја сва ке сед ми це че тврт ком има сво је 
сјед ни це, да је иза бран  са вјет ник за до ка-
пи та ли за ци ју (Уни кре дит – За гре бач ка 
бан ка), да је по чет ком де цем бра на пра вљен 
пред лог стра те ги је до ка пи та ли за ци је – „до-
ку мент ко ји је до ста строг и ко ји би тре бао 
да де фи ни ше пут и нај ва жни је ко ра ке да би 
се до ка пи та ли за ци ја успје шно из ве ла“, пред-
сјед ник Од бо ра ди рек то ра је оци је нио:

М и слим да је ма те ри јал ко ји је ура-
дио Рад ни тим Елек-

тро при вре де ја ко ко ри стан јер су 
у ње му де фи ни са на сва кључ на 
пи та ња за успје шан за вр ше так 
до ка пи та ли за ци је. 

У ма те ри ја лу смо оти шли 
чак и да ље и пред ло жи ли на ко ји 
на чин да се она ри је ше да би се 
ри зи ци не у тра ли са ли, или све ли 
на нај ма њу мо гу ћу мје ру, ка зао 
је он, освр нув ши се за тим на све 
њих - ре дом.

КЉУЧ НА ПИ ТА ЊА
 

- Пр во пи та ње је пи та ње Руд ни-
ка угља у Пље вљи ма. Зна мо да 
је та мо до ста спе ци фич на вла-
снич ка струк ту ра, зна мо за про-
бле ме ко је смо има ли са Руд ни-
ком. Зна мо за спор но по тра жи-
ва ње од око 40 ми ли о на еура од 
Елек тро при вре де. Зна мо да смо 
већ ви ше од дви је го ди не оп те-
ре ће ни не ре дов ном ис по ру ком 
угља, ма да се мо ра ре ћи, да је у 
по сљед њих по ла го ди не си ту а-
ци ја мно го бо ља и да је са рад ња 
Руд ни ка угља и ЕПЦГ до шла до 
јед ног ви со ког, са свим за до во-
ља ва ју ћег ни воа. 

- Има ју ћи у ви ду са рад њу 
из ме ђу Руд ни ка угља и Елек тро-
при вре де Рад ни тим је пред ло жио не ко ли ко 
мо гу ћих рје ше ња, ме ђу ко ји ма је ку по ви на 
ак ци ја Руд ни ка или спа ја ње Руд ни ка угља и 
Елек тро при вре де. Али, ми шље ње са вјет ни-
ка на осно ву ни за ко му ни ка ци ја са мо гу ћим 
стра те шким парт не ри ма ко ји су из ра зи ли за-
ин те ре со ва ност за про цес до ка пи та ли за ци је 
је да се ту ни шта не ди ра, не го да се си ту а ци ја 
ка ква је са да за др жи и да стра те шки парт нери 
кад до ђу у ЕПЦГ, у за ви сно сти од сво је ви зи је,  
рје ша ва ју тај про блем, па је у скла ду са тим и 
за кљу чак Тен дер ске ко ми си је,  от при ли ке, да 
ту ни шта не тре ба ди ра ти док се не на пра ви 
по сљед ња кон сул та ци ја са мо гу ћим стра те-
шким парт не ром. 

КАП

Сље де ће пи та ње се од но си на Ком би нат 
алу ми ни ју ма. О томе Ковачевић каже:

- Ми смо пред ло жи ли да, на кон 1. де цем-
бра 2010. го ди не ка да се за вр ша ва уго вор 
са КАП-ом, Елек тро при вре да не тре ба да 
има би ло ка кву оба ве зу пре ма КАП-у, што 
не зна чи да не ће на ћи ин те рес да му ис по-
ру чу је стру ју, од но сно да ви шко ве про да је 
КАП-у по од ре ђе ним тр жи шним усло ви ма 
ко ји у том тре нут ку бу ду ва жи ли.

ХЕ НА МО РА ЧИ
 

Н аредно пи та ње је пи та ње хи дро е лек-
тра на на Мо ра чи. Сма тра мо да ЕПЦГ 

мо ра на ћи сво је мје сто у том ве о ма зна ча-
јном про је кту ко ји тре ба да обез би је ди око 

700 ми ли о на ки ло ват са ти но ве ел. енер ги је. 
Про је кат ко ји по не ким про цје на ма тре ба да 
ко шта око 450 ми ли о на еура и про је кат ко ји 
у бу дућ но сти мо же да бу де још бо љи уко-
ли ко ус пи је мо да се до го во ри мо са Ср би јом 
и Бо сном и Хер це го ви ном око пре во ђе ња 
ди је ла во да Та ре, што је вје ро ват но, по ред 
енер гет ског и еко ло шког, и по ли тич ко пи та-
ње, али вје ру је мо да се о том пи та њу мо же 
при ча ти и да се оно мо же ри је ши ти у ин те-
ре су свих. 

Наш пред лог је да се са про це сом град-
ње елек тра на на Мо ра чи ма ло за ста не, да 
се про цес до ка пи та ли за ци је за вр ши, а да, 
на кон до ка пи та ли за ци је, Елек тро при вре да 
за јед но са стра те шким парт не ром бу де јед-
на од фир ми ко ја је за ин те ре со ва на за град-
њу ХЕ на Мо ра чи. Свје сни смо да се мо ра 
испоштовати про це ду ра, по којој ће ићи 
тен дер за прет ква ли фи ка ци ју, затим ква ли-

фи ка ци ју итд, али смо си гур ни да ЕПЦГ у 
кон зор ци ју му са стра те шким парт не ром има 
да ле ко нај ве ће шан се да ус пи је, од но сно да 
до би је да ра ди тај про је кат.

МЕ НАЏ МЕНТ УГО ВОР

Ч е твр то пи та ње ко је смо по кре ну ли је 
пи та ње атрак тив но сти са мог па ке та 

од 22%. Свје сни смо да 22% удје ла у јед ној 
ком па ни ји, па чак ни и у Елек тро при вре ди, 
ни је до вољ но ин те ре сант но, као и да стра те-
шки парт нер мо ра има ти од ре ђе не кон трол-
не ме ха ни зме. За то смо ко рект но и до ста 
хра бро пред ло жи ли да стра те шки парт нер, 

за ко га вје ру је мо да ће би ти ве-
ли ка европ ска фир ма, обез би је ди 
ме наџ мент, од но сно упра вља ње  
цијелом ЕПЦГ и на тај на чин  ква-
ли тет но кон тро лише тро ше ње тих 
сред ста ва. Ми смо у Рад ном ти му 
чак има ли и не ке пред ло ге шта би 
се на кон пет го ди на тре ба ло де ша-
ва ти, али с об зи ром да то још ни-
је уса гла ше но на ни воу Тен дер ске 
ко ми си је  не би би ло ко рект но да 
ја по ми њем. 

ПО ЗИ ЦИ ЈА ЕПЦГ СА СТА НО
ВИ ШТА ЦИ ЈЕ НА ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ

В е о ма ак ту ел но пи та ње ко је 
смо у ма те ри ја лу о до ка пи-

та ли за ци ји об ра ђи ва ли је пи та ње 
ци је не ел. енер ги је. 

Пред ло жи ли смо да Ре гу ла тор-
на аген ци ја де фи ни ше пут кре та-
ња ци је не ел. енер ги је за сље де-
ћих пет го ди на. Ми слим да је то 
ве о ма ва жно, јер парт нер не мо же 
да ти озбиљ ну по ну ду уко ли ко не 
зна ка ко ће се ци је на ел. енер ги је 
у Цр ној Го ри кре та ти у на ред них 
пет го ди на или бар да де фи ни ше 
ве о ма ја сна пра ви ла ко ји ма ће се 
утвр ђи ва ти ци је на у на ред них пет 

го ди на (од 1. ја ну а ра 2009. го ди не) и да бу-
ду ћи парт нер на осно ву тих пра ви ла мо же 
ла ко да кал ку ли ше ко ја је ци је на и ка ква је 
ње го ва по зи ци ја и ко ли ку он ци је ну мо же 
да ти за ак ци ју Елек тро при вре де. Уко ли ко 
не бу де мо има ли ја сну цје нов ну по ли ти ку 
не мо же мо има ти озбиљ ног парт не ра. То је 
де фи ни тив но ја сно.

ОДВА ЈА ЊЕ ПРЕ НО СА

Н е ма ви ше ни ка кве ди ле ме да Европ ска 
ди рек ти ва на ла же све хра бри је одва-

ја ње од ре ђе них дје лат но сти од по сто је ће 
Елек тро при вре де. Због то га је и  де фи ни-
тив но на ше опре дје ље ње да Пре нос тре ба 
да бу де одво јен већ у пр вом ди је лу на ред-
не го ди не. Ми вје ру је мо да ће мо већ у фе-
бру а ру, или мар ту, има ти пот пу но одво јен 
Пре нос ко ји се фор ми ра као ак ци о нар ско 

УГО ВОР СА КАП-ом 
ДО БАР ПО СЛОВ НИ ПО ТЕЗ 

З на се да смо од но вем бра 2005. кад је ЕПЦГ пот пи са ла уго-
вор са Ком би на то им алу ми ни ју ма и ка да је Ру сал пре у зео 

КАП, има ли до ста про бле ма, а и још уви јек про ве ја ва при ча да 
је ту на пра вљен ште тан аран жман. Ме ђу тим, на сре ћу Елек тро-
при вре де, уко ли ко се по гле да ју 3 по сљед ње го ди не, ви дје ће се 
да је ци је на по ко јој је Елек тро при вре да про да ва ла ел. енер ги ју 
Ком би на ту алу ми ни ју ма би ла ве ћа од оне ко ју је де фи ни са ла Ре-
гу ла тор на аген ци ја. По том осно ву ми про цје њу је мо да смо има-
ли екс тра при ход од бли зу 15 ми ли о на еура. Сма тра мо, да кле, да 
је та да до не се на до бра од лу ка. Исти на, она је но си ла са со бом и 
од ре ђе ни ри зик, али да бу де мо пот пу но отво ре ни, ис по ста ви ло 
се да је  до да нас, то био до бар по слов ни по тез. 

Же лио бих да под сје тим на ја ну ар 2007. го ди не. Ми слим да је 
та при ча бит на. Та да је по себ но био ак ту е лан уго вор са КАП-ом. 
Го во ре но нам је да смо на пра ви ли ве ли ку гре шку што смо пот пи-
са ли уго вор и што про да је мо стру ју по ци је на ма ни жим не го што 
смо мо гли. Ако зна мо шта је РА из ба ци ла као ци је не за КАП, и ако 
ви ди мо ци је ну ко ју смо има ли у овом прет ход ном пе ри о ду ла ко 
је из ра чу на ти да смо на пра ви ли 15 ми ли о на еура ко ри сти. И та да 
је та од лу ка но си ла са со бом од ре ђе ну до зу ри зи ка. На ше ана ли-
зе су по ка зи ва ле да је то до бра од лу ка. А по ка за ло се да је до бра 
по сли је дви је го ди не. Исти на, са да је тек не што ви ша од 2 цен та, 
али од 1. ја ну а ра 2009. има мо но ву ко рек ци ју ци је не пре ма КАП-у 
за раст ци је не ел. енер ги је на бер зи у Лај пци гу, та ко да ће она 
би ти из ме ђу 3,4 и 3,5 цен та. Зна чи, опет ће мо има ти нај ма ње ово 
што има мо сад по Ре гу ла тор ној аген ци ји. То по ка зу је ко ли ко смо 
до бро све то спа ко ва ли. 

ИНТЕРВЈУ
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дру штво. Елек тро при вре да је, да би убр за ла 
про цес одва ја ња (на мјер но го во рим о одва-
ја њу јер по ва же ћем За ко ну о при вред ним 
дру штви ма ни је мо гу ће из вр ши ти одва ја ње 
ди је ла фир ме, већ је то мо гу ће из вр ши ти 
кроз ре струк ту ри ра ње или ди је ље ње са ме 
фир ме) по кре ну ла про цес про мје не За ко-

на о при вред ним дру штви ма. По ва же ћем 
За ко ну би тре ба ло пр во уга си ти по сто је ћу 
Елек тро при вре ду, а за тим фор ми ра ти дви је 
фир ме. То је ве о ма ком пли ко ван про цес и 
пут пун ри зи ка. Због то га смо  од лу чи ли да 
по ку ша мо са про мје ном За ко на. Да смо на 
до бром пу ту увје ра ва нас и упо ред но пра во 
зе ма ља у окру же њу. По гле да ли смо за ко не и 
у Сло ве ни ји и у Ср би ји и пред ло жи ли Вла-
ди. Она је наш пред лог усво ји ла и пред ло-
жи ла Скуп шти ни из мје ну ко јом је до зво ље-
но да се је дан дио Дру штва одво ји. На рав но 
ово ће ва жи ти са мо за Елек тро при вре ду, али 
је овај про цес ини ци рао јед но рје ше ње ко је 
мо же би ти ин те ре сант но и за дру ге ком па-
ни је, та ко да уко ли ко Скуп шти на при хва ти 
ово рје ше ње ми ће мо ве о ма бр зо, на са мом 
по чет ку иду ће го ди не, у фе бру а ру или мар ту 
има ти Пре нос као пот пу но одво је ну фир му 

и то фор ми ра ну као ак ци о нар ско дру штво са 
истим рас по ре дом вла сни штва као што је то 
у Елек тро при вре ди. Да кле у пр вој фа зи др-
жа ва ће има ти 70,5%. Ме ђу тим, кад је Пре-
нос у пи та њу, оста је отво ре но пи та ње да ли 
ићи у до ка пи та ли за ци ју. Је дан про је кат нас 
на во ди на опре дје ље ње да и са Преносом 

уђе мо у до ка пи та ли за ци ју. Од лу ка још ни је 
до не се на, али лако се може деситити и то 
због реализације пројекта изградње под вод-
ног ка бла са ита ли јан ским опе ра то ром пре-
но са - Тер ном са ко јим има мо ин тен зив не 
са стан ке и  по ку ша ва мо да се до го во ри мо 
око свих де та ља ве за но за тај про је кат. Сам 

про је кат је „те жак“ 675 ми ли о на еура. Свој 
дио ће ту на ћи и Пре нос. Ка бал је ве о ма ин-
те ре сан тан не са мо због пре но сне мре же не-
го и због но вих про из вод них обје ка та ко ји 
би се ра ди ли у Цр ној Го ри, јер, си гур но је, 
са ка блом ће би ти мно го ве ће ин те ре со ва ње 
за град њу но вих обје ка та у Цр ној Го ри. Ти-
ме и про је кат ХЕ Мо ра ча до би ја свој пу ни 
зна чај. 

Ина че, оче ку је мо да до сре ди не ја ну а-
ра пот пи ше мо пр ви, прак тич но оба ве зу ју ћи 
спо ра зум са ита ли јан ском стра ном, а до ка-
пи та ли за ци ја Пре но са је ва жна да би се ре-
а ли зо вао онај дио оба ве зе ко ји при па да и у 
нај ве ћој мје ри за ви си од про јек та из град ње 
ка бла. А Пре но су је по тре бан свје жи но вац. 
Зна ча јан но вац. Не што око 90 ми ли о на еура, 
што би се обез би је ди ло до ка пи та ли за ци јом, 
а за тим ин ве сти ра ло у тај дио про јек та ко ји 

Д о ка пи та ли за ци ја ни је кла сич на 
про да ја ак ци ја. Да је сте, др жа ва би 

про да ла сво јих 15% ак ци ја, али би па ре 
до би је не на тај на чин, оти шле др жа ви. 
До ка пи та ли за ци ја, пак, под ра зу ми је ва да 
фир ма из ба ци но ву ко ли чи ну ак ци ја и да 
те ак ци је ку пи стра те шки парт нер. Са мим 
тим но ми нал на ври јед ност  ЕПЦГ више 
не ће би ти ми ли јар ду, не го ми ли јар ду и 
300 ми ли о на €. На кон то га удје ли се ми-
је ња ју, па је удио др жа ве 55%, стра те шког 
парт не ра 22%, а свих оста лих ак ци о на ра 
23%, док ври јед ност ак ци ја у вла сни штву 
др жа ве у Елек тро при вре ди  оста је иста. 
Ка ко у овом тре нут ку др жа ва има око 700 
ми ли о на у ЕПЦГ и на кон до ка пи та ли за ци-
је она ће имати тих 700 ми ли о на, са мо што 
ће умје сто 70% удје ла имати 55%. Да кле, 
пред ност до ка пи та ли за ци је је у то ме што 
тај но вац оста је у Елек тро при вре ди и што 
ће би ти упо три је бљен на ја ча ње ин фра-
струк ту ре, од но сно на за вр ше так не ких 
ве о ма ва жних про је ка та ко ји ће омо гу ћи-
ти да ље ја ча ње Елек тро при вре де, од но-
сно да љи раст ври јед но сти Елек тро при-
вре де, об ја снио је Ко ва че вић. 

- Ина че, вје ру је мо да се у па ке ту: 22% 
ак ци ја плус ме наџ мент уго вор, мо же до-
би ти ја ко до бра ци је на за ак ци је. Свје сни 
смо да у овом тре нут ку кри зе и не ких 
сиг на ла ко је тр жи ште по ка зу је, не мо же-
мо до би ти оно што смо же ље ли, можда и 
могли, при је три мје се ца, али са да се по-
ста вља дру го пи та ње: да ли сто ми ли о на 

еура са да ври је ди ко ли ко при је три мје се-
ца. Де фи ни тив но не. То по ка зу ју де ша ва-
ња и са не крет ни на ма и са ак ци ја ма. На ше 
ак ци је су са 10 еура до шле на еуро. Ја и 
да ље ми слим, с об зи ром да ком па ни је 
ко је се ба ве елек тро е нер ге ти ком и енер-
ге ти ком уоп ште у Евро пи има ју ве ли ки 
но вац, да су то ком па ни је ко је су нај ма ње 
по го ђе не кри зом, и да, ако до бро упа ку-
је мо овај про је кат, мо же мо до би ти ква ли-
тет ног стра те шког парт не ра ко ји ће да ти 
до бру ци је ну за ак ци је. У овом тре нут ку је 
те шко ре ћи ко ли ка ће би ти та ци је на, али 
је си гур но да ће би ти мно го, мно го ве ћа 
не го што је на бер зи. 

Ми смо свје до ци да се са да де ша ва 
де фла ци ја, а она се, ина че, у исто ри ји 
чо вје чан ства ве о ма ри јет ко де ша ва-

ла. То зна чи да но вац ви ше ври је ди не-
го што је ври је дио при је го ди ну да на, а 
уоби ча је но с временом но вац губи на 
вриједности. Због то га су де фи ни са не 
бан кар ске ка ма те да би се обез би је ди ло 
да тај но вац вриједи, от при ли ке, јед на-
ко цијело ври је ме. Сад је на дје лу је дан 
обр нут про цес: 100 ми ли о на, или ми ли-
он, или 1000 еура да нас ври је де мно го 
ви ше не го при је го ди ну да на. За то, по на-
вљам, за ЕПЦГ у овом тре нут ку 100 ми-
ли о на ври је ди мно го ви ше не го што је 
про шле го ди не ври је ди ло 100, или мо-
жда 150 ми ли о на еура и он ће се на рав-
но,  ре флек то ва ти и на ци је ну ак ци ја. 

Ми слим да је ја ко зна чај но да об ја-
сни мо за што и да ље ми сли мо да овај 
про цес тре ба до ве сти до кра ја, што не 
зна чи да га тре ба и за вр ши ти. На и ме, 
тре ба ви дје ти шта мо же мо по сти ћи. Тре-
ба на пра ви ти па кет што је мо гу ће бо ље, 
ви дје ти ка кве по ну де мо же мо за ње га 
до би ти и он да до ни је ти од лу ку. Ни је сам 
при ста ли ца пред ло га да са да све за у ста-
ви мо за то што је кри за из раз ло га што 
кри за ни је сву да иста. У ком па ни ја ма ко-
је се ба ве ел. енер ги јом кри за је нај ма-
ња. Охра бру је нас чи ње ни ца да по сто-
ји ја ко ве ли ко ин те ре со ва ње с њи хо ве 
стра не да се овај про цес лан си ра, од-
но сно да се по кре не. Ка жем још јед ном, 
по сао тре ба до ве сти до кра ја, да ви ди мо 
шта се све до би ја и на кра ју од лу чи ти да 
ли да се ула зи у то или не.

О ДО КА ПИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ
Предности

У периоду кризе 
докапитализација 

вриједи више

Због кризе процес 
докапитализације не 

треба заустављати 
- треба га довести 

до краја, што не 
значи да га треба и 

завршити”

“

ИНТЕРВЈУ
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тре ба да ура ди цр но гор ска стра на. 
Ипак, за са да је то још отво ре но пи та-

ње, мо гу ће је да ЕПЦГ и Пре нос иду  у до-
ка пи та ли за ци ју одво је но, али и за јед но, као 
укуп ни про цес до ка пи та ли за ци је ЕПЦГ. 

ДИРЕКЦИЈА

Е лек тро при вре да ће би ти ор га ни зо ва на 
као хол динг. Има ће мо Ди рек ци ју  или 

Цен тра лу, не што као што је са да, са свим 
овим глав ним дје лат но сти ма ко је и са да 
има мо у Ди рек ци ји, је ди но Сек тор фи нан-
си ја не ће би ти као што је са да. већ  Сек-
тор за тре зор ско по сло ва ње, тзв. „тре зор“. 
Раз вој ће би ти де фи ни сан као и  са да, све 
глав не раз вој не функ ци је тре ба да оста ну на 
ни воу хол дин га, док Цен тар за ИТ пре ла зи 

у Сек тор, за то што сма тра мо да тај Цен тар 
тре ба оја ча ти, да га тре ба из ди ћи. Све оста-
ло су ма ње, ко зме тич ке про мје не. 

Оно што је ја ко зна чај но и мо жда пред-
ста вља нај ве ћу раз ли ку у од но су на оно што 
смо пред ла га ли при је го ди ну да на је сте да 
ће тр го ви на ел. енер ги јом би ти  смје ште на 
у Про из вод њи. Има ли смо ту раз ли чи тих 
ми шље ња, гле да ња, али са вјет ник за про-
цес ре струк ту ри ра ња, (Ин сти тут „Хр во је 
По жар“) сма тра да је  нај бо ље сву енер ги-
ју тј. про из вод њу и тр го ви ну стру јом ве за-
ти на јед ном мје сту. Мо рам ре ћи да мо дел 
оп ти ми за ци је про из вод ње и уво за од стра не 
ди рек то ра Про из вод ње успје шно функ ци о-
ни ше у мно гим елек тро при вре да ма.

Тре нут но се увоз де ша ва на јед ном, а 
про из вод ња на дру гом мје сту и ви дје ли смо 
да ту по сто је од ре ђе ни про бле ми. Ис ку ство, 
при је све га зе ма ља из окру же ња, на во ди нас 
да ће то би ти до бро рје ше ње.

У сва ком слу ча ју, ма ко ји мо дел био за 
хол динг ње га је у тра же њу нај бо љег рје ше-
ња ла ко ми је ња ти и при ла го ђа ва ти.

Уз то, пред ло же но рје ше ње не ће има ти 
про бле ма са до би ја њем ли цен це. У ко му ни-
ка ци ји са Ре гу ла тор ном аген ци јом до би ли 
смо увје ра ва ње да ће мо дел ко ји пре фе ри-
ра мо без ика квих про бле ма до би ти ли цен цу, 
и то сва ки дио, та ко да смо и то огра ни че ње 
успје ли да ски не мо. 

Ди рек ци ја ће се, ме ђу тим, ба ви ти стра-
те шким по сло ви ма чи та ве Ком па ни је. То је 

тре зор ско по сло ва ње, и не тре ба има ти ни-
ка кву ди ле му да ће Ди рек ци ја (Цен тра ла) 
има ти ве о ма ва жну уло гу. Сав но вац је ту. 
Све стра те шке функ ци је су ту. Што се ти че 
пи та ња ли цен це са Ре гу ла тор ном аген ци јом, 
ви дје ћемо  ка кво је њи хо во гле да ње, али са 
овим из вла че њем тр го ви не ел. енер ги јом из 
Ди рек ци је ка Про из вод њи ми слим да је то 
пи та ње ри је ше но, али ви дје ће мо. То је ипак 
пи та ње на ко је од го вор тре ба да да Ре гу ла-
тор на аген ци ја.

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА

Н о ви Од бор ди рек то ра се у стар ту до-
го во рио да се, што ка жу „уигра ва“, 

от при ли ке, три мје се ца, или не ких сто ти нак 
да на. Ина че, пред Од бо ром је ја ко ве ли ки 

број ак тив но сти, јер се 
ве о ма круп не ства ри 
де ша ва ју уну тар Елек-
тро при вре де. Али не 
тре ба за бо ра ви ти ни ак-
тив но сти ко је су на ни-
воу ме наџ мен та, а исто 
та ко су ја ко зна чај не. 

Ми го во ри мо о јед-
ној Мо ра чи ко ја тре ба 
да до не се Цр ној Го-
ри но вих 700 ми ли о на 
ки ло ват са ти, али не 
тре ба ис пу сти ти из ви-
да да ће мо за вр шет ком  
про це са ре кон струк ци-
је по стро је ња, ко ји је 

тра јао три го ди не, тј. на кон ре кон струк ци је 
Тер мо е лек тра не и за вр шет ка гра ђе вин ских 
ра до ва на ХЕ Пе ру ћи ца и ХЕ Пи ва, по ве ћа-
ти про из вод њу за 450 ми ли о на ки ло ват са-
ти. Ври јед ност те енер ги је на тр жи шту је 30 
ми ли о на еура. На кон за вр шет ка тих ак тив-
но сти иду ће го ди не, у 2010. ула зи мо мно го, 
мно го ја чи. 

Сље де ће што је мно го бит но су про јек ти 
ко ји ма се Од бор не ба ви ак тив но, али их у 
сва ком слу ча ју „гу ра“ ко ли ко мо же. Та ко је 
у Пре но су у то ку ја ко ве ли ки број про је ка-
та, и мо рам да на гла сим да љу ди ко ји ко ор-
ди ни ра ју те про јек те раде ја ко до бро. Са мо 
да под сје тим шта се ре а ли зу је: ових да на је 
пот пи сан уго вор за ТС Ри ба ре ви не и за ТС 
Под го ри ца 5. Са ТС у Ри ба ре ви на ма (Би је ло 
По ље) де фи ни тив но се рје ша ва про блем на-
па ја ња сје ве ра Цр не Го ре. Оста је је ди но сје-
ве ро за пад ни дио Плу жи на, као про блем, али 
сав оста ли сје вер рје ша ва мо, јер су у то ку 
и про јек ти у ТС у Мој ков цу и Ан дри је ви ци 
ко ји за о кру жу ју ову при чу о сје ве ру. 

Та ко ђе је у то ку де фи ни тив но рје ша ва-
ње про бле ма на па ја ња Ко то ра. Тај про је кат 
био би вје ро ват но већ за вр шен да смо има-
ли ма ло ви ше ра зу ми је ва ња од мје шта на, јер 
су прав но имо вин ски про бле ми ја ко ве ли ки. 
Ра ди мо да ле ко вод из ме ђу Под го ри це и Ти-
ра не, про је кат ко ји је ја ко од ма као. Он тре-
ба да омо гу ћи  мно го ја чу пре но сну мре жу. 
Ра ди мо Под го ри цу 5. Ра ди мо ТС Вир па зар 
ко ја тре ба да омо гу ћи на па ја ње ре ги о нал ног 

во до во да као и бо ље на па ја ње Зе те. Ра ди мо 
оп ти ку - про је кат ко ји се за вр ша ва иду ће 
го ди не и ко ји ће лан си ра ти Елек тро при вре-
ду на по ље те ле ко му ни ка ци ја. То је ве ли ки 
број про је ка та и за да ле ко ве ћу ком па ни ју 
не го што је ЕПЦГ.

Све су то про јек ти ко ји су за по че ти при-
је от при ли ке дви је го ди не и ве о ма су зна чај-
ни. 

У Ди стри бу ци ји смо про ми је ни ли 
око 30.000 бро ји ла за го ди ну и по да на. 
Иду ће го ди не пла ни ра мо да про ми је ни-
мо 40.000, што зна чи да ће сва ко че твр-
то бро ји ло  већ иду ће го ди не би ти про-
ми је ње но. За 2009. пла ни ра се и пи лот 
про је кат из м је шта ња и уво ђе ња бро ји ла 
са да љин ском кон тро лом. Ра ди мо са да и 
пи лот про је кат у Под го ри ци на згра да-
ма у Бло ку 5 пре ко ко га ће мо има ти све 
ово што са да има мо кроз пи лот про је кат 
Свјет ске бан ке, а то је чи та ње и ис кљу-
чи ва ње, али ће мо има ти и мно ге но ве 
сер ви се Елек тро при вре де, ко ја ће се по-
ја ви ти као про вај дер те ле ви зиј ских услу-
га, ка блов ских услу га итд. То је про је кат 
ко ји ће мо  у Бло ку 5 за врш ши ти до но ве 
го ди не, тј. за не ко ли ко да на. 

У Ди стри бу ци ји је у то ку и ре а ли за ци ја 
фран цу ског кре ди та. Има ли смо при лич но 
до бру љет њу се зо ну. Чак смо и на не ко ли-
ко са ста на ка у Вла ди, ве за но за ре а ли за ци ју 
љет ње ту ри стич ке се зо не и при пре му но ве, 
по хва ље ни као си стем ко ји је ве о ма до бро 
од ра дио по сао. 

Што се ти че Снаб ди је ва ња, ко нач но за-
вр ша ва мо но ви са вре ме ни би линг већ у пр-
вој по ло ви ни на ред не го ди не. 

Елек тро град ња је пу сти ла у по гон фа-
бри ку бе тон ских сту бо ва. Тре ба ју да пу сте 
и по гон за ре монт тран сфор ма то ра. Ми слим 
да је то то ли ко ве ли ки број ак тив но сти ко је 
нас охра бру ју да ће би ти све ка ко тре ба.

ЕПЦГ И ГЛО БАЛ НА КРИ ЗА
 

К ри за ко ја по га ђа при је све га фи нан сиј-
ски сек тор, пре ли ва се и на овај ре ал-

ни сек тор, од но сно на при вре ду и са свим 
си гур но оте жа ва рад и Елек тро при вре ди. 
Ми осје ћа мо да већ има мо про бле ма око на-
пла те. КАП је у ве ли ким про бле ми ма. Има-
мо на ја ва да фак ту ра не ће мо ћи би ти пла ће-
на. Да кле, већ се су о ча ва мо са про бле ми ма 
ко ји ће нас си гур но че ка ти у 2009. го ди ни. 
То зна чи да је све ма ње ли квид но сти, од но-
сно све ма ње па ра. 

Мо жда је до бро што ЕПЦГ има до ста за о-
ста лих по тра жи ва ња. До бро - под на вод ни ци-
ма, јер има мо од ре ђе не ре зер ве ко је мо же мо 
да цр пи мо. До бро је и што су ови про јек ти већ 
по од ма кли и што ће се си гур но ре а ли зо ва ти, 
али не тре ба има ти ди ле му да ли ће кри за ути-
ца ти и на по сло ва ње Елек тро при вре де. 

ОД НОС ОП ШТИ НА

О но што је нај ве ћи про блем у по сло-
ва њу и ра ду Елек тро при вре де био у 

ИНТЕРВЈУ

ЕПЦГ у конзорцијуму са 
стратешким партнером има 

далеко највеће шансе да побиједи 
на тендеру за изградњу ХЕ на 

Морачи, зато и пределажемо да се 
до завршетка докапитализације 

застане са процедуром о 
реализацији тог пројекта”

“
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овој го ди ни је сва ка ко од нос оп шти на пре-
ма Елек тро при вре ди. Оп шти не су по ра зним 
осно ва ма узе ле око 20 ми ли о на еура. Са мо 
је оп шти на Ник шић до овог тре нут ка узе ла 
из ме ђу 14 и 15 ми ли о на еура, што је иона ко 
на прег ну ту  фи нан сиј ску си ту а ци ју до ве ло 
баш у ве о ма те шку по зи ци ју, али вје ру је мо 
да ће мо има ти зна ња и до вољ но сна ге да из 
то га иза ђе мо ква ли тет но. Ово на мјер но го-
во рим због то га што на такве тро шко ве у 
толикој мје ри у овој го ди ни ни смо ра чу на ли. 
Ни је ни ко мо гао пред ви дје ти да ће но вих 15 
ми ли о на оти ћи оп шти ни Ник шић у овој го-
ди ни. А то ће знат но ути ца ти на по сло ва ње 
Елек тро при вре де. У овом тре нут ку не ма мо 
ин фор ма ци ју шта ће би ти и ка кав ће би ти ко-
на чан ре зул тат. То за ви си од још до ста па ра-
ме та ра, али је си гур но да не ће мо има ти оно 
што смо оче ки ва ли. А оче ки ва ли смо да ће мо 
у овој го ди ни има ти си гу ран про фит.

ПР ВА БАН КА

В ва жно пи та ње је и однос ЕПЦГ према 
Првој банци. Тре ба об ја сни ти за што 

је Елек тро при вре да, по мно ги ма, до ни је ла 
спор ну од лу ку о ула ску у до ка пи та ли за ци-
ју бан ке. 

Ми слим да би пр во тре ба ло кре ну ти од 
1978. го ди не ка да је Елек тро при вре да уче-
ство ва ла у фор ми ра њу Основ не бан ке - Ник-
шић, за јед но са још шест ком па ни ја, Пи ва-
ром, Же ље за ром... ЕПЦГ је, да кле, фор ми-
ра ла Основ ну бан ку и уви јек је би ла је дан 
од њених нај зна чај ни јих парт не ра. Бит но је 
ис та ћи да је та Основ на бан ка по сли је ушла 
у си стем Мон те не гро бан ке. На кра ју, по чет-
ком де ве де се тих го ди на Ник шић ка бан ка се 
из дво ји ла из Мо ин те не гро бан ке и од та да 
је Елек тро при вре да уви јек има ла пре ко 20 
од сто вла сни штва у њој. 

На кон свих ових де ша ва ња у по сљед ње 
дви је го ди не Елек тро при вре да је до шла по-
но во на 10 од сто. Има ли смо и јед ну до ка пи-
та ли за ци ју при је дви је го ди не ко ју ни је смо 
мо гли да ис пра ти мо. Та да ни је смо има ли 
сред ста ва. Зна се да ми углав ном ра ди мо 
пре ко те бан ке. Пре ко дви је тре ћи не свих 
пла ћа ња и свих при ма ња се де ша ва пре ко 
ње, пре ко на ше бан ке, за то што ми сли мо 
да је то и нор мал но, јер ако смо вла сни ци у 
јед ној бан ци он да је тре ба оја ча ти, тре ба јој 
омо гу ћи ти да што ква ли тет ни је ра ди. Бан ка 
се на шла у про бле ми ма. Ди је лом су ти про-
бле ми и због про бле ма ко је има сав сви јет, 
али ве ћим ди је лом то су про бле ми због ло-
ших од лу ка ко је су до не ше не у бан ци и бан-
ка је до шла у по зи ци ју не ли квид но сти, али 
не и не сол вент но сти. Не ли квид ност зна чи 
да у јед ном тре нут ку не ма нов ца, а сол вент-
ност зна чи да је, ду го роч но гле да но, ста-
ње по зи тив но, од но сно да су по тра жи ва ња 
мно го ве ћа не го оба ве зе ко је бан ка има. Ни-
је про блем у то ме да ли бан ка ври је ди, или 
не. Бан ка ври је ди си гур но, али она у овом 
тре нут ку има про блем са ке шом, са нов цем, 
има про блем ли квид но сти. Ми смо се на-
шли пред мо гућ ношћу да ли да по мог не мо 

бан ку у ко јој у том тре нут ку има мо го то во 3 
ми ли о на еура ка пи та ла и от при ли ке то ли ко 
смо има ли де по зи та, или да пу сти мо да бан-
ка про па да, с тим што не тре ба из гу би ти из 
ви да да про па да ње би ло ко је бан ке, па и Пр-
ве бан ке, у Цр ној Го ри је ја ко лош сиг нал за 

оста ле бан ке и ја се бо јим да не до ђе до љу-
ља ња и дру гих ба на ка, јер уко ли ко би јед-
на бан ка па ла, у про бле му би би ле и дру ге 
бан ке. По вје ре ње се по љу ља. Бан ке функ-
ци о ни шу на де по зи ти ма, на по вје ре њу ко је 
бан ка ма да ју гра ђа ни. Ако по вје ре ња не ма, 
не ма ни бан кар ског по сла. То је мо је ви ђе ње 
и за то ми слим да је зна чај но ура ди ти све да 
се бан ка до ве де на нор ма лан ни во. 

Има ју ћи све то у ви ду и зна ју ћи да су 
те ак ци је са мо ове го ди не у про сје ку из-
но си ле уви јек пре ко 500 еура, вје ру је мо да 

смо до ни је ли јед ну до бру по слов ну од лу ку 
и да ће мо из тог по сла за ра ди ти. Те ак ци је 
су стал но ври је ди ле ви ше од 127 еура ко ли-
ко смо их пла ћа ли. Тре ба ипак са че ка ти пар 
мје се ци да ви ди мо је ли та од лу ка би ла до-
бра, или не. 

Не што што се че сто по тен ци ра и што 
чу је мо у јав но сти је сте да је мо жда би ло бо-
ље да смо тај но вац не гдје дру го усмје ри ли. 
У Руд ник угља, на при мјер.

За Руд ник угља има мо ми шље ње са вјет-
ни ка из гра ђе но на кон са стан ка са стра те-
шким парт не ри ма, да због раз ли чи тог ви-
ђе ња од но са РУП-ТЕП од стра не по је ди них 
парт не ра не тре ба жу ри ти, не го да, на кон 
ула ска стра те шког парт не ра, тре ба пу сти ти 
ње му да то при ла го ди она ко ка ко ње му од го-
ва ра. То је од го вор за што не у Руд ник угља. 

ИНТЕРВЈУ

О ПОВЕЋАЊУ ЦИ ЈЕ НА СТРУЈЕ
С вје до ци смо да је ци је на ел. енер ги је 

за до ма ћин ства по ве ћа на. То је нај ин-
те ре сант ни ји дио, јер нај ве ћи број по тро-
ша ча су до ма ћин ства. И по ред то га што је 
ци је на ел. енер ги је за оста лу по тро шњу 
на 0,4 kV оста ла иста, сви го во ре о но вом 
по ску пље њу стру је, што је и ра зу мљи во, 
јер је по ску пи ла за нај ве ћи број по тро-
ша ча - за до ма ћин ства. Ми слим да је ја ко 
зна чај но да ка жем не ко ли ко ства ри ве за но 
за са му ци је ну ел. енер ги је и по зи ци ју ел. 
енер ги је кад је увоз у пи та њу и ци је на ел. 
енер ги је из до ма ћих из во ра. До бро се вра-
ти ти на 2004. го ди ну, са мо да ви ди мо гдје 
смо у 2008. го ди ни.  

Ми смо 2004. го ди не ел. енер ги ју из 
увоза  пла ћа ли 32 € по ме га ват са ту. Те го-
ди не ел. енер ги ја из до ма ћих из во ра за до-
ма ћин ства је би ла 4,1 цент по kWh или 41 € по MWh. Ове го ди не смо има ли си ту а ци ју да 
је ци је на ел. енер ги је за до ма ћин ства око 7,5 цен ти по kWh у про сје ку, а увоз је 8,25 c/
kWh. Уко ли ко бисмо из ове ци је не (7,5 c/kWh) из ба ци ли онај дио ко ји се од но си на уво зну 
ком по нен ту и та да ци је ну упо ре ди мо са цијеном из 2004. го ди не до би ли би смо ци је ну 
ис под 4,5 c/kWh из до ма ћих из во ра. То зна чи да ци је на из до ма ћих из во ра го то во да се 
ни је про ми је ни ла, од но сно про ми је ни ла се са мо за де се так про це на та. Ја сам за мо лио 
Снаб ди је ва ње да на пра ви ана ли зу за ок то бар. По да так је ја ко ин те ре сан тан јер го во ри 
да би цијена из до ма ћих из во ра у октобру ове године била 4,365 еурских центи ако би 
се примјењивала методологија утврђивања укупних трошкова у цијену ел. енергије из 
домаћих извора по старом правилнику. По тој анализи, да је остао у примјени тај тарифни 
правилник са методологијом обрачуна повећаних трошкова увоза ел. енергије цијена 
kWh за домаћинства би износила 8,95 центи, умјесто 7,76 колико је износио обрачун у 
том мјесецу. Ту се, заправо, види гдје смо у од но су на 2004. го ди ну. Хо ћу да ка жем да ци-
је на ел. енер ги је из до ма ћих из во ра уоп ште ни је пу но по ра сла, да се ни је при бли жи ла 
тр жи шној ци је ни оно ли ко ко ли ко је тре ба ло. А шта се де си ло из ме ђу 2004. и 2008. го ди не 
не тре ба по себ но на гла ша ва ти. Све је по ра сло. Са мо за ра де су оти шле ду пло у од но су на 
2004, а да не при ча мо о тро шко ви ма за го ри во, угаљ и оста ле си ро ви не. 

Има ју ћи то у ви ду ја сно је гдје је по зи ци ја Елек тро при вре де и за што она још уви јек 
има про бле ма у по сло ва њу. А го во ри мо о стал ном по ве ћа њу ци је на ел. енер ги је. Ме ђу тим, 
ана ли зе ја сно по ка зу ју да су сва ова по ве ћа ња ишла на увоз ел. енер ги је. Са да је ци је на по-
ра сла за но вих 9,8% за до ма ћин ства. Ти ме је она  до сти гла ни во од 8,5 c/kWh и ми слим да то 
је сте не што чи ме ЕПЦГ у овом тре нут ку мо же да бу де за до вољ на има ју ћи у ви ду ре ал ност. 
Ми зна мо да ци је ну ел. енер ги је ни је мо гу ће бр зо до ве сти на тр жи шни ни во. С дру ге стра-
не вје ру је мо да ће и ова кри за ко ја све ви ше за хва та при вре ду ути ца ти на пад ци је не ел. 
енер ги је из уво за, та ко да ће се од нос ци је не ел. енер ги је из уво за и енер ги је из до ма ћих 
из во ра вра ти ти на 2004. го ди ну већ иду ће го ди не. То је на ша прет по став ка и вје ру је мо да 
ће мо због то га већ иду ће го ди не има ти зна чај но бо љи ре зул тат.
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Не ма ју оправ да ња ни при го во ри за што тих 
6 ми ли о на ни је уло же но у мре жу због то га 
што је ве ли ки број про је ка та у то ку. Све да у 
овом тре нут ку има мо 100 ми ли о на еура ни је 
их мо гу ће од мах уло жи ти и све по пра ви ти. 
То је је дан про цес. 

Ово је од лу ка ко ја ће сво ју про вје ру има-
ти за 3, или че ти ри мје се ца, зна чи ве о ма бр-
зо ће мо ви дје ти да ли је она би ла до бра или 
не. Још јед ном, вје ру је мо да смо на пра ви ли 
до бар по слов ни по тез. 

СА РАД ЊА СА МЕРОМ

С а Ми ни стар ством за еко ном ски раз вој 
се не сла же мо око свих ства ри, али са-

рад ња је ја ко до бра. Кон крет но, има ли смо 
раз ли чи те по гле де кад је Мо ра ча у пи та њу. 
Ми ни стар ство је сма тра ло да тре ба ићи што 
при је у об ја ву прет ква ли фи ка ци је и ко нач но 
тен де ра за град њу ХЕ на Мо ра чи. Ми ни је-
смо ми сли ли та ко. И да ље ми слим да смо у 
пра ву, што ни ка ко не зна чи да не тре ба раз-
мје њи ва ти ми шље ње и на ла зи ти рје ше ње. У 
прин ци пу има мо ја ко до бру са рад њу са Ми-
ни стар ством. Без те коп че са Ми ни стар ством 
и са Вла дом не мо гу ће је на пра ви ти озби љан 
ре зул тат. То је пот пу но ја сно. Ми смо, ипак, 
још уви јек ком па ни ја у ве ћин ском др жав ном 
вла сни штву и на то тре ба да гле да мо као на 
бе не фит, а не као на ма ну. То нам омо гу ћа-
ва да по ку ша мо да ути че мо на не ке др жав не 
од лу ке ко је ма ло ви ше од го ва ра ју Ком па ни ји. 
Не знам да ли сам до вољ но ја сан. 

Та ко је би ло сад са Мо ра чом. Ми слим да 
Ком па ни ји ви ше од го ва ра да се са че ка, ка ко 
би ЕПЦГ са стра те шким парт не ром, на кон 
до ка пи та ли за ци је, уче ство ва ла на тен де ру за 
те елек тра не па ће Тен дер ска ко ми си ја пре-
ма по сљед њим из ја ва ма ми ни стра да је прет-
ква ли фи ка ци ја за Мо ра чу по мје ре на за ка сно 
про ље ће, ми слим за мај или јун. То за пра во 
зна чи да се отва ра про стор за до ка пи та ли за-
ци ју, али и да је ува же но на ше ми шље ње, јер 
сма тра мо да је па ко ва ње Мо ра че и до ка пи та-
ли за ци је си гур но нај бо ља мо гу ћа фор му ла.

РЕ ГУ ЛА ТОР НА АГЕН ЦИ ЈА

Е лек тро при вре да је при ну ђе на да са ра ђу је 
са Ре гу ла тор ном аген ци јом. На жа лост та 

са рад ња ни је на оном ни воу на ко јем би тре ба ло 
да бу де. Има мо до ста отво ре них пи та ња. Из ме-
ђу оста лог, и ви сте по ме ну ли пи та ње ли цен ци. 
Зна те да је РА по ку ша ва ла да ути че на ор га ни-
за ци ју ЕПЦГ што сва ка ко ни је њен по сао. Ми 
сма тра мо да не ке од лу ке РА мо ра мно го, мно го 
хра бри је да до но си. Али то је на ше ми шље ње, 
ми не мо же мо да се ми је ша мо у рад РА. 

Зна се да смо има ли не ко ли ко спо ро ва. 
Зна се да смо пред Управ ним су дом спор 
до би ли. Са да има мо од ре ђе не при мјед бе на 
ци је ну ко ју су они од ре ди ли за из да ва ње ли-
цен це, због че га је из о ста ло пла ћа ње пре ма 
РА. Но, ја вје ру јем да ће мо то пи та ње ри-
је ши ти до кра ја го ди не и да ће то би ти по-
че так рје ша ва ња од но са из ме ђу РА и ЕПЦГ. 
Ис пред ЕПЦГ ја вас увје ра вам да је уви јек 

по сто ја ла  до бра во ља ЕПЦГ да се ти од но-
си уна пре ђу ју. Ми слим да је нај ви ше не ра-
зу ми је ва ња би ло око ор га ни за ци је ЕПЦГ и 
да су не спо ра зу ми из ме ђу ЕПЦГ и РА, за-
пра во, на то ме кул ми ни ра ли. Мо гу вам ре-
ћи да и по ред то га ја 
лич но са свим љу ди ма 
из Од бо ра и са ди рек-
то ром РА имам до бру 
ко му ни ка ци ју. Има мо 
од ре ђе на раз ли чи та 
ви ђе ња. Оно што је 
ме ни оста ло не ја сно 
је јед но пи смо, је дан 
осврт ко ји је на пра ви-
ла РА не по сред но при-
је Скуп шти не ак ци о-
на ра у ју лу, вје ро ват но 
же ле ћи да на пра ви 
од ре ђе ни ути цај на 
са му Скуп шти ну. Био 
је то  ве о ма не га тив ни 
осврт на Елек тро при-
вре ду. Уоста лом, ја се 
на дам да ће 2009. го ди на би ти го ди на ка да 
ће на ши од но си би ти вра ће ни на онај ни во 
на ко јем су би ли при је три го ди не. 

ЕПЦГ И ЈАВ НОСТ

Ч и ње ни ца да је ЕПЦГ у ве ћин ском др-
жав ном вла сни штву да је пра во љу ди ма 

да мно го ви ше раз ми шља ју о Елек тро при-
вре ди не го што раз ми шља ју о Те ле ко му, или 
не кој дру гој фир ми. С дру ге стра не ми смо 
у ЕПЦГ свје сни да има мо ја ко ве ли ки број 
про бле ма. Ми смо свје сни да су на ши гу би-
ци од око 20% на ди стри бу тив ном ни воу ја-
ко ви со ки. Има до ста кра ђе са ко јом се до ста 
те шко бо ри мо. На пла та ни је на оном ни воу 
на ком би тре ба ла да бу де. Она је у про сје-
ку прет ход не дви је го ди не би ла 95%, али ту 
има про сто ра да се иде на при јед. И ко нач-
но, сва ко по ску пље ње ци је не ел. енер ги је 
је не га тив но. Зна чи ве о ма те шко је одр жа ти 
по зи тив ну сли ку фир ме ко ја има ја ко ве ли-
ки те рет у ових не ко ли ко ства ри као што су 
гу би ци, на пла та и ци је на ел. енер ги је ко ја би, 
да је са мо 1 цент, вје ро ват но, за не ко га би ла 
про блем. Све га то га смо свје сни. Због то га 
смо у прет ход ном пе ри о ду по ку ша ли да до-
ста ра ди мо на по пра вља њу ими џа. Ишли смо 
са ди је ље њем си ја ли ца, по мо гли смо до ста 
спорт ских ко лек ти ва, здрав стве них уста но ва 
и по ку ша ли на раз не на чи не да ути че мо на 
по пра вља ње ими џа Елек тро при вре де. Ми-
слим да ће ЕПЦГ по вје ре ње гра ђа на вра ти ти 
упра во на овај на чин. Уз то, мо ра мо рје ша ва-
ти и уну тра шње про бле ме ко ји по сто је. Ми-
слим да смо и ту на до бром пу ту. 

Оно што је ва жно је да је по сло ва ње 
ЕПЦГ сва ким да ном све бо ље. Ово не го во-
рим као при јет њу, не го чи сто да се под сје-
ти мо. Ни је би ло та ко дав но ка да смо има ли 
ре стрик ци је. Па стал не про бле ме у на па ја-
њу ел. енер ги јом. Па смо има ли стал но ја-
ко ве ли ка ду го ва ња пре ма до ба вља чи ма за 
стру ју. Сад је си ту а ци ја си гур но мно го бо ља 

– иде се на при јед. 
Дакле, сви про јек ти ко је сам на бро јао 

тре ба да по мог ну да се имиџ фир ме по-
бољ ша. Не мо же мо го во ри ти о ЕПЦГ као 
о оми ље ној фир ми ако на сје ве ру Цр не 

Го ре има мо сва ка 2-3 да на про блем у на-
па ја њу. Мо ра мо обез би је ди ти ква ли тет-
но и си гур но на па ја ње. То је наш глав ни 
за да так. Уоста лом, у до ста ства ри Елек-
тор при вре да ни је пра вич но оп ту же на. И 
да ље ми слим да се у окви ру ЕПЦГ и те 
ка ко во ди ра чу на о тро ше њу сред ста ва. 
На кра ју мно ги тро шко ви су мно го ма њи 
не го што су би ли, као тро шко ви го ри ва, 
или те ле фон ских услу га. Број стал но за-
по сле них у ЕПЦГ је око 3.000. Кад сам 
ја до шао број стал но за по сле них је био 
3.488, а љу ди ко ји су при ма ли пла ту би ло 
је пре ко 3.600. 

ТЕХ НО ЛО ШКИ ВИ ШАК

Р а ди мо но ву ор га ни за ци ју и си сте ма ти-
за ци ју. Ови ак ти ће де фи ни са ти 3000 

си сте ма ти зо ва них рад них мје ста. То је не-
што што има мо у овом тре нут ку. Ме ђу тим, 
ми објек тив но има мо де ба ланс из ме ђу оно га 
што нам тре ба и оно га што има мо. Ми слим 
да у овом тре нут ку има мо 150 љу ди, ко ји 
нам, због сво је спре ме ко ју има ју, ап со лут но 
не тре ба ју. С дру ге стра не имао ма њак елек-
тро мон те ра, елек тро тех ни ча ра. Ту ће би ти 
од ре ђе ног по мје ра ња, али са ма чи ње ни ца да 
је то са мо 5%, из над или ис под не ми слим да 
је за бри ња ва ју ћа. У ства ри у овом тре нут ку 
има мо 3000 стал но за по сле них. Вје ру јем да 
ће мо на ста ви ти да тај број иду ће го ди не сма-
њу је мо. Ли ци ти ра ло се са ра зним број ка ма 
шта је то оп ти ма лан број љу ди ЕПЦГ, пра ви-
ле су се раз не ана ли зе. Из ра зних угло ва то 
раз ли чи то из гле да, али ми про цје њу је мо да је 
на ову број ку од 3000 мак си мал но 10-15% ви-
шак. Ми сли мо да то ни је ни шта стра шно. Ако 
на ста ви мо овим тем пом, (500 љу ди за три го-
ди не), прак тич но без ика квих про бле ма, ми 
и тих 10 – 15% мо же мо ри је ши ти за сље де ће 
три го ди не и та ко до ве сти фир му на ни во на 
ко јем мо же ве о ма успје шно да по слу је. 

Ж. Ћет ко вић

ИНТЕРВЈУ

Највећу разлику у организацији 
ЕПЦГ, након одвајања Преноса, у 

односу на предлог од прије годину 
дана, представља "извлачење" 

трговине ел. енергијом из 
Дирекције ка Производњи, тако 

да ће директор Производње 
бити тај који ће оптимизовати и 

производњу и увоз енергије”

“
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Ка ко из вр шни ди рек тор Ком па ни-
је ко јом ру ко во ди од 1. ју ла 2008. 
оцје њу је функ ци о ни са ње елек тро-
е нер гет ског си сте ма то ком го-
ди не, при је све га, са ста но ви шта 
снаб ди је ва ња по тро ша ча ел. енер-
ги јом?

М о же се са свим си гур но ре ћи да 
је енер гет ска си ту а ци ја у Цр ној 

Го ри би ла  ре ла тив но ста бил на. Исти на, 
би ло је од ре ђе них про бле ма у снаб ди је-
ва њу, али до са да их је Елек тро при вре-
да Цр не Го ре успје шно рје ша ва ла. Ови 
про бле ми су пр вен стве но ре зул тат до-
тра ја ло сти елек тро е нер гет ског си сте ма 
као и по ве ћа ња оп те ре ће ња, с об зи ром 
да је по тро шња елек трич не енер ги је у 
Цр ној Го ри у стал ном по ра сту. Са мо у 
то ку љет ње ту ри стич ке се зо не до шло 
је до по ра ста по тро шње за ско ро 30 %. 
Раз лог овом по ве ћа њу ни је са мо при-
лив ту ри ста у Цр ну Го ру, већ и све ве ће 
ко ри шће ње рас хлад них уре ђа ја, те по-
раст бро ја по тро ша ча.

Као што је по зна то, Цр ној Го ри не-
до ста је око тре ћи на елек трич не енер ги је 
ко ја се на док на ђу је из уво за. Ове го ди-
не је до шло до енорм ног по ра ста ци је-
не елек трич не енер ги је, па је то до дат но 
по гор ша ло фи нан сиј ску си ту а ци ју Дру-
штва. Ов дје же лим да ис так нем да би је-
дан од на чи на ко ји ви дим као мо гућ ност 
за на до м је шта ње не до ста ју ћих ко ли чи-
на елек трич не енер ги је, осим уво за или 
из град ње но вих про из вод них обје ка та, 
мо гао би ти и по ве ћа ње енер гет ске ефи-

ка сно сти. Од ок то бра ове го ди не по чи ње 
„го ди на енер гет ске ефи ка сно сти“, та ко 
да ће мо ак тив но са Вла дом Цр не Го ре 
узе ти уче шће у овом про јек ту.

На осно ву са гле да ва ња фи нан сиј-
ског по сло ва ња, ка кав се по слов ни 
ре зул тат за 2008. го ди ну оче ку је и 
ко је бисте ка рак те ри стич не де та-
ље, ве за но за по сло ва ње ис та кли? 
Да ли су то ци је на ел. енер ги је, или 
оп штин ске так се, или ли квид-
ност фир ме, од но сно мо гућ ност 
сер ви си ра ња оба ве за, при је све га 
уво за ел. енер ги је, због про бле ма са 
ли квид но шћу Пр ве бан ке?

У овом тре нут ку не мо гу пред ви-
дје ти фи нан сиј ски ре зул тат на 

кра ју го ди не. Мно го је још не по зна-
ни ца (ре зер ви са ње, ван би лан сно по-
рав на ње и сл.) ко је зна чај но ути чу на 
ре зул тат. У сва ком слу ча ју ми слим 
да ће и ова по слов на го ди на за вр ши-
ти са гу бит ком. Не мо гу а да не на по-
ме нем да су тро шко ви за на кна де за 
град ско-гра ђе вин ско зе мљи ште, ко је 
су уве ле ло кал не са мо у пра ве Ник ши-
ћа и Плу жи на, ипак знат но ути ца ле на 
негативно по сло ва ње Ком па ни је. Са-
мо СО Ник шић је бло ка да ма са ра чу на 
Елек тро при вре де Цр не Го ре у овој го-
ди ни ски ну ла пре ко 14 милиона € чи-

ИНТЕРВЈУИНТЕРВЈУ

  РАН КО ВО ЈИ НО ВИЋ, ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР ЕПЦГ

Стабилан рад система Стабилан рад система 
током цијеле годинетоком цијеле године

Те ма ти ка раз го во ра са Ран ком Во-
ји но ви ћем, из вр шним ди рек то ром 
Елек тро при вре де Цр не Го ре, за но во-
го ди шњи број Ли ста, у скла ду са уста-
ље ном прак сом да се кра јем го ди не 
су ми ра ју ре зул та ти и сво де ра чу ни, 
и овог пу та се, при род но, мо гла од но-
си ти на нај зна чај ни ја и нај ак ту ел ни ја 
пи та ња и ак тив но сти из ра да и по-
сло ва ња Дру штва то ком го ди не, као 
и на пи та ња ко ја нај ви ше ин те ре су ју 
за по сле не. 
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ме су до ве ли у пи та ње функ ци о ни са ње 
елек тро-енер гет ског си сте ма. 

Успје ли смо, међутим, да одр жи мо 
ста бил но снаб ди је ва ње елек трич ном 
енер ги јом у Цр ној Го ри али за то смо, 

са дру ге стра не, сла би је сер ви си ра ли 
оба ве зе пре ма до ба вља чи ма и оба ве зе 
за ПДВ, ма ње ула га ли у елек тро-енер-
гет ски си стем ко ји је ина че у ја ко ло-
шем ста њу и би ли смо при мо ра ни да 
се крат ко роч но за ду жу је мо код ба на ка. 
До ба вља чи ма за уве зе ну елек трич ну 
енер ги ју смо ду жни 3 милиона € што 
до во ди у пи та ње да љу ис по ру ку елек-
трич не енер ги је.

Шта нам мо же те ре ћи о про це су 
ре струк ту ри ра ња и до ка пи та ли-
за ци је ЕПЦГ, од но сно о ре а ли за ци-
ји за кљу ча ка Вла де ЦГ из но вем бра 
2007. и мар та 2008. го ди не?

Д ва при о ри тет на за дат ка за на-
ред ну го ди ну су про цес ре-

струк ту ри ра ња Елек тро при вре де Цр-
не Го ре и про цес до ка пи та ли за ци је. 
Ако успје шно за вр ши мо ова два про-
це са за Елек тро при вре ду ће на сту пи-
ти бо љи да ни.

Вла да Цр не Го ре је, у име др жа ве 
као дво тре ћин ског вла сни ка, де фи-
ни шу ћи за кључ ке о прав ном раз два-

ја њу Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић у но вем бру 2007. прак тич но 
усмје ри ла да ље ак тив но сти Од бо ра 
ди рек то ра и Скуп шти не ак ци о на ра у 
прав цу до но ше ња од лу ка и ака та ка ко 

би се ови за кључ ци спро ве ли. Пре ма 
тим за кључ ци ма прав но раз два ја ње би 
тре ба ло да се оба ви у три фа зе. У пр вој 
фа зи Елек тро при вре да Цр не Го ре би 
као ак ци о нар ско дру штво, у скла ду са 
чла ном 64. За ко на о при вред ним дру-
штви ма фор ми ра ла пет јед но чла них 
дру шта ва са огра ни че ном од го вор но-
шћу (ДОО) и то: Про из вод ња, Пре-
нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и 

У освр ту на оства ре ње По слов не по-
ли ти ке Дру штва за 2008. (пр о и звод-
ња, снаб ди је ва ње, гу би ци ел. енер ги-
је, на пла та...) из вр шни ди рек тор је 
навео прецизне податке:

У куп на про из вод ња за кључ но са 
30.11.2008. го ди не је би ла 2.269 GWh, 

што пред ста вља 97,8 % од пла на. ТЕ Пље-
вља је про из ве ла из над пла на. Она је у 
овом периоду остварила рекордну дневну 
и мјесечну производњу. ХЕ Пе ру ћи ца про-
из ве ла ма ње од пла на због ло ших хи дро-
ло шких при ли ка у прет ход ном пе ри о ду. 
Посљед њих да на до шло је до зна чај них 
па да ви на што је по пра ви ло ста ње аку му-
ла ци ја и ин тен зи ви ра ло рад ове ХЕ. ХЕ 
Пи ва је про из ве ла ис под Би лан сом пред-
ви ђе них ко ли чи на, та ко да се и ове го ди не 
оче ку ју не га тив ни ефек ти по Ду го роч ном 
по слов но-тех нич ком уго во ру са ЕПС-ом.

Елек тро при вре да Цр не Го ре је од по-
чет ка го ди не уве зла 1.007,7 GWh по про-
сјеч ној ци је ни 79,67 €/MWh. Увоз је ве ћи 
за 220,1 GWh у од но су на план, док је из-
воз из но сио 60,7 GWh по про сјеч ној ци је-
ни 101,69 €/MWh.

За бри ња ва ју гу би ци 
ел. енер ги је у мре жи

Г у би ци ел. енергије у ди стри бу тив ној 
мре жи оства ре ни у 2006. го ди ни су 

би ли 29,07 % а у 2007. го ди ни 22,76 %. У 
пр вих де вет мје се ци 2008. го ди не оства-
ре ни гу би ци на ди стри бу тив ној мре жи су 
нешто мањи у односу на прошлу годину, 
али су, ипак, већи у односу на план. Гу би-
ци су на ро чи то из ра же ни у ЕД Це ти ње, Ко-
ла ши н, Би је ло По ље и Жа бља к, а нај ма њи 

су у Тив ту, Бу дви, Ро жа ју и Хер цег Но вом. 
Укуп ни гу би ци елек трич не енер ги је ве ћи 
су за 74,2 GWh, од но сно 22,31 % у од но су 
на пла ни ра не. Раз ло зи су по ве ћан број 
по тро ша ча ко ји се нео вла шће но при кљу-
чу ју на ди стри бу тив ну мре жу, као и по ве-
ћан број не ис прав них мјер них уре ђа ја.

У на ред ном пе ри о ду се мо ра озбиљ-
но при сту пи ти рје ша ва њу овог про бле-
ма, и то: ле га ли за ци јом по тро ша ча ко ји 
су се нео вла шће но при кљу чи ли на ди-
стри бу тив ну мре жу, уград њом бро ји ла 
са мо гућ но шћу да љин ског ис кљу че ња и 
очи та ва ња, из мје шта њем мјер них уре ђа-
ја из обје ка та по тро ша ча на гра ни ци при-
ват ног вла сни штва, из мје ном за кон ске 
ре гу ла ти ве и сва ко днев ном кон тро лом 
мјер них мје ста по тро ша ча.

По ве ћа на по тра жи ва ња

П ро це нат на пла те у пе ри о ду од 
01.01.2008. го ди не до 30.11.2008. 

го ди не је био 89,62. По тра жи ва ња од 
директних по тро ша ча на дан 30.11.2008. 
го ди не из но си ла су 6.551.527,67 €. Дуг 
КАП-а се од но си на посљед њу фак ту ру 
за но вем бар, Же ље за ра Ник шић ни је из-
ми ри ла сво је оба ве зе за по сљед ња три 
мје се ца (сеп тем бар, ок то бар и но вем-
бар), док је дуг Же ље зни це Цр не Го ре АД 
Под го ри ца из но сио 1.313.079,60 €. Овај 
потрошач није измирио ни једну фактуру 
за ову годину. По тра жи ва ња од ди стри-
бу тив них по тро ша ча на дан 31.12.2007. 
го ди не из но си ла су 98.859.873,58 €, а на 
дан 30.11.2008. го ди не 118.510.550,53 €. 
Ви ди мо да су се по тра жи ва ња уве ћа ла за 
19.650.676,95 €. У окви ру ових по тра жи-
ва ња на ла зе се и по тра жи ва ња по осно ву 

суб вен ци о ни ра ња до ма ћин ста ва у из-
но су 861.012,61 € ко ја су оба ве за Вла де 
Цр не Го ре. Очекујемо да ћемо до краја 
године значајно смањити потраживања, с 
једне стране интензивнијом наплатом, а с 
друге стране ванбилансним поравнањем 
по основу субвенција и обвезница.

По се бан про блем у на пла ти по тра-
жи ва ња у прет ход ном пе ри о ду је пред-
ста вљао ни зак сте пен ре а ли за ци је да тих 
на ло га за ис кљу че ња не у ред них пла ти ша. 
Дру ги про блем пред ста вља ју по тра жи ва-
ња ста ри ја од јед не го ди не (у ка те го ри ји до-
ма ћин ста ва) и по тра жи ва ња ста ри ја од три 
го ди не (у ка те го ри ји оста ла по тро шња).

У 2008. го ди ни је уту же но 37.246 по-
тро ша ча на из нос 19.747.143,52 €. На пла-
ће но је све га 741.281,67 € што пред ста-
вља ве о ма скро ман ефе кат. Уз то тре ба 
на по ме ну ти да су пла ће ни суд ски тро-
шко ви у из но су 291.535,58 €. 

Ла ко се мо же за кљу чи ти да је 
ста ње у ве зи гу би та ка и на пла те 
незадовољавајуће па је нео п ход но мак-
си мал но ан га жо ва ње свих за по сле них да 
се оно по бољ ша. Од го вор ност за ова кво 
ста ње се оба ве зно мо ра пре и спи та ти, 
каже Војиновић.

ПОВОЉНА ХИДРОЛОГИЈА 
ИНТЕНЗИВИРАЛА РАД ХЕ "ПЕРУЋИЦА"
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Елек тро град ња. Ма тич но дру штво би 
за др жа ло стра те шке по сло ве и вр ши-
ло „бла гу ко ор ди на ци ју но во фор ми ра-
них дру шта ва“. Дру га и тре ћа фа за би 
се са сто ја ле у тран сфор ма ци ји ДОО у 
ак ци нар ска дру штва (АД). Ме ђу тим, 
због но вих за кљу ча ка Вла де из мар та 
ове го ди не о до ка пи та ли за ци ји ЕПЦГ, 
на рав но уз кон сул та ци је са Вла дом, 
од но сно Ми ни стар ством за еко ном ски 
раз вој, као што се зна, за у ста вље на је 
ре а ли за ци ја тих за кљу ча ка у по је ди-
ним дје ло ви ма.

Да ли би сте про ко мен та ри са ли  
су шти ну и зна че ње но вог пред ло га 
ма кро ор га ни за ци је за по је ди не цје-
ли не и по се бон за Дирек ци ју Дру-
штва ко ја по пред ло гу тог на чел-
ног ак та тре ба да оста не без елел-
ткро е нер гет скле ли цен це? 

Н аш пред лог бу ду ће ма кро ор га-
ни за ци је је пот пу но прав но и 

вла снич ко из два ја ње Опе ра то ра пре-
но сног си сте ма уз фор ми ра ње хол-
дин га од свих пре о ста лих дје лат но-
сти. Пред ви ђе но је да Елек тро при вре-
да Цр не Го ре АД, у скла ду са За ко ном 
о при вред ним дру штви ма, фор ми ра 
че ти ри јед но чла на ДОО – Про из вод-
ња, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и 
Елек тро град ња, уно ше њем нов ча них 
уло га и пре но ше њем у над ле жност 
од ре ђе них већ ли цен ци ра них елек-
тро е нер гет ских дје лат но сти. Цје ло-
куп на имо ви на ће се за др жа ти на ни-
воу хол дин га.

На ни воу ма тич ног дру штва, 
односно холдинга оба вља ли би се 
сље де ћи стра те шки по сло ви: упра-
вља ње пре ко иза бра них ор га на за-
ви сним дру штви ма, ко ор ди на ци ја 
ра да за ви сних дру шта ва, упра вља-
ње имо ви ном, цен трал ни тре зор, 
стра те шки раз вој, људ ски ре сур си, 
кор по ра тив но пла ни ра ње, ин фор-
ма ци о не тех но ло ги је, си стем ква-
ли те та и за шти та жи вот не сре ди не, 
ин фор ми са ње и др.

Дру га ва жна ак тив ност, пре ма за-
кључ ци ма Вла де, је до ка пи та ли за ци-
ја ко ја пред ста вља је дан од мо гу ћих 
на чи на за обез бје ђе ње фи нан сиј ских 
сред ста ва за из град њу но вих и ре ви-
та ли за ци ју и оп ти ми за ци ју по сто је-
ћих енер гет ских обје ка та. У скла ду 
са За ко ном о при ва ти за ци ји при вре де 
Са вјет за при ва ти за ци ју је на сјед ни-
ци одр жа ној 09.07.2008. го ди не до нио 
Од лу ку о по кре та њу по ступ ка до ка-

пи та ли за ци је Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић. На ис тој сјед ни ци 
до ни је та је Од лу ка о име но ва њу Тен-
дер ске ко ми си је за спро во ђе ње тог по-
ступ ка. Та ко ђе је на сјед ни ци одр жа ној 
25.07.2008. го ди не фор ми ран и рад ни 
тим од пред став ни ка Елек тро при вре-
де Цр не Го ре, а иза бран је кон сул тант 
и то: Уни кре дит – За гре бач ка бан ка. У 
на ред ном пе ри о ду, у са рад њи са иза-
бра ним кон сул тан том, пла ни ра на је 
ре а ли за ци ја сле де ћих фа за про це са до-
ка пи та ли за ци је: при пре ма стра те ги је 
до ка пи та ли за ци је, при пре ма про дај не 
до ку мен та ци је и спро во ђе ње про це са 
про да је ак ци ја.

У окви ру стра те ги је до ка пи та ли за-
ци је би ће од ра ђе ни сле де ћи из вје шта ји: 
Из вје штај ана ли зе сек то ра и ре гу ла-
тор ног окви ра, Из вје штај SWOT ана-
ли за (анализа снаге, слабости, шанси 
и опасности), Из вје штај о про цје ни тр-
жи шта и Из вје штај стра те ги је до ка пи-
та ли за ци је.

При пре ма про дај не до ку мен та ци-
је пред ста вља: ду бин ски пре глед (Due 
Di li gen ce) ЕПЦГ, про цје ну ври јед но сти 
ком па ни је и при пре му про дај не до ку-
мен та ци је.

Сам про цес про да је ак ци ја тре ба да 
се спро ве де у два ко ра ка. У пр вом ко-
ра ку ће се на пра ви ти крат ка ли ста, док 
ће се у дру гом ко ра ку ак тив но сти фо ку-
си ра ти на из бо ру стра те шког парт не ра. 
Пла ни ра ни вре мен ски пе ри од за ре а-
ли за ци ју ове фа зе је ја ну ар – јул 2009. 
го ди не. Оче ку је се да тен дер за до ка-
пи та ли за ци ју бу де об ја вљен 15. ја ну а ра 
на ред не го ди не.

На ко је би сте још ва жне ак тив-
но сти у 2009. го ди ни скре ну ли 
па жњу?

О сим ова два ва жна про це са: ре-
струк ту ри ра ња и до ка пи та ли-

за ци је Ком па ни је у 2009. го ди ни су 
пла ни ра не мно го број не ин ве сти ци-
је у ци љу по ве ћа ња про из вод ње (око 
450 GWh), за шти те жи вот не сре ди не 
и из град ње но вих елек тро е нер гет ских 
обје ка та (да ле ко во да и тра фо ста ни ца). 
Пред у зе ће се ак тив но сти на сма ње њу 
гу би та ка и по ве ћа њу сте пе на на пла те. 
На ред на го ди на ће зах ти је ва ти мак си-
мал но ан га жо ва ње свих за по сле них. 
Си гу ран сам да ће мо, ако ре а ли зу је мо 
све пла ни ра не ак тив но сти, ући у је дан 
ста бил ни ји пе ри од у ко јем ће за по сле-
ни осје ти ти бе не фи те уло же ног ра да 
и тру да.

Ка ква је са рад ња из вр шног ди рек то-
ра са Син ди калк ном ор га ни зацијом?

О д но си са Син ди кал ном ор га ни за-
ци јом се мо ра ју уна пре ђи ва ти у 

на ред ном пе ри о ду. Од син ди ка та оче ку-
јем ак тив ни је уче шће у свим про це си ма 
ко ји се од ви ја ју у Ком па ни ји а ве за ни 
су за ста тус рад ни ка. Ак тив но сти син-
ди ка та не тре ба са мо сво ди ти на под но-
ше ње за хтје ва за по ве ћа ње пла та. Тре ба 
да сво јим ак тив но сти ма ути чу на по ве-
ћа ње рад ног до при но са за по сле них, у 
сва ком тре нут ку да су упо зна ти са ре ал-
ним ста њем Ком па ни је, да упо зо ра ва ју 
и ука зу ју на све гре шке и зло у по тре бе 
ка ко за по сле них та ко и ме наџ мен та 
Дру штва. Сва ку оправ да ну су ге сти ју од 
стра не син ди ка та ћу без у слов но по др-
жа ти. Оче ку јем да нам у на сто ја њи ма 
да по бољ ша мо по сло ва ње, да одво ји-
мо рад од не ра да Син ди кат по мог не, 
па ће мо на тај на чин оства ри ти до дат на 
сред ства ко ја мо же мо усмје ри ти на по-
ве ћа ње за ра да.

Ко ли ко су ре ал не од ре ђе не стреп-
ње рад ни ка, па и од ре ђе ни на го вје-
шта ји ве за но за тех но ло шки ви-
шак за по сле них?

Р е ал но, вре ме на ко ја до ла зе су до-
ста не из в је сна. Не из в је сна су ка-

ко за за по сле не, та ко и за ме наџ мент 
Дру штва. Али сам са свим си гу ран да  
рад ни ци ко ји ква ли тет но од ра ђу ју сво-
је за дат ке не тре ба да бри ну за сво ју 
бу дућ ност, не за ви сно од то га ко ће ру-
ко во ди ти овом ком па ни јом. На су прот 
њи ма, сви они ко ји не ре дов но до ла зе на 
по сао, чи ји је рад ни до при нос ми ни ма-
лан, ко ји због сит них лич них ин те ре са 
ште те Ком па ни ји ће би ти под стал ним 
мо ни то рин гом и нај вје ро ват ни је про-
гла ше ни тех но ло шким ви шком.

Шта би сте, на кра ју овог раз го во-
ра, по ру чи ли за по сле ним у ЕПЦГ?

Ж е лио бих да рад ни ци бу ду со ли-
дар ни, да по ма жу јед ни дру ги ма 

у ра ду, да по шту ју усво је не про це ду ре и 
Елек тро при вре ду Цр не Го ре до жи вља ва ју 
као сво ју и да се та ко пре ма њој од но се.

Свим радницима и њиховим поро-
дицама искре но же лим пу но здра вља и 
сре ће и да у ве се љу про сла ве пред сто-
је ће но во го ди шње и Бо жић не пра зни ке, 
ка зао је на кра ју Ран ко Во ји но вић, из-
вр шни ди рек тор ЕПЦГ.

Ж.Ћ.
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У Елек тро при вре ди Цр не Го ре се на кра ју 
сва ке го ди не, по устаљеној пракси, ре ка-

пи ту ли ра ју укуп ни оства ре ни ре зул та ти у про из-
вод њи елек трич не енер ги је у про те клој (2008.) 
и пла ни ра про из вод ња у на ред ној го ди ни. У том 
сми слу до не сен је и Елек тро е нер гет ски би ланс 
за 2009. го ди ну, на осно ву ко га је и при пре-
мљен „Пред лог Би лан са про из вод ње елек тра на 
у 2009“, из ко јег до но си мо не ке ка ра те ри стич не 
по дат ке. 

Док су пла но ви про из вод ње у хи дро е лек тра-
на ма ура ђе ни на осно ву ва же ћих хи дро ло шких 
под ло га и пла но ва ре мо на та ко је до ста вља ју од-
го ва ра ју ће слу жбе елек тра на, план про из вод ње 
ТЕ "Пље вља" је ура ђен на осно ву пла ни ра них 
тер ми на го ди шњег ре мон та и зим ске ње ге ко је је 
до ста вље но од над ле жне слу жбе ТЕ.

Укуп на про из вод ња елек трич не енер ги је у 
Цр ној Го ри у 2009. го ди ни, на пра гу елек тра на, 
пла ни ра на је на 2507 GWh, што је ма ње од про-
цје не оства ре ња у 2008. го ди ни за 11,9 од сто.

Са нај ве ћим про цен том у про из вод њи елек-
трич не енер ги је уче ству је ХЕ „Пе ру ћи ца“ (38 
од сто), а за тим ТЕ „Пље вља“ (31 од сто), ХЕ 
„Пи ва“ (30 од сто) и ма ле хи дро е лек тра не (1 од-
сто).  

Про из вод ња ХЕ "Пе ру ћи ца" на пра гу елек-
тра не је пла ни ра на на 994 GWh, што је ви ше 
од про цје не оства ре ња за 2008. го ди ну за 22,8 
од сто.

Што се ти че ХЕ "Пи ва", пла ни ра на про из-
вод ња на пра гу ове елек тра не од 994 GWh на 
ни воу је пла на за 2008. го ди ну, а у од но су на 
про цје ну оства ре ња у 2008. ма ња је за 9 од сто. 
Пре ма Уго во ру о ду го роч ној по слов но-тех нич-
кој са рад њи пла ни ра ње ра да ХЕ "Пи ва" вр ши 
Елек тро при вре да Ср би је.

Ме ђу тим, про из вод ња ТЕ "Пље вља" за 
2009. го ди ну, пла ни ра на на осно ву под ло га ко је 
су до ста вље не од стра не над ле жне слу жбе тер-
мо е лек тра не у из но су од 780 GWh, ма ња је од 
про цје не оства ре ња у 2008. за 36,1 од сто. Раз-
лог то ме је ви ше мје сеч ни ре монт елек тра не, 
пла ни ран за пе ри од од 1. ма ја до 30. сеп тем бра 
2009. го ди не, у окви ру ко га ће се угра ди ти но ви 
и ефи ка сни ји елек тро фил те ри, чи ме ће се по пра-
ви ти еко ло шка си ту а ци ја у Пље вљи ма.

Ве ћа по тро шња ел. енер ги је

К а да је ри јеч о по тро шњи елек трич не енер-
ги је, пла ни ра на мак си мал на сна га бру то 

кон зу ма у Цр ној Го ри за 2009. је 857 GWh, од 
че га на бру то кон зум Ди стри бу ци је от па да 514 
GWh.

Пла ни ра ње по тро шње ди рект них по тро ша-
ча на 110 kV (Ком би нат алу ми ни ју ма Под го ри ца 
- КАП, Же ље за ра Ник шић - ЖНК, Же ље зни це 
Цр не Го ре - ЖЦГ) ура ђе но је на осно ву за хтје ва, 
од но сно по тре ба ко је су до ста ви ли са ми по тро-

ша чи, а за по тро шњу ди стри бу тив них по тро ша-
ча пре ма трен ду ра ста оства ре ном у про те клом 
пе ри о ду.

Пре ма ис ка за ним по тре ба ма, укуп на по тро-
шња ди рект них по тро ша ча пла ни ра на је у из-
но су од 2293 GWh, што је 13,6 од сто ви ше од 
про цје не оства ре ња у 2008. го ди ни. По што Же-
ље за ра ни је до ста ви ла свој план мак си мал них 
сна га по мје се ци ма, за њу је у пла ну мак си мал-
них по треб них сна га ура чу на то 70 MW. Док у 
до ста вље ном пла ну по тро шње ЖНК не ма соп-
стве ног уво за, у пла ну КАП пред ви ђен је увоз 
1075 GWh.

План по тро шње ди стри бу тив них по тро-
ша ча ко ји из но си 2448 GWh за 6,6 од сто је ве-
ћи од оства ре ња у 2007, а за 0,6 од сто из над 
оче ки ва ног оства ре ња у 2008. го ди ни. План 
по тро шње ди стри бу тив них по тро ша ча, не ра-
чу на ју ћи гу бит ке, ве ћи је од про цје не оства ре-
ња у 2008. за 6,2 од сто. 

Гу би ци у пре но сној мре жи пла ни ра ни су на 
170 GWh, што је 3,44 од сто бру то кон зу ма Цр не 
Го ре. Тре ба на по ме ну ти да дио гу би та ка у пре-
но сној мре жи на ста је због тран зи та елек трич не 
енер ги је за дру ге елек тро при вре де. У од но су на 

укуп не то ко ве у елек тро е нер гет ском си сте му 
Цр не Го ре ови гу би ци из но се око 2,9 од сто.

 Гу би ци у ди стри бу тив ној мре жи пла ни-
ра ни су на 170 GWh, од но сно на 16,90 од сто у 
од но су на бру то ди стри бу тив ну по тро шњу на 
ни воу го ди не.

Пред лог Би лан са за 2009. го ди ну об у хва-
тио је и пла но ве раз мје не, пре но са и тан зи та 
и на бав ке не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич не 
енер ги је

Сход но Ду го роч ном уго во ру о по слов но-
тех нич кој са рад њи ЕПЦГ и ЕПС, ХЕ »Пи ва« 
се, као што се зна, ан га жу је пре ма за хтје ви ма и 
по тре ба ма ЕПС-а, док се ње на укуп на про из вод-
ња пла си ра у ЕЕС Ср би је. За уз врат, ЕПС го ди-
шње ис по ру чу је ЕПЦГ 1075,5 GWh кон стант не 

и га ран то ва не елек трич не енер ги је, са сна гом 
110 MW (963,6 GWh) и до дат них 111,9 GWh, та-
ко ђе са сна гом 110 MW, у ври је ме тра ја ња ре-
мон та ТЕ »Пље вља«, с тим да сна га ис по ру ке за 
основ не ко ли чи не мо же, на за хтјев ЕПЦГ, би ти 
про ми је ње на до 30 MW на не дјељ ном ни воу, са 
оба ве зом пре у зи ма ња мје сеч них ко ли чи на елек-
трич не енер ги је.

Пре ма то ме, укуп на рас по ло жи ва елек трич-
на енер ги ја у Цр ној Го ри, до би је на као збир про-
из вод ње на пра гу елек тра на и ефе ка та раз мје не 
са ЕПС-сом по Ду го роч ном уго во ру, пла ни ра на 
је на 2820 GWh.

Ди рект ни по тро ша чи елек трич не енер ги је и 
елек тро ди стри бу ци ја пла ни ра ли су у 2009. го ди-
ни пре у зи ма ње из пре но сне мре же 4781 GWh. 
Од то га КАП 1978 GWh (ис по ру ке ЕПЦГ 903 
GWh, соп стве ни увоз на гра ни ци ЕЕС Цр не Го-
ре 1075 GWh), док ће све ко ли чи не ко је ће пре у-
зе ти Же ље за ра (90 GWh), Же ље зни ца (25 GWh) 
и Елек тро ди стри бу ци ја (2488 GWh) ис по ру чи ти 
Елек тро при вре да Цр не Го ре.

Пре ма ис ку ству из ра ни јих го ди на, пре ко 
пре но сне мре же ЕПЦГ ће се у 2009. го ди ни, ка-
ко се на во ди у на ве де ном пред ло гу, оства ри ти 

тран зит за по тре бе дру гих елек тро е нер-
гет ских си сте ма, као и не же ље ни енер-
гет ски то ко ви, у из но су од око 920 GWh. 
Уку пан обим бру то пре но са елек трич не 
енер ги је би ће, пре ма то ме, 5850 GWh.

Ма њак ел. енер ги је 43,1% 
из над до ма ће про из вод ње

Н а осно ву свих са гле да них по ка-
за те ља до би је ни су и кључ ни 

па ра ме три Би лан са за 2009. го ди ну: 
Рас по ло жи ва елек трич на енер ги ја 
пла ни ра на је на 2820 GWh; с тим што 
ће про из вод ња на пра гу елек тра на из-
но си ти 2507 GWh; сал до раз мје не са 
ЕПС  (за ХЕ »Пи ва«) 313 GWh; укуп-
не по тре бе 4951 GWh; оба ве зе ЕПЦГ  
(кон зум ума њен за увоз КАП) 3876 
GWh; ма њак елек трич не енер ги је 
2131 GWh, док ће оба ве за ЕПЦГ би ти 
1056 GWh, а КАП 1075 GWh.

Укуп ни ма њак елек трич не енер ги је 
у Цр ној Го ри у од но су на по тре бе бру-
то кон зу ма Цр не Го ре из но си 2131 GWh, 
или 43,1 од сто, због че га је и ура ђен план 

на бав ке не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич не 
енер ги је, ка ко би се, из ме ђу оста лог, за тво рио 
Би ланс .

Упо ре ђе њем пла ни ра них ве ли чи на рас по ло-
жи вих ко ли чи на елек трич не енер ги је и укуп них 
по тре ба по тро шње, у пла ну за 2009. го ди ну ис-
ка за на је и не до ста ју ћа ко ли чи на, од но сно ма-
њак стру је.

У ци љу бла го вре ме ног по кри ва ња мањ ка, 
ЕПЦГ је, на осно ву прет ход ног са гле дав ња Би-
лан са, 17. ок то бра рас пи са ла Ме ђу на род ни тен-
дер за ку по ви ну не до ста ју ћих ко ли чи на елек-
трич не енер ги је. Тен де ром је тра же но укуп но 
1.055.320 MWh, по пар ти ја ма, пре ма ди ја гра му 
не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич не енер ги је.

И.З.

  НЕ КИ ЕЛЕ МЕН ТИ БИ ЛАН СА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ЗА 2009. ГО ДИ НУ

Ма ње стру је из до ма ћих из во ра
Про из вод ња на ших елек тра на у на-

ред ној го ди ни би ће ма ња за 11,9 од сто 
због ду жег за сто ја Тер мо е лек тра не ра ди 
уград ње но вих елек тро фил те ра

УВОЗ СТРУ ЈЕ БИ ЋЕ ЈЕФ ТИ НИ ЈИ? 

З бог но вих окол но сти, по себ но услед те шке си ту а-
ци је у ко јој се на шао КАП (гдје је на ја вље на ма ња 

по тро шња стру је, а ти ме и про из вод ња алу ми ни ју ма, до 
че га је за и ста до шло кра јем де цем бра), мен џмент ЕПЦГ 
је од лу чио да по рас пи са ном тен де ру ку пи око 600 ми-
ли о на kWh, чи ме ће би ти по кри ве не по тре бе у пр ва три 
квар та ла 2009. го ди не.  

Раз ли ка из ме ђу ис ка за ног мањ ка у би лан су (1056 
MWh) и тен де ром тра же них ко ли чи на (1055,3 GWh), 
урав но те жи ће се, по по тре би, ко ри шће њем мо гућ но сти 
из чла на 18 Уго во ра о ду го роч ној по слов но-тех нич кој 
са рад њи са ЕПС, раз мје ном вр шне за ба зну елек трич ну 
енер ги ју са су сјед ним си сте ми ма, или про да јом евен ту-
ал них ви шко ва у по је ди ним пе ри о ди ма.

У ме ђу вре ме ну ци је на елек трич не енер ги је на бер-
зи по че ла је да ва ри ра и осјет но па да, због че га се у Ком-
па ни ји од у ста ло да се уна при јед уго ва ра ју нео п ход не 
ко ли чи не, јер је оци је ње но да ће уво зна стру ја би ти чак 
15 ми ли о на € јеф ти ни ја у од но су на го ди шњи план.

С тим у ве зи, тре ба на гла си ти и ве ли ку за ин те ре-
со ва ност стра них по ну ђа ча за увоз елек трич не енер-
ги је ко ји се на сва ки јав ни по зив ЕПЦГ ја вља ју у све 
ве ћем бро ју.

ОДБОР ДИРЕКТОРА
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Б ез об зи ра на гло бал ну фи нан сиј ску 
кри зу ко ја све ви ше при је ти да за пљу-

сне и на шу оба лу, Елек тро при вре да Цр не 
Го ре, у не до ста стат ку вла сти тих сред ста ва, 
ипак на ла зи, и ван зе мље, по у зда не парт не-
ре ко ји су спрем ни да уло же сво ја сред ства, 
за са да нај че ће пу тем кре ди та и до на ци ја, 
у ре кон струк ци ју и ре ви та ли за ци ју, али и 
из град њу по је ди них елек тро е нер гет ских 
обје ка та. Је дан од та квих по у зда них парт-
не ра сва ка ко је и ње мач ка раз вој на KfW 

бан ка, са ко јом је по чет ком де цем бра пот-
пи сан нов кре дит ни аран жман. 

У про сто ри ја ма „Елек тро град ње“ у 
Под го ри ци, из вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ран-
ко Во ји но вић је 10. де цем бра, са пред став-
ни ци ма ове ва жне фи нан сиј ске уста но ве др 
Кир ком Мил де ром и Ти ном Ба бо, пот пи-
сао уго вор о кре ди ту од 15 ми ли о на € на ми-
је ње них за по бољ ша ње ра да цр но гор ског 
елек тро е нер гет ског си сте ма. Чак дви је тре-
ћи не по ме ну тих сред ста ва, од но сно 10 ми-
ли о на €, упо три је би ће се за за мје ну фил те-
ра у ТЕ „Пље вља“, а оста так од 5 ми ли о на € 
за про ши ре ње ТС 400/110 kV „Ри ба ре ви не“ 
и из град њу ТС 110/10 kV  „Под го ри ца 5“.

Ова нај но ви ја фи нан сиј ска ин јек ци ја из 
Ње мач ке по себ но ће бла го твор но дје ло ва ти 
на са ни ра ње и убла жа ва ње озбиљ ног еко ло-
шког про бле ма у Пље вљи ма. На и ме, за мје на 

по сто је ћих елек тро фил те ра у ТЕ „Пље вља“ 
омо гу ћи ће да еми си ја че сти ца пра ши не бу-
де у са гла сно сти са нај но ви јим европ ским 
и цр но гор ским за ко но дав ством, док ће но ви 
елек тро фил те ри обез би је ди ти ин те гри са но 
спре ча ва ње и кон тро лу за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не, од но сно за до во ље ње ли ми та еми-
си је че сти ца од 50 ми ли гра ма. Ти ме ће се, 
ка ко је ис так ну то на пот пи си ва њу по ме ну-
тог уго во ра, ри је ши ти је дан од еко ло шких 
про бле ма у ра ду тер мо е лек тра не и омо-

гу ћи ти на ста вак про из вод ње елек трич не 
енер ги је у скла ду са прин ци пи ма одр жи вог 
раз во ја. По ред овог кре ди та ЕПЦГ ће уло-
жи ти и 1,5 ми ли о на € соп стве них сред ста-
ва, та ко да ће укуп на ври јед ност ове „еко-
ло шке“ ин ве сти ци је, ко ја би тре ба ло да се 
ре а ли зу је до 1. ок то бра 2009. го ди не, из но-
си ти 11,5  ми ли о на €.

Што се ти че кре ди ти ра ња пре но сних 
обје ка та, про је кат ТС 400/110 kV „Ри ба ре ви-
не“ под ра зу ми је ва уград њу тран сфор ма то ра 
400/110 kV  сна ге 150 MVA, као и по јед ног 
тра фо по ља 400 kV, од но сно 110 kV. По ред 
из град ње ТС 110/10 kV  „Под го ри ца 5“, са 
при кљу че њем на мре жу 10 kV, нео п ход но је 
из гра ди ти ДВ110 kV КАП – ТС „Под го ри ца 
5“ и 110 kV ка блов ски вод ТС „Под го ри ца 
3“ -  ТС „Под го ри ца 5“. Укуп на ври јед ност 
ових про је ка та је пре ко 19,6 ми ли о на €, а као 

из во ре фи нан си ра ња, по ред већ пот пи са ног 
кре ди та KfW бан ке (од че га је ра ни је до не се-
на од лу ка на 5,4 ми ли о на €), тре ба по ме ну ти 
и до на ци је ње мач ке (3,1 ми ли он €), од но сно 
нор ве шке Вла де (400 хи ља да €), те кре дит 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (783 хи ља де 
€), али  и сред ства ЕПЦГ (4,9 ми ли о на €). 
Из град ња на ве де них про је ка та, ка ко је пла-
ни ра но, тре ба ло би да се окон ча на кон два-
де сет мје се ци од сту па ња на сна гу уго во ра 
са по ну ђа чем – кон зор ци ју мом.

На тен дер за из бор нај бо љег по ну ђа ча 
сти гло је пет по ну да, а пр во ран ги ра на, ка ко 
је ис та кла Ива на Ра ду ло вић Га то лин, би-
ће по зна та до кра ја го ди не.

По оцје ни др Милд не ра, овај кре дит 
пред ста вља зна ча јан ко рак у уна пре ђи ђи-

ва њу цр но гор ске енер ге ти ке. Уград њом са-
вре ме них и ефи ка сни јих фил те ра ко ји за до-
во ља ва ју стро ге еко ло шке стан дар де, уна-
при је ди ће се жи вот у Пље вљи ма и по ди ћи 
ефи ка сност Тер мо е лек тра не, а но ве тра фо-
ста ни це у Ри ба ре ви на ма и Под го ри ци по ве-
ћа ће си гур ност снаб ди је ва ња елек трич ном 
енер ги јом у Цр ној Го ри. Под сје тив ши да 
је ова ње мач ка бан ка до са да за енер гет ски 
сек тор Цр не Го ре обез би је ди ла 70 ми ли о на 
€, ко ји ма се ре а ли зу ју зна чај ни про јек ти као 
што је, из ме ђу оста лог, и ре кон струк ци ја 
хи дро е лек тра на „Пе ру ћи ца“ и „Пи ва“, али 
и из град ња ДВ 400 kV Под го ри ца – Ти ра-
на, он је та ко ђе ис та као да KfW бан ка пре ко 
сво јих парт не ра одо бра ва и кре ди те ма лим 
и сред њим пред у зе ћи ма за по ве ћа ње енер-
гет ске ефи ка сно сти.  

И.З.

КРЕ ДИТ ЊЕ МАЧ КЕ БАН КЕ KFW ОД 15 МИ ЛИ О НА € ЗА ТЕ „ПЉЕ ВЉА“ 
И НО ВЕ ТРА ФО СТА НИ ЦЕ У РИ БА РЕ ВИ НА МА И ПОД ГО РИ ЦИ

За си гур ни ји и ефи ка си ји рад си сте ма
Дви је тре ћи не кре ди та, од но сно 10 ми ли о на €, би ће уло же но у за мје ну по сто је-

ћих елек тро фил те ра ТЕ „Пље вља“, а оста так од 5 ми ли о на € усмје ри ће се за про ши-
ре ње ТС 400/110 kV „Ри ба ре ви не“ и из град њу ТС 110/10 kV  „Под го ри ца 5“  

ИНВЕСТИЦИЈЕ
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Н а ме ђу на род ни јав ни по зив о за ин-
тер со ва но сти за из рад њу хи дро е-

лек тра на на Мо ра чи, ко ји је Вла да Цр не 
Го ре рас пи са ла 2. ок то бра 2008, у пред ви-
ђе ном ро ку за до ста вља ње до ку мен та ци је 
1. де цем бра ове го ди не, сти гло је два де-
сет при ја ва по тен ци јал них ин ве сти то ра 
из Евро пе, Ази је и Аме ри ке, са оп ште но 
је из Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој. 

При ја ве су по сла ле и не ке од нај-
ве ћих европ ских ком па ни ја, па чак и 
по је ди не фир ме из Аме ри ке и Ази-
је. Нај ви ше ин те ре со ва ња ис ка за ле су 
ком па ни је из Аустри је, ода кле је сти-
гло че ти ри „пи сма“ (VER BUND - Беч, 
EVN AG, Ma ria En zer sdorf, ENER GIE 
STE I ER MARK AG - Грац, VO ITH SI-

E MENS HYDRO PO WER GE NE RA-
TION GmbH & Co KG – Сент Пел тен, 
PO RR TEC HNO BAU UND UM WELT 
AK TI EN GE SELLSCHAFT,). На адре-
су Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој 
сти гла је до ку мен та ци ја по дви је фир-
ме из Ру си је  (ZA RU BES HVOD STROY 
- Мо сква, JSC IN TER RAO UES,), Нор-
ве шке (STAT KRAFT, NTE Hol ding AS 
- Ste in kjer) и Швај цар ске (STUCKY Ltd 
- Re nens, AARE-TES SIN Ltd. for ELEC-
TRI CITY - Ol ten), а по јед на при ја ва из 
Ве ли ке Бри та ни је (UEF HYDRO WIND 
GRO UP - Лон дон), Ње мач ке (RWE AK-
TI EN GE SELLSCHAFT - Есен), Ита ли је 
(EDI SON - Ми ла но), су сјед не Хр ват ске   
(IN GRA - За греб), али и из Тур ске  (GA-

MA ENER JI), па чак и из Ин ди је (LAN-
CO GRO UP) и Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва (LONG HANG GRO UP – Сан 
Ди је го). На по зив се ја вио и фин ско-ма-
ђар ски кон зор ци јум  (FOR TUM PO WER 
AND HE AT OY  For tum – Фин ска, HUN-
GA RIAN PO WER COM PA NI ES LTD Бу-
дим пе шта - Ма ђар ска).

По ред опи са ак тив но сти ком па ни је 
или кон зор ци ју ма то ком по след њих де-
сет го ди на, пи сма о из ра жа ва њу за ин те-
ре со ва но сти, ка ко се на во ди у са оп ште-
њу Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој, у 
чи јој је над ле жно сти ком пле тан про цес, 
мо ра ла су са др жа ти и ин фор ма ци је о уче-
шћу у ин фра струк тур ним про јек ти ма, 
на ро чи то хи дро е лек тра на, ко ји под ра зу-

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЈАВ НОГ ПО ЗИ ВА ВЛА ДЕ РЦГ ЗА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НОСТ ЗА ГРАД ЊУ ХИ ДРО Е ЛЕК ТРА НА 

Ве ли ко ин те ре со ва ње за Мо ра чу

ФЦ ПРЕНОС

Е лек тро при вре да Цр не Го ре и Кон зор-
ци јум „Си менс“-„Да ле ко вод“ пот пи-

са ли су 16. де цем бра у Под го ри ци Уго вор 
о из град њи пре но сних елек троенер гет ских 

по стро је ња: ТС 400/110 kV Ри ба ре ви не и 
ТС 110/10 kV Под го ри ца 5 чи ја ври јед ност 
из но си 13,5 ми ли о на еура.

Уго вор су пот пи са ли из вр шни ди рек тор 
ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић и ди рек тор ФЦ 
Пре нос Зо ран Ђу ка но вић у име Елек тро-
при вре де и Ка рин Паилтраxл, шеф Ко-

мер ци јал ног сек то ра, Ервин Дастл, шеф 
Би знис је ди ни це за Ју го и сточ ну Евро пу, 
Да вор Ђур ђе вић, ге не рал ни ди рек тор Да-
ле ко вод Ин же ње рин га и Жељ ко Ла кић, 

ди рек тор за елек тра не и тра фо ста ни це у 
име Кон зор ци ју ма.

У из ја ви но ви на ри ма из вр шни ди рек тор 
ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић је ка зао да је овај 
уго вор ве о ма ва жан за Елек тро при вре ду јер 
он зна чи на ста вак ре ви та ли за ци је елек тро е-
нер гет ског си сте ма Цр не Го ре по што се од-

но си на из град њу два ве о ма ва жна елек тро 
енер гет ска објек та.

- Уго вор са из во ђа чи ма ра до ва под ра-
зи ми је ва град њу по си сте му „кључ у ру ке“ 
. Ра до ви по чи њу од мах по сли је упла ће ног 
аван са. Си гу ран сам да ће би ти ис по што-
ва ни уго во ре ни ро ко ви и да ће уско ро цр-
но гор ски елек тро е нер гет ски си стем до би ти 
два из у зет но зна чај на и мо дер на објек та 
ко ја ће, сва ка ко, по бољ ша ти ква ли тет и си-
гур ност на па ја ња по тро ша ча ел. енер ги јом, 
ка ко на сје ве ру Цр не Го ре, та ко и у са мој 
Под го ри ци. На ро чи то ће то би ти зна чај но 
за бје ло пољ ски ре ги он, ка зао је Во ји но вић 
под сје тив ши да су сред ства за ове про јек те 
у из но су од 19,5 ми ли о на еура обез би је ђе на 
из кре ди та раз вој не KfW бан ке (15 ми ли о-
на), са ко јом је не дав но пот пи сан уго вор о 
то ме, а ди је лом и из соп стве них сред ста ва 
Елек тро при вре де.

Во ји но вић је, та ко ђе, на по ме нуо да оче-
ку је да ће ТС Под го ри ца 5 би ти за вр ше на 
за 10,5 мје се ци, док је за за вр ше так ра до ва 
за Ри ба ре ви не уго во ром пред ви ђен рок од 
20 мје се ци.

Ер вин Даст, шеф „Си мен со ве“ би знис 
аген ци је за Ју го и сточ ну Евро пу, је ис та као 
за до вољ ство пот пи си ва њем овог уго во-
ра и на гла сио да је то дру ги про је кат ко ји 
„Си менс“-„Да ле ко вод“ ре а ли зу је у на шој 
зе мљи, што го во ри о ду го роч ној са рад њи 
из ме ђу „Си мен са“ и Елек тро при вре де Цр-
не Го ре.

Б.М.

ЕПЦГ СА „SIEMENSOM“ ИЗ БЕ ЧА И „ДА ЛЕ КО ВО ДОМ“ ИЗ ЗА ГРЕ БА 
ПОТ ПИ СА ЛА УГО ВОР О ИЗ ГРАД ЊИ ТС РИ БА РЕ ВИ НЕ И ТС ПОД ГО РИ ЦА 5

На ста вак ре ви та ли за ци је ЕЕС Цр не Го ре
Ови ве о ма ва жни енер гет ски објек ти  ће, сва ка ко, по бољ ша ти ква ли тет и си гур-

ност на па ја ња по тро ша ча, ка ко на сје ве ру Цр не Го ре, та ко и у Под го ри ци
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П о све му су де ћи, Снаб ди је ва ње Бу два ће 
ову го ди ну за вр ши ти успје шно, о че му 

нај бо ље свје до чи укуп ни би ланс по сло ва ња, 

а при је све га ре зул та ти на пла те елек трич не 
енер ги је у бу дван ском кон зу му, ко је нам је 1. 
де цем бра, при ли ком на ше по сје те, пре до чио 
Че до Пра ви ло вић, шеф ове ор га ни за ци о не 
је ди ни це.

- Ка да са гле да мо све 
аспек те ве за не за на пла ту 
елек трич не енер ги је, ме ђу ко-
ји ма су и гу би ци у мре жи ЕД 
Бу два, ко ји ди рект но ути чу на 
фак ту ру, мо же мо с пра вом ре-
ћи да смо за до вољ ни ре зул та-
ти ма по стиг ну тим у на пла ти 
у пр вих де сет мје се ци те ку ће 
го ди не, што зна чи да је при-
ка за на ре ал на фак ту ра то ком 
2008. Сва ка ко нај ва жни ји по-
да так је да је чак 98,31 од сто 
ра чу на за утро ше ну стру ју 
на пла ће но вир ман ским пу тем 
или ке шом, од но сно у го то-
вом нов цу, чи ме смо у пот пу но сти за тво ри ли 
ком пен за ци је. У пр вих де сет мје се ци 2008. 
на пла ће но је 2 ми ли о на и 40 хи ља да € ви ше 
не го у истом пе ри ду про шле го ди не. 

Ова квим ре зул та том, по ко ме су, ка ко 
ка же наш са го вор ник, убје дљи во нај бо љи у 
сво јој функ ци о нал ној цје ли ни, за по сле ни у 
Снаб ди је ва њу Бу два да ли су пу ни до при нос 
по зи тив ном по сло ва њу Елек тро при вре де у 
овој го ди ни, што је и те ка ко ва жно ако се 
има у ви ду не за вид на при вред на и еко ном-

ска си ту а ци ја у Цр ној Го ри.
И по ред на ве де ног, ре зул та ти у на пла ти 

на кра ју те ку ће го ди не би ће ма њи за 4 до 5 
про це на та због ду га по тро ша ча ко ји се фи-
нан си ра ју из оп штин ског бу џе та, као што је 
Јав на ра свје та (500 хи ља да €), услед не у са-
гла ше них од но са из ме ђу ЕПЦГ и СО Бу два.

- Иако укуп на ду го ва ња бу дван ских по-
тро ша ча из но се дви је фак ту ре, у обје ка те го-
ри је по тро шње, тру ди ће мо се да се у иду ћој 
го ди ни тај од нос сма њи, ка же Пра ви ло вић 
до дав ши да чак 95 од сто про то ко ла ко ји се 
сва ког мје се ца скло пе са сто ти нак ду жни ка 
оста је, због не по што ва ња на ве де них уго во-
ра, са мо „мр тво сло во на па пи ру“ и то је, ка-
ко се по ка за ло, уза лу дан по сао.

Про блем пред ста вља и пар сто ти на но вих 
по тро ша ча мје сеч но, чи ји ра чу ни оп те ре ћу ју 
по сто је ће фак ту ре, јер их је, ка ко ка же наш 
са гор ник, те шко на пла ти ти мје сец за мје сец,.

За раз ли ку од рас по ло жи ве опре ме са 
ко јом су за до вољ ни, осам за по сле них у овој 
ор га ни за ци о ној је ди ни ци Снаб ди је ва њу 
(шест у Бу дви, а два у Пе тров цу) ку бу ре са 
не до стат ком про сто ра јер у згра ди бу дван-
ске ди стри бу ци је има ју на рас по ла га њу са-

мо јед ну про сто ри ју и шал тер са лу, што им и 
те ка ко оте жа ва по сао. До град њом још дви је 
про сто ри је, за пар мје се ци, по бољ ша ће се и 
њи хо ви усло ви ра да.

По Пра ви ло ви ће вој оцје ни, из ван ред на 
са рад ња на свим ни во и ма са ЕД Бу два, са 
ко јом се сви про бле ми за јед нич ки и у хо ду 
рје ша ва ју, мо же да по слу жи као мо дел ка кав 
тре ба да бу де од нос из ме ђу Ди стри бу ци је и 
Снаб ди је ва ња.

И.З.      

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ БУ ДВА

На пла та ис кљу чи во 
го то вином

У пр вих де сет мје се ци те ку ће го ди не чак 98,31 од сто ра чу на за утро ше ну 
елек три чу енер ги ју на пла ће но пре ко вир ма на, а ова квим, ујед но и нај бо љим 
ре зул та том у ФЦ Снаб ди је ва ње, за по сле ни у овој ор га ни за ци о ној је ди ни ци да-
ли су пу ни до при нос по зи тив ном по сло ва њу Елек тро при вре де у 2008. го ди ни

Чедо Правиловић

Шалтер сала Снабдијевања Будва

ми је ва ју прин цип из град ња – екс пло а та-
ци ја – тран сфер, или о слич ној струк ту ри 
уче шћа при ват ног сек то ра. Том при ли-
ком, нео п ход но је би ло до ста ви ти и де та-
ље о хи дро е лек тра на ма ко ји ма тре нут но 
упра вља ком па ни ја или кон зор ци јум, као 
и ис ку ство не са мо у про јек то ва њу и из-
град њи хи дро е лек тра на са ве ли ким бра-
на ма, не го и у фи нан си ра њу та квих про-
из вод них обје ка та. Уз то, за ин те ре со ва не 
фир ме ду жне су би ле да до ста ве, ка ко 
ко пи је два нај но ви ја фи нан сиј ска ис ка за 
компа ни је и кон зор ци ју ма, та ко и де та-
ље о ви со ко струч ним ка дро ви ма ко ји су 
стал но за по сле ни код ком па ни је или кон-
зор ци ју ма.

Да под сје ти мо, екс пло а та ци ја по-
тен ци ја ла ри је ке Мо ра че под ра зу мје ва 
из град њу че ти ри хи дро е лек тра не („Ан-
дри је во“, „Ра сло ви ћи“, „Ми лу но ви ћи“ 
и “Зла ти ца“) укуп не сна ге 238 ме га ва та 
и го ди шњом про звод њом од 693 ги га ват 
ча со ва. Ка ко се про цје њу је, ври јед ност 
овог про јек та, ко ји би тре ба ло да се ре-
а ли зу је кроз парт нер ство јав ног и при-
ват ног сек то ра, из но си ла би нај ма ње 
500 ми ли о на €.

У ци љу при пре ме тех нич ке до ку мен-
та ци је за на ве де ни про је кат, у до са да-
шњем пе ри о ду оба вље на су оп се жна ге-
о тех ни ча ка и хи дро ло шка ис тра жи ва ња, 
а оче ку је се да ће се до кра ја фе бру а ра 
2009. го ди не, ка ко ин фор ми шу из Ми ни-
стар ства, ура ди ти не са мо све о бу хват на 
прав на ана ли за, не го и де таљ ни про стор-
ни план, али и стра те шка про цје на ути ца-
ја на жи вот ну сре ди ну, док ће тен дер за 
град њу хи дро е лек тра на, нај вје ро ват ни је, 
би ти об ја вљен у ма ју на ред не го ди не, са-
оп штио је ми ни стар за еко ном ски раз вој 
Бра ни мр Гво зде но вић. Пре ма ње го вим 
ри је чи ма, у ме ђу вре ме ну ће се оба ви ти и 
низ кон сул та ци ја са 20 ком па ни ја и кон-
зор ци ју ма ко ји су ис ка за ли ин тер со ва ње 
за град њу ХЕ на Мо ра чи.

И.З. 

УГО ВОР О СА ВЈЕ ТО
ДАВ НИМ УСЛУ ГА МА

У ци љу да за из град њу ХЕ на Мо ра-
чи бу де иза бран нај ква ли тет ни ји 

парт нер, ми ни стар за еко ном ски раз-
вој Бра ни мир Гво зде но вић је 10. де-
цем бра у Вла ди Цр не Го ре са стал ним 
пред став ни ком Кан це ла ри је Ме ђу на-
род не фи нан сиј ске кор по ра ци је (IFC) 
Ђо ва ни јем Да ни је ле ом по ти сао уго-
вор о са вје то дав ним услу га ма. 

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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К ао што је то уоби ча је но, на кра ју сва ке 
те ку ће го ди не и у ФЦ Про из вод ња, сва-

ка ко кључ ном ди је лу ЕПЦГ, сво ди се би ланс 
ре зул та та у про из вод њи елек трич не енер ги је 
и ујед но вр ши ана ли за ак тив но сти у на зна че-
ном пе ри о ду, а у пр вом ре ду пред у зе тих ка пи-

тал них за хва та на при мар ној опре ми на ших 
елек тра на (дви је ве ли ке и се дам ма лих ХЕ и 
ТЕ „Пље вља“), од но сно ре мо на та агре га та, 
тер мо бло ка и дру ге при па да ју ће опре ме. Крај 
го ди не је и при ли ка за да ва ње оцје не о ква-
ли те ту из ве де них ра до ва и по у зда но сти ра да 
про из вод них обје ка та.

Пот пу ни ја сли ка о то ме са др жа на је у 
„Ин фор ма ци ји о ре мон тим ра до ви ма у 2008. 
го ди ни“, ко ју је за сјед ни цу Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ при пре мио ди рек тор ФЦ Про из вод ња 
Мир ко Ки ли бар да.

ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“: 
СИ ГУ РАН И ПО У ЗДАН РАД 

СНА ГОМ 280  285 MW

С об зи ром да је у про шлом бро ју на шег 
ли ста де таљ ни је и све о бу хват ни је пи са-

но о ре дов ном го ди шњем ре мон ту обје ка та и 
по стро је ња на ше нај ста ри је ве ли ке ХЕ, као и 
ма лих хи дро е лек тра на, овог пу та ће мо сто га 
на ве сти кон ста та ци ју из по ме ну те „Ин фор-
ма ци је“ да су то ком ово го ди шњег ре мон та 
спро ве де не обим не ак тив но сти у ци љу ре а ли-
за ци је за цр та них пла но ва ра ди по ди за ња по-
гон ске спрем но сти и от кла ња ња екс пло а та ци-
о них ри зи ка опре ме овог ва жног про из вод ног 
објек та. То зна чи да је ели ми ни са њем евен ту-
ал них по гон ских из не на ђе ња обез би је ђен по-
у здан рад опре ме у на шој нај ста ри јој ве ли кој 
хи дро е лек тра ни.

Ка да је ри јеч о ре а ли за ци ји ре монт них ра-
до ва у ХЕ „Пе ру ћи ца“ у 2008. го ди ни, мо же 
се, по ред оста лог, кон ста то ва ти да је ве ћи на 
пла ни ра них по сло ва ура ђе на пре ма пла ну ре-
мон та на на чин ка ко то зах ти је ва тех ни ка и 
тех но ло ги ја за ову вр сту по стро је ња, на стру-
чан и ква ли те тан на чин, у скла ду са до бром 
прак сом у одр жа ва њу ове вр сте опре ме, пре-

по ру ка ма про из во ђа ча и за кон ским про пи си-
ма гдје се то зах ти је ва ло.

Док је дан број пла ни ра них по сло ва ни је, 
или је пак дје ли мич но из вр шен због не до-
стат ка вре ме на или пре о ку па ци је са дру гим, 
ва жни јим по сло ви ма, дио пла ни-
ра них за хва та ни је ура ђен из раз-
ло га што се за њи хо ву ре а ли за ци-
ју ни ко ни је ја вио на рас пи са ном 
јав ном над ме та њу. По што ови 
по сло ви ни је су од бит ни јег ути-
ца ја на си гур ност и по у зда ност 
ра да по го на, њи хо ва ре а ли за ци ја 
усли је ди ће у на ред ном пе ри о ду.

Ипак, мо же се кон ста то ва ти 
да је ста ње по го на за до во ља ва ју-
ће, у ве ћем ди је лу вр ло до бро и 
од лич но, и да, као та кво, га ран ту-
је си гу ран и по у здан рад Елек тра-
не до сле де ћег ре мон та.

Ка ко би се спри је чи ла по ја ва 
евен ту ал них от ка за и оне мо гу ћи-
ло евен ту ал но ду же ста ја ње по-
је ди них агре га та или по стро је ња 
ван по го на, нео п ход но је из вр ши-
ти на бав ку, са на ци ју, ре кон струк-
ци ју и ка пи тал ни ре монт по је ди-
них дје ло ва опре ме.

Уз успје шно за вр ше ну ре кон струк ци ју не 
са мо агре га та 1 – 4, не го и кућ них агре га та, 
али и уз до бро из ве де не ре монт не ра до ве, као 
и уз пред у зи ма ње ак тив но сти за по бољ ша ње 
си гур но сти и по у зда но сти опре ме и по стро је-
ња, те уз ре а ли за ци ју и до вр ше так ре монт них 
по сло ва ко ји су још у то ку, мо же се га ран то ва-
ти успје шан и по у здан рад Елек тра не и у на-
ред ном пе ри о ду сна гом 280 – 285 MW.

ХЕ „ПИ ВА“: ДО ВР ШИ ТИ 
ПЛА НИ РА НО

Н а кон ни за из мје на у ди на-
мич ком пла ну ак тив но сти 

ко је су усли је ди ле због по тре ба 
Про јек та ре кон струк ци је и мо-
дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“, а ди је-
лом због по тре ба елек тро е нер-
гет ских си сте ма Ср би је и Цр не 
Го ре у усло ви ма сло же не елек-
тро е нер гет ске си ту а ци је, ре мон-
ти сва три агре га та ове елек тра не 
ипак су, уз са гла сност На ци о нал-
ног дис пе чер ског цен тра Под го-
ри ца и Елек тро при вре де Ср би је, 
успје шно при ве де ни кра ју.

Ре монт агре га та А3 оба вљен 
је у два ди је ла. У пр вом ди је лу 
(од 3 - 13. ју ла), на кон де мон та же 
по сто је ћег пре ки да ча и ра ста вља-
ча, мон ти ра ни су и пу ште ни у рад но ви SF6 
пре ки дач и са бир нич ки ра ста вљач у ДВ по љу 
265 (Пље вља 1) РП 220 kV, а у дру гом ди је-
лу (9 -18. ав гу ста), по ред де таљ ног пре гле да 

свих дје ло ва и скло по ва агре га та, њи хо вог чи-
шће ња, по прав ке и за мје не не ис прав них еле-
ме на та, из ве де ни су и дру ги ве ћи ра до ви.

При ли ком ре мон та агре га та А2 (25. ав гу-
ста – 5. сеп тем бра) од ве ћих ра до ва из вр ше ни 

су пре глед, ис пи ти ва ње и са на ци ја по је ди них 
ви тал них, као и за мје на не ких ра у бо ва них дје-
ло ва ове ма ши не. 

По ред пре гле да свих дје ло ва и скло по ва 
ма ши не, њи хо вог чи шће ња, по прав ке и за мје-
не не ис прав них дје ло ва, ре монт агре га та А1 
(15. ок то бра – 1. но вем бра), тако ђе је об у хва-
тио пре глед и ис пи ти ва ње од ре ђе них сег ме на-
та по ме ну тог уре ђа ја.

За ври је ме то тал не об у ста ве ра да Елек-
тра не (18. ок то бра – 1. но вем бра) за јед но са 
мон та жом и пу шта њем у по гон 220 kV пре-
ки да ча и са бир нич ких ра ста вља ча у по љи ма 

ФЦ ПРОИЗВОДЊАФЦ ПРОИЗВОДЊА

  РЕ МОНТ НИ РА ДО ВИ  У 2008. ГО ДИ НИ

Ви сок ни во из ве де них ра до ваВи сок ни во из ве де них ра до ва

Мирко Килибарда
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ДВ број 264 (Пље вља 2) и 443 (Ка кањ) РП 
220 kV, из вр ше ни су кон тро ла и сер ви си ра ње 
про тив по жар них уре ђа ја ге не ра то ра и тран-
сфор ма то ра. Исто та ко, оба вље ни су са на ци ја 
ка ви та ци о них оште ће ња и ис пи ти ва ње рад ног 
ко ла агре га та А3, као и за мје на мер де ви на за 
ре ви зи ју цје во во да број 2 и 3.

По ред рад ни ка ХЕ „Пи ва“, ко ји су, нај ве-
ћим ди је лом, оба ви ли ре монт агре га та и ра-
до ве у то тал ној об у ста ви, на од ре ђе ним по-
сло ви ма, при ли ком ових за хва та, би ли су ан-
га жо ва ни и по је ди ни из во ђа чи са стра не. Док 
је Si e mens обез би је дио над зор над из во ђе њем 
ра до ва на за мје ни пре ки да ча и са бир нич ких 
ра ста вља ча у ДВ по љи ма РП 220 kV, као и два 
рад ни ка са ис ку ством на овим по сло ви ма, Ru-
hr tal је ан га жо вао јед ног струч ња ка за ис пи-
ти ва ња на ра ста вља чи ма. Еки па под го рич ког 
Елек тро пре но са је уче ство ва ла у ра до ви ма на 
за мје ни пре ки да ча и ра ста вља ча у РП 220 kV.

Ме ђу тим, у то ку ре мон та 2008. го ди не ни-
је су ре а ли зо ва ни по је ди ни пла ни ра ни за хва ти 
због од ре ђе них раз ло га, као што су, на при мјер, 
не спо ра зум из ме ђу уго ва ра ча и по ду го ва ра ча, 
не пот пи си ва ње уго во ра (и по ред иза бра ног из-
во ђа ча) или не мо гућ ност ис пи ти ва ња.

За на бав ку опре ме и из во ђе ње ра до ва за 
по тре бе ре мон та агре га та, уљу чу у ћи ра до-
ве на са на ци ји во до про цу ри ва ња кроз ти је ло 
бра не и ра до ве на ре мон ту бро да, ХЕ „Пи ва“ 
је за кљу чи ла уго во ре у ври јед но сти од 526,7 
хи ља да €, од че га је до са да ре а ли зо ва но 425,5 
хи ља да €, од но сно 80,78 од сто.

Ре монт ни ра до ви у ХЕ „Пи ва“, ка ко је 
оци је ње но у „Ин фор ма ци ји“, из вр ше ни су на 
ква ли те тан на чин. Из ве ли су их ква ли фи ко-
ва ни из вр ши о ци ове елек тра не и из во ђа чи са 
стра не, са струч ним и про фе си о нал ним над-
зо ром, ка ко од го вор них из ХЕ, та ко и из во ђа ча 
са стра не, што је и омо гу ћи ло да су од 2. но-
вем бра 2008. сва три агре га та ове елек тра не у 
по гон ски ис прав ном ста њу.

Да би се обез би је ди ла ве ћа по у зда ност 
ра да ХЕ „Пи ва“, нео п ход но је, у нај кра ћем 
мо гу ћем ро ку, из вр ши ти пла ни ра не а не ре-
а ли зо ва не ра до ве: кон тро лу пре ки да ча SF6 
у тра фо по љи ма РП 220 kV, про вје ру изо-
ла ци онх си сте ма ви со ко на пон ских мјер них 
тран сфор ма то ра, на до град њу дре на жних си-
сте ма и си сте ма рас хлад не во де, за мје ну ра-
чу нар ског ди је ла SCA DA си сте ма и мје ре ње 
гал ванскх ве за (по на ло гу глав ног елек тро е-
нер гет ског ин спек то ра Цр не Го ре), а у пе ри-
о ду ис пи ти ва ња ма шин ске, хи дро ме ха нич ке 
и елек тро опре ме у окви ру II фа зе Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ 
(март – мај 2009. го ди не), нео п ход но је, пре-
ма за кљу че ним уго во ри ма, из вр ши ти ре монт 
агре га та А1, са ва ђе њем ро то ра ге не ра то ра и 
ис пи ти ва њи ма.

ТЕ „ПЉЕ ВЉА“: 
ЗА ВР ШЕ НА II ФА ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ

М а да је Елек тро е нер гет ским би лан сом 
РЦГ за 2008. ре дов ни го ди шњи ре монт 

по стро је ња и опре ме ТЕ „Пље вља“ био пла-
ни ран за пе ри од од 1. апри ла до 15 ма ја, овај 

сло же ни по сао је из ве ден у вре ме ну од 11. 
апри ла до 29. ма ја. Ра до ве одр жа ва ња (ре ви-
зи ја, ре монт, пре вен тив но-ко рек тив но одр жа-
ва ње) из ве ли су из во ђа чи ра до ва по уго во ри-
ма на осно ву јав них огла са – тен де ра и еки пе 
слу жби одр жа ва ња ТЕ „Пље вља“.

С об зи ром да је по се бан при лог о овој 
те ми об ја вљен у мај ском бро ју на шег ли ста, 
ов дје ће мо на ве сти не ке ка рак те ри стич не дје-
ло ве из по ме ну те ин фор ма ци је ди рек то ра ФЦ 
Про из вод ња. 

На кон спро ве де них про це ду ра у скла ду 
са За ко ном о јав ним на бав ка ма за кљу че ни су 
уго во ри са нај по вољн јим по ну ђа чи ма, док је 
из ми ри ва ње оба ве за по уго во ру у то ку при-
пре ме ре мон та би ло ре дов но и без ка шње ња у 
од но су на уго во ре не ро ко ве пла ћа ња.

Ме ђу тим, у то ку при пре ме ре мон та и ове 
го ди не су би ли при сут ни про бле ми ко је, ка-
ко се ис ти че у „Ин фор ма ци ји“, тре ба по себ но 
ана ли зи ра ти и от кла ња ти у на ред ним пла ни-
ра њи ма ових по сло ва. Зна чи, ди на ми ка при-
пре ме ни је би ла  уса гла ше на са ро ко ви ма за 
ре монт, док про це ду ре јав них на бав ки че сто 
по ста ју огра ни че ња са знат ним ути ца јем на 
тро шко ве ре мон та. Поменимо и не бла го вре-
ме но уво ђе ње у по сао по је ди них из во ђа ча 
ра до ва по уго во ри ма због оба ве зе по што ва ња 
про це ду ра јав них на бав ки, ка шње ње не ких 
кључ них ис по ру ка опре ме по уго во ри ма (ба-
гер пум пе и ре зер вни дје ло ви за њих).

Пла но ви ре мон та опре ме и по стро је ња у 
ТЕП у 2008. го ди ни об у хва ти ли су не са мо ра-
до ве ре мон та, не го и ре ви зи је, као и пре вен-
тив но-ко рек тив ног одр жа ва ња, укљу чу ју ћи и 
ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња (ви бро ме ха нич ко 
ста ње тех нич ких си сте ма, ис пи ти ва ње ста ња 
ме та ла, тер мо ви зи ју опре ме у ра ду при је и по-
сли је ре мон та и др.).

Глав ни по сло ви из во ди ли су се на ко тлов-
ском по стро је њу, чи ме је за вр ше на и II фа за 
ре кон струк ци је. За ми је њен је дру ги ни во ци-
јев ног за гри ја ча ва зду ха I сте пе на, ре кон стру-
са на ре ду цир ста ни ца ду ва ча га ра, пу штен 
у рад си стем пот па ле ма зут них го ри о ни ка и 
по ло жа ја ва тре у ко тлу. Де таљ но је ис пи тан и 
ре мон то ван ци јев ни си стем ис па ри ва ча ко тла 
у зо ни од у зи ма ња вре лих га со ва за мли но ве, 
из вр ше на про вје ра де бљи не екран ских ци је-

ви ис па ри ва ча ко тла, те чи шће ње, пре глед и 
ре ви зи ја оста лих огрев них по вр ши на ко тла. 
Из вр шен је ре монт мли но ва, вен ти ла то ра 
дим ног га са, ремонт кључ не ре гу ла ци о не ар-
ма ту ре ко тла, ре монт ози да у ка на ли ма и тер-
мо и зо ла ци је.

На оста лим по стро је њи ма из ве де ни су 
тип ски ра до ви ре мон та и ре ви зи је. Од ве ћих 
гра ђе вин ских по сло ва тре ба ис та ћи за мје ну 
кро ва ко сих тран спор те ра за угаљ и са на ци ју 
хи дра тант ске мре же у кру гу ТЕП.

За по је ди на спе ци ја ли стич ка мје ре ња и 
ра до ве на пра ви ће се посеб ни из вје шта ји (ис-
пи ти ва ње ста ња ме та ла, елек трич них ма ши на 
и елек тричнх за шти та, ви бро ди јаг но сти ка, 
тер мо ви зи ја).

Ма да је дио ра до ва, као што су: екс пло-
а та ци о на чи шће ња, 
тер мо и зо ла ци ја, ре-
монт за лет не спој-
ни це, обрт них мли-
но ва и ре дук то ра и 
др., још у то ку, ипак 
је оцијењено да су 
ре монт ни ра до ви 
из ве де ни ква ли тет-
но, што би тре бло 
да ре зул ти ра си гур-
ним ра дом ТЕ у по-
сли је ре мо монт ном 
пе ри о ду.

За по је ди на по-
стро је ња гдје ни је су 
из ве де ни пла ни ра-
ни по сло ви  у пу ном 
оби му оче ку је се 

ни жа по у зда ност, ка же се у на ве де ној ин фор-
ма ци ји. Кон крет но ре че но, ра ди се о ре дук то-
ри ма тран спор те ра за угаљ (ни је ре а ли зо ва на 
на бав ка ре зер вних ре дук то ра за ком би но ва не 
уре ђа је); си сте му за од вод шља ке и пе пе ла  
(ни је су ис по ру че не но ве ба гер пум пе и ре зер-
вни дје ло ви за по сто је ће); про бле ми ма са зап-
тив но шћу и про пу шта њем угље не пра ши не 
код мли но ва за угаљ; за стар је ло сти и до тра ја-
ло сти опре ме за  кон тро лу и упра вља ње; не за-
до во ља ва ју ћој ефи ка сно сти ра да – због ста ња 
рас хлад ног тор ња.

Иако је без бјед ност ра да глав не опре ме 
по бољ ша на у од но су на прет ход ни пе ри од, 
с об зи ром на ре а ли зо ва на тех нич ка рје ше ња 
пот па ле ма зут них го ри о ни ка ко тла, ре кон-
струк ци је ре ду цир ста ни це ду ва ча га ра и дру-
гог, ипак је, ка ко се на во ди у „Ин фор ма ци ји“, 
по треб но пред у зе ти мје ре за по бољ ша ње ста-
ња про тив по жар не за шти те, као и ста ња мјер-
не опре ме за тех нич ка осма тра ња бра на „Оти-
ло ви ћи“ и Ма ље вац“.

Што се ти че про из вод них ре зул та та, рад 
ТЕП у по сли је ре монт ном пе ри о ду мо же се 
оци је ни ти као од ли чан, јер ње на мак си мал на 
сна га на пра гу до сти же 195 MW.

Пошто је рад рас хлад ног си сте ма по бољ-
шан, не ма огра ни ча ва ња сна ге у усло ви ма по-
ви ше них спољ них тем пе ра ту ра, ма да оста је 
про блем ефи ка сно сти рас хлад ног тор ња ко ји 
се мо ра рје ша ва ти у на ред ном пе ри о ду.

И.З.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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С та ње ди стри бу тив не мре же на сје ве ру 
Цр не Го ре не омо гу ћа ва си гур но и ква-

ли тет но на па ја ње по тро ша ча, оци је ње но је 
у овом ма те ри ја лу ко ји је раз ма трао Од бор 
ди рек то ра, због че га је, да би се, у то ку при-
пре ме за зим ску се зо ну, ста ње по пра ви ло, 
на пра вљен план ак тив но сти. У ре а ли за ци ју 
за вр ше них и за по че тих ра до ва уло же но је 
око 850 хи ља да €, док је за трај но рје ша ва-
ње про бле ма ду го роч ног снаб ди је ва ња елек-
трич ном енер ги јом ових под руч ја нео п ход но 
обез би је ди ти 15 ми ли о на €.

Из град ња но вих обје ка та пре но сне и ди-
стри бу тив не мре же не мо же се обез би је ди ти 
из одо бре ног ре гу ла тор ног при хо да и на док-
на де за при кљу че ње по тро ша ча, па је нео п-
ход но да се утвр ди по тре ба за ефи ка сни ји по-
сту пак за из град њу ових обје ка та, као и да се 
из на ђу рје ше ња за фи нан си ра ње њи хо ве из-
град ње. У том сми слу ме наџ мент ЕПЦГ тре-
ба да на пра ви ана ли зу по треб них сред ста ва и 
мо гућ но сти њи хо вог обез бје ђе ња.

Овим из вје шта јем ни је об хва ће но рје ша-
ва ње про бле ма ко ји про из и ла зе из ве ли ког 
бро ја за хтје ва за при кљу че ње но вих по тро-
ша ча у ту ри стич ким цен три ма ко ји уве ли ко 
пре ва зи ла зе мо гућ но сти по сто је ће мре же, 
та ко да су нео п ход не ка пи тал не ин ве сти-
ци је, пр вен стве но у пре но сну мре жу и ТС 
110/x kV.

Нај ва жни је ипак је, ка ко је кон ста то ва-
но у овој ин фор ма ци ји, да су на Жа бља ку и 
у Ко ла ши ну, нај зна чај ни јим зим ским ту ри-
стич ким цен три ма у Цр ној Го ри, у то ку, или 
су за вр ше ни сви нео п ход ни ре мон ти у мре-
жи 35 kV.

До по чет ка зим ске ту ри стич ке се зо не 
пла ни ра ни су ра до ви на мре жи 10 и 0,4 kV, а 
за ра до ве у то ку и ра до ве пла ни ра не до по чет-
ка се зо не тре ба из дво ји ти 770 хи ља да €. 

ЕД ЖА БЉАК: 
ПО БОЉ ША ТИ СТА ЊЕ 

НИ СКО НА ПОН СКЕ МРЕ ЖЕ

С об зи ром да су на на пој ном ДВ 110 kV 
Пље вља - Жа бљак (25 км), ко ји је у 

ства ри ис та ли сан на 35 kV на по ну, из вр ше-
ни нео п ход ни ре монт ни ра до ви и са ни ра на 
сва оште ће ња, мо же се оче ки ва ти си гу ран 
по гон у пред сто је ћој зим ској се зо ни.

До по чет ка зим ске ту ри стич ке се зо не 
оба ви ће се, у окви ру ре дов ног одр жа ва ња, 
ре монт тра фо ста ни ца 35/10 kV ко је на па ја-
ју под руч је Жа бља ка, Шав ни ка, Ње го ву ђе и 

Бо а на, а ко је су, ина че, у до бром функ ци о-
нал ном ста њу.

Ме ђу тим, ста ње 10 kV и ни ско на пон ских 
мре жа ни је за до во ља ва ју ће, из раз ло га што 
су то углав ном ду ги ва зду шни во до ви ко ји 
су ви ше де це ни ја у по го ну, а озби љан про-
блем је и не до во љан ка па ци тет тра фо ста ни-
ца, као и не кон тро ли са на из град ња број них 
обје ка та, ма хом ту ри стич ко-уго сти тељ ског 
ка рак те ра, ко ју не пра ти аде ква тан раз вој 
мре же. Ова кво ста ње мре же не омо гу ћа ва 
ква ли тет но и си гур но на па ја ње по тро ша ча 
на под руч ју Жа бља ка.

Пре пре ка аде кват ном раз во ју и пла ни ра-
њу мре же је не до ста так ур ба ни стич ко-план-
ске до ку мен та ци је ускла ђе не са ствар ним 
ста њем ин тен зив не град ње ко ја угро жа ва и 
по сто је ће по тро ша че.

Ври јед ност сред ста ва на ми је ње них за 
из вр ше не и пла ни ра не ак тив но сти ра ди по-
бољ ша ња на пон ских при ли ка у дур ми тор-
ском кра ју до по чет ка зим ске ту ри стич ке се-
зо не про ци је ње на је на 185 хи ља да €.

По ред кон ста то ва ња чи ње нич ног ста ња, 
у ин фор ма ци ји је да та и пер спер спек ти ва 
раз во ја про јек то ва на у кон цеп ту трај ног рје-
ша ва ња елек тро е нер гет ских при ли ка на Жа-
бља ка. Јед но став но ре че но, по сто ја њем во да 
на зив ног на по на 110 kV Пље вља - Жа бљак 
ство ре ни су усло ви за из град њу ТС 110/ x  
kV "Жа бљак" (пред ви ђе на сред њо роч ним 
пла ном ФЦ Пре нос), што ће знат но по пра-
ви ти ква ли тет и си гур ност на па ја ња на под-
руч ју Жа бља ка, ко је и у том слу ча ју оста је 
јед но стра но.

 Ме ђу тим, дво стра но на па ја ње Жа бља ка, 
као ду го роч но рје ше ње, би ће мо гућ но тек 
на кон из град ње ДВ 110 kV Жа бљак - Бре зна 
(већ по сто ји вод Кли че во - Бре зна про јек то-
ван за 110 kV).

За трај но рје ша ва ње на па ја ња Жа бља ка 
тре ба обез би је ди ти 9 ми ли о на €.

ЕД КО ЛА ШИН: 
НЕО П ХОД НА ХИТ НА 

РЕ КОН СТУК ЦИ ЈА ТС35/10 KV "БРЕ ЗА" 

Е лек тро при вре да је, с пра вом, до ста 
па жње по све ти ла и под руч ју ко је по-

кри ва ЕД Ко ла шин, чи ји се по тро ша чи елек-
трич ном енер ги јом на па ја ју из ТС 220/110 
kV "Мој ко вац" пре ко ДВ110 kV ко ји ра ди 
под на по ном 35 kV (ду жи не18 км). Зна чи, 
јед но стра но на па ја ње бит но ути че на ква ли-
тет на пон ских при ли ка у овом ди је лу цр но-

гор ског кон зу ма ко ји са ве ли ким ам би ци ја ма 
же ли да ва ло ри зу је сво је из ра зи те ту ри стич-
ке пред но сти.

Нај ве ћи дио по тро ша ча ЕД Ко ла шин на-
па ја се из по стро је ња 35/10 kV "Дри је нак" 
и "Бре за". ТС "Дри је нак", пу ште на у по гон 
1992. го ди не, у до бром је ста њу, док је "Бре-
за" из гра ђе на 1960. го ди не због за стар је ле 
опре ме у ло шем ста њу.

С об зи ром да је ТС "Бре за" пре ко ДВ 
35 kV Ко ла шин - Птич - Би о че - Под го-
ри ца гал ван ски по ве за на са глав ним гра-
дом Цр не Го ре, овај вод за Ко ла шин не ма 
зна ча ја у сми слу ре зер вног на па ја ња због 
сво јих ка рак те ри сти ка, ду жи не, пре сје ка 
и бро ја ТС 35/10 kV и ТС 10/0,4 kV при-
кљу че них на ње га.

До по чет ка зим ске ту ри стич ке се зо не 
ре а ли зо ва не су пла ни ра не ак тив но сти у ври-
јед но сти 1 ми ли он и 385 хи ља да €, од ко јих 
је сва ка ко нај на чај ни ја ре кон струк ци ја ДВ 
35 kV Дри је нак - Бре за (уград ња че лич но-
ре шет ка стих сту бо ва и по ве ћа ње пре сје ка 
ужа ди). Исто та ко, из вр шен је ком пле тан ре-
монт ДВ 35 kV Ко ла шин - Ри је ка Му шо ви ћа 
- Бје ла си ца, ко ји слу жи за на па ја ње ре пе ти-
то ра на Бје ла си ци.

Што се ти че мре же 35 kV, пла ни ра на је 
хит на ре кон струк ци ја ТС35/10 kV "Бре за", 
као дио пла на ин ве сти ци ја ФЦ Ди стри бу ци-
ја за 2008, али је очи глед но да ти ра до ви не-
ће за по че ти при је 2009. го ди не. За овај про-
је кат тре ба обез би је ди ти 1 ми ли он €.  

: Због јед но стра ног на па ја ња Ко ла ши на 
на 35 kV на по ну пре ко ДВ Мој ко вац - Ко ла-
шин, квар на овом да ле ко во ду иза зи ва че сте 
пре ки де у на па ја њу ве ли ког бро ја по тро ша-
ча. Пер спек тив но пре ва зи ла же ње ова квог 
ста ња је из град ња ТС 110/35 kV "Ко ла шин" 
(Дри је нак) и ста вља ње во да Мој ко вац - Ко-
ла шин под на пон 110 kV. Иград ња ове тра-
фо ста ни це је пред ви ђе на сред њо роч ним 
пла ном ФЦ Пре нос.

Ова кво рје ше ње, као кон цепт трај ног на-
па ја ња Ко ла ши на, ре зул ти ра ло би по бољ ша-
њем ква ли те та на па ја ња и на пон ских при ли-
ка, али би, ка ко се на во ди у Ин фор ма ци ји, 
ипак остао про блем ра ди јал ног на па ја ња.                

Мо гућ ност дво стра ног на па ја ња ве за на је 
за град њу ХЕ на Мо ра чи или из град њу ДВ110 
kV Ко ла шин -"Т" спој Ма те ше во (8 км).

По треб на сред ства за трај но рје ша ва-
ње на па ја ња Ко ла ши на про ци је ње на су на 
5 ми ли о на €.

И.З.       

СТАЊЕ И ПЛА НИ РА НЕ АК ТИВ НО СТИ  НА ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИМ ОБЈЕК ТИ МА 
У ТУ РИ СТИЧ КИМ ЦЕН ТРИ МА ЖА БЉАК И КО ЛА ШИН 
И ОСТА ЛИМ ПОД РУЧ ЈИ МА НА СЈЕ ВЕ РУ ЦР НЕ ГО РЕ

Да се зим ска ту ри стич ка Да се зим ска ту ри стич ка 
се зо на што спрем ни је до че касе зо на што спрем ни је до че ка
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Г у би ци ел. енер ги је на ди стри бу тив-
ној мре жи за пр вих 9 мје се ци ове 

го ди не из но се 22,25 од сто што је у од но-
су на пла ни ра не ви ше за 3,32 про цент на 
по е на. По ве ћа ње гу би та ка на ро чи то је 
из ра же но у зим ском и љет њем пе ри о-
ду, ка да се стру ја нео вла шће но тро ши за 
за гри ја ва ње од но сно рас хла ђи ва ње про-
сто ри ја, што упу ћу је на за кљу чак да су 
не тех нич ки ко мер ци јал ни гу би ци и да-
ље је дан од нај ве ћих про бле ма Ди стри-
бу ци је, и да је овом про бле му, и по ред 
број них пред у зе тих мје ра и ак тив но сти, 
те шко ста ти на пут. 

Нео вла шће на по тро шња 
нај ве ћи про блем

Н а и ме, ка ко се на во ди у Из вје шта ју о 
гу би ци ма ел. ен. на ди стри бу тив ној 

мре жи за пе ри од ја ну ар-сеп тем бар 2008. 
го ди не, ЕЕ би лан сом пла ни ра ни су гу би-
ци у из но су од 332.572 MWh , или 18,93 
од сто пла ни ра не  пре у зе те ел. енер ги је, 
а оства ре ни су гу би ци од 406.769 MWh , 
или 22,25 од сто. Од то га су 11 од сто пре-
у зе те ел. енер ги је тех нич ки гу би ци (4,08 
% ви ше од пла на), а 11,25 од сто ко мер-
ци јал ни, што је ви ше од пла на за 47,58 
од сто. Не спор но је, да кле, да су на по ве-
ћа ње укуп них гу би та ка углав ном ути ца-
ли знат но ве ћи не тех нич ки-ко мер ци јал ни 
гу би ци. Због то га је нео п ход но при хва и-
ти чи ње ни це ко је су основ ни раз ло зи за 
ова кав ре зул тат, а то су, пре ма овом из-
вје шта ју, при је све га по раст нео вла шће не 
по тро шње, по ве ћа ње бро ја по тро ша ча ко-
ји се нео вла шће но при кљу чу ју на мре жу 
и по ве ћан број не ис прав них и не ба жда ре-
них мјер них уре ђа ја. 

Та ко је за де вет мје се ци ове го ди не 
кон тро ли са но 36.708 мјер них мје ста и 
от кри ве на нео вла шће на по тро шња код 
1534 по тро ша ча ко ји ма је об ра чу на та ел. 
енер ги ја у из но су од 18.667 MWh, или 
2.324.640 еура и на пла ће но 1.079.307 
еура, док је у истом пе ри о ду про шле го-
ди не кон тро ли са но 47.917 мје них мје ста 
а нео вла шће на по тро шња на ђе на  код 
574 кон зу мен та ко ји ма је об ра чу на то 
нео вла шће но пре у зе те ел. енер ги је у из-
но су од 11.774 MWh или 596.367 еура. 

То је знат но ма њи број у од но су на ис-
кон тро ли са на мјер на мје ста, па је са мим 
тим и ма ња обр чу на та нео вла шће но пре-
у зе та ел. енер ги ја. 

Та ко ђе су, ка ко сто ји у Из вје шта ју, 
струч не слу жбе елек тро ди стри бу ци ја до 
по чет ка ав гу ста еви ден ти ра ле 10 хи ља-
да нео вла шће но при кљу че них обје ка та 
на ЕД мре жу, а уз то по сто ји зна тан број 
ова квих обје ка та (стам бе но-по слов них 
згра да, тр жних цен та ра, хо те ла, ре пе ти-
то ра, јав них ра свје та, по слов них згра-
да...) ко ји ма се не об ра чу на ва утро ше на 
ел. енер ги ја и сна га, јер њи хо ви вла сни-
ци по сје ду ју гра ђе вин ске до зво ле али не 
ис пу ња ва ју усло ве за из да ва ње са гла сно-
сти за при кљу че ње, или су они ло кал на 
упра ва, ра ди о ди фу зни цен три и мо бил ни 
опе ра те ри ко ји ни ти има ју гра ђе вин ске 
до зво ле, ни ти ис пу ња ва ју усло ве за до би-
ја ње са гла сно сти. 

Тре ћи ва жан раз лог  по ве ћа ња гу би-
та ка пре ма Из вје шта ју је из у зет но ло ше 
ста ње уре ђа ја за мје ре ње и ре ги стро ва-
ње сна ге и енер ги је, по што је про сјеч на 
ста рост бро ји ла пре ко 25 го ди на, а код 60 
од сто бро ји ла, од но сно 80 од сто мјер них 
тран сфор ма то ра је ис те као рок ва же ња 
жи га овје ре. Кад се то ме до да и по да так 
да је, иако је у то ку 2008. го ди не за ми је-
ње но го то во 20 хи ља да бро ји ла,   пре ко 
60 од сто мјер них уре ђа ја пот пу но не за-
шти ће но од ути ца ја и зло у по тре бе по тро-
ша ча, су ви шан је сва ки ко мен тар.  

Из у зет но је ве ли ки ни во „за пр ља но-
сти“ по сто је ћих ба за по да та ка о по тро ша-
чи ма и њи хо вим мјер ним уре ђа ји ма. Број 
и вр ста не тач них по да та ка има ју не до-
пу сти во ви сок ни во. У знат ном оби му је 
при сут на не при сту пач ност и не до вољ на 
за шти та мјер ног мје ста и при кљу ча ка у 
ци љу оне мо гу ћа ва ња нео вла шће ног при-
кљу че ња по тро ша ча без мје ре ња утро ше-
не ел. енер ги је.

Исто та ко, све су че шћи фи зич ки и 
вер бал ни на па ди на овла шће не рад ни ке 
елек тро ди стри бу ци ја ко ји ма се оне мо гу-
ћа ва при ступ бро ји ли ма и ин ста ла ци ја ма 
ра ди кон тро ле и ис кљу че ња.

На во ди се, та ко ђе, да је у пе ри о ду 
од 1. де цем бра 2006. до 30. ју на 2008. 
го ди не од 1.518 под не ше них кри вич них 

при ја ва окон чан по сту пак по све га 418 
при ја ва, и то на на чин што је до ни је то 
213 осу ђу ју ћих од лу ка (услов на осу да 
и нов ча на ка зна).  У исто ври је ме под-
ни је то је 1.807 за хтје ва за по кре та ње 
пре кр шај ног по ступ ка због ме ха нич ких 
оште ће ња бро ји ла и са мо вољ ног при-
кљу че ња, али се ови за хтје ви рје ша ва ју 
са ве ли ким за ка шње њем.

По што се учи ни о ци ма ових кри вич-
них дје ла из ри чу услов не и но ва ча не 
ка зне, не по сти же се свр ха ка жња ва ња, 
ни ти се Елек тро при вре ди пру жа зна чај-
ни ја по др шка у по ку ша ју су зби ја ња ове 
ма сов не и дру штве но опа сне по ја ве, сто-
ји у Из вје шта ју у ко јем се још до да је да 
је за јед нич ки еле ме нат за све не тех нич ке, 
ко мер ци јал не гу бит ке то што се, у осно-
ви, ра ди о гу би ци ма ко ји су на ста ли као 
ре зул тат не до вољ ног ни воа ор га ни зо ва-
ња ис по ру чи о ца елек трич не енер ги је. За 
раз ли ку од тех нич ких гу би та ка ко ји су 
не ми нов ност и на ко је се мо же ути ца ти 
са мо у по гле ду њи хо вог ни воа, а он за ви-
си од аде кват но сти тех нич ких рје ше ња и 
раз во ја мре же.

Ка ко да ље

Н а кра ју се да је пред лог мје ра за 
сма ње ње ко мер ци јал них гу би та ка 

у на ред ном пе ри о ду ко ји се од но си на 
од го вор ност за по сле них у скла ду са Ко-
лек тив ним уго во ром, сва ко днев не кон-
тро ле мјер них мје ста по тро ша ча, кон-
тро лу по сто је ћих и опре ма ње не до ста-
ју ћих мјер них мје ста у тра фо ста ни ца ма, 
те на бав ку и за мје ну мјер них уре ђа ја код 
по тро ша ча, и то пре те жно ви ше функ-
ци о нал них бро ји ла са мо гућ но шћу да-
љин ског очи та ва ња и упра вља ња по тро-
шњом. Пред ла же се и из мје шта ње бро ји-
ла из обје ка та по тро ша ча на гра ни цу раз-
два ја ња при ват ног и јав ног вла сни штва, 
као и усло вља ва ње но вих по тро ша ча да 
по ста ве сво је бро ји ло на ту гра ни цу, те 
бо ље очи та ва ње утро ше не ел. енер ги је, 
мје ре ње соп стве не по тро шње, мје ре ње 
по тро шње јав не ра свје те, ини ци ра ње 
из мје не за кон ске и дру ге ре гу ла ти ве, уз 
бо љу са рад њу са дру гим др жав ним ор-
га ни ма и ле га ли за ци ја по тро ша ча ко ји 
су нео вла шће но при кљу че ни на ди стри-
бу тив ну мре жу.

Б.М.

У ПР ВИХ ДЕ ВЕТ МЈЕ СЕ ЦИ ОВЕ ГО ДИ НЕ ГУ БИ ЦИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ИЗ НАД ПЛА НИ РА НИХ

при ја ва окон чан по сту пак по све га 418
при ја ва, и то на на чин што је до ни је то
213 ђ ј ћ (

Неопходна је боља Неопходна је боља 
организованост Електропривредеорганизованост Електропривреде

АКЦИЈЕ

Пред у зе те мје ре и ак тив но сти да се про бле му не до пу сти во ви со ких не тех нич ких 
гу би та ка ста не на пут ни је су у пот пу но сти да ле оче ки ва не ре зул та те
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М е ђу број ним ак тив но сти ма на укуп-
ном уре ђи ва њу ста ња у ЕПЦГ уочи 

правног раздвајања Друштва сва ка ко су и по-
сло ви на иден ти фи ка ци ји и упи су не по крет не 
имо ви не Дру штва.

- Са да шња имо ви на Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић фор ми ра на је 90-их 
го ди на у по ступ ку сво јин ске и упра вљач-
ке тран сфор ма ци је и пре тва ра ња др жав-
ног у дру ге сво јин ске об ли ке, објашњава 
Миливоје Вујачић, секретар Друштва. Даље 
он каже да су сва имо ви на и сред ства ко ја су 
ко ри сти ле елек тро при вред не ор га ни за ци је 
удру же ног ра да и СИЗ елек тро при вре де прво 
по др жа вље ни и уни је ти у ЈЕП Елек тро при-
вре да Цр не Го ре Ник шић, ка сни је по пи са ни 
и про ци је ње ни, а 1999. го ди не уни је ти као 
др жав ни ка пи тал у но во о сно ва ну Елек тро-
при вре ду Цр не Го ре АД Ник шић. Од та ко 
иден ти фи ко ва ног др жав ног ка пи та ла у ви-
си ни 10.414.572.391 ди на ра за бес плат не ак-
ци је из во ђе но је 77.341.600 ди на ра и за по-
вла шће не ак ци је 121.825.700 ди на ра, да би 
2000.го ди не др жа ва из остат ка свог ка пи та ла 
30,08% усмје ри ла у ма сов ну ва у чер ску при-
ва ти за ци ју и та ко фор ми ра ла по чет ну ак ци о-
нар ску струк ту ру.

- У имо ви ни, па са мим тим и ак циј ском 
ка пи та лу Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић ко ји са да из но си 991.884.418,73 € 
нај ве ћу ври јед ност чи не не крет ни не (зе мљи-
ште и објек ти), али оне још уви јек ни је су у 
цје ли ни и на ва љан на чин иден ти фи ко ва не и 
упи са не у ка та стар ске опе ра те, ка же Ву ја чић.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, сви на по ри да 
се пар ци јал но (по дје ло ви ма) уре ди ово пи-
та ње ни је су да ли оче ки ва не ре зул та те, не го 
се чак, до шло до са зна ња да се и имо ви на 
вла сни штво Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић још уви јек пре пи су ју на дру ге су-
бјек те, због че га су по чет ком ове го ди не, по-
сло вод ство и ме наџ мент по кре ну ли ак тив ност 
пре ци зне иден ти фи ка ци је и упи са не по крет не 
имо ви не овог ак ци о нар ског дру штва. Фор ми-
ра на је цен трал на рад на гру па и рад не гру пе 
по дје ло ви ма, а ак тив но сти у име Од бо ра ди-
рек то ра ко ор ди ни ра Дра гу тин Мар ти но вић, а 
ис пред ме наџ мен та по моћ ник из вр шног ди-
рек то ра Мр ка Мр кић.

Ву ја чић да ље ка же да је ри јеч о ве о ма 
обим ном и сло же ном по слу, по себ но у ди је лу 
Пре но са и Ди стри бу ци је због имо вин ске не у-
ре ђе но сти стуб них мје ста, ко ри до ра и тра фо-
ста ни ца, као и ХЕ Пе ру ћи ца гдје је имо ви на 
вра ћа на ра ни јим вла сни ци ма по осно ву де ек-
спро при ја ци је као по љо при вред но зе мљи ште 

и из над по је ди них ко та. 
- Но и по ред то га по сао ће се, са свим је 

из вје сно, по у зда но при ве сти кра ју иден ти фи-
ка ци јом и упи сом све не по крет не имо ви не на 
име Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 
са мо је пи та ње до ког ро ка. За оче ки ва ти је да 
тај рок бу де нај кра ћи код не по крет но сти ко је 
се са да вла снич ки во де на др жа ву, ње не ор га-
не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са Елек тро-
при вре дом Цр не Го ре АД Ник шић, као ко ри-

сни ком, а нај ду жи код не по крет но сти ко је се 
во де на фи зич ка ли ца, сма тра Ву ја чић до да ју-
ћи да при том, као по себ но по вољ ну окол ност, 
тре ба ра чу на ти на опре дје ље ње на цр та За ко на 
о сво јин ско-прав ним од но си ма да се пра во 
ко ри шће ња не по крет но сти, као ре ликт со ци-
ја ли зма, тран сфор ми ше у сво ји ну, чи ме би се, 
прак тич но ад ми ни стра тив но ри је шио нај ве ћи 
дио сво јин ских про бле ма Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић. Уз то, ври је ме ста-
вља ња од ре ђе них не по крет но сти у функ ци ју 
елек тро е нер гет ске дје лат но сти, ду го го ди шње 
не у зне ми ра ва но ко ри шће ње, имо вин ска, ин-
ве сти ци о на и из вед бе на до ку мен та ци ја и дру-
ге окол но сти, уз ко ри шће ње до го во ра, по рав-
на ња, одр жа ја и дру гих прав них ин сти ту та 

мо гу по вољ но ути ца ти на уре ђе ње имо вин-
ских од но са Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић са фи зич ким ли ци ма, као ка та стар-
ским вла сни ци ма од ре ђе них не по крет но сти, 
оци је нио је он. 

О то ку ак тив но сти на овим по сло ви ма у 
до са да шњем пе ри о ду Мр ка Мр кић, ко ор ди-
на тор Рад ног ти ма испред менаџмента ЕПЦГ, 
из ме ђу оста лог, ка же да се овај зна ча јан и 
озби љан по сао ко ме је дат мак си мал ни ни во 
при о ри те та не од ви ја пред ви ђе ном ди на ми-
ком у појединим дјеловима Електропривреде. 

Пре ма његовој ин фор ма ци ји, до са да 
је иден ти фи ко ва на цје ло куп на имо ви на у 

ТЕ Пље вља, ФЦ Снаб ди је ва њу, Ди рек ци-
ји Дру штва и у Елек тро град њи, ма да се ни 
код ових дје ло ва ЕПЦГ по је ди ни дје ло ви 
имо ви не не во де у ка та стар ском опе ра ту на 
Елек тро при вре ду Цр не Го ре. Код ХЕ Пе ру-
ћи ца и ХЕ Пи ва иден ти фи ко ва но је по 95% 
имо ви не, док је у ФЦ Пре нос и ФЦ Ди стри-
бу ци ја нај ма ње ура ђе но.

У све му овом ве о ма је ва жно да је по сао 
иден ти фи ка ци је и упи са не по крет но сти до био 
аде ква тан трет ман у прак си Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић јер без за вр шет ка тог 
по сла не ма ни ве ри фи ко ва ног ак циј ског ка пи-
та ла, а ни ре струк ту рал них про мје на и прав-
ног раз два ја ња елек тро е нер гет ског су бјек та.

Ж.Ћ.

НОВЕ АКТИВНОСТИ

РАД НА ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈИ И УПИ СУ НЕ ПО КРЕТ НЕ ИМО ВИ НЕ ЕПЦГ

По треб но ин тен зи ви ра ти По треб но ин тен зи ви ра ти 
ак тив но стиак тив но сти

Без пот пу ног и тач но утвр ђе ног вла сни штва не ма ни ве ри фи ко ва ног ак циј-
ског ка пи та ла, а ни ре струк ту рал них про мје на прав ног раз два ја ња Ком па ни је 

- Бу ду ћи да су пред Елек тр о при вре дом вр ло озбиљ ни по-
сло ви ве за ни за те ку ћи про цес прав ног раз два ја ња и до ка пи-
та ли за ци ју, ло гич но је да је јед на од при о ри тет них оба ве за Дру-
штва иден ти фи ка ци ја и упис имо ви не. Због сло же но сти про-
бле ма и ње го вог зна ча ја за прав но раз два ја ње и до ка пи та ли-
за ци ју би ло је нео п ход но овом по слу при сту пи ти про грам ски и 
крај ње од го вор но уз по што ва ње ро ко ва ко ји су де фи ни са ни.

Из тих раз ло га су Од бор ди рек то ра и ме наџ мент овом по-
слу да ли ви сок при о ри тет фор ми ра ју ћи Рад ни тим ко ји са чи-
ња ва ју ди рек то ри функ ци о нал них и ор га ни за ци о них цје ли на и 
се кре тар Дру штва. 

За вр ше так свих ак тив но сти је пред ви ђен до кра ја апри ла 2009.го ди не а по што се уочи ло 
да тај по сао не иде же ље ном ди на ми ком од ре ђен је но ви рок - по че так ју на 2009.го ди не.

- И по ред ни за ком плек сних и обим них по сло ва ко ји су ура ђе ни, ми слим да се по сао у 
не ким дје ло ви ма Дру штва мо гао од ви ја ти бр же. Ово се од но си на Пре нос и Ди стри бу ци ју, 
ма да се, да на гла сим, ра ди о вр ло оп се жним по сло ви ма иден ти фи ка ци је и упи са стуб них 
мје ста ва зду шних во до ва што за и ста из и ску је ве ли ко ври је ме, док је оста ла не по крет на 
имо ви на иден ти фи ко ва на.

С дру ге стра не, Про из вод ња, Елек тро град ња и Ди рек ци ја Дру штва су вр ло ква ли тет но 
ра ди ли овај по сао и за вр ши ће га у пред ви ђе ним ро ко ви ма. ФЦ Снаб ди је ва ње је не дав но 
фор ми ра но и они су сво ју имо ви ну пре ци зно де фи ни са ли с тим што ће у до го во ру са ФЦ 
Ди стри бу ци јом ри је ши ти про блем при ступ ног про сто ра по слов ним про сто ри ја ма уко ли ко 
се за тим ука же по тре ба.

Хтио бих да на гла сим и учи нак Ко ми си је за иден ти фи ка ци ју и упис не по крет не имо ви не 
пет ма лих ХЕ ко ја је вр ло ква ли тет но ура ди ла свој по сао.

Да кле, пред сто ји нам још мно го по сла с тим што ће Ди стри бу ци ја и Пре нос мо ра ти ин-
тен зи ви ра ти сво је ак тив но сти.

Д. МАР ТИ НО ВИЋ: ОБИ МАН И ОД ГО ВО РАН ПО САО



25

У при пре му ту ри стич ке се зо не 2008. 
го ди не на под руч ју ЕД Бу два, ко ја је, 

што се ти че снаб ди је ва ња  ел. енер ги јом, 
про те кла на за до во ља ва ју ћи на чин и без 
зна чај ни јих про бле ма, ЕПЦГ је уло жи ла 

знат на сред ства не са мо у ре кон струк ци-
ју, не го и у из град њу но вих ел. енер гет-
ских обје ка та, у че му је знат ним ди је лом 
уче ство ва ла и бу дван ска оп шти на. С тим 
у ве зи тре ба ис та ћи да се у Бу дви, за раз ли-
ку од не ких оп шти на у Цр ној Го ри, из оп-
штин ског бу џе та из два ја ју сред ства за из-
град њу ел. енер гет ске ин фра стук ту ре, што 
је ве о ма ва жно, јер ЕПЦГ не би мо гла са ма 
да пра ти бур ни раз вој ме тро по ле цр но гор-
ског ту ри зма, од но сно ње не ел. енер гет ске 
ин фра стук ту ре.

О тим и дру гим пи та њи ма из ра да овог 
ди је ла ФЦ Ди стри бу ци ја раз го ва ра ли смо 
1. де цем бра, при ли ком на ше по сје те, са 
дирек тoром Во јом Ву ка ди но ви ћем.

 
Ве ли ко оп те ре ће ње 

ди стри бу тив них обје ка та 

К а да је ри јеч о одр жа ва њу, у ЕД Бу два, 
ка ко ис ти че Ву ка ди но вић, у про те-

клој ту ри стич кој се зо ни би ло је при лич но 
по сла али не и ве ћих про бле ма у на па ја-
њу ње них по тро ша ча. Еки пе Одје ље ња за 
одр жа ва ње ове ди стри бу ци је мак си мал но 
су се ан га жо ва ле да се ври је ме без на пон-
ских па у за учи ни што кра ћим. Са за вр-
шет ком ту ри стич ке се зо не бу дван ски ел. 
мон те ри до би ли су и но ве оба ве зе. На и ме, 
број не ин ве сти ци је ко је се ре а ли зу ју у јед-
ном од нај а трак тив ни јих дје ло ва Ја дра на, 
а ко је се огле да ју у ин тен зив ној из град њи 

но вих, ма хом уго сти тељ ско-ту ри стич ких 
обје ка та, пра ће не су и пре ки ди ма енер гет-
ских во до ва. Нај о чи ти ји при мјер су ра до-
ви на из град њи Ре ги о нал ног во до во да на 
под руч ју бу дван ске оп шти не ка да се, због 
број них и не из бје жних укр шта ња цје во во-
да са елек тро ин ста ла ци ја ма, го то во сва-
ко днев но мо ра ин тер ве ни са ти на те ре ну. 
Рад ни ци овог одје ље ња углав ном на сво-
јим пле ћи ма тре ба да из-
не су и план ин ве сти ци о-
не град ње, а не тре ба за-
не ма ри ти ни ква ро ве на 
ва зду шним мре жа ма (0,4 
и 10 kV) ко ји су због не-
вре ме на у овом пе ри о ду 
при лич но број ни.

По Ву ка ди но ви ће вим 
ри је чи ма, рад све че ти ри 
ТС 35/10 kV ко јим рас-
по ла же ЕД Бу два у про-
те клом пе ри о ду био је 
ста би лан. У при пре ми за 
ту ри стич ку се зо ну, исто-
вре ме но са ре ви зи јом ових по стро је ња, 
из вр ше на је за шти та и уград ња вен ти ла-
то ра за при нуд но хла ђе ње тран сфор ма то ра 
35/10 kV (8 MVA) у тра фо ста ни ца ма „Ду-
бо ви ца“ и „Ла зи“, чи ме је из бјег ну то ис па-
да ње због про ра де тем пе ра тур не за шти те, 
што је био слу чај у то ку ље та 2007. То ком 
про те кле ту ри стич ке се зо не, и по ред не до-
стат ка уклоп ни ча ра, ипак су обез би је ди ли 
стал не по са де у све че ти ри ТС 35/10 kV. 
На то ме, ка ко нам ре че но, због из у зет не ва-
жно сти, ин си сти ра ју и по ци је ну на го ми-
ла ва ња пре ко вре ме них са ти.

Од ре ђе ни ква ро ви у 10 kV ће ли ја ма 
ових тра фо ста ни ца от кла ња ни су на кон 
бр зих ин тер ен ци ја еки па Слу жбе одр жа ва-
ња ФЦ Ди стри бу ци ја ко је су би ле зна чај на 
ло ги сти ка у при пре ми по стро је ња, али и 
де жу ра ња то ком одр жа ва ња ви ше зна чај-
них му зич ких ма ни фе ста ци ја на Ја зу. Не-
дав но је из вр шен ре монт аку ба те ри ја  и 

ис пра вља ча у ТС 35/10 kV „Ла зи“ и „Ду-
бо ви ца“, што је у знат ној мје ри по пра ви ло 
по гон ску спрем ност ових обје ка та. Уско ро 
се пла ни ра и де фи ни ти ван за вр ше так из-
град ње и пу шта ње у рад 35 kV Рас кло-
пи шта „Врх Ла зи“, а ти ме и ре а ли за ци ја 
дав но за по че тог ка блов ског на па ја ња ТС 
35/10 kV „Ду бо ви ца“.

Еки па ма одр жа ва ња про бле ме ства-
ра при лич но ста ри во зни 
парк чи је функ ци о ни са-
ње, уз до ста про бле ма, 
из и ску је и знат на ула га-
ња. Нај ве ћи про блем ипак 
пред ста вља не до ста так 
во зи ла са хи дра у лич ном 
плат фор мом јер је по сто-
је ће ха ва ри са но. Ви со ко 
ци је не ћи на по ре ко је ме-
наџ мент ула же у об но ву 
во зног пар ка, са не стр-
пље њем оче ку је мо на бав-
ку но вих во зи ла овог ти-
па, каже Вукадиновић.

Ма да су пла но ви и за хтје ви ЕД Бу два 
би ли још ам би ци о зни ји, због број них раз-
ло га ипак ни је из гра ђе на но ва ТС 35/10 kV 
(2x8 MVA) „Ро зи но“, ни ти је по ве ћа на сна-
га ТС35/10 kV „Бе чи ћи“ (са 2x4MVA, на 
2x8 MVA), а ни је су по ло же ни ни но ви 10  
kV во до ви из ТС35/10 kV „Ду бо ви ца“ пре-
ма Ста ром гра ду и цен тру Бу две. С об зи-
ром да Оп шти на Бу два ни је ис пу ни ла оба-
ве зу пре ма тре нут но нај ве ћим и нај зна чај-
ни јим ел. енер гет ским про јек ти ма на сво јој 
те ри то ри ји, уз по моћ ме наџ мен та ЕПЦГ и 
ФЦ Ди стри бу ци ја, од Елек тро ср би је Кра-
ље во по зајм љен је тран сфор ма тор 35/10 
kV (2x8 MVA), ко јим је по ве ћа на сна га ТС 
35/10 kV  „Бе чи ћи“. На кон за вр шет ка ту-
ри стич ке се зо не ова „осми ца“ је вра ће на у 
Кра ље во. По ред то га, ство ре ни су и усло ви 
за ква ли тет но на па ја ње по стро је ња за де-
са ли на за ци ју мор ске во де на рту За ва ла, а 
дје ли мич но су рас те ре ће не и су сјед не ТС 

ЕД БУ ДВА

Без већих проблема у раду

Војо Вукадиновић

И по ред то га што је у про те клој ту ри стич кој се зо ни на Будвaнској ри-
ви је ри бо ра ви ло ма ње ту ри ста не го у 2007, оп те ре ће ња и пре у зе та ел. 
енер ги ја би ли су ве ћи у од но су на исти пе ри од у про шлој го ди ни, али је 
за то број ис па да и про бле ма у на па ја њу био знат но ма њи

Због ин тен зив не град ње број них ту ри стич ко-уго сти тељ ских обје ка та 
на  под руч ју Оп шти не Бу два сва ким да ном све ве ћи број за хтје ва за из-
да ва ње са гла сно сти

Векослав Манић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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35/10 kV „Ла зи“ и „Ми ло чер“. Из град њом 
но вог 10 kV во да МБТС 10/0,4 kV „При-
је во рац“ - МБТС 10/0,4 kV „Пе тро вац 1“ 
(ЕПЦГ је фи нан си ра ла на бав ку ка бло ва а 

ло кал на са мо у пра ва гра ђе вин ске ра до ве) 
рас те ре ће на су два  10 kV во да ко јим се из 
ТС 35/10 kV „Бу ља ри ца“ ел. енер ги јом на-

па ја град ско је згро Пе тров ца.
На осно ву де таљ не ана ли зе ко ја је у 

овој ЕД ура ђе на по окон ча њу ту ри стич ке 

се зо не, ме наџ мент ФЦ Ди стри бу ци ја, са 
ко јим је уса гла шен план ин ве сти ци ја, ува-
жив ши мно ге еле мен те овог пла на, при је 
све га из у зе тан по раст оп те ре ће ња и ин тен-

зи тет град ње у Бу дви, дао је са гла сност за 
из град њу 6 ТС 10/0,4 kV и 8 км ка блов ских 
во до ва 10 kV, за тим ре кон струк ци ју осам 

ТС 10/0,4 kV, а пред ви ђе но је ула га ње око 
100 хи ља да € у ни ско на пон ску мре жу и 
за мје на тран сфор ма то ра 35/10 kV  но вим, 

ду пло ја чим уре ђа јем од 8 MVA, што ће све 
ко шта ти пре ко 1 ми ли он €. До да ли се ово-
ме и из град ња ТС 35/10 kV „Пе тро вац“ из 
тзв. „фран цу ског кре ди та“, ути сак о по ја-
ча ном пра ће њу раз во ја ЕД Бу два од стра-
не ЕПЦГ је пот пун. Овај план се већ по 
пред ви ђе ној ди на ми ци ре а ли зу је, а са оп-
штин ским Се кре та ри ја том за ин ве сти ци је 
пре ци зи ра ни су број ни нео п ход ни про јек-
ти, њи хо ви но си о ци и ро ко ви за вр шет ка. 
На да мо да ће, што се ти че ел. енер гет ске 
ин фра струк ту ре, ло кал на са мо у пра ва ак-
це нат ста ви ти на ка пи тал не ин ве сти ци је и 
да ће мо сле де ћу го ди ну до че ка ти са но вом 
ТС 35/10 kV  „Ро зи но“, ре кон стру и са ном 
ТС 35/10 kV „Ду бо ви ца“ и рас те ре ће ним 
10 kV во до ви ма пре ма Ста ром гра ду и цен-
тру Бу две, ка же Ву ка ди но вић.

Гу би ци на ни воу пла ни ра них

К ао што је по зна то, оцје на ра да свих 
оних ко ји су у ди стри бу ци ја ма за ду-

же ни за мје ре ње обич но се из ри че кроз по-
да так о ви си ни гу би та ка ел. енер ги је. Има-
ју ћи то у ви ду, за „бу дван ске мје ра че“, од-
но сно рад ни ке Одје ље ња за мје ре ње и кон-
тро лу ЕД Бу два, из чи јих ре до ва иза бран је 
и нај бо љи рад ник у ФЦ Ди стри бу ци ја за 
2008, мо же се ре ћи да ко рект но из вр ша ва-
ју сво је за дат ке. Ма да су гу би ци у пр вих 
де сет мје се ци ове го ди не из но си ли 11,99 
од сто, ипак не ма мје ста са мо за до вољ ству, 
ка ко ис ти че шеф овог одје ље ња Ве ко слав 
Ма нић, ко ји се при кљу чио на шем раз го-
во ру, јер се упра во ушло у греј ну се зо ну 
ка да ће мно ги по сег ну ти за нео вла шће ном 
по тро шњом. За да так овог одје ље ња у том 
ди је лу је ди но се мо же из вр ша ва ти кроз 
стал не кон тро ле, за мје ну бро ји ла и пре-
по де ша ва ње уклоп них са то ва, али при је 
све га кроз на ја вље на из мје шта ња мјер них 
мје ста на гра ни ци вла сни штва.

Иако је из вр ше но при ла го ђа ва ње по-
тро ша ча по тра фо ре о ни ма, пот пу но пра-
ће ње гу би та ка се оче ку је тек на кон до во ђе-
ња у ис прав но ста ње мје ре ња у од ре ђе ном 
бро ју ТС 10/0,4 kV, па се пред ла же да ово 
бу ду мје ре ња са да љин ским очи та ва њем и 
пра ће њем по тро шње и оп те ре ће ња. 

Са Снаб ди је ва њем Бу два успје шно се 
во де и ак тив но сти на ис кљу че њу не у ред-
них пла ти ша, ко је су по след ње ври је ме 
ин тен зи ви ра не, због че га је до шло до уна-
пре ђе ња и она ко со лид них ре зул та та у на-
пла ти ел. енер ги је.

- Пред овим одје ље њем на ла зи се огро-
ман по сао и пре гршт оба ве за ко је би тре-
ба ло ис пра ти ти и са не ким ка дров ским 
освје же њем, за кљу чио је инж. Ма нић. 

И.З.     

Зграда ЕД Будва

ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ЗА ХТЈЕ ВА ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ 
СА ГЛА СНО СТИ ЗА ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕ НА МРЕ ЖУ 

В е ли ки ин ве сти ци о ни про јек ти ко је ка рак те ри ше огром на и ин тен зив на гра ђе вин-
ска ак тив ност већ ду же ври је ме су при сут ни на Бу дван ској ри ви је ри. Ни нај но ви ја 

гло бал на фи нан сиј ска кри за и пад ин ве сти ци ја ни је бит ни је ути ца ла на сма ње ње бро ја 
за хтје ва за из да ва ње ел. енер гет ских са гла сно сти и са гла сно сти за при кљу че ње, већ је 
на кон до но ше ња де таљ них пла но ва за по је ди на под руч ја бу дван ске оп шти не ов да шња 
ди стри бу ци ја пре пла вље на на ве де ним за хтје ви ма, о че му и свје до чи рје чи ти по да так 
да на адре су Одје ље ња за са гла сно сти сва ког мје се ца про сјеч но стиг не сто ти нак та-
квих за хтје ва.

Због не до стат ка ка па ци те та на по је ди ним ло ка ци ја ма ин ве сти то ри ма се че сто мо-
ра ју де фи ни са ти по себ ни усло ви за при кљу че ње ко ји пред ви ђа ју из град њу ел. енер гет-
ских обје ка та. До са да је оп шти на пре у зи ма ла те оба ве зе, при лич но ула га ла и до не кле 
од го ва ра ла број ним за хтје ви ма. Ме ђу тим, ка ко на гла ша ва ди рек тор Ву ка ди но вић,тре-
нут на кри за и не до ста так нов ца у оп штин ском бу џе ту мо гао би до ве сти до од ре ђе них 
про бле ма у овој обла сти и крај ње не по вољ но се од ра зи ти на раз вој ло кал ног ди стри-
бу тив ног си сте ма.

Зна ча јан про блем у ра ду по ме ну тог одје ље ња пред ста вља ју по тро ша чи ко ји, иако 
не ле гал но при кљу че ни на мре жу, ипак по ка зу ју ин те ре со ва ње за ле га ли за ци ју свог 
ста ту са, али је нај че шћа пре пре ка у то ме не мо гућ ност при ба вља ња одо бре ња за гра-
ђе ње због не по сто ја ња од го ва ра ју ће план ске до ку мен та ци је на под руч ју гдје су са-
гра ди ли објек те, не ри јет ко уз са гла сност ло кал не са мо у пра ве. Сви ти по тро ша чи су 
еви ден ти ра ни а њи хо ва мјер на мје ста пре гле да на и плом би ра на. Има на ја ва, до да је 
Ву ка ди но вић, да ће се омо гу ћи ти еви ден ти ра ње ових по тро ша ча у ба зи по да та ка као 
не ле гал них по тро ша ча, чи ме ће се до не кле од ло жи ти при мје на про це ду ре при ја ве ко-
ја се мо ра не из о став но спро ве сти. По ред то га што ће  зна чи ти и фак ту ри са ње знат них 
ко ли чи на ел. енер ги је, њи хо во еви ден ти ра ње по вољ но ће се од ра зи ти и на укуп не гу-
бит ке у мре жи ЕД Бу два.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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Е лек тро при вре да Цр не Го ре за по тре-
бе ЈП Ре ги о нал ни во до вод у Вир па-

за ру гра ди елек тро енер ге те ске објек те 
ко ји ма ће би ти ри је шен про блем снаб ди-

је ва ња елек трич ном енер ги јом по стро-
је ња во до во да за При мор је, али и знат но 
по бољ ша но на па ја ње по тро ша ча на под-
руч ју Вир па за ра и ди је ла Зе те

Ри јеч је о ве о ма зна чај ном про јек ту за 
Цр ну Го ру и Цр но гор ско при мор је ко ји 
тре ба да се за вр ши до ју ла 2009. го ди не, 
а Елек тро при вре да је пре у зе ла оба ве зу да 
из гра ди тра фо ста ни цу 110/35 kV „Вир-
па зар“ са укла па њем у пре но сну мре жу 
при кљу че њем на ДВ 110 kV „Под го ри ца 
2-Бар“ по прин ци пу „улаз-из лаз“. Осим 
тра фо ста ни це, пред ви ђе но је и по ста вља-
ње 35 kV ка бло ва Вир па зар – Бо ље Се стре 
и Вир па зар – Ре љи ћи.

Про је кат ври је дан 
пре ко три ми ли о на еура

Н а и ме, пре ма ри је чи ма Дра га на Ла-
ке ти ћа, ди рек то ра Елек тро пре но-

са, ра до ви на из град њи ТС Вир па зар, ко је 
фи нан си ра Елек тро при вре да а оба ве за су 
ФЦ Пре нос, се од ви ја ју пла ни ра ном ди-

на ми ком и, уко ли ко се бу ду обез бје ђи ва ла 
фи нан сиј ска сред ства пре ма уго во ру, обје-
кат ће се за вр ши ти и при је 1. ју на 2009. 
го ди не, ка ко је Пла ном пред ви ђе но.

 - Гра ђе вин ски ра до ви 
су већ за вр ше ни, јер смо 
на сто ја ли да тај по сао ура-
ди мо до по чет ка ки шног 
пе ри о да, по што се у та квим 
усло ви ма не би мо гло ра ди-
ти, ка же Ла ке тић и до да је да 
је ре а ли за ци ја овог про јек та 
по си сте му „кључ у ру ке“ 
уго во ре на са кон зор ци ју-
мом чи ји је ли дер АББ За-
греб а чла ни це још „Ел нос“ 
из Ба ња лу ке и „Бемаx“ из 
Под го ри це. То под ра зу ми-
је ва из ра ду про јект не до ку-
мен та ци је, на бав ку опре ме 
и из во ђе ње гра ђе вин ских и 
елек тро мон та жних ра до ва 
за ову из у зет но зна чај ну ин-
ве сти ци ју у ври јед но сти од 
око три ми ли о на еура, чи ју 
ре а ли за ци ју мо же успо ри ти 
је ди но оте жа но обез бје ђи ва-

ње фи нан сиј ских сред ста ва.
 ТС 110/35 kV Вир па зар ће, пре ма ри-

је чи ма Сне жа не Ива но вић, ко ор ди на то-
ра Про јек та из ФЦ Ди стри бу ци ја, би ти 

на пој на тач ка за из во ри ште „Бо ље Се-
стре“ и пумп ну ста ни цу „Ре љи ћи“ а на 
ове дви је ло ка ци је из гра ди ће се тра фо ста-

ни це 35/x kV ко је ће се на па ја ти 35 ки ло-
волт ним ка блов ским во до ви ма из ТС Вир-
па зар. На бав ка и по ла га ње ка блов ских во-
до ва су оба ве за ЈП Ре ги о нал ни во до вод, а 
Елек тро при вре да је за ду же на за тех нич ку 
ре а ли за ци ју про јек та ко ја под ра зу ми је ва 
при пре му и рас пи си ва ње тен де ра, скла-
ди ште ње и на бав ку опре ме и над зор над 
из во ђе њем ра до ва.

- Ка блов ски вод „Вир па зар-Бо ље Се-
стре“ је ду жи не око 18 км и дје ли мич но 
се по ла же ис под Ска дар ског је зе ра и пла-
вље ног под руч ја, та ко да се ра ди о из у-
зет но сло же ном и ком пли ко ва ном про јек-
ту ка кав се у та квим усло ви ма и то ли кој 
ду жи ни код нас пр ви пут из во ди. За то се 
све ве о ма па жљи во при пре ма, ка же на ша 
са го вор ни ца до да ју ћи да се ка блов ски вод 
„Вир па зар-Ре љи ћи“, ду жи не 4 км, по ла же 
кроз дје ли мич но плав но под руч је и да ови 
ра до ви уско ро тре ба да поч ну, што ће за-
ви си ти од вре мен ских усло ва и ди на ми ке 
по ла га ња цје во во да ре ги о нал ног во до во-
да, јер ће се ка бло ви по ла га ти уз цје во вод 
на уда ље но сти од око 1м, и то на кон што 
се он по ста ви и хи дра у лич ки ис пи та. На-
ба вље на је ком плет на ко ли чи на ка бло ва и 
при бо ра и ода бран из во ђач ра до ва за под-
зем ну ди о ни цу.

Из во ри ште „Бо ље Се стре“ ће, ина че, 
би ти на па ја но дво стра но, из ТС 110/35 kV 
Вир па зар и ТС 35/10 kV Гор ња Зе та ко ја 
ће се ре кон стру и са ти, тј. из гра ди ће се но-

ви обје кат и за ми је ни ти ком плет на опре-
ма. Ову ин ве сти ци ју фи нан си ра Елек тро-

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА У ВИР ПА ЗА РУ ГРА ДИ НО ВУ ТС 110/35 KV

Ел. енергија за постројења Ел. енергија за постројења 
регионалног водоводарегионалног водовода

Влајко Јауковић

ФЦ ПРЕНОС

Бо ље на па ја ње и за по тро ша че са под руч ја Вир па за ра и ди је ла Зе те

Влајко Јауковић
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при вре да и на тен де ру је ода бран из во ђач 
ра до ва по си сте му „кључ у ру ке“, а ак тив-
но сти ће по че ти од мах по упла ти аван са. 
За вр ше так објек та је пла ни ран за април 
2009. го ди не, од но сно сви ра до ви тре ба 
да се окон ча ју до по чет ка ље та.

Гра ди се и 
ка блов ско-над зем ни вод

Н а ди о ни ци из ме ђу ТС Гор ња Зе та и 
ТС Бо ље Се стре у то ку је из град ња 

мје шо ви тог ка блов ско-над зем ног во да ду-
жи не око 6,5 км, од че га је 2,5 км ка блов-
ска, а 4 км над зем на ди о ни ца. Ра до ве из-
во ди Елек тро град ња и, пре ма ри је чи ма 
Ран ка Ра ду ло ви ћа, тех нич ког ди рек то ра 
ове цје ли не, ка бал је већ по ло жен на ди о-
ни ци од око 2 км, и то од ТС Гор ња Зе та до 
на си па на пре ла зу Мо ра че. Оста ло је још 
око 500 м, гдје ће се, на кон ис ко па ро ва, ка-
бал по ло жи ти у скла ду са ди на ми ком из-
град ње да ле ко во да, јер се на овој ди о ни ци 
не оче ку ју имо вин ско прав ни про бле ми, с 
об зи ром да се ка бал про вла чи ис под ло кал-
ног ма ка дам ског пу та ко ји је у др жав ном 
вла сни штву.

- Што се ти че над зем ног ди је ла во да, 
ком плет на стуб на кон струк ци ја, про из вод-
ње „Енер го ин вест“ за 32 стуб на мје ста је 
ис по ру че на, ма да ће се нај вје ро ват ни је на-
кнад но на ру чи ти кон струк ци ја за још јед-
но или два стуб на мје ста, јер про јек тант 
у ври је ме про јек то ва ња да ле ко во да ни је 
имао по дат ке о пре ци зној ми кро ло ка ци ји 
бу ду ће ТС „Бо ље Се стре“, ка же Ра ду ло вић 
до да ју ћи да ови на кнад ни ра до ви вје ро ват-
но не ће про у зро ко ва ти ка шње ња, с об зи-
ром да су стуб на мје ста у бли зи ни тра фо-
ста ни це и при ла зних пу те ва, та ко да ће се 
ком пле тан да ле ко вод за вр ши ти у скла ду са 
ди на ми ком из град ње те тра фо ста ни це.

У по чет ку је, ка ко је ка зао, би ло про-
бле ма због рје ша ва ња имо вин ско прав них 
од но са, јер се тра са ка бла мо ра ла из мје-
сти ти пре ко при ват них пар це ла, али су, на 
кра ју, они пре ва зи ђе ни за хва љу ју ћи ра зу-
ми је ва њу Елек тро при вре де пре ма вла сни-
ци ма пар це ла.

- Из град ња овог да ле ко во да је, ина че, 
по че ла у го то во не мо гу ћим усло ви ма за 
рад због ве о ма ви со ких тем пе ра ту ра и из-
у зет но те шке тра се, од но сно ка ме ни тог и 
не при сту пач ног те ре на уда ље ног од при-
ступ них пу те ва, ис та као је Ра ду ло вић за-
кљу чив ши да ће се овај обје кат, у за ви сно-
сти од вре мен ских усло ва, ипак за вр ши ти 
до кра ја ја ну а ра, а с об зи ром да је из град ња 
ТС „Бо ље Се стре“ тек по че ла, тај рок је у 
скла ду са ди на ми ком из во ђе ња ра до ва.

Б.М.

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

И по ред из у зет но ло ше еко ном ске си-
ту а ци је у Ро жа ја ма, гдје ни је дан 

при вред ни су бјект не ра ди, што се пре-

суд но ре флек ту је на жи вот ни стан дард и 
оба ве зе по тро ша ча елек трич не енер ги је, 

Основ на је ди ни ца Снаб ди је ва ња у гра ду 
на Ибру у пр вих де сет мје се ци 2008. ипак 
је, за хва љу ју ћи мак си мал ном на по ру и ан-
га жо ва но сти свих ше сто ро за по сле них, 
оства ри ла пла ни ра ни за да так. Та ко ће, по 
свој при ли ци, би ти и у по след ња два мје-
се ца те ку ће го ди не.

По ри је чи ма Исме те Ра му со вић, ше фа 
Снаб ди је ва ња Ро жа је, са ко јом смо раз го ва-
ра ли 27. но вем бра, нај ве ће оп те ре ће ње у ра-
ду пред ста вља енорм ни дуг не кад нај ве ћег 
по тро ша ча и ов да шњег при вред ног ги ган та, 
уга ше ног Ком би на та „Гор њи Ибар“, од 550 
хи ља да € (са ура чу на том сте чај ном ма сом), 

што из но си чак дви је ре а ли за ци је ро жај ског 
кон зу ма.

Ка да се са бе ру ду го ва ња до ма ћин ста ва (1 
ми ли он €), оста ле по тро шње (1 ми ли он и 509 
хи ља да €) и „Гор њег Ибра“, укуп на по тра-
жи ва ња Снаб ди је ва ња Ро жа је на дан на ше 
по сје те из но си ла су 2 ми ли о на €, или се дам 
мје сеч них ре а ли за ци ја.

Уго во ри ко ји се са по тро ша чи ма скла па ју 
о пла ћа њу ра чу на за стру ју у ра та ма (сва ког 
мје се ца про сјеч но 30 са до ма ћин стви ма и ка-
те го ри јом оста ла по тро шња) углав ном се не 
по шту ју, а мје ре као што су уту же ње, при ја-
ве ре сор ном ми ни стар ству или аси стен ци ја 
МУП-а су, прак тич но, без оче ки ва ног ефек-
та.

С тим у ве зи, зна ча јан про блем је и не до-
ста так ба зе по да та ка, од но сно је дин стве них 
ма тич них бро је ва по тро ша ча, ко ји пред ста-
вља ју оба ве зу за про це су и ра ње при ја ва.

Не ве ли ком ко лек ти ву Снаб ди је ва ња 
Ро жа је обез би је ђе ни су, у по слов ној згра-
ди ов да шње ди стри бу ци је, со лид ни усло ви 
за рад (три кан це ла ри је и шал тер са ла), а 
опре ма до бро функ ци о ни ше. Ме ђу тим, не-

до ста је јед но те рен ско во зи ло „ла да-ни ва“ 
јер по сто је ће пут нич ко во зи ло не мо же, због 
раз у ђе но сти те ре на, да од го во ри по тре ба ма 
при ли ком оби ла ска по тро ша ча, али, и ов дје, 
као по пра ви лу, при ска че у по моћ ов да шња 
ди стри бу ци ја са од го ва ра ју ћим во зи лом, 
иако то, ка ко на гла ша ва на ша са го вор ни ца, 
за ро жај ске елек тро ди стри бу те ре пред ста-
вља оп те ре ће ње.   

Ка ко нам је ка за ла го спо ђа Ра му со вић, 
са рад ња са ЕД Ро жа је је ко рект на, про фе си-
о нал на и склад на, а ко ле ге из ди стри бу ци је 
при ска чу у по моћ ка да је то год по треб но.

И.З.  

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ РО ЖА ЈЕ

На пла та по пла ну
Нај ве ће оп те ре ће ње пред ста вља дуг уга ше ног Ком би на та „Гор њи Ибар“, 

од дви је мје сеч не ре а ли за ци је ове ор га ни за ци о не је ди ни це

Исмета Рамусовић

Рожаје под снијегом
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Б ез об зи ра на број на, ма хом еко ном ска 
огра ни че ња, при је све га због не за-

вид не при вред не си ту а ци је у не по сред ном 
окру же њу, гу би ци ел. енер ги је у ЕД Ро жа-
је ипак се успје шно спу та ва ју и „др же за 
узду“, да се не би оте ли кон тро ли.

Ре зул та ти на сма ње њу гу би та ка, исти на, 
ни је су спек та ку лар ни, али је за ни мљив по све 
осо бен и ори ги на лан на чин на ко ји ро жај ски 
ел. ди стри бу те ри при сту па ју овом пи та њу ко-
јем су (схва та ју ћи га као ста лан, а не кам пањ-
ски по сао) у пот пу но сти по све ће ни. 

Са ду дин Аго вић, ди рек тор ЕД Ро жа је, 
са ко јим је уви јек за хвал но го во ри ти о овој 
та ко ва жној те ми, ин фор ми сао нас је 27. но-
вем бра, при ли ком на ше по сје те, и о ак ту ел-
ном тре нут ку свог ко лек ти ва.

Гу би так ки ло ва та, гу би так по вје ре ња

К а да је ри јеч о та ко ва жном пи та њу од 
ко га за ви си ква ли тет ра да, па и ко на-

чан ре зул тат по сло ва ња у ел. ди стри бу тив-
ној дје лат но сти, мо ра се по ћи од јед но став-
не исти не да сва ки гу би так, па и гу би так 
ки ло ва та тре ба по сма тра ти као гре шку ко ју 
је нео п ход но от кло ни ти или из бје ћи, об ја-
шња ва Аго вић. Гу би так ки ло ва та за нас је, 
при је све га, гу би так по вје ре ња у про цес ра-
да у ЕД, на свим ни во и ма, по чев од рад ни ка, 
по сло во ђе, ше фа гру пе, одје ље ња, слу жбе и 
са ме ЕД, до ФЦ и ЕПЦГ. Та кав при ступ не 
са мо што до дат но оп те ре ћу је, не го и оба ве-
зу је да се мак си мал но кон тро ли шу све гре-
шке и, ујед но, на ла зе нај бо ља рје ше ња за 
њи хо во от кла ње. У тра же њу нај бо љих рје-
ше ња за кљу чи ли смо да су тран спа рен тан 
рад и за јед нич ка де таљ на ана ли за у оба вља-
њу рад них за да та ка (ко јој, ина че, по сли је 
сва ке уоче не гре шке или ква ра при су ству ју 
рад ни ци – не по сред ни из вр ши о ци, њи хо ви 
ше фо ви и ор га ни за то ри по сла), нај бр жи пут 
за от кла ња ње и спре ча ва ње ка ко гре ша ка, 
та ко и про це ду ра и пра ви ла по слов не по ли-
ти ке Дру штва. На том са стан ку, уз пр ву ка фу 
и чај, на ко ме се оба ви ри го ро зна кон тро ла 
ква ли те та ра да свих рад ни ка ан га жо ва них 
на по сло ви ма ве за ним за гу бит ке ел. енер-
ги је, свак је на та пе ту и ни ко се не ште ди. 

Али, ов дје не ма ни ка квог ома ло жа ва ња 
и дис кри ми на ци је, ка ко смо се увје ри ли у 
крат ком раз го во ру са рад ни ци ма, већ је све 
усмје ре но да се по сао ура ди на нај бо љи мо-
гу ћи на чин, па са да ро жај ски ел. ди стри бу-
те ри функ ци о ни шу као је дан уигран тим, а 
као ре зул тат та квог ра да, ре да и ди сци пли не 
је бри жљи во из гра ђен си стем по вје ре ња из-
ме ђу рад ни ка ЕД и по тро ша ча ел. енер ги је у 
гра ду на Ибру, ко ји се не са мо ње гу је, не го 
и да ље из гра ђу је. 

Нај ва жни је у све му то ме ипак је, ка ко 
ис ти че наш са го вор ник, са вла да ти вла сти те 
сла бо сти и огра ни че ња, од но сно по би је ди ти 

се бе. То јед но став но зна чи да тре ба има ти 
кон тро лу над су бјек тив ним сла бо сти ма, на 
ко је се и мо же ути ца ти, а уко ли ко, од стра-
не по сло вод ства Елек тро при вре де, усли је ди 
и кон тро ла објек тив них окол но сти (ко ја се, 
у пр вом ре ду, огле да у на бав ци нео п ход ног 
ма те ри ја ла и опре ме) ко ра ци до ко нач ног 
оства ре ња пла ни ра них тех нич ких гу би та ка 
ел. енер ги је би ће чвр шћи и си гур ни ји.

Во ђе ни увје ре њем да је гу би так ки ло-
ва та ујед но и гу би так по вје ре ња, у овој ди-
стри бу ци ји, ула жу ћи крај ње на по ре, на сто је 
да код свих за по сле них одр же и уна при је де 
по вје ре ње у из вр ша ва њу рад них за да та ка и 
оба ве за, ка ко би свој по сао до ве ли до што 
ве ћег сте пе на про фе си о нал но сти и пер фек-
ци је. Све је то усмје ре но глав ном ци љу: 
да се гу би ци ел. енер ги је ко нач но све ду на  
свјет ски ни во, од но сно на ни во тех нич ки 
оправ да них, а не пла ни ра них гу би та ка, ко ји 
се од њих бит но раз ли ку ју. До сти за ње тех-
нич ких гу би та ка, као ко нач ни циљ, сва ка ко 
је, по ми шље њу на шег са го вор ни ка, бо ље 
рје ше ње од утвр ђи ва ња пла ни ра них гу би та-
ка, јер се на тај на чин не огра ни ча ва бр зи на 
кре та ња до тог ци ља, док би ме тод од ре ђи-
ва ња рад них ре зул та та био пра вед ни ји.

Укуп ни гу би ци у мре жи ЕД Ро жа је у пр-
вих де сет мје се ци 2008. го ди не из но си ли су 
15,83 од сто. Ов дје тре ба има ти у ви ду да је 
укуп на ре а ли за ци ја ел. енер ги је у гра ду на 
Ибру у по ме ну том пе ри о ду углав ном оства-
ре на на ни ском на по ну (ви со ки на пон уче-
ству је са све га 2,2 од сто), што бит но опре-
дје љу је функ ци о ни са ње ове ди стри бу ци је, 
због че га би се мо гло за кљу чи ти да су оства-
ре ни ре зул та ти на гра ни ци пла ни ра них али 
не и оче ки ва них, јер су још уви јек да ле ко од 
тех нич ки оправ да них гу би та ка. 

- За то ће на ши на по ри у сле де ћем пе-
ри о ду би ти усмје ре ни на от кла ња њу свих 

ЕД РО ЖА ЈЕ

Са вла да ти вла сти те сла бо стиСа вла да ти вла сти те сла бо сти
У ак тив но сти ма на сма ње њу гу-

би та ка елек трич не енер ги је тре ба 
има ти кон тро лу над су бјек тив ним 
сла бо сти ма, на ко је се мо же ути ца-
ти, а тран спа рен тан тимски рад и де-
таљ на за јед нич ка ана ли за свих за по-
сле них у Ди стри бу ци ју ан га жо ва них 
у овим по сло ви ма, нај бр жи су пут 
до ци ља: по сти за ња не пла ни ра них, 
не го тех нич ки оправ да них гу би та ка, 
чи ме ће се на нај бо љи на чин ре а ли-
зо ва ти по слов на по ли ти ка Дру штва

Садудуин Аговић

Зграда ЕД Рожаје

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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су бјек тив них сла бо сти. Си гур ни смо да уз 
ква ли те тан рад и од го ва ра ју ћу ди сци пли ну 
мо же мо оства ри ти и бо ље ре зул та те, у пр-
вом ре ду сто га што ће се до бром ре а ли за ци-
јом по слов не по ли ти ке Дру штва у на бав ци 
стра те шких ма те ри ја ла и нео п ход не опре ме 
ство ри ти од лич на осно ва и за откла ња ње 
објек тив них сла бо сти ко је су би ле ка рак те-
ри стич не за прет ход ни пе ри од, на гла ша ва 
Аго вић. 

Тек ка да се иден ти фи ку ју број ни фак-
то ри ко ји ути чу на по ја ву гу би та ка, ко ји се 
баш због то га раз ли ку ју на ло кал ном и гло-
бал ном ни воу (од мје ста до мје ста, од оп-
шти не до оп шти не, од др жа ве до др жа ве), 
гу бит ке је мо гу ће кон тро ли са ти, од но сно 
„др жа ти их стал но на оку“ ка ко би би ли што 
бли жи тех нич ки оправ да ним гу би ци ма. По. 
Аго ви ће ви ће вом ми шље њу, бит ни фак то ри 
ко ји ути чу на гу бит ке ел. енер ги је у ро жај-
ском кон зу му су: јед но стра но на па ја ње на 
35 kV на по ну, од но сно не до ста так  110 kV 
на па ја ња, и чи ње ни ца да је ви ше од 90 од-
сто ви со ко на пон ске и ни ско на пон ске мре же  
над зем ног ка рак те ра са го лим про вод ни ци-
ма, а уз то и из над 1000 м над мо рем.  

Из вор на на пој на тач ка за на па ја ње ро-
жај ског кон зу ма ел. енер ги јом је ТС 110/35 
kV „Ру деш“ код Бе ра на, а као је ди на ве за 
слу жи са мо ДВ 110 kV, ко ји због не из гра-
ђе ног по стро је ња 110/35 kV у Ро жа ја ма ра-
ди под 35 kV на по ном. С об зи ром да је ова 
енер гет ска ве за јед но стра на и јед но стру ка, 
по у зда ност на па ја ња по тро ша ча ко ји не ма-
ју ре зер вни из вор у Ро жа ја ма осла ња се ис-
кљу чи во на по у зда ност баш тог је ди ног на-
пој ног во да из Бе ра на. Из тог раз ло га сва ки 
квар или пак ин тер вен ци ја на на пој ном ДВ 
из Бе ра на ци је ло под руч је Оп шти не Ро жа је 
оста вља, због без бјед но сти рад ни ка, без на-
по на. Шта то зна чи за по тро ша че ел. енер ги-
је, са му ЕД, али и за раз вој ро жај ске оп шти-
не, не тре ба по себ но ис ти ца ти.

Нео п ход на ре кон струк ци ја 
и рас те ре ће ње 

ди стри бу тив них обје ка та

У кра ћем пред ста вља њу ове ди стри бу-
ци је, ка ко би се да ла ње на пот пу ни-

ја сли ка, мо гу по слу жи ти од ре ђе ни по да ци 
ко ји, по Аго ви ћу, пре до ча ва ју бит не аспек те 
ра да и дје ло ва ња овог не ве ли ког ко лек ти ва 
ЕПЦГ у еко ном ски не раз ви је ној и при гра-
нич ној ро жај ској оп шти ни, у ко јој зи ма тра-
је про сјеч но пет мје се ци. 

Од 41 за по сле ног 23 рад ни ка су елек тро-
стру ке, а про сјеч на ду жи на во до ва сред њег 
и ни ског на по на, ко ји се одр жа ва ју на из у-
зет но те шком и раз у ђе ном, ма хом пла нин-
ском  те ре ну (нај ни жа тач ка на ко јој се на ла-
зе ел. ди стри бу тив ни објек ти из но си 945 м, 
а нај ви ша 1820 М), по рад ни ку је 11,34 км.

Укуп на ду жи на над зем ног сред њег и 
ни ског на по на из но си 465,3 км, од че га је 
328,710 км ни ско на пон ска мре жа. Про сјеч-

на ду жи на НН мре же по по тро ша чу је 50,3 
м, а по рад ни ку 80,17 м. 

Цје ло куп на ду жи на сред њег (10 kV) на по-
на је 121,947 км, чи ја про сјеч на ду жи на по по-
тро ша чу из но си 18,11 км, а по рад ни ку 2974 м.

Про сјеч на ду жи на ви со ко на пон ске и на-
ис ко на пон ске ка блов ске мре же, чи ја је укуп-
на ду жи на 27,072 км, по рад ни ку је 660 м.

Укуп на ин ста ли са на сна га на 35 kV на-

по ну у ро жај ском кон зу му из но си 16 MVA, 
а ЕД Ро жа је сво је по тро ша че ел. енер ги јом 
снаб ди је ва из два по стро је ња 35/10 kV: ТС 
„Ро жа је“ и ТС „Зе ле ни“.

Из ТС „Ро жа је“, ко ја се на ла зи у гра ду, 
пре ко 10 ка блов ских 10 kV из во да обез бје-
ђу је се на па ја ње 4601 по тро ша ча ел. енер ги-
је (3948 до ма ћин ста ва и 594 оста ле по тро-
шње, те 59 га те ра и сто лар ских ра ди о ни ца). 
Укуп на ин ста ли са на сна га 69 ТС 10/0,4 kV, 
ра чу на ју ћи и 19 ТС ин ста ли са не сна ге од 
10550 kVА ко је ни је су вла сни штво ЕПЦГ, је 
24, 110 MVA.

По стро је ње „Зе ле ни“, смје ште но у не-
ка да шњој ин ду стриј ској зо ни гра да, пре ко 
пет ак тив них 10 kV из во да на па ја 2110 по-
тро ша ча. Укуп на ин ста ли са на сна га 67 ТС 
10/0,4 kV, ра чу на ју ћи и 13 ТС ин ста ли са не 
сна ге од 6510 kVА ко је ни је су вла сни штво 
ЕПЦГ, је 11, 055 MVA.

Укуп ни ка па ци те ти ЕПЦГ у Ро жа ја ма 
на на пон ском ни воу 10/0,4 kV из но се 18105 
kVА, а из 137 ТС 10/0,4 kV ни ско на пон ском 
мре жом, раз ли чи тих тех нич ких ка рак те ри-
сти ка и мо гућ но сти, на па ја се 6701 по тро-
шач ел. енер ги је. У гра ду су ин ста ли са не 22 
тра фо ста ни це, а оста ле на при град ском и 
ве о ма раз у ђе ном се о ском под руч ју. Због то-
га што по тре бе за ел. енер ги јом у Ро жа ја ма 
знат но пре ва зи ла зе ин ста ли са ну сна гу ди-
стри бу тив них по стро је ња, по је ди не ТС су 
пре оп те ре ће не па се де ша ва ју кри тич на, вр-
шна и јед но вре ме на оп те ре ће ња, ко ја пред-
ста вља ју озби љан про блем кон ти ну и те та. 
ква ли те та и по у зда но сти на па ја ња. Ово зах-
ти је ва хит ну из град њу но вих енер гет ских 
обје ка та, у чи јој пр вој фа зи би се из вр ши ла 

за мје на по сто је ћих енер гет ских тран сфор-
ма то ра уре ђа ји ма бо љих ка рак те ри сти ка и 
ве ћих сна га. 

- Док тра фо ста ни це у тзв. цр ве ним зо-
на ма због из у зет но ве ли ких оп те ре ће ња не 
мо гу да из др же но ва до дат на оп те ре ће ња 
без зна чај ни јих ин ве сти ци о них за хва та, на 
ло ка ли те ти ма ко ји ни је су енер гет ски пре-
оп те ре ће ни мо же се, без по себ них усло ва, 

омо гу ћи ти при кљу че ње но вих или по ве ћа-
ње по тро шње по сто је ћих по тро ша ча, ка же 
Аго вић.

Про сје чан го ди шњи при раст по тро шње 
ел. енер ги је у ро жај ском кон зу му од 1,8 од-
сто углав ном се од но си на до ма ћин ства, док 
уче шће ви со ког на по на у по след њих де сет 
го ди на не пре ла зи 2,8 про це на та (што нај-
р је чи ти је го во ри о ста њу у ов да шњој при-
вре ди). Про сјеч на мје сеч на по тро шња код 
ро жај ских до ма ћин ста ва из но си ла је 387 
kWh, а ври јед ност про сјеч ног мје сеч ног ра-
чу на 36 €.

Што се ти че ин ве сти ци о них ак тив но сти, 
план ски за да ци за 2007. го ди ну, пре ма пре-
по ру ка ма план ске слу жбе ФЦ Ди стри бу ци ја, 
иако ли ми ти ра ни фи нан сиј ским сред стви-
ма, при о ри тет но су усмје ре ни на по пра вља-
ње на пон ских при ли ка у нај зна чај ни јим ел. 
енер гет ским по стро је њи ма, гдје се нај че шће 
ја вља ју тзв. енер гет ске ру пе и по но ри.

Нај зна чај ни ји по сао у том сми слу сва ка-
ко је ква ли тет на ре кон струк ци ја ТС35/10 kV 
„Ро жа је“ (гдје јед но вре ме на оп те ре ће ња не-
ка да пре ла зе ин ста ли са не ка па ци те те), ко ја 
би се што при је тре ба ло ура ди ти из до на ци-
ја или из соп стве них из во ра, ка ко је за кљу-
чи ла струч на ко ми си ја ФЦ Ди стри бу ци ја.

По ред на ве де ног, пред ви ђе на је ре кон-
струк ци ја и рас те ре ће ње по је ди них град-
ских, при град ских и се о ских по стро је ња 
10/0,4 kV (сна ге 630 kVА), те из град ња шест 
и ре кон струк ци ја јед ног 10 kV да ле ко во да, 
као и ка бли ра ње ди је ла тра се два ДВ kV, 
али и на бав ка во зи ла ди за ли це за тран спорт 
и уград њу сту бо ва.

И.З. 

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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Н а XI ре дов ној сјед ни ци Из вр шног 
од бо ра Син ди кал не ор га ни за ци је 

ЕПЦГ, одр жа ној 12. но вем бра у ХЕ „Пе-
ру ћи ца“, по ред Ин фор ма ци је о пре го во-
ри ма ме наџ мен та и пред став ни ка Син ди-
кал не ор га ни за ци је ЕПЦГ за утвр ђи ва ње 
нај ни же ци је не ра да за IV квар тал 2008. 
го ди не, раз ма тра на је и Ин фор ма ци ја о 
ис пла ти зим ни це за по сле ни ма за 2008. 
го ди ну, те низ пи та ња ве за но за уло гу 
Син ди ка та и од нос ове ор га ни за ци је пре-
ма ви тал ним пи та њи ма за по сле них, као и 
од но са по сло вод ства пре ма Син ди ка ту.

Ин фор ми шу ћи о пре го во ри ма по сло-
вод ства и пред став ни ка Син ди кал не ор-
га ни за ци је за утвр ђи ва ње нај ни же ци је-
не ра да за че твр ти квар тал 2008. го ди не, 
Сло бо дан Кри во ка пић је, пре ма за пи-
сни ку са ове сјед ни це, ис та као да син ди-
кал ни пред став ни ци ни у овим пре го во-
ри ма са дру гом стра ном ни је су успје ли да 
до го во ре по ве ћа ње нај ни же ци је не ра да, 
ко ја би би ла ускла ђе на са ин фла ци јом, а 
ин фор ма ци ју о пре го во ри ма без ре зул та-
та до пу ни ли су и оста ли чла но ви пре го-
ва рач ког ти ма Син ди ка та ЕПЦГ, на кон 
че га је Из вр шни од бор, уз је дан уз др жа ни 
глас, до нио од го ва ра ју ће за кључ ке. 

У за кључ ци ма се, по ред оста лог, од 
из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ зах ти је ва 
да у нај кра ћем ро ку пот пи ше Спо ра зум 
за ускла ђи ва ње пла та са ин фла ци јом за 
2008. го ди ну по зва нич ним ста тич ким по-
да ци ма Мон ста та са де цем бар ском за ра-
дом за по сле них, с тим што ће Из вр шни 
од бор Син ди кал не ор га ни за ци је, уко ли ко 
из вр шни ди рек тор не пот пи ше на ве де ни 
спо ра зум, ка ко се на во ди у за пи сни ку, по-
кре ну ти ко лек тив ни рад ни спор по За ко-
ну о мир ном рје ша ва њу спо ро ва, и у том 
слу ча ју тра жи ти од по сло дав ца квар тал но 
ускла ђи ва ње тро шко ва жи во та по од ред-
ба ма Ко лек тив ног уго во ра и ре тро ак тив-
ну ис пла ту раз ли ке за ра да за по сле них.

А у слу ча ју да над ле жно ми ни стар-
ство још ни је фор ми ра ло Аген ци ју за 
мир но рје ша ва ње спо ро ва, Из вр шни од-
бор ће до ни је ти по кре ну ти суд ски по сту-
пак за рје ша ва ње на ста лог спо ра на осно-

ву при ку пље ног ми шље ња из ба зе.
Из вр шни од бор је сто га оба ве зао Рад-

ну гру пу (ко ју, по ред Сло бо да на Кри во-
ка пи ћа, са чи ња ва ју: Дра ган Ба ћо вић, 
Бла жо Бр ку љан, Бе шир Ка је вић, Јо-
ван Ра до ше вић и Ра до ман Бла го је вић) 
да, на кон де таљ ног ин фор ми са ња син ди-
кал них по дру жни ца о свим до са да шњим 

ак тив но сти ма, под не се из вје штај Из вр-
шном одо ру о ми шље њу члан ства ра ди 
пред у зи ма ња да љих по те за и на чи на син-

ди кал ног ра да.
Што се ти че пи та ња ис пла те зим ни-

це, Из вр шни од бор је, ма да је пред сјед-
ник Син ди кал не ор га низ ци је са оп штио 
да има обе ћа ње из вр шног ди рек то ра да 
ће зим ни ца за 2008. би ти ис пла ће на у де-
цем бру, од лу чио да се из вр шном ди рек-
то ру упу ти за хтјев за до ста вља ње од лу ке 
о ис пла ти зим ни це за те ку ћу го ди ну са 
ро ко ви ма ис пла те.

По ред на ве де ног, Син ди кат је од из вр-
шног ди рек то ра за тра жио да се уста ље на 
прак са на бав ка но во го ди шњих па ке ти ћа 
за дје цу за по сле них ко ја су мла ђа од 15 
го ди на не пре ки да, ка ко би се овим ма-

ли ша ни ма уљеп ша ли пред сто је ћи пра-
зни ци.

С об зи ром да је за рад Син ди кал не ор-
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За хтје ви по сло вод ствуЗа хтје ви по сло вод ству
По ред по ве ћа ња нај ни же ци је не ра да и ње ног ускла ђи ва ња са ин-

фла ци јом у 2008. го ди ни и ис пла те зим ни це, за тра же но бо ље ин фор-
ми са ње Син ди ка та са сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра и Ко ле ги ју ма из вр-
шног ди рек то ра ЕПЦГ

СИНДИКАТ

С об зи ром да су за хтје ви Син ди кал не 
ор га ни за ци је ЕПЦГ оста ли без од-

го во ра, а по на ша њем по сло дав ца, ка ко 
сто ји у Ур ген ци ји ко ју је 17. де цем бра 
упу тио пред сјед ник Син ди ка та Сло бо-
дан Кри во ка пић, бло ки ран и оне мо гу-
ћен рад ове рад нич ке асо ци ја ци је, од 
из вр шног ди рек то ра Ком па ни је Ран ка 
Во ји но ви ћа ур гент но су за тра же ни од-
го во ри на за хтје ве за: ис пла ту зим ни це, 
пот пи си ва ње спо ра зу ма за ускла ђи ва-
ње са ин фла ци јом за 2008. го ди ну, за-
шти ту стан дар да за по сле них и на бав ку 
но во го ди шњих па ке ти ћа за дје цу за-
по сле них. Исто вре ме но се зах ти је ва да 
се Син ди ка ту до ста ве би ље шке 1 и 2 са 
одр жа них са ста на ка пре го ва рач ких ти-
мо ва, а да до ста вља ње ма те ри ја ла са 
сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра, за пи сни ка 
са тих сјед ни ца и би ље шки са Ко ор ди на-
ци је из вр шног ди рек то ра бу де ре дов но.

У свом од го во ру од 23. де цем бра из-
вр шни ди рек тор Дру штва Ран ко Во ји но-
вић је оба ви је стио Син ди кат о од лу ци 
да се за по сле ним у Елек тро при вре ди 
ис пла ти зим ни ца у ви си ни и на на чин 
про пи сан Ко лек тив ним уго во ром, чим 
се при ку пе од го ва ра ју ћа сред ства, нај-
вје ро ват ни је до кра ја го ди не.

С об зи ром на са да шњу фи нан сиј ску 
си ту а ци ју, не по сто је усло ви за по ве ћа-
ње ци је не ра да, због че га спо ра зум на 
по след њим пре го во ри ма ни је по стиг-
нут. То не зна чи да ће тре нут на ло ша 
фи нан сиј ска си ту а ци ја би ти трај на и да 
убу ду ће мо жда не ће омо гу ћи ти да ци је-

на ра да бу де ве ћа, по ру чио је ди рек тор 
Во ји но вић ис ти чу ћи спрем ност да се, у 
скла ду са Ко лек тив ним уго во ром, и да-
ље у квар тал ним пе ри о ди ма пре го ва ра, 
не гу бе ћи на ду да ће се фи нан сиј ска си-
ту а ци ја про ми јен ти и омо гу ћи ти да се 
по стиг не од го ва ра ју ћи спо ра зум.

Исто та ко, не мо же се иза ћи у су срет 
за хтје ву Син ди кал не ор га ни за ци је да 
се сва ком за по сле ном ис пла ти по 200 €, 
има ју ћи у ви ду да би ње го ва ре а ли за ци-
ја, ка ко се на во ди у од го во ру, зах ти је ва ла 
ве ли ка фи нан сиј ска сред ства ко је у овом 
тре нут ку Дру штву не мо же из дво ји ти.

Ме ђу тим, удо во ље но је за хтје ву за 
на бав ку па ке ти ћа за дје цу за по сле них 
јер ће Елек тро при вре да и ове го ди не 
би ти у мо гућ но сти да обез би је ди но во-
го ди шње по кло не ма ли ша ни ма.

По сло вод ство ће Син ди кал ној ор га-
ни за ци ји до ста вља ти све ма те ри ја ле са 
сјед ни ца над ле жних ор га на по сло дав ца 
ко ји се од но се на пи та ња ве за на за еко-
ном ски исо ци јал ни по ло жај за по сле них, 
као и оста ла пи та ња на ве де на у чла ну 
158, став 2, За ко на о ра ду, укљу чу ју ћи 
за пи сни ке и би ље шке са сјед ни ца Од бо-
ра ди рек то ра и Ко ор ди на ци је из вр шног 
ди рек то ра. Пред став ни ци ма Син ди ка та 
та ко ђе ће, уз до ста вљен днев ни ред, би-
ти омо гу ће но да, по њи хо вом за хтје ву, 
уче ству ју у рас пра ви на са стан ци ма над-
ле жних ор га на на ко ји ма се раз ма тра ју 
пред ло зи и ини ци ја ти ве по сло дав ца о 
на ве де ним пи та њи ма, ис та као је на кра-
ју из вр шни ди рек тор ЕПЦГ.  

НО ВА ЦИ ЈЕ НА РА ДА ЧЕ КА БО ЉЕ ДА НЕ
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га ни за ци је по треб на пот пу на ин фор ми са-
ност од стра не по сло вод ства, од ор га на 
Дру штва је за тра же но до ста вља ње би ље-
шки са Ко ор ди на ци је из вр шног ди рек то-
ра, као и ма те ри ја ла за сјед ни це Од бо ра 
ди рек то ра и за пи сни ка са тих сјед ни ца. 
Исто вре ме но се тра жи да се пред став ни-
ци ма Син ди ка та омо гу ћи при су ство сјед-
ни ца ма ка да се на по ме ну том ор га ну рје-
ша ва ју пи та ња од зна ча ја за за по сле не. 

Са овим за кључ ци ма је упо знат из вр-
шни ди рек тор ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић, 
од ко га је за тра же но да сво је ми шље ње 
до ста ви Син ди кал ној ор га ни за ци ји, али 
и да у ци љу за шти те стан дар да за по сле-
них, омо гу ћи ис пла ту нов ча них сред ста ва 
у из но су од 200 € по за по сле ном до кра ја 
те ку ће го ди не.

С об зи ром да је за шти та стан дар да 
за по сле них за Син ди кал ну ор га ни за ци ју 
оба ве зу ју ћа, Сло бо дан Кри во ка пић на-
во ди и по зна те раз ло ге ко ји су ини ци ра ли 
ове за хтје ве. 

„Раст ци је на на ма ло, знат но по ску-
пље ње ег зи стен ци јал них по тре ба и раст 
тро шко ва жи во та озбиљ но су угро зи ли 
ма те ри јал но ста ње за по сле них, а из нос 
нај ни же ци је не ра да још ми ру је. При 
том, уоп ште ни је ува жа ван стал ни за хтјев 
Син ди ка та за ускла ђи ва ње са ин фла ци јом 
за 2008. го ди ну, због че га не за до вољ ство 
за по сле них ра сте из дан у дан“, сма тра 
Из вр шни од бор, до да ју ћи да, по што еко-
ном ски по ка за те љи у Из вје шта ју о по-
сло ва њу ЕПЦГ за пе ри од ја ну ар – јун и 
ја ну ар – сеп тем бар 2008. по ка зу ју да је 
Елек тро при вре да до бро по сло ва ла,  не-
ма раз ло га да се за бо ра ве ни за по сле ни 
Ком па ни је, па кон ста ту је да су сви ар гу-
мен ти на стра ни Син ди кал не ор ган за ци је 
и да су се сте кли усло ви да се за по сле ни 
сти му ли шу и да им се за шти ти жи вот ни 
стан дард, за кљу че но је  у до пи су из вр-
шном ди рек то ру ЕПЦГ, ко ји је пот пи сао 
Сло бо дан Кри во ка пић, пред сјед ник Син-
ди кал не ор га ни за ци је.

У ве зи са од ре ђе ним из ја ва ма о те ку ћим 
де ша ва њи ма у Дру штву, као и по је ди ним на-
ја ва ма тех но ло шког ви шка и уло зи Син ди ка-
та у то ме, до не се на је од лу ка да се за по сле-
ни ма у Елек тро при вре ди упу ти са оп ште ње 
са по ја шње њи ма пра ва и уло ге Син ди ка та 
у ак тив но сти ма ко ја прет хо де евен ту ал ном 
про гла ше њу тех но ло шког ви шка.

Из вр шни од бор сма тра да се за по сле-
ни ма не тре ба обра ћа ти пре ко ме ди ја, већ 
пу тем ин тер ног ин фор ми са ња и по сред-
ством по вје ре ни ка син ди кал них по дру-
жни ца ко ји ће и са овим са оп ште њем бла-
го вре ме но упо зна ти за по сле не. 

И.З.

К а да су у пи та њу ху ма ни-
тар не ак ци је, Клуб до бро-

вољ них да ва ла ца кр ви ЕПЦГ 
је дан је од нај ак тив ни јих у ор-
га ни за ци ји Цр ве ног кр ста Цр не 
Го ре, у чи јем окви ру и дје лу је.

По ри је чи ма Мр ке Мр ки-
ћа, пред сјед ни ка Скуп шти не 
овог ху ма ни тар ног удру же ња, 
јед ног од нај мла ђих у Ник ши-
ћу, Клуб је од сво га осни ва ња 
у мар ту 2007. го ди не ра дио на 
оку пља њу до бро вољ них да ва-
ла ца кр ви, ка ко рад ни ка Елек тро при вре де, 
та ко и дру гих гра ђа на Цр не Го ре. У том ци-
љу фор ми ра не су по дру жни це у Плу жи на-
ма, Под го ри ци и Пље вљи ма, 
на чи јем че лу су Ра до ман Бла-
го је вић, Ве се лин ка – Ко ка Во-
ји но вић и Рат ко Пу шо њић.

Да под сје ти мо, Клуб је у 
мар ту и сеп тем бру 2008. го-
ди не ор га ни зо вао дви је ак ци-
је до бро вољ ног да ва ња кр ви. 
У сеп тем бар ској ак ци ји ко ја 
је ор га ни зо ва на по во дом Да на 
осло бо ђе ња Ник ши ћа уче ство-
ва ли су сви клу бо ви до бро вољ-
них да ва ла ца кр ви ко ји по сто је 
у овом гра ду. По дру жни це сво је ак ци је ор-
га ни зу ју у гра до ви ма у ко ји ма су фор ми ра не 
(Плу жи на ма, Под го ри ци и Пље вљи ма).

Клуб има, ка ко на гла ша ва наш са го-
ворнк, из у зет ну са рад њу са Цр ве ним кр-
стом, тран сфу зи ја ма кр ви и дру гим клу бо-
ви ма ко јих, при мје ра ра ди, са мо у гра ду под 
Тре бје сом има осам. По ред сво јих ре дов них 
ак ци ја, Клуб узи ма уче шће у ак ци ја ма и ме-

мо ри ја ли ма дру гих клу бо ва.
С об зи ром да је у овој го ди-

ни Цр ве ни крст до ди је лио при-
зна ња до бро вољ ним да ва о ци ма 
дра го цје не теч но сти за 5, 10 и 20 
да ва ња, Клуб је сво јим чла но ви-
ма са истим бро јем да ва ња обез-
би је дио ис пра ве о осло ба ђа њу 
од уче шћа у тро шко ви ма ли је че-
ња. Чла но ви Клу ба су уче ство-
ва ли на се ми на ри ма у Су то мо ру, 
ко је је ор га ни зо вао Цр ве ни крст 
за до бро вољ не да ва о це.

Што се ти че пла но ва, у на ред ном пе ри о ду 
Клуб ће ор га ни зо ва ти по дру жни це у гра до ви-
ма у ко ји ма по сто је дје ло ви ЕПЦГ ко је ће оку-

пи ти до бро вољ не да ва о це у тим сре ди на ма.
Уз че стит ку за на сту па ју ћу Но ву 2009. 

го ди ну, Мр ка Мр кић је до бро вољ не да ва о-
це кр ви, пра ве и не се бич не ху ма ни сте, овим 
пу тем, по звао да узму ак тив но уче шће у ра-
ду Клу ба и да се ан га жу ју не са мо у про мо-
ци ји да ва ла штва кр ви у не по сред ној и рад-
ној сре ди ни, не го и у при до би ја њу но вих 
да ва ла ца жи во твор не теч но сти.              И.З.

У Ри сну је 9. но-
вем бра, по сли је 

те шке бо ле сти, у сво јој 
61. го ди ни, умро Сте ван 
Ко ко то вић, пен зи о нер 
ЕПЦГ и ду го го ди шњи 
ди рек тор Елек тро ди-
стри бу ци је Ко тор.

Сте ван Ко ко то вић 
ро ђен је 3. ав гу ста 1947. 
го ди не у Ри сну, гдје је за вр шио основ ну шко-
лу, а гим на зи ју у Ко то ру. По сли је све га три и 
по го ди не сту ди ја на Еко ном ском фа кул те ту 
у Са ра је ву, гдје је ди пло ми рао 1970. го ди не 
са од лич ном оцје ном, као млад струч њак 
вра ћа се у сво ју Бо ку.

Рад ну ка ри је ру је за по чео као ди пло-
ми ра ни еко но ми ста у Фа бри ци кон фек ци је 
„Ја дран“ у Пе ра сту, ода кле убр зо пре ла зи у 
Елек тро ди стри бу ци ју Ко тор на мје сто ше-
фа пла на и ана ли зе. Бу ду ћи да се вр ло бр зо 
на мет нуо сво јим рад ним и људ ским ква ли-
те ти ма, као и дру штве но-по ли тич ким ан га-
жма ном, иза бран је за ди рек то ра ЕД Ко тор, 
на чи јем че лу је остао ви ше од 25 го ди на.

Опра шта ју ћи се, у име ЕПЦГ Цр не Го ре, 
од свог при ја те ља и бли ског са рад ни ка, ка ко 

у Елек тро при вре ди, та ко и МЗ Ри сан, Дра-
ган Ог ње но вић, шеф Снаб ди је ва ња Ко тор 
је, из ме ђу оста лог ка зао да је Сте ван  сво је 
по сло ве оба вљао ве о ма успје шно у вре ме ну 
ка да су се у Бо ки гра ди ли елек тро е нер гет ски 
објек ти. Не се бич но је по ма гао у ор га ни зо-
ва њу но вих ди стри бу ци ја у бо ко ко тор ским 
оп шти на ма Ти ват и Хер цег Но ви. У сво јој 
лич но сти Сте ван је об је ди нио ква ли те те до-
брог ру ко во ди о ца, струч ња ка и дру штве но-
по ли тич ког рад ни ка. Као ху ма ни ста по ма гао 
је лич но или по сред но сва ко ме ко је за ку цао 
на ње го ва вра та. Те шко је на ћи ри је чи да се 
опи ше ње гов по ште ни и пле ме ни ти ка рак-
тер. Чак и у те шкој и не у мо љи вој бо ле сти 
био је ус пра ван и до сто јан ствен. Са сва ким 
ко је до шао да га оби ђе имао је сна ге за нор-
ма лан и љу ба зан раз го вор,

Сте ван Ко ко то вић је са хра њен 10. но-
вем бра у про дич ној гроб ни ци на гро бљу у 
се лу Кнеж Лаз код Ри сна.

И.З. 

IN ME MO RI AM

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

Ши ре ње ор га ни за ци је и дје ло ва ња

Мрка Мркић

СТЕВАН 
КОКОТОВИЋ
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К ад је у питању енер гет ски сек тор, Цр на 
Го ра се на ла зи пред зна чај ним и од го вор-

ним за дат ком и иза зо ви ма, а то је спро во ђе ње 
Ак ци о ног пла на „Стра те ги је раз во ја енер ге-
ти ке Цр не Го ре до 2025.г.“, чи ји је основ ни 
циљ да де фи ни ше стра те шке ме ха ни зме ко ји 
ће у до ме ну енер ге ти ке обез би је ди ти ис пу-
ње ње кључ них ци ље ва одр жи вог раз во ја и 
ја сну осно ву за њи хо во ре ал но оства ре ње. То 
је пред у зи ма ње кон крет них ко ра ка у ци љу рје-
ша ва ња јед ног ве о ма ва жног и ви тал ног ду го-
трај ног про бле ма др жа ве Цр не Го ре. Ри јеч је 
о ели ми ни са њу ве ли ког де фи ци та елек трич не 
енер ги је. То је у пр вом ре ду из град ња енер гет-
ских ка па ци те та, ко ји тре ба ду го роч но да ри-
је ше из ра зи то ви со ку уво зну за ви сност елек-
трич не енер ги је.

Исто та ко у ак ци о ним пла но ви ма енер гет-
ске Стра те ги је у ци љу одр жа ва ња ви со ког ни-
воа по гон ске спрем но сти, рас по ло жи во сти и 

ефи ка сно сти по сто је ћих елек тро е нер гет ских 
обје ка та пред ви ђе на је њи хо ва ре ви та ли за ци-
ја, мо дер ни за ци ја и оп ти ми за ци ја. 

То су круп ни и не та ко ла ко оствар љи ви 
по ду хва ти (про јек ти) скоп ча ни са мно гим 
про бле ми ма.

Осим при је ко по треб не про из вод ње елек-
трич не енер ги је за ели ми ни са ње енер гет ског 
де фи ци та, у елек тро е нер гет ском си сте му Цр не 
Го ре све ви ше ра сте по тре ба за по кри ва њем вр-
шног оп те ре ће ња.

ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИ СИ СТЕМ ЦР НЕ ГО РЕ 
УСКО РО БЕЗ РЕ ЗЕР ВЕ СНА ГЕ

П ла ни ра ње сва ког елек тро е нер гет ског 
си сте ма једне земље је ак тив ност ко-

ја се од но си на из ра ду стратешких пла но ва 
раз во ја, про јек то ва ње и из град њу си сте ма и 
ње го вих еле ме на та, ко ји ће за до во ља ва ти од-
ре ђе не прет по ста вље не бу ду ће по тре бе.

Упра вља ње елек тро е нер гет ским си сте-
мом једне зе мље је 
ве о ма ком плек сно. 

Екс  пло  а  та  ци  ј а 
елек тро е нер гет ских 
си сте ма је ак тив ност, 
чи ји је циљ да се при-
мје ном тех но-еко-
ном ских ме то да на 
нај бо љи мо гу ћи на-
чин ис ко ри сте по сто-
је ћи, већ из гра ђе ни 
елек тро  е  нер  гет  ски 
објек ти и си стем. 

Као што је по-
зна то, Елек тро е нер-
гет ски си стем Цр не 
Го ре рас по ла же са 
про из вод ним по стро-
је њи ма: ХЕ „Пе ру-

ћи ца“, ХЕ“Пи ва“, ТЕ 
„Пље вља I“ и 7 МХЕ, 
ко ји има ју укуп ну ин-
ста ли са ну сна гу 866 
МW. То ће у до глед но 
ври је ме би ти не до-
вољ но за по кри ва ње 
на ра сту ју ћег вр шног 
оп те ре ће ња, од но сно 

елек тро е нер гет ски си стем Цр не Го ре не ће 
рас по ла га ти са ве о ма нео п ход ном и ва жном 
ре зер вом (ре гу ла ци о на, ро ти ра ју ћа, хлад на 
-ре зер ва у при прав но сти) у сна зи.

На и ме, пре ма „Стра те ги ји раз во ја енер-
ге ти ке Ре пу бли ке Цр не Го ре до 2025.год.“ 
у 2008.год. мак си мал но вр шно оп те ре ће ње 
из но си ло је 791,0 МW, а ми ни мал но 380,0 
МW, док би 2015.год. мак си мал но вр шно 
оп те ре ће ње (868,3 МW) пре ма ши ва ло 
укуп ну ин ста ли са ну сна гу (866 МW). У пе-
ри о ду 2005 – 2025. го ди не прет по ста вље-
ни про сјеч ни го ди шњи по раст по тро шње 
ЕЕ из но си 1,33%, док про сјеч ни го ди шњи 
по раст вр шног оп те ре ће ња у си сте му из но-
си 1,51%. У 2025.год., пре ма Стра те ги ји, 

мак  си  мал  но 
вр шно оп те-
ре ће ње би из-
но си ло 1.015, 
8 МW. Ме ђу-

тим, пре ма не ким пред ви ђа њи ма и прог-
но за ма до по рав на ња вр шног оп тре ће ња 
са укуп ном рас по ло жи вом сна гом ће до ћи 
знат но ра ни је. То зна чи да ће се елек тро е-
нер гет ски си стем су о чи ти са си ту а ци јом да 
не ће има ти ре зер ве у сна зи, ко ја је ва жна за 
одр жа ва ње по у зда ног ра да елек тро е нер гет-
ског си сте ма (ЕЕС).

У овом тре нут ку, по ста вља се пи та ње, да 
ли по сто је по тен ци јал не мо гућ но сти за бла-
го вре ме но обез бје ђе ње зна чај не ко ли чи не 
ре зер ве у сна зи код по сто је ћих енер гет ских 
по стро је ња, да би се елек тро е нер гет ски си-
стем на ври је ме са чу вао од не по вољ не и не-
по жељ не си ту а ци је, да оста не без ре зер ве 
сна ге. Шта тре ба пред у зе ти да је са тех нич ког 
аспек та мо гу ће (из во дљи во), са енер гет ског 
и еко ном ског оправ да но, а да то бу де нај цје-
лис ход ни је, нај дје ло твор ни је и да се из ве де у 
нај кра ћем ро ку?

Од го вор на ово пи та ње, по сли је све о бу-
хват не и ис црп не ана ли зе ста ња по сто је ћих 
елек тра на, тре ба по тра жи ти у окви ру мо гућ-
но сти по ве ћа ња сна ге по сто је ће ХЕ „Пи ва1“. 
С тим у ве зи ово је по слу жи ло као глав ни раз-

ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈА ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКОГ КО РИ ШЋЕ ЊА СЛИВ НОГ ПОД РУЧ ЈА РИ ЈЕ КЕ ПИ ВЕ

Реално остварљиви Реално остварљиви 
пројектипројекти

НАУЧНО -
СТРУЧНИ ПРИЛОГ

ад је у питању енер гет ски сек тор, Цр на 

ја се 
раз во
ње го в
ре ђе н

У

"Perfi ce coeptum, qui bene fi nit,
victor habetur"

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СЛИВ НОГ 
ПОД РУЧ ЈА РИ ЈЕ КЕ ПИ ВЕ

С лив ри је ке Пи ве у хи дро ло шком по гле ду мо же се сма-
тра ти да се оквир но кре ће око 1784 км2, од ко јих се око 

1731 км2 на ла зи у Цр ној Го ри, док се око 53 км2 на ла зи на 
под руч ју Ре пу бли ке Срп ске. Слив Пи ве је до ста из ду жен и 
пред ста вља јед но од вод ни јих под руч ја на овом про сто ру, 
са про сјеч ним па да ви на ма од око 1960 мм (за слив до ушћа 
Пи ве, за пе ри од 1931 – 1965) са про сјеч ним спе ци фич ним 
оти ца ји ма од око 43 л/с км2, ко је се у не ким дје ло ви ма сли ва 
пе ње и на пре ко 70 л/с км2. Нај но ви је би лан сне ана ли зе (ВО 
Цр не Го ре) да ју ври јед ност про сјеч ног про то ка на са став ни-
ци са Та ром, код Шће пан По ља 74,9 м3/с. Пре ма ВО ЦГ енер-
гет ски по тен ци јал ко јим рас по ла же ри је ка Пи ва је: ра спо ло-
жи ва сна га 155 МW и рас по ло жи ва енер ги ја 1361 GWh/год.

Мирослав Перовић

Аутор: Мирослав Перовић



34

лог да се раз мо три цје ло ви то хи дро е нер гет ско 
ко ри шће ње слив ног под руч ја ри је ке Пи ве.

КОН ЦЕП ЦИ ЈА ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКОГ 
КО РИ ШЋЕ ЊА СЛИВ НОГ ПОД РУЧ ЈА 

РИ ЈЕ КЕ ПИ ВЕ

Х и дро е нер гет ско рје ше ње ри је ке Пи ве је 
до са да де тер ми ни са но са мо елек тра-

ном ХЕ „Пи ва“ (у овом ре фе ра ту ће због лак-
шег пра ће ња то ка из не се не кон цеп ци је би ти 
озна че на са ХЕ „Пи ва 1“).

По ла зе ћи од те чи ње ни це, за тим од ствар-
них по тре ба елек тро е нер гет ског си сте ма, као 
и од си ту а ци је ве за но за (не)ре а ли за ци ју ХЕ 
„Бук Би је ла“ (ви со ка), пред ло же на кон цеп-
ци ја по ве ћа ног сте пе на хи дро е нер гет ског 
ко ри шће ња рас по ло жи вих во да слив ног под-
руч ја ри је ке Пи ве за про из вод њу елек трич не 
енер ги је, за сно ва на је на основ ном на че лу да 
се те во де мак си мал но, ра ци о нал но, оп ти мал-
но, ефи ка сно и еко ном ски оправ да но ко ри сте. 
Кон цепт хи дро е нер гет ског ко ри шће ња сли ва 
ри је ке Пи ве, као ре зул тат ана ли зе и ре ал них 
(уте ме ље них) са гле да ва ња, об у хва тао би : ХЕ 
„Ко мар ни ца, ХЕ“Пи ва1“ и РХЕ „Пи ва2“, 
и ХЕ „Кру ше во“, као кон сти ту ив них (ин те-
грал них) еле ме на та јед не ло гич но за о кру же не 
про из вод но-тех но ло шки енер гет ски не дје љи-
ве цје ли не, ко ји ће цје ло ви то и мак си мал но 
ко ри сти ти хи дро е нер гет ски по тен ци јал по-
ме ну тог сли ва, ге не ри шу ћи ви со ко ври јед ну 
вр шну елек трич ну енер ги ју.

ХЕ „КО МАР НИ ЦА“

Р и је ка Ко мар ни ца, као при то ка ри је ке Пи-
ве, рас по ла же са зна чај ним хи дро е нер-

гет ским по тен ци ја лом. Из град њом ХЕ „Пи-

ва1“ са ко том нор мал ног успо ра 675 м.н.м., 
ис ко ри шћен је дио хи дро е нер гет ског по тен-
ци ја ла Ко мар ни це, као глав не при то ке ри је-
ке Пи ве. Ис ко ри шћа ва ње хи дро е нер гет ског 
по тен ци ја ла ри је ке Ко мар ни це раз ма тра но је 
кроз Сту ди ју ал тер на тив них рје ше ња про фи-
ла бра не за ода бра ну ло ка ци ју. 

Ло ка ци ја про фи ла бра не ХЕ „Ко мар ни ца“ 
је у про фи лу Лон ци, ко ји је уда љен око 45 км 

уз вод но од ХЕ „Пи ва1“. 
Пред ви ђе на је 176 м ви со ка 

бе тон ска луч на бра на са 177 м 
ду гом кру ном, ко ја ће ство ри ти 
че о ну аку му ла ци ју са 260 мил. 
м3 укуп не за пре ми не и 160 мил. 
м3 ко ри сне за пре ми не, ко ја би 
по бољ ша ла иона ко из ван ред ну 
ре гу ла ци о ну и вр шну уло гу ХЕ 
„Пи ва1“. С тим у ве зи ова аку-
му ла ци ја би ра ди ла спрег ну то 
са аку му ла ци ја ма „Пи ва1“ и 
„Кру ше во“, ко је би мо гле да 

ра де у не што по вољ ни јим енер гет ским и во-
до при вред ним ре жи ми ма. То зна чи да би ова 
елек тра на ра ди ла за јед но са ХЕ „Пи ва1“, РХЕ 
„Пи ва 2“ и ХЕ „Кру ше во“ као је дан си стем.

Ко та нор мал ног успо ра аку му ла ци је је 818 
м.н.м., не то пад 153,4 м, ин ста ли са ни про ток 
130 м3/с, ин ста ли са на сна га Фран цис тур би на 
2×84 МW, и про сјеч на го ди шња про из вод ња 
елек трич не енер ги је 231,8 GWh, ко ја ће се у 
цје ло сти ко ри сти ти за по кри ва ње вр шних оп-

те ре ће ња.
Ве ли чи на ин ста ли са ног про ти ца-

ја – сна ге од ре ђе на је са гле да ва њем 
пер спек тив них по тре ба нај вје ро ват-
ни јег елек тро е нер гет ског си сте ма 
ко ји тра жи ве ли ке сна ге вр шне енер-
ги је.

Ве ли чи на из град ње ХЕ „Ко мар-
ни ца“, т.ј. од нос ин ста ли са ног про-
то ка пре ма сред њем про ти ца ју је 
130/21,6= 6,0. Овај од нос је иза бран 
ува жа ва ју ћи тренд по ви ше ња ове 
на ве де не ве ли чи не на по стро је њи ма 
слич них ка рак те ри сти ка.

Пи та ње ве ли чи не сна ге по стро-
је ња још оста је отво ре но, и тач но ће 
се мо ћи од ре ди ти тек оп ти ми за ци јом, 

од но сно да љим ра дом на енер гет ској сту ди ји 
укла па ња хи дро е лек тра не у ре ал ни елек тро е-
нер гет ски си стем.

Тре ба ис та ћи да, уко ли ко де таљ не ана ли-
зе по ка жу да је РХЕ „Пи ва 2“ (о којој ће бити 
више ријечи у наставку) не из во дљи ва, он да је 
по треб но раз мо три ти мо гућ ност, ко ја по сто ји, 
да се ХЕ „Ко мар ни ца“ из ве де (по што је још 
у фа зи про јек то ва ња) у пот пу но сти или дје-
ли мич но као ре вер зи бил на хи дро е лек тра на 
(РХЕ „Ко мар ни ца“).

Из град ња ХЕ „Ко мар ни ца“ је укљу че на 
у про стор не и во до при вред не пла но ве Цр не 
Го ре, па та ко не по сто је пре пре ке за ње ну ре-
а ли за ци ју. 

Про је кат ХЕ „Ко мар ни ца“ је са др жан 
у Ак ци о ном пла ну 2008 - 2012. г. Стра-
те ги ја раз во ја енер ге ти ке Цр не Го ре до 
2025. го ди не.

ХЕ „ПИ ВА1“ – МО ГУЋ НОСТ 
ЗА ПО ВЕ ЋА ЊЕ СНА ГЕ

Х и дро е лек тра на „Пи ва1“ , ко ја је ушла 
у по гон 1976.год., је аку му ла ци о но 

при бран ско по стро је ње са ре ла тив но крат-

ким до во дом и под зем ном ма шин ском згра-
дом у ли је вом бо ку ка њо на ри је ке Пи ве низ-
вод но од бра не.

Основ не тех нич ке ка рак те ри сти ке ХЕ 
„Пи ва1“ су сли је де ће:

Ви си на бра не  h = 220 м
Укуп на за пре ми на аку му л.   V = 880 x 106

Ко ри сна за пре ми. аку му л.     V = 790 x 106

Ин ста ли са на сна га 3 x 120 МW
Но ми нал на сна га 342 МW
Сред ња го д. про из в. 860 GWh
Тре ба ис та ћи да је елек тра на ХЕ „Пи ва1“ 

би ла у по чет ној фа зи про јек то ва ња пред ви-
ђе на као снаб дје вач Ком би на та алу ми ни ју ма 
у Ти то гра ду (Под го ри ца) елек трич ном енер-
ги јом и као та ква ин ста ли са на вр ло ни ско. 
Пред ви ђе но је би ло угра ђи ва ње два агре га та 
ин ста ли са не сна ге по 120 МW (укуп но да кле 
240 МW). Већ у фа зи да ље раз ра де про јек та и 
из во ђе ња при прем них ра до ва на гра ди ли шту 
(го ди не 1967) про јек тант је ука зао на ну жност 
по ве ћа ња ин ста ли са не сна ге с об зи ром на по-
тре бе си сте ма и ка рак тер елек тра не (при бран-
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ске елек тра на са се зон ским аку му ла ци о ним 
ба зе ном). Као што је по зна то, ХЕ „Пи ва1“ се 
из гра ди ла са 3 агре га та укуп не ин ста ли са не 
сна ге 3 x 120 = 360 МW и ин ста ли са ног про-
ти ца ја 3 x 80 = 240 м3/сек. 

ВЕ ЛИ ЧИ НА ИЗ ГРАД ЊЕ ХЕ „ПИ ВА 1“

П ри је не го се бу де из ло жи ла мо гућ ност 
по ве ћа ња сна ге ХЕ „Пи ва1“, тре ба пр-

во обра ти ти па жњу на „ве ли чи ну из град ње“ 
сва ке хи дро е лек тра не. На и ме, хи дро е лек тра-
не има ју јед ну ка рак те ри стич ну ве ли чи ну ко-
ја на не ки на чин до пу њу је по јам ин ста ли са не 
сна ге. То је од нос Qин/Qср, ко ји ука зу је на ве-
ли чи ну из град ње, при че му је:

Qин – ин ста ли с. про ток хи дро е лек тра не
Qср – је сред ња ври јед ност го ди шњег про-

то ка на мје сту из град ње ХЕ
Из бор оп ти мал не ве ли чи не из град ње не-

ке хи дро е лек тра не је сло жен по сао, ко ји мо-
ра об у хва ти ти сву ону про бле ма ти ку ко ју та 
елек тра на у по го ну мо ра за до во ља ва ти, а да 
се код то га ин ве сти ра ју ми ни мал на фи нан сиј-
ска сред ства.

Тре ба обра ти ти па жњу на ве ли чи ну из-
град ње, или фак тор ин ста ла ци је, ка ко се још 
зо ве, ХЕ „Пи ва1“ ко ји из но си:

Qин/Qср = 240/74,4 = 3,22
Од мах је уоч љи во, да с об зи ром на аку-

му ла ци о ни ка рак тер по стро је ња и ве ли чи ну 
ко ри сне за пре ми не аку му ла ци је (790 x 106м3) 
и по ве ћа ња по тре ба за сна гом у елек тро е нер-
гет ском си сте му, ве ли чи на из град ње ове хи-
дро е лек тра не или ви си на ин ста ла ци је је ма ла. 
Ту тре ба тра жи ти упо ри ште у по ве ћа њу сна ге 
ове елек тра не. 

Пра те ћи раз вој ви со ко ра зви је них енер гет-
ских си сте ма (Фран цу ска, Ита ли ја, Аустри ја, 
Швај цар ска) ви ди се, да су слич на по стро је ња 
из гра ђе на (од но сно да нас се до грађу ју ста ра 
по стро је ња) за ве ли чи ну из град ње 6 до 7, чак 
и ви ше. Да нас се ве ли чи на из град ње кре ће и 
до 10. 

Пре ма то ме, би ће не сум њи во по треб на, за 
са да, ба рем дво стру ка сна га од оне за ко ју је 
ХЕ „Пи ва1“ из гра ђе на, па би тре ба ло већ са-
да, с об зи ром на по тре бе елек тро е нер гет ског 
си сте ма, ство ри ти усло ве ко ји би омо гу ћи ли 
да се по ве ћа до пун ска сна га. 

С тим у ве зи, у ду ху ове ана ли зе (раз ма-
тра ња) тре ба ис та ћи да у про јек ту ХЕ „Ко-
мар ни ца“ ве ли чи на из град ње је до бро пред-
ви ђе на.

ДО ГРАД ЊА ХЕ „ПИ ВА1“ – ХЕ „ПИ ВА2“

С вјет ски енер гет ски тренд по сљед њих 
го ди на је усмје рен ка мо дер ни за ци ји и 

до ин ста ла ци ји ста рих хи дро е лек тра на. То су 
ло гич ни, а уства ри из ну ђе ни ко ра ци. На и ме, 
мно ге зе мље са бо га тим во де ним по тен ци ја-
лом мак си мал но ко ри сте хи дро по тен ци јал 
кроз сва из гра ђе на хи дро е нер гет ска по стро је-
ња, ко ја су би ла по тен ци јал но мо гу ћа. С об зи-
ром да су те хи дро е лек тра не већ ду же ври је ме 
у по го ну, са из ра же ни јим про бле ми ма у њи хо-
вом ра ду са тен ден ци јом ра ста, и да су ве ћи на 
од њих под-ди мен зи о ни са на, на пре дак на у ке 

и са вре ме на (но ва) тех но ло шка до стиг ну ћа 
у обла сти про јек то ва ња, из град ње и екс пло-
а та ци је енер гет ских по стро је ња, омо гу ћа ва ју 
пред у зи ма ње ни за ин тер вен ци ја, ка ко на по-
бољ ша њу и про ду же њу ви је ка (мо дер ни за ци-
ја), та ко и на до град њи тих хи дро е лек тра на, 
по ве ћа ва ју ћи и њи хо ву сна гу. С тим у ве зи, 
кад је у пи та њу до ин ста ла ци ја ста рих хи-
дро е лек тра на, енер гет ски стра те зи, пла не ри, 
ис тра жи ва чи, ин же ње ри про јек тан ти, ко ри-
сте сва ку, чак и ми ни мал ну по тен ци јал ну мо-
гућ ност за по ве ћа ње сна ге и про из вод ње тих 
по стро је ња, с об зи ром на све ве ће по тре бе за 
елек трич ном енер ги јом. А енер ги ја до би је на 

из хи дро е лек тра на се сма тра еко ло шки нај-
при хва тљи ви ја, и то ап со лут но при хва тљи ва. 

Ка да је ри јеч о ХЕ „Пи ва1“, ње на са да-
шња ин ста ли са ност је ис под мо гућ но сти тог 
пре град ног про фи ла и ис под по тре ба ЕЕС 
(елек тро е нер гет ског си сте ма) у на ред ним ета-
па ма ње го вог раз во ја. Због то га тре ба озбиљ-
но при сту пи ти раз ма тра њу тех нич ког рје ше-
ња, ко јим ће се знат но по ве ћа ти ин ста ли са на 
сна га овог по стро је ња, чи ме се оно до во ди у 
ста ње ко је ће не са мо од го во ри ти по тре ба ма 
си сте ма у са да шњем тре нут ку не го и убу ду ће. 
Из тог раз ло га би до шло до про мје не тех нич-
ко-енер гет ских пер фор ман си и рад них ка рак-
те ри сти ка елек тра не.

Ве ли чи на ко ри сне за пре ми не аку му ла ци-
је (790 x 106м3) свр ста ва овај обје кат у ве о ма 
по год не и упо тре бљи ве у обез бје ђе њу ди је ла 

хлад не ре зер ве у си сте му, на ро чи то у ври је ме 
»шпи ца« по тро шње.

Пре ма то ме, у ци љу по ве ћа ња ин ста ли-
са не сна ге ХЕ „Пи ва 1“ тре ба да се у окви ру 
по сто је ће елек тра не раз мо тре мо гућ но сти (и 
про сту ди ра ју мо гу ћа тех нич ка рје ше ња), од 
ко јих су не ке и про јект но раз ма тра не.

За мо гућ ност по ве ћа ња ин ста ли са не сна-
ге ХЕ „Пи ва1“ до са да је прет по ста вље но ви-
ше ва ри јан ти тех нич ких рје ше ња. На осно ву 
њи хо ве ана ли зе и са гле да ва ња, пре о вла ђу је 
тех нич ко рје ше ње, гдје би смје штај обје ка та 
за по ве ћа ње сна ге (до вод, ма шин ска згра да, 
од вод) био пред ви ђен у де сном бо ку бра не. 

Са та квим тех нич ким 
рје ше њем до шло би до 
по ве ћа ња ин ста ли са не 
сна ге, за сада (у овом 
тре нут ку) још за 360 
МW. 

Са пред ло же ним 
про ши ре њем ХЕ „Пи ва 
1“, по стро је ње ХЕ „Пи-
ва 1 и 2“ рас по ла га ло 
би ин ста ли са ном сна-
гом од укуп но 720 МW, 
што би га свр ста ва ло у 
зна чај но вр шно хи дро-
е нер гет ско по стро је ње 
са из ван ред ним ути ца-
јем на ЕЕС Цр не Го ре. 

Ин ста ли са ни про-
ти цај би се по ве ћао за 
још 240 м3/с, чи ме би 
се укуп ни ин ста ли са ни 
про ти цај ХЕ „Пи ва1 и 
2“ по ве ћао на 480 м3/с, 
што би да ва ло ве ли чи-
ну из град ње од Qин/Qср= 
6,4.То би од го ва ра ло 
по тре ба ма ЕЕС (елек-
тро е нер гет ског си сте-
ма) и при ли ка ма ко је 
вла да ју у ње му. Ме ђу-
тим, из град ња низ вод-
ног ком пен за ци о ног 
ба зе на је услов за по-
ве ћа ње ин ста ли са ног 
про ти ца ја ХЕ „Пи ва1“, 
о че му ће ка сни је би ти 
ри је чи.

Пре ма то ме, пред ло же ном до ин ста ла-
ци јом (до град њом) се до би ја вр шна сна га и 
енер ги ја, ко ја се по себ но вред ну је у елек тро е-
нер гет ском си сте му. Пре ли ми нар ном еко ном-
ском ана ли зом, уоча ва се из ван ре дан енер гет-
ско еко ном ски ква ли тет пред ло же ног по стро-
је ња ХЕ „Пи ва2“. 

Има ју ћи у ви ду све те чи ње ни це мо же се 
за кљу чи ти да је ХЕ „Пи ва 2“ је дан од при о ри-
тет них обје ка та за из град њу, с тим да по сто ји 
мо гућ ност да се сна га елек тра не ХЕ „Пи ва 1 
и 2“ по ве ћа и из над 720 МW (укуп ни ин ста ли-
са ни про ти цај ХЕ „Пи ва1 и 2“ би се по ве ћао 
на око 600 м3/с, а ве ли чи на из град ње би из но-
си ла Qин/Qм = 8,0) чи ју оправ да ност тре ба да 
по ка же енер гет ска сту ди ја.

Тре ба на гла си ти да у скло пу „Стра те ги је 
раз во ја енер ге ти ке Цр не Го ре до 2025.г.“- Ак-
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ци о ни план 2008 – 2012 г. пред ви ђе на је ак-
тив ност: По ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти 
по сто је ћих про из вод них обје ка та -Про је кат 
ре ви та ли за ци је ХЕ Пи ва, са ко јим ће се кроз 
ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју опре ме и 
обје ка та, по ве ћа ти ни во по гон ске спрем но-
сти, рас по ло жи во сти, по у зда но сти, си гур но-
сти у ра ду и по ве ћа ње укуп не сна ге агре га та, 
што су основ не прет по став ке ста бил ног снаб-
ди је ва ња елек трич ном енер ги јом. Што се ти-
че мо дер ни за ци је опре ме, у Сек то ру за раз вој 
и ин же ње ринг овог пред у зе ћа, одав но по сто ји 
ура ђен Про грам ак тив но сти, пре ма свјет ски 
по зна тој ЕПРИ ме то до ло ги ји, од стра не овог 
ауто ра.

Да кле, ово је по вољ на окол ност да се у 
скло пу по ме ну те ак тив но сти пре ду зму ко ра ци 
на по ве ћа њу знат не ко ли чи не ин ста ли са не сна-
ге елек тра не ХЕ „Пи ва 1“ кроз ње ну до град њу.

РЕ ВЕР ЗИБИЛНА 
ХЕ „ПИ ВА 2“- РХЕ „ПИ ВА 2“

Р е вер зи бил на хи дро е лек тра на или РХЕ 
је по се бан тип елек тра не ко ја омо гу ћа-

ва аку му ли са ње (днев но или се зон ско) во де, 
од но сно, ко ли чи на елек трич не енер ги је на 
на чин да се во де са ни жих ни воа пумп ним 
си сте мом по ди жу и аку му ли ра ју на ви шим 
ни во и ма. За по ди за ње во да на ве ће ви си не 
пумп ним си сте мом ко ри сти се јеф ти на ноћ на 
енер ги ја тер мо е лек тра на и ну кле а ра них елек-
тра на, а ко ја се на кнад но ко ри сти при ра ду у 
тур бин ском ре жи му, за по кри ва ње днев них 
вр шних оп те ре ће ња да њу ка да је елек трич-
на енер ги ја по треб на, ви ше ври јед на и знат но 
ску пља. Ти ме се вра ћа енер ги ја у си стем, на 
ра чун ноћ не јеф ти не енер ги је тер мо е лек тра на 
и ну кле ар них елек тра на, за ко је због па да оп-
те ре ће ња у елек тро е нер ге ском си сте му, ни је 
обез би је ђен пла сман. Ње на уло га је, ка ко ре-
гу ла ци о на, та ко и еко ном ска. 

Упра во из тих раз ло га у сви је ту се у по-

сљед ње ври је ме све ви ше гра де и ре вер зи бил-
не хи дро е лек тра не, ка ко би се по ве ћа ла по у-
зда ност елек тро е нер гет ског си сте ма.

Ко ли ко се ре вер зи бил ним елек тра на ма да-
је на зна ча ју, до вољ но го во ри по да так да су у 
2000.го ди ни САД има ле 19,5 GW ин ста ли са-
них у об ли ку ре вер зи бил них хидроелектрана 

(укупно 2,7% од укупне инсталисане снаге).
Европска унија је 1999.г. имала 32 GW 

инсталисане снаге у облику реверзибилних 
хидроелектрана од укупно 188 GW ин ста-
ли са не сна ге свих хидроелектрана у ширем 
смислу. То је 5,5% од укупног капацитета 
производње у EU.

Треба напоменути, да су мно ги при мје ри 
из прак се по ка за ли оправ да ност из град ње ре-
вер зи бил них елек тра на. 

У на шем окру же њу су већ из ве де не РХЕ 
Ча пљи на, Ба ји на Ба шта, Ве ле бит, Ле пе ни ца. 

До град њом ХЕ „Пи ва1“ ис ко ри сти ла би 
се по вољ на мо гућ ност да ХЕ „Пи ва2“ бу де 
ре вер зи бил на хи дро е лек тра на. За ову мо гућ-
ност по сто је по тен ци јал ни тех нич ки усло ви и 
оправ да ност. На и ме, ова кво рје ше ње је мо гу ће 
оства ри ти ако по сто ји низ вод но акумулација 
до вољ не ве ли чи не. Овај услов тре ба да ис пу-
ни аку му ла ци о ни ба зен бу ду ће ХЕ „Кру ше-
во“. По вољ на окол ност, ко ја је ве о ма бит на, 
је то што би се у ХЕ „Пи ва2“ ин ста ли са ле 
Фран цис тур би не, ко је кад су у питању ре вер-
зи бил не хи дро е лек тра не, мо гу да на из мје нич-
но ра де и као тур би на и као пум па. С тим у 
ве зи по ло жај Фран цис тур би на, у од но су на 
ко ту до ње во де ХЕ „Пи ва 2“, од но сно, ни во 
гор ње во де аку му ла ци је ХЕ „Кру ше во“, из ко-
је се пум па во да у гор њи аку му ла ци о ни ба зен 
ХЕ „Пи ва1 и 2“, мо рао би да бу де на та квој 
ко ти да за до во љи усло ве ра да ре вер зи бил не 
хидроелек тра не. Дру ги ва жан услов го во ри 
у при лог оства ре њу и оправ да но сти ин ста-
ли са но сти ова квог рје ше ња. На и ме, по што је 
пумп ни рад ре вер зи бил не хидроелек тра не за-
сно ван на по тро шњи ноћ не елек трич не енер-
ги је из тер мо е лек тра на, по сто је ћа ТЕ „Пље-
вља I“, као из глед на пла ни ра на из град ња ТЕ 
„Пље вља II“ (Ин ста ли са на сна га 1×225 МW, 
а про јек то ва на го ди шња про из вод ња енер ги је 
1.300 GWh) би ис пу ни ли и тај услов оправ-
да не ре а ли за ци је овог рје ше ња, од но сно РХЕ 
„Пи ва 2“.

Ти ме би се са РХЕ „Пи ва 2“ про-
из ве ла елек трич на енер ги ја за за до-
во ље ње вр шног оп те ре ће ња, да њу 
ка да је елек трич на енер ги ја по треб-
на и знат но ску пља, на ра чун по тро-
шње јев ти ни је елек трич не енер ги је 
ТЕ „Пље вља I“ или ТЕ „Пље вља II“, 
у ври је ме па да оп те ре ће ња елек тро-
е нер гет ског си сте ма но ћу, за ко ју ни-
је обез би је ђен пла сман.

Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке 
Цр не Го ре до 2025.г. „Ак ци о ни план 
2008 – 2012 г.“, пред ви ђе на је ре а ли-
за ци ја про јек та ТЕ „Пље вља II“.

РХЕ „Пи ва 2“ би по ве ћа ла про-
из вод њу вр шне енер ги је, ну жно по-
треб не за не сме та ни рад цр но гор-
ског елек тро е нер гет ске га си сте ма.

Рад на ко ла тур би на, ХЕ „Пи ва 1“ 
и РХЕ „Пи ва 2“, би ра ди ле на раз ли чи тим ко-
та ма. Та ква рје ше ња су мо гу ћа. На и ме, ра ди 
се о то ме да је оп ти мал на тач ка у то по граф-
ском ди ја гра му тур би не по ста вље на на раз ли-
чи те па до ве, па се тра жи нај оп ти мал ни ја тач-
ка у од но су на нај че шћи на чин ра да тур би не.

Основ на уло га ре вер зи бил не хи дро е лек-

тра не РХЕ „Пи ва 2“, као што је у прак си слу-
чај, са сто ји се у урав но те же њу од но са из ме ђу 
про из вод ње и по тро шње елек трич не енер ги је 
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, ко ји има три 
ста бил на из во ра елек трич не енер ги је, као што 
су ХЕ „Пе ру ћи ца“, ХЕ „Пи ва 1“ и тер мо е лек-
тра на ТЕ „Пље вља I“.

При мје ном РХЕ „Пи ва 2“ пред ви ђа се ра-
ци о нал ни је из рав на ње во да за план ско рас по-
ре ђи ва ње ње не по тро шње при ли ком про из-
вод ње елек трич не енер ги је.

Са РХЕ „Пи ва 2“ по сти гао би се по во љан 
енер гет ско-еко ном ски ква ли тет у по гле ду сте-
пе на хи дро е нер гет ског ко ри шће ња во да слив-
ног под руч ја ри је ке Пи ве.

Пре ма то ме, де таљ не ана ли зе тре ба да по-
твр де из во дљи вост овог зна чај ног про јек та.

Тре ба ис та ћи да ова мо гућ ност ин ста-
ла ци је РХЕ „Пи ва 2“ у усло ви ма ре а ли за-
ци је ХЕ „Бук Би је ла“ (ви со ка) не би до шла 
у об зир.

ХЕ „КРУ ШЕ ВО“

У си ту а ци ји ка да је на сна зи Де кла ра-
ци ја о за шти ти ри је ке Та ре, чи ме је 

ри је ка Та ра за шти ће на и за бра њу ју се би-
ло ка кви за хва ти или ра до ви у ка њо ну те 
ри је ке, што је про у зро ко ва ло да се од у ста-
не од ре а ли за ци је про јек та ХЕ „Бук Би је-
ла“(ви со ка), у пр ви план до ла зи про је кат 
ХЕ „Кру ше во“. 

У окви ру за цр та не Стра те ги је раз во ја 
енер ге ти ке до 2025.год. (Ак ци о ни план 2008 
– 2012) у про гра му ко ри шће ња хи дро по тен-
ци ја ла увр штен је и овај про је кат .

За про јект но рје ше ње ХЕ „Кру ше во“ до 
са да су ура ђе на три про јект на раз ма тра ња.

У про јек ту „Осврт на мо гућ ност ис ко-
ри шћа ва ња па да од ХЕ Мра ти ње до Шће-
пан по ља у де ри ва ци о ном по стро је њу“ из 
ја ну а ра 1973.г. – Елек тро про јект ИБЕ, Љу-
бља на, ода бра на је ло ка ци ја бра не cca 1600 м 
у уз вод ном прав цу од ма кро ло ка ци је про фи ла 
бра не код се ла Кру ше во, ко ја је би ла об ра ђе-
на у сту ди ји под на зи вом „Осврт на оправ-
да ност из во ђе ња ис тра жних ра до ва и из ра ду 
ин ве сти ци о но тех нич ке до ку мен та ци је“ из 
ма ја 1972.год. Но ва ло ка ци ја бра не на зва на је 
„Бра на Кру ше во – гор ње“. Ду жи на кру не бра-
не из но си ла би cca 457 м, укуп на кон струк-
тив на ви си на бра не Hк = 55 м, а хи дра у лич ка 
ви си на Hх = 38 м. С об зи ром на кон фи гу ра ци-
ју те ре на, мо гу ће су дви је ло ка ци је ма шин ске 
згра де и то:

„Ва ри јан та А“ – ма шин ска згра да је смје-
ште на уз ко ри то Пи ве cca 1.000 м уз вод-
но од са ста ва са Та ром. Укуп на ду жи на 
до вод них ор га на за ову ва ри јан ту из но си 
2570 м.
„Ва ри јан та Б“ – ма шин ска згра да је смје-
ште на уз ко ри то Та ре cca 700 м, уз вод но 
од са ста ва са Пи вом. Укуп на ду жи на до-
вод них ор га на за ову ва ри јан ту из но си 
3090 м.
Због Де кла ра ци је о за шти ти ри је ке Та ре, 

Ва ри јан та Б“ ни је у на став ку раз ма тра на.
Ода бра на ко та нор мал ног успо ра у про-

јек ту ХЕ „Кру ше во-гор ње“-аку му ла ци о но 
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де ри ва ци о ног по стро је ња („Ва ри јан та А“) 
је 495 м.н.м. и не што је ви ша од про јек то ва не 
ко те до ње во де ХЕ “Пи ва 1“ (491,23 м.н.м) из 
раз ло га, што је у то ку из во ђе ња гра ђе вин ских 
ра до ва ко ри то Пи ве не по сред но од ХЕ „Пи ва 
1“ из диг ну то за cca 4,00 м.

 По што су у то ку ак тив но сти да се, по-
вра ти при мар но при род но ста ње, т.ј. про-
јект ни па ра ме три ко те до ње во де ХЕ „Пи-
ва 1“, то би ову окол ност тре ба ло узе ти у 
об зир при ли ком да љег про јек то ва ња ХЕ 
„Кру ше во-гор ње“-аку му ла ци о но де ри ва-
ци о ног по стро је ња („Ва ри јан та А“), та ко 
да сли је де ће ври јед но сти за ве ли чи не из 
про јек та: мак си мал ни бру то пад по стро је-
ња Hбр = 54,5 м, мак си мал ни не то пад по-
стро је ња код пу ног ин ста ли са ног про ти-
ца ја Hн = 51,35 м, ми ни мал ни не то пад Hн 

= 39,90 м, укуп на за пре ми на аку му ла ци је 
15,6 hm3, те ко ри сна за пре ми на аку му ла-
ци је 10,2 hm3 тре ба при хва ти ти услов но. 
То исто тре ба учи ни ти и кад су у пи та њу 
ин ста ли са на сна га по стро је ња 109 МW и 
про сјеч на го ди шња про из вод ња елек трич-
не енер ги је 288 GWh.

Ко та до ње во де код ове ва ри јан те из но си 
440,5 м, код про ти ца ја 240 м3/с.

За ово аку му ла ци о но-де ри ва ци о но по-
стро је ње усво јен је ин ста ли са ни про ти цај 
исте ве ли чи не као код ХЕ „Пи ва 1“, т.ј. 
240 м3/с. 

С об зи ром на рас по ло жи ву ве ли чи ну 
ко ри сне за пре ми не ба зе на, хи дро е лек тра на 
„Кру ше во-гор ње“-аку му ла ци о но де ри ва ци-
о но по стро је ње („Ва ри јан та А“), мо ћи ће, 
да кле, да у слу ча ју по тре бе оба вља функ-
ци ју ком пен за ци о ног ба зе на за из рав на ва ње 
не рав но мјер них про ти ца ја ко је ће за ври-
је ме вр шног ра да да ис пу шта ХЕ „Пи ва1 
и РХЕ „Пи ва 2“. Хи дро е лек тра на „Кру ше-
во-гор ње“-аку му ла ци о но де ри ва ци о но по-
стро је ње („Ва ри јан та А“), ће да кле, пре ма 
про јек ту мо ћи ра ди ти па ра лел но (у так ту) 
са ХЕ „Пи ва1“. 

За мо гућ ност (из во дљи вост) да ХЕ „Кру-
ше во-гор ње“-аку му ла ци о но де ри ва ци о но по-
стро је ње („Ва ри јан та А“) мо же да ра ди и у 

так ту са РХЕ „Пи ва2“(тур бин ски ре жим), чи-
ме би се по ве ћао ин ста ли са ни про ток за још 
240 м3/с и сна га за још 109 МW, де таљ не ана-
ли зе тре ба ло би то да по твр де.

Рас по ло жи ви аку му ла ци о ни ба зен ове 
хи дро е лек тра не ће ко ри сти ти за рад РХЕ 
„Пи ва2“. 

Из бор ти па бра не за ви си ће од ге о ло шких 
усло ва на мје сту ода бра ног про фи ла. На ба зи 
та да шњег по зна ва ња ге о ло шких усло ва, мо-
гу ће би би ло по ди за ње на су те или гра ви та-
ци о не бе тон ске (ма сив не или олак ша не) бра-
не. Мор фо ло шки усло ви, ме ђу тим пру жа ју 
мо гућ ност за из град њу луч не бра не, уко ли ко 
би ге о ло шки усло ви то до зво ли ли. У слу ча-
ју из бо ра бе тон ске бра не, сви ева ку а ци о ни 
ор га ни би ће смје ште ни у бра ни. За до вод ни 
ту нел ка па ци те та 240 м3/с усво јен је преч ник 

8,5 м. Пред ви ђен је во до стан и кра так цје во-
вод до тур би на. 

Пре ма то ме, ре а ли за ци јом ХЕ „Кру ше во-
гор ње“-аку му ла ци о но де ри ва ци о ног по стро-
је ња („Ва ри јан та А“) от кло ни ла би се по гон-
ска огра ни че ња за рад ХЕ „Пи ва 1“(као и за 
РХЕ „Пи ва2“), ко ја са да ра ди без ком пен за ци-
о ног ба зе на, са свим мо гу ћим опа сним по сље-
ди ца ма због та квог ра да. Као што је ре че но, 
из град ња овог ба зе на је услов за по ве ћа ње ин-
ста ли са ног про ти ца ја ХЕ „Пи ва 1“.

У Анек су истог про јек та пред ло жен је 
про је кат ХЕ „Кру ше во – гор ње“ са аку му ла-
ци о но при бран ским рје ше њем.

Ода бра на ко та нор мал ног успо ра у про-
јек ту је 495 м.н.м. и не што ви ша је од про-
јек то ва не ко те до ње во де ХЕ“Пи ва 1“ (491,23 
м.н.м) из раз ло га, јер је у то ку из во ђе ња гра-
ђе вин ских ра до ва ко ри то Пи ве не по сред но од 
ХЕ „Пи ва 1“ из диг ну то за cca 4,00 м.

 По што су у то ку ак тив но сти да се, по-
вра ти при мар но при род но ста ње, т.ј. про-
јект ни па ра ме три ко те до ње во де ХЕ „Пи ва 
1“, то би ову окол ност тре ба ло узе ти у об зир 
при ли ком да љег про јек то ва ња ХЕ „Кру ше-
во-гор ње“, та ко да сли је де ће ври јед но сти 
ве ли чи не из про јек та: мак си мал ни бру то 
пад по стро је ња Hбр = 37 м, мак си мал ни не-
то пад по стро је ња код пу ног ин ста ли са ног 

про ти ца ја Hн = 36 м, ми ни мал ни не то пад 
Hн = 26 м, укуп на за пре ми на аку му ла ци је 
15,6 hm3, те ко ри сна за пре ми на аку му ла ци је 
7,4 hm3 тре ба при хва ти ти услов но. То исто 
тре ба учи ни ти и кад су у пи та њу ин ста ли-
са на сна га по стро је ња 76 МW и про сјеч на 
го ди шња про из вод ња елек трич не енер ги је 
198 GWh.

За ово по стро је ње усво јен је ин ста ли са ни 
про ти цај исте ве ли чи не као код ХЕ „Пи ва 1“, 
т.ј. 240 м3/с. 

С об зи ром на рас по ло жи ву ве ли чи ну 
ко ри сне за пре ми не ба зе на, хи дро е лек тра-
на „Кру ше во-гор ње“, аку му ла ци о но при-
бран ско по стро је ње, мо ћи ће, да кле, да у 
слу ча ју по тре бе оба вља функ ци ју ком пен-
за ци о ног ба зе на за из рав на ва ње не рав но-
мјер них про ти ца ја ко је ће за ври је ме вр-
шног ра да да ис пу шта ју ХЕ „Пи ва1 и РХЕ 
„Пи ва 2“.Хи дро е лек тра на „Кру ше во-гор-
ње“, акум.при бр.по стр. ће да кле, пре ма 
про јек ту мо ћи ра ди ти па ра лел но (у так ту) 
са ХЕ „Пи ва1“ 

За мо гућ ност (из во дљи вост) да ХЕ „Кру-
ше во-гор ње“ акум.при бр.по стр. мо же да ра ди 
и у так ту са РХЕ „Пи ва2“ (тур бин ски ре жим), 
чи ме би се по ве ћао ин ста ли са ни про ток за 
још 240 м3/с и сна га за још 76 МW, де таљ не 
ана ли зе тре бало би то да по твр де.

Рас по ло жи ви аку му ла ци о ни ба зен ове хи-
дро е лек тра не ће ко ри сти ти за рад РХЕ „Пи-
ва2“. 

Ко та до ње во де, 458 м.н.м. од го ва ра ће 
ко ти при род ног ни воа во де у ко ри ту Пи-
ве низ вод но од про фи ла бра не, уко ли ко се 
не узме у об зир ни ка кво ба ге ри са ње ко ри-
та. Јер, пре ма про јек ту, с об зи ром на уза но 
ка њон ско ко ри то ри је ке Пи ве, на сек то ру 
не по сред но низ вод но од про фи ла Гор ње 
Кру ше во, не до ла зи у об зир не ко зна чај ни је 
про ду бљи ва ње ко ри та по мо ћу ба ге ри са ња. 
Тре ба по себ но ис пи та ти еко но ми ку ба ге ри-
са ња за усло ве ра да у уза ном ка њо ну Пи ве.

Тех нич ко рје ше ње би ло би слич но као код 
ХЕ „Кру ше во-до ње“, т.ј. ма шин ска згра да би 
би ла у под нож ју гра ви та ци о не бе тон ске бра не 
(ма сив не или олак ша не), а пре лив за ева ку а ци ју 
ве ли ке во де пре ко бра не или боч но по ред бра не. 
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви у про фи лу Гор ње 
Кру ше во по ка за ће евен ту ал ну мо гућ ност при-
мје не луч не бра не на ода бра ном мје сту.

Пре ма то ме, ре а ли за ци јом ХЕ „Кру ше во-
гор ње“ аку му ла ци о но при бран ског по стро је-
ња от кло ни ла би се по гон ска огра ни че ња за 
рад ХЕ „Пи ва 1“ (као и за РХЕ „Пи ва2“), ко-
ја са да ра ди без ком пен за ци о ног ба зе на, са 
свим мо гу ћим опа сним по сље ди ца ма због 
та квог ра да. Као што је ре че но, из град ња 
овог ба зе на је услов за по ве ћа ње ин ста ли са-
ног про ти ца ја ХЕ „Пи ва 1“.

У пред ло же ном Основ ном про јек ту из 
апри ла 1973.г, -Елек тро про јект, Љу бља на, 
ода бра на је ло ка ци ја про фи ла бра не код се ла 
Кру ше во (Ре пу бли ка Срп ска, за јед нич ки по-
тез во до то ка ри је ке Пи ве), ко ја се на ла зи cca 
1600 м уз вод но од са ста ва Пи ве са Та ром. Хи-
дро е лек тра на „Кру ше во-до ње“ је при бран-
ска елек тра на са аку му ла ци јом ре да ве ли чи не 

НАУЧНО -
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за не дјељ но из рав на ње. Сту ди ра не су дви је 
ва ри јан те бра не: на су та и гра ви та ци о на.

КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИ ПО ДА ЦИ ПО СТРО ЈЕ ЊА

Брут то за пре ми на ба зе на    Vтот = 25,4 hm3

Ко ри сна за пре ми на ба зе на    Vкор = 18 hm3

Ко та нор мал ног успо ра 495,00 м.н.м.
Бра на:               на су тa    бе т. гра в.
Кон струк тив на ви си на Hк    64 м         68 м
Хи дра у лич на ви си на     Hх  58 м         58 м
Ин ста ли са ни про ти цај Qин        240 м3/с
Фак тор ин ста ла ци је: Qин/Qср = 3,15
Максимални брут о пад:  Hбр 57 м
Макс. не то пад код пу ног ба зе на Hн 56 м
Ин ста ли са на сна га              2 x 60 = 120 МW
Про сјеч на го д. про из вод ња      321,9 GWh

Ре а ли зо ва на го ди шња про из вод ња (око 
321,9 GWh) на ХЕ „Кру ше во-до ње“ тре ба да 
се по ди је ли из ме ђу Цр не Го ре, ко јој при па да 
ве ћи дио, и Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са ди-
је лом ли ниј ског по тен ци ја ла, ко ји се на ла зи 
на за јед нич ком ди је лу то ка Пи ве.

Ин ста ли са ни про ти цај је узет исто као и 
за ХЕ „Пи ва 1“, јер ХЕ „Кру ше во-до ње“ пред-
ста вља са мо по ве ћа ње па да ХЕ „Пи ва 1“.

Ода бра на ко та нор мал ног успо ра у Про-
јек ту је 495 м.н.м. и не што ви ша је од про-
јек то ва не ко те до ње во де ХЕ“Пи ва 1“ (491,23 
м.н.м) из раз ло га, што је у то ку из во ђе ња гра-
ђе вин ских ра до ва ко ри то Пи ве не по сред но од 
ХЕ „Пи ва 1“ из диг ну то за cca 4,00 м.

 По што су у то ку ак тив но сти да се, по вра-
ти при мар но при род но ста ње, т.ј. про јект ни 
па ра ме три ко те до ње во де ХЕ „Пи ва 1“, то би 
ову окол ност тре ба ло узе ти у об зир при ли-
ком да љег про јек то ва ња ХЕ „Кру ше во-до ње“, 
та ко да на ве де не ври јед но сти за ве ли чи не из 
про јек та: Vтот, Vкор, Hбр, Hн, ин ста ли са ну сна гу 
и про сјеч ну го ди шњу про из вод њу елек трич не 
енер ги је, тре ба при хва ти ти услов но.

С об зи ром на рас по ло жи ву ве ли чи ну ко-
ри сне за пре ми не ба зе на, хи дро е лек тра на 
„Кру ше во-до ње“, мо ћи ће, да кле, да у слу ча ју 
по тре бе оба вља функ ци ју ком пен за ци о ног ба-
зе на за из рав на ва ње не рав но мјер них про ти ца-
ја ко је ће за ври је ме вр шног ра да да ис пу шта 
ХЕ „Пи ва1 и РХЕ „Пи ва 2“. Хи дро е лек тра на 
Кру ше во-до ње ће, да кле, пре ма про јек ту мо ћи 
ра ди ти па ра лел но (у так ту) са ХЕ „Пи ва1“. 

За мо гућ ност (из во дљи вост) да ХЕ „Кру-
ше во-до ње“ мо же да ра ди и у так ту са РХЕ 
„Пи ва2“ (тур бин ски ре жим), чи ме би се по-
ве ћао ин ста ли са ни про ток за још 240 м3/с (ве-
ли чи на из град ње 6,33) и сна га за још 120 МW, 
де таљ не ана ли зе тре ба ло би то да по твр де.

Рас по ло жи ви аку му ла ци о ни ба зен ове хи-
дро е лек тра не ће ко ри сти ти за рад РХЕ „Пи ва2“. 

Пре ма то ме, ре а ли за ци јом ХЕ „Кру ше во-до-
ње“ от кло ни ла би се по гон ска огра ни че ња за рад 
ХЕ „Пи ва 1“ (као и за РХЕ „Пи ва2“), ко ја са да ра-
ди без ком пен за ци о ног ба зе на, са свим мо гу ћим 
опа сним по сље ди ца ма због та квог ра да. Као што 
је ре че но, из град ња овог ба зе на је услов за по ве-
ћа ње ин ста ли са ног про ти ца ја ХЕ „Пи ва 1“.

У енер гет ском, а при је све га у еко ном-
ском по гле ду ва ри јан та ХЕ „Кру ше во-до ње“ 
има зна чај не пред но сти у по ре ђе њу са аку му-

ла ци о но-де ри ва ци о ном ва ри јан том ХЕ „Кру-
ше во-Ва ри јан та А“.

Ва ри јан та ХЕ „Кру ше во-гор ње“ аку му ла-
ци о но –при бран ско по стро је ње, има ће ин ста-
ли са ну сна гу и го ди шњу про из вод њу cca 62 % 
од ва ри јан те ХЕ „Кру ше во-до ње“. Тро шко ви 
за из град њу бра не у про фи лу ва ри јан те ХЕ 
„Кру ше во-гор ње“ акум.при бр. по стр о је ње из-
но се, ме ђу тим, cca 56 % тро шко ва за бра ну ва-
ри јан те ХЕ „Кру ше во-до ње“. Про јек тант сма-
тра да ће еко ном ски по ка за те љи за ва ри јан ту 
ХЕ „Кру ше во-гор ње“ акум.при бр. по стр о је ње 
би ти при бли жно истог ре да ве ли чи не као код 
ва ри јан те ХЕ „Кру ше во-до ње“.

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да се ко ри шће-
ње хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла до њег то ка 
ри је ке Пи ве код ва ри јан те ХЕ „Кру ше во-до ње“ 
на ла зи на за јед нич ком ди је лу то ка ове ри је ке.

Ре а ли зо ва на го ди шња про из вод ња (око 
321,9 GWh) на ХЕ „Кру ше во-до ње“ тре ба да 
се по ди је ли из ме ђу Цр не Го ре, ко јој при па да 
ве ћи дио, и Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са ди-
је лом ли ниј ског по тен ци ја ла, ко ји се на ла зи 
на за јед нич ком ди је лу то ка Пи ве.

 С тим у ве зи, при ли ком оп ти ми за ци је и 
из бо ра оп ти мал не ва ри јан те про јект ног рје-
ше ња ХЕ „Кру ше во“, тре ба узе ти све ове 
окол но сти у об зир.

Ме ђу тим, с об зи ром да је ри јеч о то ме да 
ће се аку му ла ци о ни ба зен ХЕ „Кру ше во“ ко-
ри сти ти и за рад РХЕ „Пи ва 2“, па да би се 
из бје гли евен ту ал ни спо ро ви са Р Срп ском, 
из бор ко нач ног про јект ног рје ше ња ХЕ „Кру-
ше во“ тре ба тра жи ти из ме ђу ва ри јан ти:

ХЕ „Кру ше во-гор ње“-аку му ла ци о но де-
ри ва ци о но по стро је ње („Ва ри јан та А“) и ХЕ 
„Кру ше во-гор ње“ аку му ла ци о но при бран ско 
по стро је ње.

ЗА КЉУ ЧАК

У ко ли ко сту диј ске ана ли зе по ка жу да је 
тех нич ки мо гу ћа, а енер гет ски, еко-

ном ски и оправ да на, пред ло же на Кон цеп ци ја 
пред ста вља ла би кон цепт мак си мал ног (цје-
ло ви тог), ра ци о нал ног, оп ти мал ног, ефи ка сног 
и ква ли тет ног хи дро е нер гет ског ко ри шће ња 
сли ва ри је ке Пи ве. То би у овом тре нут ку био 
ре а лан, при хва тљив и оствар љив про из вод-
но- тех но ло шки кон цепт, ко ји са свих аспе ка та 
(про стор но-план ских, во до при вред них и др.) 
не ма смет њи и огра ни че ња (осим за ва ри јан-
ту ХЕ „Кру ше во-до ње“), а сте кли су се и по-
вољ ни усло ви за ње гов, не пре ве лик, за хват за 
ре а ли за ци ју. На тај на чин би се за о кру жи ло хи-
дро е нер гет ско ко ри шће ње сли ва ри је ке Пи ве и 
до вр шио одав но за по че ти по сао на њој. То је 
у сви је ту у овој области про бле ма тике по зна-
то основно начело. Јер, мно ге ве ли ке хи дро-
е лек тра не у сви је ту, по пут ХЕ „Пи ва1“ се не 
»оста вља ју да ра де са ме«, без »по мо ћи« ка ко 
уз вод не, та ко и низ вод не хи дро е лек тра не, уз 
мо гућ ност ин ста ли са ња ре вер зи бил не хи дро е-
лек тра не, има ју ћи ујед но у укуп ном сал ду да-
ле ко ве ћи енер гет ски и еко ном ски ефе кат.

Пре ли ми нар не ана ли зе по ка зу ју да са 
енер гет ског и еко ном ског ста но ви шта ова 
кон цеп ци ја пред ста вља из ван ре дан ква ли тет.

То зна чи да би елек тра на ХЕ „Пи ва“ (ХЕ 

„Пи ва 1“ и РХЕ „Пи ва 2“), у спре зи са ХЕ(или 
РХЕ)“Ко мар ни ца“ (уз вод но) и ХЕ „Кру ше-
во“ (оп ти мал на ва ри јан та ко ја бу де ода бра на, 
низ вод но), по ста ла јед на од нај сна жни јих  и 
нај зна чај ни јих упо ри шних елек тра на, ко ја се 
мо же ан га жо ва ти прак тич но за све по тре бе у 
елек тро е нер гет ском си сте му Цр не Го ре, од ре-
дов ног зна чај ног по кри ва ња кон зу ма по енер-
ги ји и сна зи (на ро чи то вр шних оп те ре ће ња), 
пре ко свих об ли ка ре зер ве сна ге у си сте му 
(ре гу ла ци о на, ро ти ра ју ћа и хлад на ре зер ва - 
ре зер ва у при прав но сти) ко ја је ва жна за одр-
жа ва ње по у зда ног ра да елек тро е нер гет ског 
си сте ма. Јер, уско ро ће се елек тро е нер гет ски 
си стем су о чи ти са си ту а ци јом да не ће има ти 
ре зер ве у тој сна зи.

Осим што ће све хи дро е лек тра не у по ме-
ну том кон цеп ту (си сте му) сва ка за се бе има-
ти ре спек тив не рад не пер фор ман се и зна чај 
и ујед но пред ста вља ти сво је вр сне објек те, 
да ле ко ве ћу уло гу и нај ве ће ко ри сти има ће за 
елек тро е нер гет ски си стем Цр не Го ре у за јед-
нич ком спрег ну том ра ду, ко ји ће по ди ћи ква-
ли тет и сте пен хи дро е нер гет ског ко ри шће ња 
слив ног под руч ја ри је ке Пи ве на ви сок ни во.

Овај еви дент ни кон цепт на до ве зу је се на 
око сни цу по ли ти ке Вла де Цр не Го ре у енер-
гет ском сек то ру, а то је „из град ња но вих, 
ре ви та ли за ци ја и оп ти ми за ци ја по сто је ћих 
елек тро е нер гет ских обје ка та“. Од но сно, 
сви пред ло же ни кон крет ни про јек ти за ре а-
ли за ци ју (ХЕ „Ко мар ни ца“, ХЕ „Кру ше во“) 
су са др жа ни у Ак ци о ном пла ну 2008 -2012. 
г. Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Цр не Го ре 
до 2025. го ди не. Што се ти че но вог пред ло-
же ног про јек та РХЕ Пи ва 2“, он се укла па 
у скло пу на ве де не Стра те ги је и Ак ци о ног 
пла на, ко јим је пред ви ђе на ак тив ност : По-
ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти по сто је ћих 
про из вод них обје ка та - Про је кат ре ви та ли-
за ци је ХЕ „Пи ва1“.

Сва ки елек тро е нер гет ски си стем, ко ји би 
тре бао да има ова кав си стем хи дро е лек тра на 
на Пи ви, и као већ све из глед ни ји за ко нач ну 
ре а ли за ци ју, си стем хи дро е лек тра на на Мо ра-
чи, енер гет ски и еко ном ски би био ста би лан, 
од ко га не за ви си са мо при вред ни раз вој, не го 
и укуп ни дру штве ни раз вој јед не др жа ве.

Не тре ба за бо ра ви ти да ће и ма ле хи дро е-
лек тра не на ћи сво је мје сто и до при нос у укуп-
ном хи дро е нер гет ском ис ко ри шћа ва њу слив-
ног под руч ја ри је ке Пи ве.

Овај кон цепт не пре тен ду је да за сје ни 
пла ни ра ну ре а ли за ци ју си сте ма хи дро е лек-
тра на на Мо ра чи. На про тив. Уосталом, ни 
на један си сте м се не тре ба за у ста ви ти већ и 
да ље ис тра жи ва ти и раз ра ђи ва ти мо гућ но сти 
за још неко ри шће ним бо га тим хи дро е нер гет-
ским по тен ци ја лом Цр не Го ре, али и тежити 
да се у духу латинске сентенце са почетка 
овог рада која каже: »Доврши започето, 
ко добро заврши, сматра се побједником« 
започето коришћење одређеног слива доведе 
до заокружене цјелине. А све у циљу да 
Црна Гора ријеши не само велики дефицит 
ел. енергије и високу увозну зависност, већ 
да постане и извозник.

       Мирослав Перовић, дипл.маш.инж.
  Сектор за развој и инжењеринг ЕПЦГ
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ВРЕМЕПЛОВ

Р ајко Лазовић, тадашњи пословођа ел. 
монтерске екипе из Никшића био је дав-

не 1979, по свој при ли ци, пр ви у Цр ној Го ри 
који је, на ДВ 400 kV Под го ри ца - Тре би ње, 
ис про бао нео бич но во зи ло за пре воз елек-
тро мон те ра по да ле ко вод ном уже ту ра ди са-
ни ра ња ква ра на жи ци. Овај за ни мљив де таљ 
из Рај ко ве бо га те рад не би о гра фи је остао би 
вје ро ват но не по знат да га ни је, са свим слу чај-
но, по ме нуо у јед ном од број них спон та них 
раз го во ра у Удру же њу пен зи о не ра ЕПЦГ, чи-
ји је Ла зо вић члан Управ ног од бо ра. То нам је 
про бу ди ло зна ти же љу, па смо га за мо ли ли да 
нам ис при ча ка ко је то би ло и об ја сни на мје ну 
во зи ла, ко је се, ко ли ко нам је по зна то, ви ше не 
ко ри сти на да ле ко во ди ма.

- Као по сло во ђа еки пе мо рао сам пр ви 
да де мон стри рам во жњу на би ци клу, да по-
ка жем ка ко се то ра ди на уже ту да ле ко во да. 

Ма да ни ка кву обу ку ни је смо про шли, ни ти 
пак би ло ка кво упу ство за ру ко ва ње прет ход-
но до би ли, без ика кве тре ме сам се, да бих 
дао при мјер оста лим ко ле га ма смје стио на 
би ци кло, чим смо га мон ти ра ли. По том сам 
се, са свим сло бод но, као да во зим по зе мљи, 
окре ћу ћи пе да ле оти снуо до мје ста на жи ци 
гдје је био ло ци ран квар, о че му и свје до чи 
фо то гра фи ја ко ју је сни мио је дан од чла но-

ва на ше еки пе при ли ком 
ин тер вен ци је на по ме ну том 
да ле ко во ду код Гра хо ва, из-
ме ђу сту бо ва 87 и 88. То је 
био је ди ни на чин да осло-
бо ди мо пр сте но ве из ме ђу 
уже та и та ко спри је чи мо ње-
го во тре ње. Тре ба има ти на 
уму да је ра спон из ме ђу два 
же ље зна сту ба био 300 м, а 
ви си на на ко јој се из во ди ла 
са на ци ја оште ће ња 100 - 150 
м. Би ци кло су по сли је ме не, 
та ко ђе без ика квог »ви шка 
уз бу ђе ња«, пре у зе ли мо ји 
нај бли жи са рад ни ци, вр сни 
љу ди и елек тро мо те ри Ве-
ли мир Пан то вић, Ђо на Јун чај, Па вле Ива-
но вић и Па вле Го ло вић, а ту је био и Дарко 

Разић. И оста ли чла но ви 
еки пе, ко је смо об у чи ли, 
во жњу би ци клом по жи ци, 
ко ји смо ко ри сти ли са мо 
при ли ком са ни ра ња ква ра 
на уже ту, при хва ти ли су као 
нор ма лан, ру тин ски за да-
так. То је са свим ра зу мљи во 
ако се има у ви ду на ше за-
вид но ис ку ство у одр жа ва-
њу та квих да ле ко во да, ка же 
Рај ко об ја снив ши нам да је 
би цикл стра не про из вод ње 
имао дви је рол шуе ко је су 
се мон ти ра ле на дви је жи-
це да ле ко во да и пе да ле за 
кре та ње на при јед и на зад, 
као и по јас за ве зи ва ње ра ди 
си гур но сти и без бјед но сти 
мон те ра.

Прича о необичном 
бициклу је и прилика да 
кажемо нешто више и о 
његовом, вјероватно првом 
возачу у Црној Гори, у 
чијем опису радног мјеста 
није било само верање по 
стубовима, него и »шетња« 
по ужадима ДВ, попут 
артисте на жици.

Чи тав свој рад ни ви-
јек 79-го ди шњи Рај ко Ла-

зо вић, већ ско ро дви је де це ни је пен зи о нер 
ЕПЦГ, про вео је на по сло ви ма ве за ним за да-
ле ко во де, пр во као елек тро мон тер и по сло во-
ђа еки пе за одр жа ва ње, а за тим и као уклоп-
ни чар у тра фо ста ни ци.

Ње гов жи вот ни пут за по чет је 1. ја ну а ра 
1930. го ди не у се лу Ву ков ци код Го лу бо ва ца у 
Зе ти. Као млад елек три чар ЕД Ти то град (Под-
го ри ца), гдје се за по слио на кон што је при Ми-

ни стар ству гра ђе ви на Цр не Го ре 
из у чио за елек три ча ра, у ок то-
бру 1952. го ди не уче ство вао је 
у из град њи ДВ 35 kV Вир па зар 
- Бу ља ри ца, што ће би ти пре-
суд но за ње гов да љи про фе си-
о нал ни ан га жман. По сли је то га 
Рај ко во рад но мје сто ће би ти 
ско ро ци је ла Цр на Го ра, чи ју ће 
ка ме ну одо ру, у пи о нир ском и 
хе рој ском до бу из град ње Елек-
тро е нер гет ског си сте ма, за јед но 
са ко ле га ма из Елек тро град ње, 
Елек тро пре но са и Ди стри бу-
ци је, оки ти ти »злат ним сја јем 
елек три ке«, ра за пев ши на лов-
ћен ско-дур ми тор ском ка ме ну 

мре жу да ле ко во да ра зних на пон ских ни воа. 
По ме ни мо са мо ДВ 35 kV Пље вља - Сли је пач 
Мост (ко ји је по ди зао као рад ник Елек тро град-
ње), или ДВ 110 kV ХЕ »Пе ру ћи ца« - Ник шић, 
али и ДВ 220 kV ХЕ »Пи ва« - ТЕ »Пље вља« (на 
чи јој из град њи је и за ра дио Ор ден ра да), као и 
ме ђу на род ни 220 kV ва зду шни енер гет ски вод 
Под го ри ца - Ти ра на (Ал ба ни ја).

Од 1954. го ди не је жи тељ Ник ши ћа, у 
чи јој ЕД ра ди на одр жа ва њу ди стри бу тив не 
мре же, а по том пре ла зи у пр во цр но гор ско по-
стро је ње 110/35 kV »Ру до по ље«, гдје ће као 
уклоп ни чар у овој пре но сној тра фо ста ни ци 
оста ти све га три мје се ца. На кон то га скра си ће 
се у Еки пи за одр жа ва ње »Ник шић«, ко ја је во-
ди ла бри гу о пре но сним да ле ко во ди ма на под-
руч ју нај про стра ни је оп шти не у Цр ној Го ри и 
бив шој Ју го сла ви ји. За ви со ко ква ли фи ко ва ног 
елек тро мон те ра је по ло жио је 1963, а по сло во-
ђа ове еки пе је по стао 1972. го ди не.

Ор ден ра да је сте нај ври јед ни је али не и је-
ди но ње го во од лич је. По ме ни мо сто га на гра де 
Елек тро пре но са и по хва ле ди рек то ра Сек то ра за 
пре нос и упра вља ње ЈЕП ЕПЦГ Бран ка Ко три ја.

По ред не ма лих оба ве за на рад ном мје сту 
Рај ко је био и уз о ран дру штве но-по ли тич ки 
ак ти ви ста у сво јој рад ној ор га ни за ци ји и мје-
сној за јед ни ци: пот пред сјед ник Си ди кал не 
ор га ни за ци је ЕПЦГ (1986. го ди не), се кре тар 
ОО СК у ТС 110/35 kV »Ру до по ље« Ник шић, 
пред сјед ник МЗ Цен тар 1 и од бор ник ове МЗ 
у Скуп шти ни оп шти не Ник шић.

Иако је при је не пу них 20 го ди на (1989.) 
оти шао у пен зи ју и прак тич но већ на пра гу де-
ве те де це ни је жи во та, Рај ко и да ље, са не сма-
ње ном па жњом и бри гом, пра ти шта се до га ђа 
у Елек тро при вре ди. Ве о ма му је не при јат но 
ка да слу ша о ве ли ким гу би ци ма елек трич не 
енер ги је и че стим ква ро ви ма на мре жи.

- У мо је ври је ме ми смо ре дов но вр ши ли 
пре гле де да ле ко во да, та ко да смо зи ми има ли 
ма ње ква ро ва, ка же нам на кра ју Рај ко.

И.З.       

Први црногорски
"би ци клиста" по да ле ко во ду

Рајко Лазовић

Вожња на жици изнад амбиса

Из птичје перспективе: Р. Лазовић на стубу ДВ 400 kV 1979. године
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