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А ко смо при осми шља ва њу 
ра ни јих увод ни ка има ли 

ди ле му при из бо ру „до га ђа ја 
пе ри о да“, ово га пу та то ни је 
слу чај. Из ме ђу два круп на пи-
та ња – ре струк ту ри ра ња и 
до ка пи та ли за ци је, ко ји ма смо 
се у по сљед ње ври је ме че сто 
ба ви ли, ла ко смо се од лу чи ли за 
ри јеч у на сло ву – одва ја ње као 
вид ре струк ту ри ра ња. Да ли 
за то што је прав но раз два ја ње 
ЕПЦГ пу тем одва ја ња Пре но са 
уз фор ми ра ње но вог ак ци о нар-
ског дру штва, као по себ ног и 
са мо стал ног при вред ног су бјек-
та, нај бо ље  рје ше ње за си стем, 
или за то што смо у том мо де лу 
и од лу ци на шли са тис фак ци ју 
за на ше сум ње са оп ште не још 
у ма ју про шле го ди не у увод ни-
ку под на сло вом „Про ти вр јеч-
ност“? И због јед ног и зог дру-
гог. Искре но, по себ но због дру-
гог, јер смо пр ви јав но ука за ли 
да у по ступ ку до но ше ња од лу-
ка: пр во о прав ном раз два ја њу 
ЕПЦГ на пет дру шта ва огра-
ни че не од го вор но сти, а по том 
и о до ка пи та ли за ци ји, ни је све 
са гле да но до кра ја, да ни је би-
ло ја сно ис кри ста ли са но опре-
дје ље ње и да је, мо жда, и са мо 
до но ше ње та квих од лу ка би ло 
тек дио про це са тра же ња нај-
бо љег рје ше ња. Ни је за то би-
ла по треб на ве ли ка му дрост. 
До вољ но је би ло уочи ти да се 
оду го вла чи са ре ги стра ци јом 
већ фор ми ра них ДОО и од ла же 
об ја вљи ва ње до не се них ака та 
тих за ви сних дру шта ва. Ко нач-

но су се 23. мар та ове го ди не, 
по ни ште њем од лу ке о та квом 
прав ном раз два ја њу и до но ше-
њем но ве о одва ја њу Пре но са 
из ЕПЦГ уз осни ва ње по себ ног 
прав ног су бјек та ор га ни зо ва-
ног као ак ци о нар ско дру штво 
на ше прет по став ке по твр ди ле, 
што, гле да но са аспек та ра-
да елек тро е нер гет ског си сте-
ма не пред ста вља су штин ску 
про мје ну, ни ти ће у би ло че му 
угро зи ти си стем и по у зда но 
снаб ди је ва ње по тро ша ча. Ви-
ше је ри јеч о но вом об ли ку ме-
ђу соб них од но са ЕПЦГ и Пре-
но са као ње ног до ју че ра шњег 
функ ци о нал ног ди је ла, ко ји се 
ме ђу соб но друк чи је уре ђу ју, а 
ти ме и из ла зи у су срет ди рек-
ти ва ма Европ ске Уни је, чи ја 
оба ве зност при мје не про из ла зи 
из Спо ра зу ма енер гет ске за јед-
ни це ју го и сточ не Евро пе, ко ји је 
пот пи са ла и на ша др жа ва. Ту 
је и од го вор за што је то ура ђе-
но и ко га ће то за до во љи ти. Ми 
зна мо да је Пре нос уви јек био 
до бро ор га ни зо ва ни дио је дин-
стве ног елек тро е нер гетског 
си сте ма Цр не Го ре.

Ж. Ћет ко вић

У В О Д Н И К

ОДВАЈАЊЕОДВАЈАЊЕ
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Ш е ста ван ред на Скуп шти на ак ци о-
на ра ЕПЦГ, одр жа на је 23. мар та у 

Ник ши ћу. Скуп шти ни су, по ред 30 ак ци о-
на ра и пу но моћ ни ка-пред став ни ка 87,28 
од сто укуп ног ка пи та ла Дру штва,  при су-
ство ва ли пред сјед ник и чла но ви Од бо ра 
ди рек то ра Елек тро при вре де као пред ла га-
чи свих ма те ри ја ла, чла но ви ме наџ мен та 
ЕПЦГ, екс перт у по ступ ку ре струк ту ри-
ра ња и пред став ни ци сред ста ва јав ног ин-
фор ми са ња.

Раз лог одр жа ва ња ван ред не Скуп шти-
не ак ци о на ра на ла зи се у до но ше њу нео п-
ход них од лу ка за во ђе ње про це са прав ног 
раз два ја ња и ре струк ту ри ра ња је дин стве-
не елек тро е нер гет ске ком па ни је у ду ху 
ди рек ти ва ЕУ и ра ни јих за кљу ча ка Вла де 
ЦГ, али на на чин ко ји је аде ква тан на шим 
усло ви ма. Због то га је пр во мо ра ла да се 
по ни шти Од лу ка о осни ва њу дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу:Про из вод ња, 
Пре нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и 
Елек тро град ња, до ни је та на Скуп шти ни 
ак ци о на ра у ју ну про шле го ди не, али ни-
је за жи вје ла због број них огра ни че ња и 
ри зи ка ко ји су мо гли да до ве ду у пи та ње 
уред но функ ци о ни са ње си сте ма, да би се, 
по том, до ни је ла од лу ка о из два ја њу ФЦ 
Пре нос у по себ но ак ци о нар ско дру штво, 
што је у функ ци ји да љег ре струк ту ри ра ња 
ЕПЦГ и у скла ду са стан дар ди ма ко ји ма 
се обез бје ђу је не ди скри ми на тор ско тр жи-
ште ел. енер ги је. У том сми слу до ни је то је 
још не ко ли ко од лу ка: о утвр ђи ва њу усло ва 
и на чи на одва ја ња, о ре струк ту ри ра њу је-
дин стве не елек тро енер гет ске ком па ни је, 
о сма ње њу ка пи та ла по осно ву ре струк ту-
ри ра ња и о  еми си ји ак ци ја по том осно ву. 
На днев ном ре ду би ло је и усва ја ње из мје-

на и до пу на Ста ту та ЕПЦГ са пре чи шће-
ним тек стом. 

Ни је за жи вје ло 
осни ва ње пет ДОО

П ред сје да ва ју ћи Скуп шти не, из вр шни 
ди рек тор ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић је 

у свом увод ном из ла га њу, из ме ђу оста лог, 
ис та као да је у ме ђу вре ме ну, од по след ње 
Скуп шти не до са да до шло до бит не про мје-
не струк ту ре ак циј ског ка пи та ла Елек тро-
при вре де и ка зао:

- Др жа ва је и да ље вла сник 70,5933 од-
сто, шест фон до ва за за јед нич ко ула га ње 
12,0544 од сто, а гра ђа ни, рад ни ци и прав на 
ли ца пре о ста лих 17,3523 од сто. Др жа ва је, 
да кле, за др жа ла сте че но уче шће од при је го-
ди ну да на, али је сма ње но уче шће фон до ва 
за око пет од сто, ко ли ко је по ве ћа но уче шће 
оста лих вла сни ка, углав ном прав них ли ца.

При је рад ног ди је ла Скуп шти не Во ји но-
вић је дао не ко ли ко увод них на по ме на у ве-
зи са ра дом и утвр ђе ним днев ним ре дом ове 
сјед ни це ко ји се, при је све га од но си на прав-
но раз два ја ње и ре струк ту ри ра ње је дин стве-
не елек то е нер гет ске ком па ни је. 

Под сје тив ши да је раз два ја ње је дин стве-
них вер ти кал но ин те гри са них ел. ен. ком па-
ни ја про цес ко ји се од ви ја у За пад ној Евро пи 
и ко ји се про ши ру је на наш ре ги он упо ре до 
са ње го вим при бли жа ва њем Европ ској уни ји, 
он је ис та као да је основ ни циљ тог про це са 
одва ја ње мре жне од тр жи шних дје лат но сти, 
а при је све га Пре но са и опе ра то ра тр жи шта 
у функ ци ји по спје ше ња тр жи шног по сло ва-
ња и омо гу ћа ва ња сло бод ног и не ди скри ми-
на тор ног ко ри шће ња мре жа од стра не свих 

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА ЕПЦГ

Пренос издвојен из Пренос издвојен из 
ЕлектропривредеЕлектропривреде

ЕПЦГ на ста ви ла про цес пр ва ног раз два ја ња до но ше њем Од лу ке о одва ја њу 
Пре но са и осни ва њу тог ди је ла Елек тро при вре де као по себ ног ак ци о нар ског 
дру штва, што је у скла ду са стан дар ди ма и ди рек ти ва ма ЕУ ра ди обез бје ђи ва-
ња сло бод ног и не ди скри ми на тор ског тр жи шта елек трич не енер ги је
Оста ле функ ци о нал не цје ли не не ће се прав но раз дво ји ти, иако је на про шлој Ску-

шти ни ак ци о на ра би ла до не ше на та ква од лу ка као услов за ре а ли за ци ју пр ве 
фа зе прав ног раз два ја ња, и то из ви ше раз ло га ко ји би мо гли до ве сти у пи та-
ње уред но функ ци о ни са ње елек тро енер гет ског си сте ма и на ни је ти не са гле ди ву 
ште ту ком па ни ји и дру штву у цје ли ни
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за ин те ре со ва них су бје ка та, што је уре-
ђе но Ди рек ти вом 2003/54/ЕЦ и Спо ра зу-
мом о фор ми ра њу енер гет ске за јед ни це, 
а у Цр ној Го ри За ко ном о енер ге ти ци и 
Пра ви ли ма за раз два ја ње је дин стве ног 
ел. ен. су бјек та ко је је до ни је ла Ре гу ла-
тор на аген ци ја за енер ге ти ку.

- Сход но овим до ку мен ти ма ЕПЦГ 
је тре ба ло да се пр во функ ци о нал но, па 
прав но раз дво ји. Функ ци о нал но раз два-
ја ње оба вље но је у за кон ском ро ку од лу-
ка ма Скуп шти не ак ци о на ра од 24. де цем-
бра 2004. го ди не, док су у дру гом ди је лу 
про це са раз два ја ња по се бан и по зи ти ван 
ин пулс да ли за кључ ци ВЦГ од 29. но вем-
бра 2007. го ди не, до ни је ти у име др жа ве 
као ве ћин ског вла сни ка ко ји се за сни ва ју 
на фа зној ре а ли за ци ји, под сје тио је Во-
ји но вић до да ју ћи да су ак тив но сти пр ве 
фа зе ко ја је под ра зу ми је ва ла осни ва ње 
пет ДОО окон ча не на пе тој ван ред ној 
Ску шти ни ак ци о на ра, одр жа ној 31. мар-
та 2008. го ди не.

- И при је Скуп шти не ак ци о на ра би ла 
су иден ти фи ко ва на од ре ђе на огра ни че ња 
и ри зи ци ре ги стра ци ја тих дру шта ва, а 
по себ но Снаб ди је ва ња, ко је су, по оцје ни 
по сло вод ства, мо гле да озбиљ но до ве ду 
у пи та ње да ље уред но функ ци о ни са ње 
ЕЕС са не са гле ди вим штет ним по сље-
ди ца ма по ЕПЦГ и др жа ву у цје ли ни. С 
об зи ром да они ни до кра ја про шле го ди-
не ни је су от кло ње ни, Од бор ди рек то ра је 
при вре ме но об у ста вио ре ги стра ци ју пет 
за ви сних дру шта ва и по кре нуо по сту пак 
дру ге фа зе прав ног раз два ја ња из два ја-
њем Пре но са у по себ но АД, што тре ба 

да оба ви ова Скуп шти на, ис та као је из-
вр шни ди рек тор.

Он је да ље ка зао да је пред у слов за 
то уки да ње од лу ка о осни ва њу пет ДОО 
и да ор ган ко ји их је до нио мо же и да их 
уки не, а у овом слу ча ју то је Скуп шти-
на ак ци о на ра је дин стве не ЕПЦГ, и то без 
пре ју ди ци ра ња да ли ће се исте од лу ке, 
са мо без Пре но са, по но во до ни је ти кад 
се за то стек ну усло ви.

Усло ви и на чин одва ја ња - 
ба зни до ку мент

И з вр шни ди рек тор је у на став ку об-
ја снио да су утвр ђе ни Усло ви и 

на чин одва ја ња Пре но са ко ји су на днев-
ном ре ду Скуп шти не, је дан од ба зних 
до ку ме на та ци је лог ре срук ту рал ног про-
це са ЕПЦГ, уз Из вје штај о раз ло зи ма и 
по сле ди ца ма одва ја ња са ко јим, прак тич-
но, чи не обра зло же ње Од лу ке о одва ја њу 
Пре но са, Од лу ке о сма ње њу ка пи та ла и 
Од лу ке о еми си ји ак ци ја и да су кон цеп-
ци ју и са др жај овог ак та опре ди је ли ле 
од ред бе чла на 22. став 3. За ко на о при-
вред ним дру штви ма.

- Су шти на овог ре струк ту рал ног 
про це са је да ЕПЦГ из два ја 136,5 ми-
ли о на еура ври јед ну имо ви ну и оба ве зе 
у из но су од 15,6 ми ли о на и пре но си их 
но во о сно ва ном ак ци о нар ском дру штву 
Пре нос, чи ји ће осни вач ки ка пи тал би ти 
120,8 ми ли о на еура. Сма ње ње ка пи та ла 
Елек тро при вре де вр ши се ума ње њем но-
ми нал не ври јед но сти ак ци ја са 8,7093 на 
7,6482 еура, а Пре нос као но во дру штво 

еми ту је 113.887.961 
ак ци ју но ми нал не 
ври јед но сти 1.0611 
еура ак ци о на ри ма 
по сто је ћег дру штва, 
про пор ци о нал но вла-
снич кој струк ту ри на 
дан до но ше ња ре-
струк ту рал них од лу-
ка, чи ме се обез бје-
ђу је и прин цип пра-
вич но сти и пот пу не 
за шти те имо вин ских 
пра ва ак ци о на ра, об-
ја снио је Во ји но вић 
до да ју ћи да од лу ке 
о сма ње њу ка пи та-
ла и еми си ји ак ци ја 
тре ба да ве ри фи ку је 
Ко ми си ја за хар ти је 
од ври јед но сти, на-
кон че га ће их у ба зи 
по да та ка ак циј ског 
ка пи та ла еми те на-
та им пле мен ти ра ти 
Цен трал на де по зит на 

аген ци ја и да је на пред ло ге свих ових 
ака та, од лу ка и при ло га по зи тив но ми-
шље ње  дао иза бра ни екс перт у по ступ ку 
ре струк ту ри ра ња.

- Пред ло же не из мје не и до пу не Ста-
ту та Елек тро при вре де од но се се, при је 
све га, на нор ма тив но уоб ли ча ва ње чи ње-
нич ног ста ња, јер се уз про мје не основ-
ног ка пи та ла и но ми нал не ври јед но сти 
ак ци ја, тј. из два ја ња Пре но са и Опе ра-
то ра пре но са и Опе ра то ра тр жи шта из 
дје лат но сти са да шње ЕПЦГ, ње на ор га-
ни за ци ја вра ћа на функ ци о нал ну раз дво-
је ност, уз по бољ ша ња ко ја су ис ка за на у 
пре чи шће ном  тек сту, ре као је, на кра ју, 
Ран ко Во ји но вић.

У то ку ра да Скуп шти на је пре ма днев-
ном ре ду јед но гла сно до ни је ла Од лу ку о 
уки да њу од лу ка о осни ва њу дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу: Про из вод ња 
, Пре нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и 
Елек тро град ња. Ра ди се, на и ме, ка ко сто-
ји у обра зло же њу ове од лу ке, о ак ту уки-
да ња, јер по ме ну те од лу ке ни је су има ле 
ни ка квих по сље ди ца, с обзи ром да њи ма 
осно ва на дру штва са огра ни че ном од го-
вор но шћу ни је су ре ги стро ва на, па са мим 
тим ни уве де на у прав ни жи вот.

По том је дво тре ћин ском ве ћи ном до-
ни је та Од лу ка о утвр ђи ва њу усло ва и 
на чи на одва ја ња Пре но са уз осни ва ње 
тог ди је ла Елек тро при вре де као по себ-
ног ак ци о нар ског дру штва. Ре а ли за ци ја 
тог, у осно ви ре струк ту рал ног про це са, 
по ред за кон ске оба ве зе, во ље ве ћин ског 
вла сни ка, за хтје ва ЕУ и по зи тив них ис-

Радно предсједниоштво: М. Вујачић, Р. Војиновић и С. Ковачевић
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ку ста ва у окру же њу, ће, ка ко сто ји у обра-
зло же њу Од лу ке, да ти по зи ти ван им пулс 
отва ра њу и де мо но по ли за ци ји цр но гор-
ског елек тро е нер гет ског тр жи шта са ја-
ча њем ње го ве по у зда но сти и сма ње њем 
ци је на про из во да и услу га.

У на став ку је до ни је та и Од лу ка о ре-
струк ту ри ра њу уз осни ва ње но вог дру-
штва. По оцје ни не за ви сног екс пер та за 
ре струк ту ри ра ње при вред них дру шта ва, 
мр Дра ги ше Бо ри чи ћа, у Пред ло гу ове 
од лу ке су на за ко нит и објек ти ван на-

чин де фи ни са ни основ ни еле мен ти овог 
ре струк ту рал ног про це са. Про је кат је 
ап сол ви рао све за кон ске оба ве зе и про-
це ду ре уз де таљ ну ела бо ра ци ју свих ре-
ле вант них еле ме на та и по сту па ка. У том 
ци љу усли је ди ло је и до но ше ње Од лу ке 
о сма ње њу ка пи та ла по осно ву ре струк-
ту ри ра ња  и Од лу ке о еми си ји ак ци ја по 
том осно ву. На кра ју су усво је не Из мје не 
и до пу не Ста ту та ЕПЦГ.  

При мјед бе ак ци о на ра

П ре сјед ник асо ци ја ци је ма њин ских 
ак ци о на ра Ва си ли је Ми лич ко-

вић је ус твр дио да су чи та ву го ди ну да на 
за ма ја ва ни раз два ја њем Елек тро при вре-
де, да би се са да вра ти ли на ста ро, упи-
тав ши да ли ће кон сул тант вра ти ти но вац 
што је до био од про јек та ко ји се по ка зао 
по гре шним. 

-Твр дим да Пре нос тре ба да бу де са-
став ни дио Елек тро при вре де и бо јим се 
да је и ово екс пе ри мент ко ји ће се на кон 
го ди ну да на по ка за ти не у спје шним, ка-
зао је Ми лич ко вић.

На ову кон ста та ци ју је од го во рио 

пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ 
Ср ђан Ко ва че вић ре кав ши да је од лу-
ка о осни ва њу Пре но са као по себ ног ак-
ци о нар ског дру штва пред лог Европ ске 
уни је, да би Елек тро при вре да функ ци-
о ни са ла по истим стан дар ди ма ко ји ва-
же, не са мо за зе мље окру же ња, не го и 
за све зе мље Евро пе. Јер не ма тр жи шног 
по сло ва ња ни ти не ди скри ми на тор ског 
ко ри шће ња мре жа свих за ин те ре со ва них 
без из два ја ња Пре но са из си сте ма.

И мр Дра ги ша Бо ри чић, екс перт у 

по ступ ку ре струк ту ри ра ња, ка зао је да је 
Пре нос у свим зе мља ма Европ ске уни је 
прав но одво јен од Елек тро при вре де, док 
је у 50 од сто зе ма ља одво јен и вла снич ки. 

Кр сто Сте ва но вић је ко мен та ри сао 
си ту а ци ју у Елек тро при вре ди у по сљед-
ње дви је го ди не ре кав ши да је она знат но 
по бољ ша на, при је све га због сма ње ња 
гу би та ка и сма ње ња тро шко ва, али да би, 
по ње му, ње на по зи ци ја да нас би ла још 
бо ља да ни је за у ста вље на при ва ти за ци ја 
ТЕ Пље вља и Руд ни ка угља, а ти ме и раз-
вој Пље ва ља.

Ду шко Бо жо вић је из нио бо ја зан да 
но вац од до ка пи та ли за ци је Елек тро при-
вр де не бу де не на мјен ски по тро шен, док 
је Сло бо дан Ра и че вић, ве за но за до-
ка пи та ли за ци ју, пи тао да ли ће Од лу ка 
Скуп шти не о из два ја њу Пре но са има ти 
не га тив ну ре флек си ју и прав не по сље ди-
це на тен дер о до ка пи та ли за ци ји, с об зи-
ром да је он рас пи сан док је ЕПЦГ би ла 
је дин ствен си стем.

На пи та ње Ми лич ко ви ћа да ли се и 
гу би ци пре но се но во о сно ва ном дру штву 
об ја шње мо је да гу би ци ко ји су књи же ни 
са 31. де цем бром 2007. го ди не оста ју на 

те рет Елек тро при вре де јер се овај мо дел 
ре струк ту ри ра ња за сни ва са мо на пре но-
су оба ве за и имо ви не но вом при вред ном 
дру штву, али да ак ци о на ри не ће би ти 
оште ће ни јер ће оства ри ва ти сра змјер но 
валс ни штво, од но сно да је из вр ше на тзв. 
про пор ци о нал на ко рек ци ја но ми нал не 
ври јед но сти, што је је дан од нај бо љих 
мо де ла.

Ми лич ко вић се за тим, у име ма-
њин ских ак ци о на ра жу стро ус про ти вио 
по вла че њу за хтје ва Елек тро при вре де за 

при вре ме ну мје ру бло ка де ра чу на КАП-а 
и рас по ла га ња инго ти ма алу ми ни ју ма у 
Лу ци Бар до на ми ри ва ња ду га за стру ју, 
што је, по ње му, во ђе ње ма кро е ко ном ске 
со ци јал не по ли ти ке пре ко ЕПЦГ, ми мо 
Уста ва и за ко на. 

- ЕПЦГ је је ди ни из лаз из кри зе Цр-
ној Го ри, али не на овај на чин. По све му 
су де ћи, 500 хи ља да ме га ва та стру је ба че-
но је у ја му без да ни цу, јер то не ће спа си-
ти Ком би нат алу ми ни ју ма. Они ма ко ји то 
по ку ша ва ју на овај на чин пре по ру чу јем 
да то ура де сво јом имо ви ном а не на шом. 
То је сте ху ма но, али Елек тро при вре да 
ни је со ци јал на уста но ва и по сто ји од го-
вор ност пре ма ак ци о на ри ма ако се то не 
на пла ти, ка зао је Ми лич ко вић. 

По во дом ове при мјед бе Ср ђан Ко-
ва че вић је ка зао да је Елек тро при вре-
да, ци је не ћи на по ре др жа ве да по мог не 
у пре ва зи ла же њу про бле ма у Ком би на ту 
алу ми ни ју ма, по вла че њем при вре ме не 
за бра не омо гу ћи ла да рад ни ци КАП-а 
при ме пла ту, с тим што је  ту жба за на-
пла ту ду га оста ла, а и при вре ме на мје ра 
се мо же по но во за тра жи ти.

Б.М.

Са Скупштине акционара

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства за 
еко ном ски раз вој Цр не Го ре и 

GTZ-а (Ger man De ve lop ment Co o pe-
ra tion) у Бе чи ћи ма је 19.  и 20. мар та 
ове го ди не одр жа на Ре ги о нал на кон-
фе рен ци ја о енер гет ској си гур но сти и 
ефи ка сно сти. Кон фе рен ци ја је отво ре-
на увод ним го во ри ма пре ми је ра Цр не 
Го ре Ми ла Ђу ка но ви ћа, ми ни стра за 
еко ном ски раз вој Бра ни ми ра Гво зде-
но ви ћа, бив шег ми ни стра ино стра них 
по сло ва и пот пред сјед ни ка ње мач ке 
вла де Јо шке Фи ше ра и ди рек то ра Ди-
рек то ра та за енер гет ску ефи ка сност Пе-
дра Бал сте ро са То ре са. Са пре ко 350 
енергетичара и економиста из Аустрије, 
Србије, Македоније, Бугарске, Босне и 
Херцеговине, Америке, Швајцарске, 
Њемачке и Хрватске, амбасадора и 
представника амбасада, руководећег 
особља из министарстава и агенција за 
енергетску ефикасност, представника 
међународних донаторских организаци-
ја, фондова, као и представника бизнис 
кругова, Кон фе рен ци ја је има ла за циљ 
пре зен то ва ње ста ња енер гет ског сек то-
ра у Цр ној Го ри и ши ре и при вла че ње 
ин ве сти ци ја, а пред ста вљен је и ути цај 
овог сек то ра на со ци јал ни про спе ри тет 
и еко ном ску ста бил ност, ак це но то ва но 
уна пр е ђе ње тех но ло ги ја у овој обла сти, 
до са да по стиг ну ти на пре дак и, што је 
нај бит ни је, раз ви ја ње сви је сти о зна ча-
ју енер гет ске ефи ка сно сти у про це су 
по ди за ња жи вот ног стан дар да уз исто-
вре ме но очу ва ње жи вот не сре ди не.
Из ме ђу број них го во ра до ма ћих и 
стра них уче сни ка на кон фе рен ци ји на-
во ди мо крат ке ре зи мее из говора пред-
став ни ка Ми ни стар ства за еко ном ски 
раз вој Цр не Го ре и Елек тро при вре де 
Цр не Го ре. 

Та ко је ми ни стар за еко ном ски раз-
вој Бра ни мир Гво зде но вић, осим 
увод ног из ла га ња го во рио о енер гет-
ској ефи ка сно сти и енер гет ској си гур-
но сти у бу дућ но сти Цр не Го ре. 

По ла зе ћи од оцје не да су гло бал но 
за гри је ва ње и кли мат ске про мје не не-
за о би ла зни свјет ски про блем и опа сна 
при јет ња број ним аспек ти ма жи во та и 
раз во ја, он је ус твр дио да при мје ном 
но вих тех но ло ги ја, раз мје ном ис ку ста-
ва и кон ти ну и ра ном ре а ли за ци јом про-

гра ма мо ра мо соп стве ним п ри мје ром 
по ка за ти ствар не мо гућ но сти енер гет-
ских и фи нан сиј ских уште да, сма ње ња 
штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
спро во ди ти про ак тив ну енер гет ску по-
ли ти ку, раз мје њи ва ти зна ња и ис ку ства 
са зе мља ма у ре ги о ну и зе мља ма Европ-
ске уни је, као и по ди за ти сви јест сво јих 
гра ђа на пре ма енер гет ској про бле ма ти-
ци, оси гу ра њу енер гет ске си гур но сти 
за бу ду ће генера ци је, као и одр жи вом 
раз во ју енер ги је ко ја укљу чу је про мо-
ви са ње енер гет ске ефи ка сно сти и об-
но вљи вих из во ра енер ги је.

Пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ Ср ђан Ко ва че вић је го во рио на 
те му „Зна чај и уло га Елек тро при вре-
де Цр не Го ре у ве зи са ре а ли за ци јом 
Стра те ги је енер гет ске ефи ка сно сти у 
Цр ној Го ри“ и ис та као да су оба ве зе 
ЕПЦГ, пре ма  до не се ним за кон ским 
до ку мен ти ма, да ефи ка сно ко ри сти 
про из вод на, пре но сна и ди стри бу тив-
на по стро је ња, оп ти мал но ко ри сти ка-
па ци те те, сма њи гу бит ке на пре но сној 
и ди стри бу тив ној мре жи, по бољ ша 
тех нич ко-тех но ло шке  ка рак те ри сти ке 
опре ме и по стро је ња и из вр ши при-
пре ма ње Ком па ни је за но ве за хтје ве у 
скла ду са ле ги сла ти вом ЕУ. 

Пре зен та ци јом је об у хва тио кон-
крет не ак тив но сти пред у зе те за по ве ћа-
ње ко ри шће ња по сто је ћих ка па ци те та, 
по стиг ну те ефек те кроз ак ци ју сма ње-
ња гу би та ка на ди стри бу тив ној мре жи 
и оче ки ва не укуп не ефек те на по ве ћа-
њу про из вод ње.

Из ла га ње Ми о дра га Ча но ви ћа, 
по моћ ни ка ми ни стра у Ми ни стар ству 
за еко ном ски раз вој, се од но си ло на 
ре фор ме, ци ље ве и стра те ги је раз во ја 
сек то ра енер ге ти ке. Он је ис та као да 
се опре дје ље ње Цр не Го ре, као не за ви-
сне и ме ђу на род но при зна те др жа ве да 
на ста ви и убр за за по че ти про цес евро-
а тлант ских ин те гра ци ја, ко ји зах ти је ва 
од го во ран, све о бу хва тан и ком плек сан 
при ступ одр жи вом раз во ју, нај ви ше 
огле да у сек то ру енер ге ти ке, ко ји је је-
дан од глав них но си ла ца укуп ног раз-
во ја зе мље, ка ко са еко ном ског и со ци-
јал ног, та ко и са еко ло шког аспек та. 

- Као та кав, раз вој сек то ра енер ге-
ти ке је од ве ли ког, а мо жда и пре суд-
ног зна ча ја за уку пан ду го роч ни раз вој 
Цр не Го ре, ре као је он и ис та као да је, 
у ци љу ква ли тет не при пре ме пла ни-
ра них ре фор ми у енер гет ском сек то-
ру, Ми ни стар ство за еко ном ски раз вој 
из ра ди ло ви ше стра те шких до ку ме на-

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

РЕ ГИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О ЕНЕР ГЕТ СКОЈ СИ ГУР НО СТИ И ЕНЕР ГЕТ СКОЈ ЕФИ КА СНО СТИ

На гла ше на ва жност ра ци о нал ног 
коришћења енер гет ских ре сур са

Са Конференције

М. Ђукановић: Посвећеност Владе Црне Горе енергетској ефикасности огледа 
се и у проглашењу 2009. године годином енергетске ефикасности у Црној Гори
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та ко је је усво ји ла Вла да у скла ду са 
ци ље ви ма енер гет ске по ли ти ке, као и 
да по сљед ња ис тра жи ва ња ука зу ју на 
ни ску оп шту сви јест о ефи ка сно сти 
ко ри шће ња енер ги је и у ве зи са тим 
оства ри ва ња мо гу ћих енер гет ских и 
еко ном ских уште да, али и дру гих пра-
те ћих по год но сти. 

По ње му, по сте пе но уво ђе ње ЕУ ди-
рек ти ва у за кон ску ре гу ла ти ву у обла-
сти енер гет ске ефи ка но сти и усва ја ње 
до бре прак се ра да, при ла го ђе не ло кал-
ним усло ви ма, пред ста вља ло ги чан 
про цес им пле мен та ци је раз во ја енер-
гет ске ефи ка сно со ти у Цр ној Го ри.

Др Игор Ко ва че вић, са мо стал ни 
са вјет ник за енер гет ску ефи ка ност и 
об но вљи ве из во ре енер ги је у Ми ни-
стар ству за еко ном ски раз вој, је пре-
зен то вао про јек те енер гет ске ефи ка-
сно сти об но вљи вих из во ра енер ги је 
у Цр ној Го ри ко је Ми ни стар ство за 
еко номски раз вој тре нут но про мо ви-
ше у ци љу по ди за ња енер гет ске ефи-

ка но сти и ве ћем ко ри шће њау об но-
вљи вих из во ра енер ги је. Он је, осим 
тре нут них ак тив но сти, при ка зао до са-
да шње ре зул та те и пред ви ђе не ци ље ве 
у окви ру Про јек та „Го ди на енер гет ске 
ефи ка сно сти“ ко ји је по чео у но вем-
бру 2008. го ди не. Пред ста вио је ме-
ђу на род не до на ци је и про јек те ко ји се 

од ви ја ју у на ве де ним обла сти ма, за тим 
про мо ви сао про јек те ко ји се им пле-
мен ти ра ју у ци љу из град ње ма лих хи-
дро е лек тра на и вје тро ге не ра то ра, на-
ја вио ак тив но сти ко је Ми ни стар ство 
за еко ном ски раз вој спро во ди у ци љу 
пот пу ни јег ко ри шће ња об но вљи вих 
из во ра енер ги је, те пред ста вио ва же-
ће за ко не и ре гу ла ти ве, као  и пла но-
ве за њи хо во уна пре ђе ње у до ме ни ма 
енер гет ске ефи ка но сти и об но вљи вих 
из во ра енер ги је.

Ре зул та ти кон фе рен ци је су из ло же-
ни на пле нар ној се си ји, као и у по здрав-
ним го во ри ма пред став ни ка UNDP-
а,GTZ-а, KfW-а, и Свјет ске бан ке. 

Пре ма са оп ште њу из Ми ни стар-
ства еко но ми је, то ком кон фе рен ци је 
је, по ред на ве де ног, би ло го во ра и о 
ли сти ди рек ти ва ЕУ ко је се од но се 
на сек тор енер ге ти ке, а ко ја укљу чу-
је тр жи ште стру је и га са, си гур ност 
снаб ди је ва ња, за јед нич ку про из вод-
њу, стра те шке ре зер ве прера ђе ви на 
наф те и пе тро ле у ма, би о го ри ва, као 
и кључ не од ред ни це кон фе рен ци је - 
енер гет ску ефи ка сност и об но вљи ве 
из во ре енер ги је.

За кљу че но је и да су, у Цр ној Го ри, 
учи ње ни и не ки ве о ма бит ни ко ра ци ка-
ко ини ци ра њем про це са усва ја ња но вог 
За ко на о енер ге ти ци и За ко на о енер-
гет ској ефи ка сно сти, та ко и сма ње њем 
гу би та ка ел. енер ги је на мре жи са 33% 
у 2005. на 22% у 2007 и ини ци ра њем 
на ци о нал ног про јек та „Го ди на енер гет-
ске ефи ка сно сти“, ко ји са др жи 17 кон-
крет них про гра ма. По себ но је да то на 
зна ча ју ин ве сти ци ја ма у ма ле ХЕ као 
об но вљи ве из во ре енер ги је, али и ве-
ли кој ко ли чи ни по тен ци јал не уште де, с 
об зи ром на тре нут но ве ли ку по тро шњу 
ел. енер ги је у Цр ној Го ри за гри ја ње и 
хла ђе ње про сто ра. 

Та ко ђе је за кљу че но да је Кон фе-
рен ци ја у пот пу но сти оправ да ла оче ки-
ва ња и да ла же ље не ре зул та те до во де ћи 
у ве зу про јек те ко ји се тре нут но ре а ли-
зу ју са про бле ми ма енер гет ске ефи ка-
сно сти, об но вљи вих из во ра енер ги је и 
за шти те жи вот не сре ди не, те при мје-
не но вих тех но ло ги ја. Њен зна чај је и 
у раз мје ни ис ку ста ва са зе мља ма ко је 
су у оства ре њу енер гет ске ефи ка но сти  
по сти гле ве ли ке успје хе. Цр на Го ра је 
оци је ње на као зе мља ко ја, иако је че ка 
дуг пут на оства ре њу оп ти ми стич ких,  
али и ре ал но по ста вље них ци ље ва, у 
окви ру сво јих ка па ци те та, ин тен зив но 
ра ди на по ве ћа њу си гур но сти снаб ди-
је ва ња енер ги јом. 

Зна чај ор га ни зо ва ња ова кве кон фе-
рен ци је на про сто ру Цр не Го ре огле-
да се не са мо у при вла че њу ве ли ких 
фир ми из обла сти енер ге ти ке, а ти ме 
и по тен ци јал них ис ку сних и озбиљ-
них парт не ра, већ и у ства ра њу сли ке 
о Цр ној  Го ри као ре ги о нал ног цен тра 
ко ји до при но си ко о пе ра ци ји на по љу 
енер гет ске ефи ка сно сти и уна пре ђу је 
енер гет ску бу дућ ност ре ги о на, ра ди 
на об но вљи вим из во ри ма енер ги је, 
иден ти фи ку је мо гућ но ти за са рад њу, 
ди је ли и пре у зи ма ис ку ства и до бру 
прак су, и из на ла зи нај бо ље на чи не 
фи нан си ра ња про је ка та и при вла че-
ња ин ве сти ци ја у обла сти енер гет ске 
ефи ка сно сти. 

Ж.Ћ.

У свом увод ном из ла га њу пред сјед ник Вла де Цр не Го ре Ми ло Ђу ка но вић 
је ис та ко да је Кон фе рен ци ја о енер гет ској си гур но сти и енер гет ској ефи-

ка но сти  као  ак ту ел ној те ми у да на шњем сви је ту ко ји има ра сту ћу по тре бу за 
ра ци о нал ним тро ше њем енер гет ских ре сур са, при ли ка за да ље уна пр е ђе ње 
ре ги о нал не и ши ре са рад ње у овој обла сти, као и за раз мје ну зна ња и ис ку ста-
ва из ме ђу ње них ре спек та бил них уче сни ка. 

Из ме ђу оста лог, он је ис та као да на спи ску цр но гор ских раз вој них при о ри те та  
енер ге ти ка има по себ но ва жно мје сто, због ве ли ких, са да не ис ко ри шће них по-
тен ци ја ла за чи ју ва ло ри за ци ју смо од луч ни.

- Ни зом раз вој них до ку ме на та, од ко јих је „Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке у Цр-
ној Го ри“ сва ка ко нај зна чај ни ји, апо стро фи ра ли смо ва жност пи та ња енер гет ске 
ефи ка сно сти. Очи глед но је да, у усло ви ма еко ном ске кри зе, ова про бле ма ти ка 
до би ја и до дат ну ва жност. Због то га ће мо убр за ти ре а ли за ци ју „Ак ци о ног пла на 
за спро во ђе ње Стра те ги је енер гет ске ефи ка сно сти“, по чев од ин сти ту ци о нал них 
и за кон ских прет по став ки, пре ко сма ње ња енер гет ског ин тен зи те та у ин ду стри ји, 
па до фа во ри зо ва ња свих про је ка та ко ји тре ба да ре зул ти ра ју по ве ћа њем сте пе-
на ефи ка сне упо тре бе енер ги је, ре као је он и до дао:

- Та кво дје ло ва ње се зна чај но олак ша ва им пле мен та ци јом по зи тив них ис ку-
ста ва дру гих зе ма ља, до на тор ском и екс перт ском аси стен ци јом ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја и уре ђе њем ко ор ди на ци о них ме ха ни за ма др жа ва ре ги о на, у обла-
сти енер гет ске ефи ка сно сти. У том кон тек сту, Вла да Цр не Го ре тре ти ра ову Кон-
фе рен ци ју као зна ча јан до при нос фор му ли са њу гло бал ног фрон та за си нер гиј ско 
дје ло ва ње у до ме ну енер гет ске ефи ка сно сти. 

- По све ће ност Вла де Цр не Го ре те ми енер гет ске ефи ка сно сти, огле да се и у 
про гла ше њу 2009. Го ди ном енер гет ске ефи ка сно сти у Цр ној Го ри, чи ји ре зул тат 
је, из ме ђу оста лог, и ова кон фе рен ци ја,  за кљу чио је Ђу ка но вић у увје ре њу да ће 
нас и ње ни ре зул та ти учвр сти ти у са зна њу да је енер гет ска ефи ка сност основ ни 
пред у слов за ра ци о нал но уна пре ђе ње енер гет ског сек то ра.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ИЗ ГО ВО РА ПРЕД СЈЕД НИ КА ВЛА ДЕ МИ ЛА ЂУ КА НО ВИ ЋА

Питање енер гет ске 
ефи ка сности ак ту ел но 

у ци је лом сви је ту
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В е ли ки је број пи та ња ко ји ма се ба вио 
Од бор ди рек то ра Елек тро при вре де Цр-

не Го ре у пе ри о ду од по чет ка го ди не до сада. 
Осим ре дов ног раз ма тра ња ак ту ел не елек-
тро е нер гет ске и фи нан сиј ске си ту а ци је ко ја 
је стал на те ма свих сјед ни ца Од бо ра, овај 
ор ган се на по сљед њој сјед ни ци одр жа ној 
16. мар та 2009. го ди не ба вио и пи та њем ста-
ња по тра жи ва ња за ис по ру че ну ел. енер ги ју, 
ана ли зом ак тив но сти у ја ну а ру и фе бру а ру 
на ис кљу че њу та риф них по тро ша ча, из вје-
шта јем о оства ри ва њу Елек тро е нер гет ског 
би лан са за 2008. го ди ну, ин фор ма ци јом о 
ак тив но сти ма на ре а ли за ци ји про јек та из-
град ње ДВ 400 kV Под го ри ца - Ти ра на, ин-
фор ма ци јом око фи нан си ра ња за по че тих и 
пла ни ра них ин ве сти ци о них про је ка та ЕПЦГ, 
обез бје ђе њем сред ста ва за из град њу елек-
тро е нер гет ских обје ка та ко ји су укљу че ни 
у про је кат „Енер гет ска за јед ни ца ју го и сточ-
не Евро пе APL3 - Про је кат за Цр ну Го ру“ и 
про гра мом спон зор ста ва и по мо ћи за 2009. 
го ди ну.   

Сход но од ред ба ма Ста ту та ЕПЦГ и по-
слов ни ка о ра ду Од бо ра ди рек то ра на овој 
сјед ни ци су ве ри фи ко ва не и од лу ке ко је је 
овај ор ган до нио ван сјед нич но, а ко је се од-
но се на утвр ђи ва ње не ко ли ко пред ло га аката 
и одлука ве за но за одва ја ње и фор ми ра ње са-
мо стал ног ак ци о нар ског дру штва „Пре нос“. 
Ри јеч је о По слов ни ку о ра ду Скуп шти не 
Пре но са, за тим о из бо ру ре ви зо ра и чла но ва 
Од бо ра тог ак ци о нар ског дру штва и о утвр-
ђи ва њу на кна де за рад чла но ва тог од бо ра 
ди рек то ра. 

Остварена изузетно 
добра производња

П о во дом Ин фор ма ци је о ак ту ел ној елек-
тро е нер гет ској си ту а ци ји, на овој сјед-

ни ци Од бор је оци је нио да је, за хва љу ју ћи 
до број хи дро ло ги ји, до вољ ним ко ли чи на ма 
угља и до број по гон ској спрем но сти про из-
вод них обје ка та,  про из вод ња у елек тра на ма 
из у зет но до бра, јер је у по сљед ња два мје се-
ца про из ве де но 934,4 ми ли о на kWh што је 46 
од сто ви ше од пла на. 

Овом при ли ком је и за ду жен ме наџ мент 

Дру штва да до кра ја мар та об ја ви тен дер за 
ку по ви ну не до ста ју ће ел. енер ги је за љет њи 
пе ри од у ко ли чи на ма ко је утвр де над ле жне 
слу жбе. 

Уз ову ин фор ма ци ју раз ма тра на је ин-
фор ма ци ја о ста њу у ди стри бу тив ној мре жи, 
па је у ве зи с тим за кљу че но да ди рек тор ФЦ 
Ди стри бу ци ја убу ду ће овом ор га ну до ста вља 
ин фор ма ци је са свим по ка за те љи ма ра да и 
по сло ва ња овог ди је ла Дру штва.

За раз ли ку од елек тро е нер гет ске си ту а ци-
је, ак ту ел ну фи нан сиј ску си ту а ци ју Дру штва 
са аспек та обез бје ђе ња фи нан сиј ских усло ва 
за нор ма лан рад елек тро е нер гет ског си сте ма 
у на ред ном пе ри о ду, Од бор је оци је нио из-
у зет но сло же ном, као и да је она нај ве ћим 
ди је лом иза зва на не пла ћа њем ис по ста вље-
них фак ту ра од стра не КАП-а и Же ље за ре, у 
укуп ном из но су од пре ко 16 ми ли о на еура. 

У ве зи са овим пи та њем Од бор се упо-
знао са ин фор ма ци јом о ста њу потра жи ва ња 
за ис по ру че ну ел. енер ги ју и ана ли зом ак-
тив но сти на ис кљу че њу та риф них по тро ша-
ча – ду жни ка у пр ва два мје се ца ове го ди не, 
те за тра жио ин фор ма ци ју о ре а ли зо ва ним 
по пу сти ма уред ним по тро ша чи ма у ви си ни 
од 5 од сто са њи хо вим ефек ти ма на укуп ну 

на пла ту, као и про цје ну цје лис ход но сти одо-
бра ва ња до дат ног по пу ста у ви си ни од 5 од-
сто са пред ло гом ка те го ри ја по тро ша ча ко ји-
ма би се то одо бра ва ло.

Исто вре ме но је за ду же но ФЦ Снаб ди је-
ва ње да ура ди ком плет ну ба зу по да та ка свих 
по тро ша ча ел. енер ги је у Цр ној Го ри. 

Биланс реализован 
у сложеним условима

П ри хва ћен је за тим из вје штај о оства ре-
њу ел. енер гет ског би лан са Цр не Го ре 

за 2008. го ди ну уз за кљу чак да у по гла вљу 
„Гу би ци“ бу ду угра ђе ни објек тив ни по да ци 
утвр ђе ни при мје ном свих ре ле вант них фак-
то ра ди стри бу тив ног кон зум ног под руч ја. 
Та ко ђе је за кљу че но да се оства ри ва ње елек-
тро е нер гет ског би лан са у 2008. го ди ни од ви-
ја ло у ве о ма сло же ним усло ви ма, али да је, 
без об зи ра на све по те шко ће, снаб ди је ва ње 

свих по тро ша ча би ло на за вид ном ни воу. 
Исто та ко по стро је ња хи дро е лек тра на и ТЕ 
Пље вља су би ла, а и са да су, у пу ној по гон-
ској спрем но сти и ра де са ви со ким сте пе ном 
по у зда но сти што пред ста вља по себ ну га ран-
ци ју њи хо вог успје шног ра да и у на ред ном 
пе ри о ду. 

Из вје штај о ре а ли за ци ји елек тро е нер гет-
ског би лан са за про шлу го ди ну би ће до ста-
вљен Ре гу ла тор ној аген ци ји за енер ге ти ку и 
Ми ни стар ству за еко ном ски раз вој.

Инвестиције
 

П ри хва ће на је и ин фор ма ци ја о ак тив но-
сти ма на из град њи ДВ 400 kV Под го ри-

ца - Ти ра на и за ду жен ФЦ Пре нос да на ста ви 

  ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ

Одлуке у области реструктурирања, Одлуке у области реструктурирања, 
рада и пословањарада и пословања

Са становишта производње - изузетно повољан период са становишта 
производње 

Донесена одлука о изградњи ДВ 400 kV Подгорица - Тирана, дијела кроз 
Црну Гору и усвојене информације о начину финансирања и обезбјеђењу 
средстава за финансирање низа других инвестиционих објеката

Донесен читав сет одлука у функцији одвајања Преноса

Са једне од сједница Одбора директора
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спро во ђе ње тих ак тив но сти у ди је лу ко ји се 
на ла зи на те ри то ри ји Цр не Го ре. 

Од бор је по том до нио од лу ку о из град њи 
да ле ко во да 400 kV Под го ри ца – Ти ра на на 
те ри то ри ји Цр не Го ре ко ји се са сто ји од да-
ле ко во да из ме ђу ТС Под го ри ца 2 – гра ни ца 
Ал ба ни је, у ду жи ни од 28 км и про ши ре ња 
ТС 400/110 kV Под го ри ца 2, од но сно из град-
ње но вог 400 kV ДВ по ља „Ти ра на“ и за мје не 
ком плет не опре ме у 400 kV по љу „Ри ба ре ви-
не“, као глав них ком по нен ти.

Пре ма по себ ном спо ра зу му, пот пи са ном 
са KfW бан ком и ал бан ском елек тро при вре-
дом, пред ра чун ска ври јед ност овог да ле ко-
во да на те ри то ри ји Цр не Го ре из но си 14,063 
ми ли о на еура, а фи нан си ра ће се из кре дит-
них и бес по врат них сред ста ва Вла де Ње мач-
ке (11,163 ми ли о на) и из соп стве них сред ста-
ва ЕПЦГ (2,9 ми ли о на €).

Рок за из град њу да ле ко во да је 24 мје се ца 
од сту па ња на сна гу уго во ра за из град њу ко ји 
су пот пи са ли ЕПЦГ и KESH са Да ле ко во дом 
– За греб, тј. од но вем бра 2009. го ди не. 

За све да ље ак тив но сти на из град њи овог 
да ле ко во да на те ри то ри ји Цр не Го ре и за из-
вр ше ње ове од лу ке од го во ран је Пре нос. 

Од бор је овом при ли ком при хва тио и ин-
фор ма ци ју о фи нан си ра њу свих за по че тих 
ин ве сти ци о них про је ка та и дао са гла сност 
на пред ло же не ак тив но сти. Та ко ђе је при-
хва ће на и ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма на 
обез бје ђе њу сред ста ва за фи нан си ра ње раз-
во ја те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма, по бољ-
ша ње пре но сне мре же и по бољ ша ње опе-
ра тив не по у зда но сти ХЕ Пе ру ћи ца и с тим 
у ве зи овла стио из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ 
да на кон пот пи си ва ња фи нан сиј ског спо ра-
зу ма о кре ди ти ра њу из ме ђу Ми ни стар ства 
фи нан си ја Цр не Го ре и Свјет ске бан ке – Ме-
ђу на род на асо ци ја ци ја за раз вој (IDA), са 
Ми ни стар ством фи нан си ја Цр не Го ре пот-
пи ше уго вор о пре но су сред ста ва кре ди та и 
од го вор но сти за ре а ли за ци ју про јек та енер-
гет ске за јед ни це ју го и сто че не Евро пе APL3 
- Про је кат за Цр ну Го ру, а на кон то га до нио 
и од лу ку о обез бје ђе њу сред ста ва за из град-
њу елек тро е нер гет ских обје ка та укљу че них 
у овај про је кат.

Ра ди пот пу ни јег ин фор ми са ња на ве-
шће мо да се про је кат "Раз вој те ле ко му ни ка-
ци о ног си сте ма" са сто ји од по ве зи ва ња са 
По же гом, по ве зи ва ња са Тре би њем и за вр-
шет ка OPGW мре же.

По бољ ша ње пре но сне мре же са др жи из-
град њу при кљу че ња ТС Мој ко вац и ТС Ан дри-
је ви ца на 220 kV и 110 k мре жу и про ши ре ње 
ТС Мој ко вац и ТС Ан дри је ви ца, а по бољ ша ње 
опе ра тив не по у зда но сти ХЕ Пе ру ћи ца – на бав-
ку ре зер вних тур бин ских ко ла и за мје ну ре-
шет ке и чи сти ли це на ре тен зи ји Вр тац. 

Пред ра чун ска ври јед ност сред ста ва за 
раз вој те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма из но си 
8,93 ми ли о на еура, за по бољ ша ње пре но сне 
мре же 2,9 ми ли о на, а за по бољ ша ње по у-
зда но сти ХЕ Пе ру ћи ца 1,815 ми ли о на еура. 
Из во ри фи нан си ра ња су кре дит WB бан ке и 
соп стве на сред ства ЕПЦГ. 

Рок за вр шет ка тог про јек та Енер гет ске 
за јед ни це ју го и сточ не Евро пе APL3 је 31. 

март 2012. го ди не, а нај ве ћи дио фи нан сиј-
ских срд ста ва, око 80 од сто, тре ба да бу де ан-
га жо ван то ком 2009. го ди не, с тим што ће за 
да ље ак тив но сти на ре а ли за ци ји на ве де них 
обје ка та као и за из вр ше ње ове од лу ке би ти 
од го вор ни Пре нос и Про из вод ња. 

У на став ку сјед ни це Од бор ди рек то ра је 
при хва тио Ин фор ма ци ју о ста ту су уго во ра 
из ме ђу Опе ра то ра пре но сне мре же и уче сни-
ка на тр жи шту елек трич не енер ги је и с тим у 
ве зи за ду жио ме наџ мент да од мах при пре ми 
пред ло ге уго во ра ко јим би се бла го вре ме но 
ре гу ли са ли од но си из ме ђу ЕПЦГ и Пре но са. 
Усво је на је за тим ин фор ма ци ја о ис пла ће ним 
на гра да ма и от прем ни на ма у Елек тро при вре ди 
уз упо ре ђе ње са за кључ ци ма Вла де Цр не Го ре 
и за кљу че но да се за на ред ну сјед ни цу Од бо ра 
при пре ме пред ло зи уго во ра са сти му ла тив ним 
мје ра ма за чла но ве овог ор га на и ме наџ мент 
Пред у зе ћа. При хва ћен је и спо ра зум о ре гу ли-
са њу ме ђу соб них оба ве за по во дом уго во ра о 
пру жа њу кон сул тант ских услу га са вјет ни ка у 
про це су до ка пи та ли за ци је ЕПЦГ. 

Од ло же но је, ме ђу тим, до но ше ње про-
гра ма рас по дје ле сред ста ва на ми је ње них 
за спон зор ства и по мо ћи у 2009. го ди ни до 
до но ше ња Би знис пла на, али је при хва ћен 
за хтјев Удру же ња пен зи о не ра ЕПЦГ и до-
не се на од лу ка ко јом се одо бра ва 35.000 € 
спон зор ства на ми је ње ног за до дје лу по мо ћи 
чла но ви ма тог удру же ња ко ји има ју пен зи ју 
ма њу од 200 €.

Реструктурирање

П о себ но ва жна сјед ни ца Од бо ра ди-
рек то ра одр жа на је 19. фе бру а ра ове 

го ди не у Под го ри ци, која је би ла по све ће-
на ре струк ту ри ра њу ЕПЦГ пу тем одва ја ња 
и осни ва ња но вог дру штва. Због то га су на 
овој сјед ни ци из о ста ле стан дард не те ме о ак-
ту ел ној елек тро е нер гет ској и фи нан сиј ској 
си ту а ци ји, па је обим ни днев ни ред углав ном 
ис пу њен раз ма тра њем и до но ше њем на цр-
та ви ше од лу ка ве за но за одва ја ње Пре но са. 
Та ко су усво је ни: пред лог од лу ке о усва ја њу 
по пи са ФЦ Пре нос на дан 31. де цем бар 2008, 
пред лог од лу ке о утвр ђи ва њу усло ва и на чи-
на одва ја ња уз осни ва ње Пре но са, пред лог 
из вје шта ја о раз ло зи ма и по сље ди ца ма одва-
ја ња, пред лог од лу ке о при хва та њу из вје шта-
ја не за ви сног екс пер та о оцје ни одва ја ња уз 
осни ва ње, на црт од лу ке о ре струк ту ри ра њу 
одва ја њем уз осни ва ње но вог дру штва, на-
црт од лу ке о сма ње њу ка пи та ла по осно ву 
ре струк ту ри ра ња и од лу ке о еми си ји ак ци ја 
по том осно ву, за тим на црт из мје на и до пу на 
ста ту та ЕПЦГ, на црт од лу ке о уки да њу од-
лу ка о осни ва њу Дру штва са огра ни че ном 
од го вор но шћу: Про из вод ње, Пре но са, Снаб-
ди је ва ња, Ди стри бу ци је и Елек тро град ње, 
пред лог о са зи ва њу VI ван ред не сјед ни це 
Скуп шти не ак ци о на ра ЕПЦГ и Осни вач ке 
скуп шти не Пре но са АД Под го ри ца и на црт 
Ста ту та Пре но са АД.  

Осим на ве де них пи та ња од ко јих се сва-
ко од но си на ре струк ту ри ра ње, Од бор је на 
овој сјед ни ци раз ма трао и ин фор ма ци ју о 
ре гу ли са њу од но са из ме ђу Вла де ЦГ, ЕПЦГ 

и Руд ни ка угља, по во дом ко је је за ду жен ме-
наџ мент да на ста ви пре го во ре са РУП-ом о 
уса гла ша ва њу уго во ра о ку по ви ни зе мљи шта 
на ло ка ли те ту Шу ма ни за из град њу де по ни је 
шља ке и пе пе ла из ТЕ Пље вља, с тим што 
је услов за пот пи си ва ње уго во ра за ку по ви ну 
зе мљи шта од РУП-а иск њи жа ва ње спор них 
по тра жи ва ња тог пред у зе ћа пре ма ЕПЦГ.

До но ше њу свих на ве де них од лу ка прет-
хо ди ло је усва ја ње про гра ма дру ге фа зе прав-
ног раз два ја ња ЕПЦГ на сјед ни ци овог ор га-
на 30. ја ну а ра 2009. го ди не, ко јом при ли ком 
је до не се на и од лу ка о по кре та њу по ступ ка 
име но ва ња не за ви сног екс пер та за оцје ну од-
лу ке о одва ја њу уз осни ва ње но вог дру штва 
на осно ву не по сред но при ку пље них по ну да - 
шо пинг ме то дом, као и по сту пак утвр ђи ва ња 
пред ло га ре ви зо ра Пре но са као бу ду ћег ак-
ци о нар ског дру штва – на осно ву отво ре ног 
по ступ ка јав не на бав ке ове услу ге. 

Осим на ве де ног пи та ња на тој сјед ни ци 
Од бор је раз ма трао и ин фор ма ци је о ак ту ел-
ној елек тро е нер гет ској и фи нан сиј ској си ту-
а ци ји, за тим ин фор ма ци ју о иден ти фи ка ци ји 
и упи су не по крет не имо ви не ЕПЦГ, упут ство 
о на чи ну и по ступ ку ра да ин тер не ре ви зи је 
са пред ло гом пла на ра да Ти ма за ин тер ну ре-
ви зи ју за 2009. го ди ну и На црт ин тер них уго-
во ра из ме ђу ЕПЦГ и Пре но са. 

Ак ту ел на елек тро е нер гет ска си ту а ци ја је 
и тада оци је ње на као из у зет но по вољ на, а она 
је ре зул тат из у зет но по вољ них хи дро ло шких 
при ли ка, ста бил ног ра да ТЕ Пље вља и до бре 
по гон ске спрем но сти елек тра на.

У ве зи с тим, Од бор је за ду жио из вр шног 
ди рек то ра да обез би је ди пла сман евен ту ал-
них ви шко ва ел. енер ги је по, што је мо гу ће 
по вољ ни јим усло ви ма, а ФЦ Про из вод њу да 
пред ло жи нов ча не сти му лан се за рад ни ке ко ји 
су до при ни је ли до брим по слов ним ре зул та ти-
ма. Исто та ко, по треб но је сти му ли са ти и рад-
ни ке ко ји оба вља ју по сло ве ку по про да је ел. 
енер ги је на ни воу ЕПЦГ, за кљу чио је Од бор.

А као на сједници од 16. марта и 30. 
јануара, са свим друк чи ја оцје на је да та о фи-
нан сиј ској си ту а ци ји Пред у зе ћа. На и ме, на-
кон рас пра ве о ин фор ма ци ји о фи нан сиј ској 
си ту а ци ји Од бор је кон ста то вао да је она ве о-
ма те шка и да се све ви ше усло жња ва, а за тим 
за кљу чио да је у ци љу пре ва зи ла же ња фи-
нан сиј ских про бле ма нео п ход но да се ЕПЦГ 
крат ко роч но за ду жи код ЦКБ у из но су од 5 
ми ли о на еура што би би ло ис ко ри шће но ис-
кљу чи во за пла ћа ње ду га за уве зе ну ел. енер-
ги ју у но вем бру и де цем бру 2008. го ди не, с 
тим што би се оста так од укуп ног ду га за увоз 
(9.388.000 €) мо рао сер ви си ра ти из по ја ча не 
на пла те од ди стри бу тив них по тро ша ча. 

У та квој си ту а ци ји Од бор је за кљу чио 
да се у што кра ћем ро ку мо ра ју ре гу ли са ти 
по тра жи ва ња од ди рект них по тро ша ча, као и 
од Вла де по осно ву суб вен ци ја до ма ћин стви-
ма и со ци јал ним слу ча је ви ма у из но су од 
2,415 ми ли о на и по осно ву об ве зни ца фон да 
ПИО за пла ћа ње елек трич не енер ги је (1,781 
ми ли он еура), што би би ло ис ко ри шће но за 
на мјен ско пла ћа ње ПДВ-а пре ма др жа ви. 

Та ко ђе је за кљу че но да пред сјед ник Од-
бо ра и из вр шни ди рек тор са Вла дом са гле да-
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Р аз го вор са ди рек то ром ФЦ Пре нос, са да 
већ „Пре нос АД“, Зо ра ном Ђу ка но ви-

ћем упри ли чи ли смо 20. мар та ове го ди не, 
прак тич но не по сред но уочи ван ред не Скуп-
шти не ак ци о на ра ЕПЦГ ко ја је са зва на 23. 
мар та, упра во с ци љем да љег ре струк ту ри-
ра ња Елек тро при вре де Цр не Го ре, од но сно 
одва ја ња Пре но са уз осни ва ње но вог ак ци о-
нар ског дру штва - Пре нос АД. 

У ве о ма ис црп ном раз го во ру Ђу ка но вић 
је на по чет ку под сје тио да је још 2003. пре ко 
усва ја ња број них до ку ме на та од Ме мо ран ду-
ма о ра зу ми је ва њу, ар хив ских до ку ме на та, 
па све до Спо ра зу ма енер гет ске за јед ни це 
југоисточне Европе, пот пу но би ло ја сно да, 
у сва кој зе мљи, због про це са ли бе ра ли за ци је 
тр жи шта ел. енер ги је, Пре нос мо ра да за у зме 
по себ но мје сто у по гле ду не за ви сно сти од 
остат ка Елек тро при вре де. 

- У по сти за њу те не за ви сно сти, из ме ђу 
ви ше на чи на, био је и онај ко ји је  ЕПЦГ про-
мо ви са ла од 2005. до да на шњих да на, а то је 
тзв. функ ци о нал но одва ја ње Пре но са, (као 
и Про из вод ње, Ди рек ци је и Снаб ди је ва ња) 
ко јим се у си сте му Елек тро при вре де функ-
ци о нал ним цје ли на ма по ку ша ло да ти пра во 
на од ре ђе ну са мо стал ност пу тем раз два ја ња 
ин фор ма ци ја, ра чу на и упра вља ња. Та фа за, 
ка ко је за ми шље на, тра ја ла је ду же не го што 
је пла ни ра но због до ста про бле ма у ра ду ком-
плет ног си сте ма и због по треб ног де фи ни са-
ња ко ји је то од мо де ла ко ји се при мје њу је у 
сви је ту нај бо љи да се то раз два ја ње на пра ви 
а да се ува же ло кал не спе ци фич но сти цр но-
гор ског елек тро е нер гет ског си сте ма и по тре-
ба да се ни у јед ном мо мен ту не угро зи ње гов 
си гу ран и по у здан рад, од но сно да по тро ша чи 
не осје те про мје ну на не га ти ван на чин. Из ме-
ђу два мо де ла: мо де ла ди о ни чар ског дру штва 
уну тар хол дин га и мо де ла осни ва ња по себ ног 

ак ци о нар ског дру штва са истом вла снич ком 
струк ту ром као у Елек тро при вре ди, Вла да се, 
за кључ ком из мар та 2008. го ди не опре ди је ли-
ла за фор ми ра ње ак ци о нар ског дру штва од 1. 
ја ну а ра 2009. го ди не. Пре нос је, ме ђу тим, у 
овом мо мен ту и да ље у ста ту су функ ци о нал не 
цје ли не, с тим што се про цес одва ја ња и фор-
ми ра ња по себ ног ак ци о нар ског дру штва овај 
пут си гур но спро во ди до кра ја јер су сва по-
треб на ак та о ре струк ту ри ра њу при пре мље на 
и већ го то во мје сец да на сто је на увид ак ци-
о на ри ма Елек тро при вре де. Ри јеч је о јед ном 
ве о ма сло же ном про це су чи ји ће се на ста вак 
пре ци зи ра ња од но са из ме ђу Пре но са и Елек-
тро при вре де као два си сте ма, ко ја и да нас ра де 
као је дан, уско ро оба ви ти, каже Ђукановић.

И до сада имао већа права

И на че, Пре нос је у тој функ ци о нал ној 
раз дво је но сти ЕПЦГ до био ве ћа пра-

ју мо гућ ност из ми ре ња оба ве за КАП-а пу тем 
ком пен за ци ја за оба ве зе ЕПЦГ пре ма др жа ви 
по осно ву ПДВ-а. 

У скло пу овог пи та ња раз ма тран је и из-
вје штај о по тра жи ва њи ма за утро ше ну ел. 
енер ги ју са ста њем на дан 31.12.2008. го ди не 
и ве за но с тим  за ду жен ме наџ мент да са Же-
ље за ром Ник шић уса гла си на чин ко нач ног 
из ми ре ња за о ста лих оба ве за и о то ме пот пи-
ше од го ва ра ју ћи про то кол. 

При хва ћен је овом при ли ком и Ак ци о-
ни план за ре а ли за ци ју стра те ги је на пла те, а 
но си о ци ак тив но сти ње го ве ре а ли за ци је су 
за ду же ни за до сљед ну при мје ну мје ра и по-
што ва ње утвр ђе них ро ко ва, као и до ста вља-
ње из вје шта ја овом ор га ну јед ном мје сеч но. 

При ли ком усва ја ња ин фор ма ци је о иден-
ти фи ка ци ји и упи су имо ви не ЕПЦГ сво јим 
за кључ ци ма Од бор је за ду жио ди рек то ре свих 
цје ли на  да на ста ве ове ак тив но сти, а ди рек-
то ре ФЦ Пре нос и ФЦ Ди стри бу ци ја да ин-
тен зи ви ра ју ак тив но сти на иден ти фи ка ци ји 
сту бних мје ста и ко ри до ра ва зду шних во до ва.

Интерна ревизија
 

Д о ни је то је, за тим, у фор ми од лу ке Упут-
ство о на чи ну и по ступ ку ра да ин тер не 

ре ви зи је и одо брен план ра да Ти ма за ин тер-
ну ре ви зи ју за 2009. го ди ну, а на кон то га је 
за кљу че но да су ди рек то ри свих цје ли о на 
ЕПЦГ ду жни да сход но За ко ну о си сте му 
уну тра шњих фи нан сиј ских кон тро ла у јав-
ном сек то ру ус по ста ве фи нан сиј ско упра-
вља ње и кон трол не ак тив но сти у ци љу уна-
пре ђе ња фи нан сиј ског упра вља ња и од лу чи-
ва ња у ре а ли за ци ји по ста вље них ци ље ва. На 
тај на чин ће се ство ри ти усло ви да ин тер на 
ре ви зи ја дје лу је пу тем да ва ња објек тив ног 
струч ног ми шље ња и са вје та о аде кват но-
сти фи нан сиј ског упра вља ња и кон тро ла у 
ци љу уна пре ђе ња по сло ва ња су бјек та ре ви-
зи је. Они су, та ко ђе, ду жни да да ју мак си ма-
лан до при нос Ти му за ин тер ну ре ви зи ју на 
ре а ли за ци ји пла ни ра них и дру гих по себ них 
ак тив но сти и да им пле мен ти ра ју пре по ру-
ке ко ји ма се на сто ји пре вен тив но дје ло ва ти 
на мо гућ ност на стан ка ри зи ка, убла жа ва ње, 
или ње го во ели ми ни са ње, све ра ди по сти за-
ња пла ни ра них ци ље ва. 

При хва ће ни су на овој сјед ни ци и на цр-
ти уго во ра о ко ри шће њу пре но сне мре же од 
стра не Про из вод ње и Снаб ди је ва ња као и 
уго во ра о фи нан сиј ском по рав на њу ба лан-
сног об ра чу на, о ба лан сној од го вор но сти и о 
пру жа њу си стем ских услу га, с тим што ће се 
они, за кљу че но је, при мје њи ва ти као ин тер ни 
у пе ри о ду од 1. фе бру а ра 2009. го ди не до ре-
ги стра ци је АД Пре нос ка да тре ба да пре ра сту 
у уго во ре из ме ђу Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић и Пре нос АД Под го ри ца.

При хва ћен је и на црт про гра ма рас по дје ле 
сред ста ва и по мо ћи у 2009. го ди ни, али са мо 
као осно ва за да љи рад на из ра ди овог ак та. 

На кра ју, Од бор ди рек то ра је за ду жио ме-
наџ мент ЕПЦГ да по ву че ту жбе пред Управ ним 
су дом Цр не Го ре у три пред ме та про тив од лу ка 
Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку. 

Ж.Ћ. 

РАЗГОВОР СА ЗОРАНОМ ЂУКАНОВИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ 
ФЦ ПРЕНОС  УОЧИ ОДВАЈАЊА ОД ЕПЦГ 

И ФОРМИРАЊА НОВОГ СУБЈЕКТА ПРЕНОС АД

Пре нос се Пре нос се 
при пре мио за при пре мио за 

са мо стал ан са мо стал ан 
при вред ни жи вотпри вред ни жи вот

Зоран Ђукановић

Бу дућ ност Пре но са је, при је све га, у си гур ном пре но су енер ги је за на ше по тро-
ша че, јер за то је мре жа и пра вље на, али и у ре ги о нал ном по зи ци о ни ра њу, као 
тран зит ног чво ра, че му тре ба да до при не се из град ња да ле ко во да пре ма Ал ба ни ји, 
чи ји је за вр ше так пла ни ран до кра ја го ди не, као и пла ни ра на из град ња да ле ко во да 
пре ма Бо сни, и по себ но, пла ни ра на из град ња да ле ко во да (кабла) пре ма Ита ли ји

ФЦ ПРЕНОС
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ва не го што су има ле дру ге цје ли не, и то у 
по гле ду од ре ђе не фи нан сиј ске са мо стал но-
сти за дио сред ста ва ко ји ма рас по ла же. То је 
при је све га дио при хо да од КАП-а и при ход 
од пре ко гра нич них ка па ци те та, објашњава 
он, под сје тивши и да је у мар ту 2008, у скла-
ду са за кључ ци ма Вла де, Скуп шти на ак-
ци о на ра ЕПЦГ фор ми ра ла 5 друштава са 
ограниченом одговорношћу, међу ко ји ма и 
Пре нос ДОО, али да та од лу ка ни кад ни је 
спро ве де на, јер дру штва ни је су ре ги стро ва на 
због уоче них ри зи ка и огра ни че ња за си стем, 
пр вен стве но због при мје не За ко на о јав ним 
на бав ка ма и из ме ђу ДОО-а ко ја би угро зи ла 
ње го во функ ци о ни са ње. 

Ђу ка но вић је за тим ка зао да се по сљед-
њих мје се ци Пре нос при пре мао за пре лаз на 
рад као АД, ко ји не са мо да ни је ма ли, већ је 
огро ман. 

Пре ла зи мо у АД, чиме, фак тич ки, Пренос  
по чи ње не ка кав свој при вред ни жи вот са м. 
Мо ра ће, наиме, у скла ду с тим, при ла го дити 
и ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју, уве сти не-
ке но ве функ ци је, а не ке ре ор га ни зо ва ти, јер 
ће се он од лу чи ва ти о ком плет ним по сло ви-
ма, до ни воа Од бо ра ди рек то ра, а то зна чи 
све: од пла та ко је су до са да би ле бри га Ди-
рек ци је ЕПЦГ, а са да ће по ста ти бри га Ди-
рек ци је Пре но са, па  чи та вог ни за тех нич ких 
де та ља до од но са са свим парт не ри ма ко ји 
су такође ишли пре ко Елек тро при вре де као 
је ди ног прав ног ли ца. Осим то га, ка ко је тр-
жи ште ел. енер ги је отво ре но 1. ја ну а ра 2009, 
исти на са мо фор мал но, мо ра ју се уло жи ти 
ве ли ки на по ри да у ду ху но вог За ко на о енер-
ге ти ци оно истин ски за жи ви и у Цр ној Го ри. 
Ту је уло га Пре но са дво ја ка јер ће Опе ра тор 
тр жи шта оста ти уну тар АД Пре но са, ма кар 
не ко ври је ме. А Опе ра тор си сте ма ту има 
из у зет но зна чај ну уло гу. Па ра лел но с тим , 
број не су ак тив но сти и ве ли ки број про је ка та 
(у укуп ној ври јед но сти око 50 ми ли о на еура) 
који су већ са да упи са ни у књи ге Пре но са, а 
да ном ре ги стра ци је ће се во ди ти ис кљу чи во 
у ње го вим књи га ма, објашњава Ђукановић. 

Он даље каже да ће, као свој при ход,  
Пре нос има ти та ри фу ко ју је од ре ди ла Ре гу-
ла тор на аген ци ја и да ће одр жи вост Пре но-
са у бу дућ но сти за ви си ти од тога. А ци је на 
пре но са као мре жне дје лат но сти уви јек ће 
би ти стро го ре гу ли са на за раз ли ку од енер-
ги је ко ја "иде" на тр жи шно фор ми ра ње. Дру-
гим ри је чи ма, фор ми ра ње ци је не ко ри шће ња 
пре но сне мре же ће би ти ис кљу чи во ре гу ли-
са но и Пре нос ће мо ћи да има тач но оно ли ко 
про фи та ко ли ко то Ре гу ла тор на аген ци ја од-
ре ди кроз сво ју од лу ку о при зна ва њу оправ-
да них тро шко ва ра да, од ре ђе них из но са за 
амор ти за ци ју и про фита, или по вра та ин ве-
сти ци ја, ка же Ђу ка но вић до да ју ћи да се све 
то од ре ђу је тач но у еури ма, као до са да код 
КАП-а, што зна чи да се ци је на ко ри шће ња 
пре но сне мре же зна, а зна се и ме то до ло ги ја 
ка ко се до ње долази. Исто вре ме но то зна чи 
да ће Пре нос и фак тич ки тро шко ве ко ри шће-
ња мре же на пла ћи ва ти од Елек тро при вре де, 
по што  ЕПЦГ у овом мо мен ту снаб ди је ва све 
по тро ша че у Цр ној Го ри а што се и до са да 
мо гло ви дје ти на ра чу ни ма за ел. енер ги ју 
свих по тро ша ча у Цр ној Го ри. Прак тич но, 

то што је пред ви ђе но кроз са да шњу та риф-
ну ме то до ло ги ју за пре нос, Пре но су ће при-
па сти кроз уго вор ко ји ће би ти пот пи сан са 
Елек тро при вре дом и фак ту ри са ће се Снаб-
ди је ва њу, од но сно Елек тро пи вре ди по што је 
она прав но ли це. 

Почетак је најтежи

С ве ово, у ства ри, зна чи да Пре нос, без 
ди ле ме, мо ра ста бил но да по слу је.

Ђу ка но вић је ис та као да ће пр ви пе ри од 
од де вет мје се ци ове го ди не би ти не што те-
жи у по сло ва њу за то што је Пре нос, као дио 
јед ног пред у зе ћа и за јед нич ког Од бо ра ди-
рек то ра, ушао у ве ли ки број ин ве сти ци ја, јер 
је Елек тро при вре да  уви јек у сво јим од лу ка-
ма гле да ла укуп ни ка па ци тет си сте ма. Са да 

ка да то пре ла зи на Пре нос, па ће он мо ра ти 
да пре у зме соп стве но уче шће у про јек ти ма, а 
то су ве ли ка сред ства. Исто та ко Пре нос има 
дио уче шћа у ста рим по тра жи ва њи ма Елек-
тро при вре де, па је и то пред ви ђе но у би лан-
су ста ња Пре но са, ма да ће Елек тро при вре да 
во ди ти бор бу да на пла ти и овај дио ко ји при-
па да Пре но су, што  ће му би ти ис пла ће но у 
не ком до го вор ном ро ку, ка ко би се за по че ти 
про јек ти при ве ли кра ју. На кон то га Пре нос 
ће се фи нан си ра ти ис кљу чи во из та ри фе ко ја 
му је већ од ре ђе на. Он ће и под но си ти за хтје-
ве за про мје ну те та ри фе ако дође до про мје-
не тро шко ва.

С дру ге стра не,  по сло ва ње Пре но са ће 
оп те ре ћи ва ти и не ки ра ни је узе ти кре ди ти 
ко ји ни је су от пла ће ни. Та ко је Пре нос пре-
у зео кре дит ЕИБ по осно ву ко га је  уград ња 
на ба вље не опре ме за вр ше на још 2006, али 
су оста ле дви је по лу го ди шње ра те за ка ма те 
на тај кре дит, од ко јих ће пр ва би ти пла ће на 
кра јем 2009, или по чет ком 2010. го ди не.

Ра ни је ве ли ке кре ди те Вла да је кон вер-
то ва ла на Скуп шти ни ак ци о на ра у ак ци је  
и они су ски ну ти и из књи га Пре но са и из 
књи га Елек тро при вре де, док су сви  кре ди ти 
ве за ни за са да шње про јек те: ДВ Под го ри ца 
– Ти ра на и ТС Мој ко вац, Ан дри је ви ца, Ко-
тор, Под го ри ца 5 већ упи са ни у књи ге ФЦ 

Пре нос и би ће упи са ни и у књи ге но во фор-
ми ра ног ак ци о нар ског дру штва Пре нос ко ји 
ће, ка да до ђе ври је ме, тј. кад ис тек не грејс 
пе ри од, во ди ти ра чу на о њиховом вра ћа њу, 
ма да ће се у пр вом пе ри о ду, док се код ба-
на ка не про ми је ни име кре дит ног об ве зни ка, 
то ра ди ти под кре дит ном оба ве зом Елек тро-
при вре де, јер се у овом мо мен ту ЕПЦГ во ди 
као кре дит ни об ве зник. То зна чи да ће Пре-
нос упла ћи ва ти сред ства Елек тро при вре ди, 
а она ће их про сли је ђи ва ти бан ци, што би 
мо гло по тра ја ти око го ди ну, или го ди ну и по 
да на, на кон че га би пла ћа ње ишло  ди рект но 
из Пре но са пре ма кре ди то ру, од но сно ино-
стран ству. 

Што се, пак, ре а ли за ци је про је ка та ти че, 
Ђу ка но вић сма тра да ће Пре нос ста рим по-
тра жи ва њи ма обез би је ди ти да не до ђе до за-

сто ја, иако је Пре нос мно го ма ња ком па ни ја 
од ЕПЦГ, па је и ње гов ка па ци тет да у ова ко 
крат ком вре ме ну соп стве ним уче шћем из гу-
ра ово ли ке про јек те зна чај но ма њи.

Да кле, све су круп не ства ри де фи ни са не. 
Мо гу ће је, ме ђу тим, да се по ја ве  не ка сит-
ни ја пи та ња ко ја се јед но став но не мо гу са-
гле да ти док се си сте ми не одво је по слов но. 
Због то га ће за њих би ти оста вљен про стор 
у јед ном ме ђу соб ном уго во ру ка ко би се и 
она на кнад но, од лу ка ма Од бо ра ди рек то ра, 
ко риго ва ла.

 
Бројни уговори са ЕПЦГ

К ада је ри јеч о одва ја њу, Ђу ка но вић је 
овом при ли ком ка зао и да је по сао око 

по дје ле имо ви не за вр шен. Сва имо ви на ко ја 
је би ла у књи га ма ФЦ Пре но са са да је у књи-
га ма АД Пре но са, што ће Скуп шти на ак ци-
о на ра, уз до но ше ње по треб них ака та, прак-
тич но ве ри фи ко ва ти.

Да кле, све је при пре мље но, ка же Ђу-
ка но вић и до да је да ће се са ЕПЦГ мо ра ти  
пот пи са ти још је дан сет уго во ра, по чев од 
уго во ра о ко ри шће њу пре но сне мре же, пре ко 
уго во ра о ба лан сној од го вор но сти, уго во ра о 
при кљу че њу за Ди стри бу ци ју и Про из вод њу 
(ко ји је не ко мер ци ја лан и ко јим се де фи ни-

Управна зграда Преноса
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шу  мје ста при кључ ка из ме ђу ком па ни ја), за-
тим уго во ра о фи нан сиј ским по рав на њи ма, о 
уче ство ва њу на тр жи шту и уго во ра ко ји би 
се мо гли зва ти  ди об ни би ланс, или уго вор о 
пре но су пра ва и оба ве за. Чи тав је ту сет пи-
та ња од имо ви не, кре ди та, по тра жи ва ња, фи-
нан сиј ских оба ве за, пре ко прав них пред ме та 
и на чи на на ко ји ће их Пре нос убу ду ће мо-
ра ти пре у зи ма ти пред су до ви ма, па до не ких 

сит них ства ри и тран сак ци ја, јер си стем ко ји 
је та ко ду го ра дио као је дин ствен има пу но 
де та ља ко ји ће се у овом уго во ру пред ви дје-
ти. Ту је још и Уго вор о по моћ ним услу га ма 
ко ји је ја ко би тан за рад си сте ма, за тим ме-
ђу ком па ниј ски уго во ри ко ји су ових да на у 
фа зи си му ла ци је у Дис пе чер ском цен тру, па 
не ки ин тер ни и уго вор о по моћ ним услу га ма 
ко ји је тех нич ки нај бит ни ји и нај ком пли ко ва-
ни ји, а у уго во ру о ко ри шће њу пре но сне мре-
же ће би ти онај ко ји има фи нан сиј ски ту те-
жи ну. Кроз ње га ће Пре нос до би ја ти та ри фу 
од ЕПЦГ а он да Пре нос мо ра пот пи са ти уго-
вор о ку по ви ни ел. енер ги је од Елек тро при-
вре де у ви си ни гу би та ка у пре но сној мре жи, 
због че га се  мо ра пот пи са ти уго вор о уче шћу 
Елек тро при вре де у ба лан сном ме ха ни зму. 
Дру гим ри је чи ма, Пре нос је од го во ран за ба-
ланс си сте ма, тј. да у сва ком мо мен ту раз ли-
ка про из вод ње и по тро шње бу де ну ла, с тим 
што сав алат ко јим се тај ба ланс одр жа ва да је 
Елек тро при вре да, односно Производња.

Разлике од досадашњег рада

С у штин ски ће се ра ди ти на сли чан на-
чин. Спо ља гле да но си стем ра ди као 

и до са да, али ће се ме ђу соб ни об ра чу ни вр-
ши ти на друк чи ји на чин. Да кле, ЕПЦГ на ма 
пру жа услу гу ба лан си ра ња си сте ма ко ју ће 
Пре нос пла ћа ти као и енер ги ју за по кри ва-
ње раз ли ке из ме ђу ре а ли зо ва не и пла ни ра не 
по тро шње и про из вод ње, али ће и Елек тро-
при вре да као снаб дје вач мо ра ти да од го ва ра 
за ло ше про цје не по тро шње и де ба лан се ко ји 
на ста ју у си сте му, каже директор Преноса.

Посљедице од стања у КАП-у

С ве је то тех нич ки до ста раз ра ђе но и ни 
јед ног мо мен та се не ће угро зи ти по у зда-

ност ра да си сте ма. Ме ђу тим, ве ли ку про мје ну 
за Пре нос до но си си ту а ци ја са КАП-ом, од-

но сно ње го во сма ње ње про из вод ње за ско ро 
50%. Ти ме се у ЕПЦГ по пра вља си ту а ци ја, али 
Пре нос, са истом мре жом, истим ка па ци те-
том,  умје то не ка да шњих 5 ми ли јар ди за уну-
тра шње по тре бе, го ди шње ће пре но си ти око 
4 ми ли јар де. А ако до ђе до да љих про бле ма у 
КАП-у, у сми слу про гра ми ра ног сте ча ја, или 
га ше ња, он да ће Пре нос до ћи на 3.000 GWh. 
То зна чи да ће при хо ди би ти ма њи, а тро шко-

ви се нећe ми је ња ти, 
јер је мре жа иста, ДЦ 
је исти, љу ди су исти, 
каже Ђукановић и 
закључује:

- Због то га ми ви-
ди мо, да је бу дућ ност 
Пре но са при је све га 
у си гур ном пре но су 
енер ги је за на ше по-
тро ша че, јер за то је 
мре жа и пра вље на, 
али и у ре ги о нал ном 
по зи ци о ни ра њу Пре-
но са као тран зит ног 
чво ра, че му тре ба да 
до при не се из град ња 
да ле ко во да пре ма Ал-

ба ни ји чи ји је за вр ше так пла ни ран до кра ја 
го ди не, као и пла ни ра на из град ња да ле ко во-
да пре ма Бо сни и по себ но пла ни ра на из град-
ња да ле ко во да пре ма Ита ли ји, што би би ла 
огром на про мје на за нас. Ина че, Та при ча са 
Тер ном око тог про јек та се раз ви ја у пра вом 
смје ру. 

Ђу ка но вић се на да да ће се вр ло бр зо зна-
ти да ли се иде у ре а ли за ци ју тог да ле ко во да. 
Да ле ко вод пре ма Бо сни, пак, за ви си од ка бла 
пре ма Ита ли ји. Уко ли ко кабл бу де уго во рен 
он да би се и ова ин ве сти ци ја убр за ла јер је 
ја ко бит но да бу де мо до бро по ве за ни са су сје-
ди ма. У су прот ном, овај ДВ би се ре а ли зо вао 
у ма ло ду жем вре мен ском ро ку. 

Перспектива

У слу ча ју фор ми ра ња ин тер ко нек тив не 
ве зе са Ита ли јом Пре нос по ста је из-

у зет но бит на ре ги о нал на чвор на тран зит на 
тач ка, али сво ју пр ву и нај ва жни ју функ ци ју 
да обез би је ди си гу ран пре нос и рад елек тро-
е нер гет ског си те ма Цр не Го ре, ни јед ног мо-
мен та не ће за не ма ри ти.

Стање мреже - 
стара али поуздана

О свр нув ши се на ста ње мре же, Ђу ка но-
вић ка же да се о то ме не мо же су ди ти 

по не ким ква ро ви ма у по сљед њем пе ри о ду, 
ме ђу ко ји ма је нај ве ћи био онај у Ба ру.

- То су мат не си ту а ци је гдје се не мо же  
ни шта учи нити. 

Ина че, тре ба ре ћи да је, као и цио си стем, 
и преносна мрежа про шла кроз те жак пе ри-
од. Гра ђе на је за вријеме СФРЈ, па је кон ци-
пи ра на као са став ни дио екс ју го сло вен ске 
мре же. Ина че, за по тре бе тог вре ме на је би ла  
пре ди мен зи о ни са на, али је баш то од и гра ло 
зна чај ну уло гу, па се кроз све ово про шло без 

те жих по сље ди ца.
Али, у знат ном пе ри о ду без ула га ња и ра-

у бо ва ња си сте ма и при род ног ста ре ња опре-
ме, не ми нов но до во ди до сла бље ња по у зда-
но сти, али не до ни воа ко ји угро жа ва по тро-
ша че. Ме ђу тим, ја ко је бит но зна ти да ни је 
све јед но кроз ка кве те ре не про ла зи мре жа. 
На те ре ну какав је цр но гор ски, ни са нај но-
ви јим, нај мо дер ни јим да ле ко во ди ма, с об зи-
ром да се ра ди о кр ше ви том те ре ну са пу но 
ат мос фер ских из у зет но сна жних пра жње ња, 
од вод енер ги је је при ли ком уда ра гро ма из у-
зет но оте жан, јер је от пор узе мље ња ве ли ки. 
И сам по глед на на ше да ле ко во де, кад се иде 
кроз ка њон Мо ра че, до вољ но го во ри ко ли ки 
је на пор одр жа ва ти та кву мре жу. Да кле, она 
је сте ста ра, али по у зда на, што не зна чи да не-
ма по вре ме них пре ки да. Иначе, пред у зи ма мо 
чи тав низ ула га ња да по диг не мо по у зда ност 
на па ја ња. Међутим, не за ви сно од то га, због 
при ро де те ре на и кон цеп ци је на па ја ња од ре-
ђе них под руч ја и убудуће ће до ла зи ти до по-
вре ме них пре ки да у на па ја њу.

Непредвиђених појава 
мора бити

Ј ед на од та квих си ту а ци ја ко је се не мо гу 
пре дви дје ти и ко је спа да ју у тај из у зет но 

ма ли про це нат је и си ту а ци ја са на па ја њем 
Ба ра и Ул ци ња зи мус, ка да је усљед из у зет но 
ја ког вје тра и ве ли ког не вре ме на  на при мор-
ју до шло до исто вре ме ног ква ра на два да ле-
ко во да ко ја на па ја ју исто под руч је. То зна чи 
да се у екс трем ним усло ви ма де ша ва ју та кве 
си ту а ци је, иако је по свим стан дар ди ма обез-
би је ђе но дво стра но на па ја ње. С дру ге стра не, 
за отклањање квара треба вријеме, квар тре ба 
ло ци ра ти, тре ба уз сни је жне на ме те до ћи до 
мјеста, а с об зи ром да се ту углав ном ра ди о 
пре ла зу пре ко брд ских или пла нин ских пред-
је ла, то је изузетно тешко, па тек онда почети 
са његовим отклањањем.

У та квим си ту а ци ја ма ноћ је ис кљу че на 
за ак ци ју. Ово га пу та се успје ло да се ус по-
ста ви на пон за 25 са ти, а то је за по тро ша че 
огром но. И ја ко је те шко тра жи ти ра зу ми је-
ва ње иако су, с дру ге стра не, љу ди уло жи ли 
мак си мал не на по ре.

Ка дров ски потенцијал Пре но са је зна-
чај ан, али број про је ка та је исто та ко зна-
ча јан, та ко да је на пре за ње љу ди ко ји мо гу 
да од ра де те по сло ве из у зет но ве ли ко.Уз то, 
мо ра ће се још ра ди ти на син хро ни за ци ји за-
јед нич ких ак ци ја Пре но са и Ди стри бу ци је. 
Са по мје ра њем ци је не ел. енер ги је пре ма 
еко ном ској ци је ни и за хтје ви по у зда но сти и 
си гур но сти ком плет ног си сте ма ће би ти још 
оштри ји. Мо ра се обез би је ди ти да по тро ша-
чи за па ре ко је да ју за ел. енер ги ју има ју ква-
ли тет но на па ја ње. 

У новим односима - биће 
кадровских освјежења

П ре нос је у до број мје ри ка дров ски за о-
кру жен, што зна чи да не ма по тре бе за 

но вим ка дро ви ма због по ве ћа ног оби ма по-
сло ва, не са мо у фи зич ком сми слу,  не го и ра-

ФЦ ПРЕНОС

КОМПЛЕМЕНТАРНИ ИНТЕРЕСИ 
ПРЕНОСА И ЕПЦГ

П ре нос, у ства ри, у од но су на Елек тро при вре ду,  мо ра има ти 
не за ви сну и у све му не ди скри ми на тор ну по зи ци ју. За то су 

тран спа рент ност и не ди скри ми на тор ност те ме љи одва ја ња Пре-
но са. А да би не за ви сна упра вљач ка функ ци ја би ла пот пу но ја сно 
уоче на у од но су на Елек тро при вре ду мо ра се де фи ни са ти на овај 
на чин, али је си гур но да су ин те ре си и Пре но са и ЕПЦГ у мно гим 
обла сти ма ком пле мен тар ни. Та ко ђе је ја сно да ста бил ност ра да 
си сте ма за ви си и од Елек тро при вре де и од Пре но са и да Пре нос 
и Елек тро при вре да у бу ду ћим од но си ма ни у јед ном мо мен ту не 
мо гу би ти ни шта дру го осим до бро по ве за ни парт не ри ко ји ће 
омо гу ћи ти да овај си стем и да ље ра ди си гур но,  по у зда но без про-
бле ма, сматра Ђукановић. 
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Н а Осни вач кој скуп шти ни ак ци о на ра, одр-
жа ној 27. мар та у Под го ри ци, ко јој су по-

ред 25 ак ци о на ра и пу но моћ ни ка-пред став ни ка 
87,37 од сто укуп ног ка пи та ла Дру штва, при су-
ство ва ли и пред сјед ник и чла но ви Од бо ра ди-
рек то ра ЕПЦГ као пред ла га чи свих ма те ри ја ла и 
чла но ви ме наџ мен та Елек тро при вре де, кон сти-

ту и са но је Ак ци о нар ско дру штво Пре нос-Под го-
ри ца, ко је је на Ван ред ној скуп шти ни ак ци о на ра 
ЕПЦГ од 23. мар та из дво је но из Елек тро при вре-
де и по ста ло са мо стал ни прав ни су бје кат.

У скла ду са тим до ни је ти су По слов ник о 
ра ду Скуп шти не ак ци о на ра и Ста тут Ак ци о-
нар ског дру штва Пре нос, иза бра ни чла но ви 
ње го вог Од бо ра ди рек то ра и утвр ђе не на кна де 
за њи хов рад. Иза бран је и ре ви зор овог Ак ци-
о нар ског дру штва на пе ри од од јед не го ди не.

Одва ја ње Пре но са 
у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ

С куп шти ну је отво рио пред сјед ник Од-
бо ра ди рек то ра ЕПЦГ Ср ђан Ко ва че-

вић ко ји је, из ме ђу оста лог, ис та као да је увје-
рен у цје лис ход ност ре струк ту рал ног про це-
са ЕПЦГ и да одва ја ње Пре но са ни је са мо 
у функ ци ји про це са ре струк ту ри ра ња већ и 
у функ ци ји при мје не нај бо љих европ ских 
стан дар да. То је, ка ко је ка зао, и по у зда ни ин-
ди ка тор пот пу не отво ре но сти цр но гор ског 

елек тро е нер гет ског тр жи шта и ско ра шње 
про фи та бил но сти на ших енер гет ских ком-
па ни ја, јер ће по че ти кон ку рен ци ја по ну де и 
по тра жње, по ве ћа ти се ква ли те т услу га и по-
у зда ност ра да укуп ног ЕЕС. 

- ЕПЦГ и Пре нос, ма ка ко се ор га ни зо ва-
ли, мо ра ју бли ско са ра ђи ва ти јер су упу ће ни 
јед ни на дру ге, дје ло ви су не рас ки ди вог ре-
про лан ца, око сни ца је дин стве ног елек тро е-
нер гет ског си сте ма и за јед нич ка кич ма цр-
но гор ске при вре де, на гла сио је Ко ва че вић. 

Пред сје да ва ју ћи Осни вач ке скуп шти не, 
из вр шни ди рек тор ФЦ Пре нос Зо ран Ђу ка-
но вић је при је рад ног ди је ла у свом увод ном 
из ла га њу из нио не ко ли ко на по ме на у ве зи са 
про це сом ре струк ту ри ра ња ЕПЦГ и днев-

ФЦ ПРЕНОС

зно род нос ти по сло ва. Али, по што до би ја мо 
упра вља ње тр жи штем, упра вља ње си сте мом 
на но ви на чин, раз вој не про јек те на но ви на-
чин, не ма мо ви ше фир ми ко је мо гу по мо ћи 
сво јом ло ги сти ком, као и због чи ње ни ца да 
смо но си о ци три ли цен це и чи ње ни це да се 

због фор ми ра ња тр жи шта ел. енер ги је по ја-
вљу ју по сло ви ко ји до са да ни је су по сто ја ли, 
то су пот пу но но ви по сло ви и гдје нам тре-
ба ју ка дро ви ко ји су у ста њу да их осво је, не 
мо же се ре ћи да је Пре нос до кра ја ка дров ски 
за о кру жен. То је жи ви ме ха ни зам ко ји ће у 
сва ком мо мен ту тре ба ти ква ли тет не струч-
ња ке да би све функ ци је из ли цен ци оба ви ли 
на пра ви на чин. По сто ји и од ре ђе них про бле-
ма са ква ли фи ка ци о ном струк ту ром. Ина че, 
у Пре но су се не мо же при ча ти о ве ћем тех-
но ло шком ви шку, или ви шку за по сле них, ви-
ше се при ча о пре ра спо ре ђи ва њу љу ди. До 
од ре ђе них уки да ња рад них мје ста је до ла зи-
ло и у овом прет ход ном про це су та ко да смо  
си сте ма ти за ци ју све ли на 301 из вр ши о ца. 
Уви јек је то би ло не ко спу шта ње од 5 до 7 из-
вр ши ла ца и углав ном се ра ди ло о не кој пре-
ра спо дје ли, от ку пи ма и сл. Уз то ми са да и не 
ви ди мо шта ће у бу дућ но сти до ни је ти тех но-
ло шки на пре дак фир ме, рекао нам је на крају 
Зоран Ђукановић, директор ФЦ Пренос.

Ж.Ћ.

ОСНИ ВАЧ КА СКУП ШТИ НА 
АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА ПРЕ НОС

Са мо стал ност Са мо стал ност 
пред у слов за пред у слов за 

уки да ње мо но по ла уки да ње мо но по ла 
на тр жи шту стру јена тр жи шту стру је
Зо ран Ђу ка но вић: Би ло је си гур ни је и лак ше ра ди ти у окви ру је дин стве ног елек-

тро е нер гет ског си сте ма, али је и са мо ста лан рад иза зов и има пред но сти, по себ но у 
овом вре ме ну епо хал них про мје на у на чи ну ра да и по сло ва ња ел. ен. су бје ка та на 
ли бе ра ли зо ва ном и отво ре ном тр жи шту ел. енер ги је

Са Скупштине акционара АД Пренос

МОГУЋА И 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА 

ПРЕНОСА

К а ко је у ЕПЦГ у то ку про цес до ка пи та ли-
за ци је, Ђу ка но вић је ка зао да се то не 

односи и на Пре нос, али је дан од раз ло га за 
убр за ва ње ак тив но сти на одва ја њу је био 
баш за кљу чак Вла де о до ка пи та ли за ци ји 
ЕПЦГ да би се одва ја ње Пре но са из вр ши-
ло при је отва ра ња по ну да за тен дер ко ји је 
об ја вљен на на чин да у ње му не ма Пре но-
са, од но сно без Пре но са уну тар ЕПЦГ, али 
исто та ко да Пренос има  све па пи ре и да је 
пот пу но одвојен до 1. апри ла ка ко би ин ве-
сти тор мо гао има ти чи сте па пи ре о оно ме 
шта ку пу је, од но сно чи је ак ци је ку пу је. И у 
то ме ће се ус пје ти. Ина че, од лу ка о до ка пи-
та ли за ци ји Пре но са још ни је до не се на. О 
то ме ће од лу чи ва ти Вла да. Мо гу ће је да се 
у кон тек сту про јек та ка бла пре ма Ита ли ји  
до не се та ква од лу ка, али ис кљу чи во као ма-
њин ско уче шће, од но сно у скла ду са оном 
пр вом од лу ком ко ја се од но си ла на ци је лу 
Елек тро при вре ду од, тј. од 22% уче шћа.

У том кон тек сту Ђу ка но вић је об ја снио 
и шта се у тре нут ку одва ја ња Пре но са до-
га ђа. По ње му, тај си стем је до ста јед но ста-
ван. Исти број ак ци ја ко је има ЕПЦГ, има ће 
и Пре нос, тј. око 113 ми ли о на, с тим што 
ће но ми нал на ври јед ност ак ци је Елек тро-
при вре де умје сто 8,76 са да из но си ти 7,70 
а ак ци је Пре но са 1.06. Број ак ци ја ће би ти 
исти и иста вла снич ка струк ту ра. Да кле, 
не ко ко је имао 1000 ак ци ја и сад ће има ти 
1000 ак ци ја у Елек тро при вре ди и 1000 у 
Пре но су.
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ним ре дом сјед ни це.
Под сје тив ши да су то ком 2005. го ди не 

за жи вје ле функ ци о нал не цје ли не: Про из-
вод ња, Пре нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је-
ва ње и ОЦ Елек тро град ња и да се, на кон 
то га, по че ло са тра же њем нај оп ти мал-
ни јег мо де ла прав ног раз два ја ња, чи ја је 
пр ва фа за окон ча на до но ше њем Од лу ке 
о осни ва њу пет за ви сних дру шта ва на 
Скуп шти ни ак ци о на ра од 31. мар та 2008. 
го ди не, ко ја ни је су за жи вје ла због огра ни-
че ња и ри зи ка њи хо вог са мо стал ног ра да 
у окви ру је дин стве ног ЕЕС, Ђу ка но вић је 
ис та као да је у де цем бру про шле го ди не, 
да не би до шло до не са гле ди вих штет них 
по сље ди ца по ЕПЦГ и Цр ну Го ру у цје-
ли ни, Од бор ди рек то ра Елек тро при вре де 
при вре ме но об у ста вио ре а ли за ци ју пр ве 
фа зе прав ног раз два ја ња и по чео дру гу 
фа зу – осни ва ње Пре но са као ви шеч ла ног 
Ак ци о нар ског дру штва.

- Пре ма осни вач ким ак ти ма капи тал 
Пре но са из но си 120,84 ми ли о на еура и по-
ди је љен је на 113,88 ми ли о на ак ци ја но ми-
нал не ври јед но сти 1,0611 еура. Ак ци о на ри 
ЕПЦГ би ће и ди о ни ча ри Пре но са и за оно-
ли ко ко ли ко им је уче шће сма ње но у влас-
нич кој струк ту ри Елек тро при вре де, по ве ћа-
ва им се уче шће у АД Пре нос, об ја снио је 
Ђу ка но вић.

Он је, за тим, ис та као да ће се Пре но-
су, на кон ре ги стра ци је, на осно ву Од лу ке 
Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку од 22. 
де цем бра 2008. го ди не пре ни је ти ли цен це 
за пре нос елек трич не енер ги је, за дје лат-
ност опе ра то ра пре но сног си сте ма и дје-
лат ност опе ра то ра тр жи шта, што ће омо-
гу ћи ти да ово при вред но дру штво од мах 
поч не са ра дом.

- Би ло је си гур ни је и лак ше ра ди ти у 
окви ру је дин стве ног ел. ен. су бјек та, за јед-
нич ког при хо да и та ри фа, али и са мо ста лан 
рад је иза зов и има сво је пред но сти, по себ-
но у овом вре ме ну епо хал них про мје на у 
на чи ну ра да и по сло ва ња ел. енер гет ских 
су бје ка та на ли бе ра ли зо ва ном и отво ре-
ном цр но гор ском и европ ском тр жи шту 
ел. енер ги је на ко јем Пре нос као при род ни 
мо но по ли ста тре ба да обез би је ди сло бо дан 
и не ди скри ми на тор ски при ступ свим уче-
сни ци ма, ка зао је Ђу ка но вић до да ју ћи да су 
они и те ка ко свје сни да не ће би ти ла ко али 
ће се на сто ја ти да се у том про це су у ко јем 
ће опе ра тор пре но сног си сте ма и опе ра тор 
тр жи шта би ти на по себ но те шком ис пи ту, 
да де нај ве ћи до при нос.

 
Иза бран Од бор ди рек то ра

У то ку ра да Скуп шти на је пре ма днев-
ном ре ду до ни је ла По слов ник о ра ду 

овог ор га на, иден ти чан По слов ни ку Скуп-
шти не ЕПЦГ, и Ста тут АД Пре нос ко ји у 
овом бро ју об ја вљу је мо као слу жбе ни при-
лог, на кон че га је дво тре ћин ском ве ћи ном 
до ни је та и Од лу ка о из бо ру чла но ва Од бо-
ра ди рек то ра на пред лог ак ци о на ра из ме-
ђу кан ди да та ко ји има ју нај ма ње пет од сто 

ак циј ског ка пи та ла, а то су: Зо ран Ђу ка-
но вић, дипл. ел. инж. Ве сна Бра ца но вић, 
дипл. еко но ми ста, са вјет ни ца ми ни стра 
за еко ном ски раз вој, мр Вла дан Ра ду ло-
вић, дипл. ел. инж. са рад ник у на ста ви на 
Елек тро тех нич ком фа кул те ту, Ра ди во је 
Бра јо вић, дипл. прав ник и Бој ша Шо тра, 
из вр шни ди рек тор ДЗУ „Еуро ин вест“ АД 
Под го ри ца.

Ман дат чла но ва Од бо ра ди рек то ра ис-
ти че на пр вој ре дов ној го ди шњој сјед ни ци 
Скуп шти не ак ци о на ра, а од лу ка је сту пи ла 
на сна гу да ном до но ше ња, с тим што ће се 
при мје њи ва ти од да на ре ги стра ци је АД Пре-
нос код Цен трал ног ре ги стра При вред ног 
су да у Под го ри ци. 

Од лу че но је да на кна да пред сјед ни ка 
Од бо ра ди рек то ра из но си три и по про-
сјеч не за ра де у Дру штву, док ће чла но ви 
тог ти је ла, с об зи ром на то да не ма ју про-
фе си о нал ни ста тус, има ти јед ну про сјеч-
ну за ра ду.

За ре ви зо ра АД Пре нос иза бран је 
Ре вик д.о.о. из Под го ри це на пе ри од од 
јед не го ди не.

Не по сред но на кон Скуп шти не ак ци о-
на ра одр жа на је и сјед ни ца Од бо ра ди рек-
то ра АД Пре нос на ко јој је за пред сјед-
ни ка Од бо ра иза бран Зо ран Ђу ка но вић, а 
за из вр шног ди рек то ра Дру штва Дра ган 
Ла ке тић.

Б.М.

ФЦ ПРЕНОС

ВЕ СНА БРАЦАНОВИЋ ро ђе на 1973. го ди не у Под го ри ци гдје је за вр ши ла 
основ ну и сред њу еко ном ску шко лу, а на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те-
та Цр не Го ре ди пло ми ра ла је 1977. го ди не.

Пр во за по сле ње је до би ла у Аген ци ји за пре струк ту ри ра ње при вре де 
и стра на ула га ња, гдје је као са вјет ник за при ва ти за ци ју ра ди ла од 1997. до 
2003. го ди не. Од та да до 2006. оба вља ла је функ ци ју са вјет ни ка пот пред сјед-
ни ка Вла де за еко ном ску по ли ти ку, а од 1. де цем бра 2006. ра ди као са вјет ник 
ми ни стра за еко ном ски раз вој и члан је Ти ма за раз вој ППП про јек та у сек то ру 
енер ге ти ке.

ЗО РАН ЂУ КА НО ВИЋ је ро ђен 1964. го ди не у Ник ши ћу. Основ ну и сред њу 
шко лу за вр шио је у Под го ри ци, а Елек тро тех нич ки фа кул тет, смјер енер ге ти-
ка на Уни вер зи те ту Цр не Го ре 1989. го ди не.

У Елек тро при вре ди Цр не Го ре од 1. апри ла 1990. го ди не ради као опе ра-
тив ни дис пе чер у Дис пе чер ском цен тру.

У На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру оба вљао је, из ме ђу оста лог, по-
сло ве из ра де софт ве ра за енер гет ске об ра чу не и прог но зе и ра дио на уса-
вр ша ва њу и до ра ди по да та ка, као ко а у тор, за јед но са ко ле га ма из НДЦ. На 
њи хо ву ба зу по да та ка, ура ђе ну 2000. го ди не, на сло ње не су све апли ка ци је 
у На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру, а у њој се на ла зе сат ни по да ци раз мје не по да ле ко во ди-
ма са су сјед ним си сте ми ма и за про из вод њу и по тро шњу ел енер ги је у Цр ној Го ри, од 1. ја ну а ра 
1998. године.

За ше фа Слу жбе за опе ра тив но упра вља ње и во ђе ње ЕЕС у НДЦ-у име но ван је у фе бру а ру 
2004. а за ди рек то ра ФЦ Пре нос 11. ју ла 2005. го ди не.

Мр ВЛА ДАН РА ДУ ЛО ВИЋ ро ђен је 1979. го ди не у Под го ри ци, гдје је 2002. 
го ди не ди пло ми рао на Елек тро тех нич ком фа кул те ту гдје је завршио и пост-
ди плом ске сту ди је. Ма ги стрирао је на тему “Из бор од вод ни ка пре на по на са 
аспек та ути ца ја при вре ме них пре на по на у ЕЕС-у“. 

Од 2002. го ди не ра ди на Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та Цр не 
Го ре као са рад ник у на ста ви на Сту диј ским про гра ми ма: Енер ге ти ка и ауто-
ма ти ка, Елек тро ни ка, те ле ко му ни ка ци је и ра чу на ри и При ми је ње но ра чу нар-
ство. Обла сти ње го вог струч ног ин те ре со ва ња су: те хни ка ви со ког на по на, 
про јек то ва ње и мо де ло ва ње елек тро е нер гет ских си сте ма по мо ћу ра чу на ра, по у зда ност елек-
тро е нер гет ских си сте ма.

Радуловић је аутор и ко а у тор број них пу бли ка ци ја и про је ка та из обла сти енер ге ти ке, те 
члан ви ше струч них ор га ни за ци ја.

БОЈ ША ШО ТРА, ма ги стар ар хи тек ту ре, ро ђен је 1959 го ди не у Сто цу. 
Од 1984. до 1988. го ди не оба вљао је функ ци ју ди рек то ра за гре бач ког 

пред у зе ћа "Ex port dr vo" за под руч је БиХ, а од та да до 1992. го ди не ди рек то ра 
РиН  у Мо ста ру.

За ди рек то ра пред у зе ћа "До мос" - Хер цег Но ви име но ван је 1993. го ди-
не, ода кле пре ла зи у под го рич ку ком па ни ју "Food tra de" на мје сто тех нич ког 
ди рек то ра.

Од 2001. го ди не је из вр шни ди рек тор ДЗУ Еуро ин вест у Под го ри ци.

РА ДИ ВО ЈЕ БРА ЈО ВИЋ је ро ђен 1935. го ди не у Пе ћи. 
За вр шио је Прав ни фа кул тет и у то ку свог рад ног ан га жо ва ња оба вљао 

је ви ше зна чај них др жав них функ ци ја као што су: Ра пу блич ки се кре тар, 
пот пред сјед ник и пред сјед ник Из вр шног ви је ћа  и пред сјед ник Пред сјед-
ни штва Цр не Го ре.

Бра јо вић је, по том,  био ди рек тор под го рич ког пред у зе ћа "Га рант", а од 
марта 2002. до ју ла 2008. го ди не члан Управног, а затим и Од бо ра ди рек то ра 
Елек тро при вре де Цр не Го ре.

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА АД ПРЕНОС
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Н ај бо љу оцје ну по гон ске спрем но-
сти и по у зда но сти већ 49 го ди на 

ста рог по стро је ња ХЕ „Пе ру ћи ца“, као 
ре зул тат прет ход но ура ђе них за хва та 
на ре мон ту и ре ви та ли за ци ји при мар-
не опре ме, ура ђе них у сло пу Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је, да ла 
је ре корд на про из вод ња стру је на кра ју 
про шле и у пр вом квар та лу ове го ди не, 
ка да су, ско ро до мак си му ма, ис ко ри-
шће не из у зет но по вољ не хи дро ло шке 
при ли ке иза зва не не пре кид ним и ви ше-
мје сеч ним па да ви на ма.  

На и ме, у де цем бру 2008. го ди не ХЕ 
„Пе ру ћи ца“ је про из ве ла 210 ми ли о на 
ки ло ват ча со ва елек трич не енер ги је, 
што пред ста вља ап со лут ни мје сеч ни 
ре корд на ше нај ста ри је ве ли ке хи дро-
е лек тра не.

А то ком ја ну а ра и фе бру а ра ове го-
ди не свих се дам агре га та „Пе ру ћи це“ 
Елек тро е нер гет ском си сте му Цр не Го-
ре ис по ру чи ло је 501,5 ми ли о на kWh, 
што је да ле ко ви ше (56,2 од сто) од пла-
ни ра не про из вод ње за пр ва три мје се ца 
2009. (за овај пе ри од би ло је пла ни ра-
но да се про из ве де 321 ми ли он ки ло-
ват ча со ва). У скло пу ове про из вод ње 
обо рен је и фе бру ар ски ре корд од 185 
ми ли о на kWh.

По ред на ве де них по да та ка о ре корд-
ној про из вод њи на кра ју про шле и по-
чет ком ове го ди не, ди рек тор ХЕ „Пе ру-
ћи ца“ Шће пан Шун дић нас је по чет ком 
апри ла ин фор ми сао и о про јек ти ма ве за-
но за ре кон струк ци ју, мо дер ни за ци ју и 
про ши ре ње ка па ци те та елек тра не ко ја је 
већ на пра гу пе те де це ни је не пре кид ног 
и успје шног ра да, чи ји је циљ по ве ћа ње 

сна ге по стро је ња, а ти ме и про из вод ње 
елек трич не енер ги је.  

Про јек ти за ве ћу сна гу Елек тра не 
и ве ћу про из вод њу стру је

У ХЕ „Пе ру ћи ца“ се раз ми шља о про-
ши ре њу ка па ци те та и ре а ли за ци ји 

про је ка та за бо ље ко ри шће ње во да Ник-
шић ког по ља, као и о сма ње њу гу би та-
та ка у хи дро е не нер гет ском си сте му ове 
елек тра не, што ће у знат ној мје ри до ве-
сти до по ве ћа ња 
енер гет ске ефи ка-
сно сти, а ти ме и 
до ефи ка сни јег и 
ква ли тет ни јег ра да 
елек тро е нер гет ског 
си сте ма Цр не Го ре.

Ка да је ри јеч о 
про ши ре њу ка па-
ци те та  ХЕ „Пе ру-
ћи ца“, нај ва жни ји 
по сао у том сми слу 
је уград ња агре га-
та број 8, ко ја би 
у овој го ди ни тре-
ба ло да за поч не. 
На и ме, ка ко нам је 
ка зао инж. Шун-
дић, 11. мар та 2009. 
об ја вљен је По зив 
за отво ре ни по сту-
пак јав не на бав ке 
за из бор нај по вољ-
ни јег по ну ђа ча за 
из ра ду, ис по ру ку и 
мон та жу елек тро и 
ма шин ске опре ме 
и из во ђе ње гра ђе-
вин ских ра до ва за 
уград њу по ме ну те 
ма ши не.

Ври јед ност ин-
ве сти ци је про ци је-
ње на је на 18 ми ли-
о на €, а пред ви ђе но 
је да се про је кат 

(ко ји ће се фи нан си ра ти сред стви ма из 
те ку ћег по сло ва ња Дру штва) ре а ли зу је у 
то ку три на ред не го ди не.   

Уско ро ће би ти об ја вљен и јав ни по-
зив за из бор кон сул тан та за пра ће ње ре а-
ли за ци је овог та ко ва жног по сла.

Ре а ли за ци јом на ве де ног про јек та по-
ве ћа ће се укуп на ин ста ли са на сна га ХЕ са 
307 на 357,4 MW, са мим тим и про из вод-
ња елек трич не енер ги је за 10 – 20 GWh 
го ди шње (за ви сно од хи дро ло шких при-
ли ка), а флек си бил ност ра да Елек тра не 

ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“  ИЗ ВАН РЕД НИ ПРО ИЗ ВОД НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ НА КРА ЈУ ПРО ШЛЕ И 
НА ПО ЧЕТ КУ ОВЕ ГО ДИ НЕ

Два мје сеч на ре кор даДва мје сеч на ре кор да
Про из вод њом од чак 210 ми ли о на ки ло ват ча со ва у де цем бру про-

шле го ди не, на ша пр ва ве ли ка хи дро е лек тра на је по сти гла ап со лут ни 
мје сеч ни ре корд у про из вод њи елек трич не енер ги је у свом до са да-
шњем ра ду, а два мје се ца ка сни је, у фе бру а ру 2009, обо рен је и фе бру-
ар ски ре корд од 185 ми ли о на kWh 

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Шћепан Шундић

Агрегати ХЕ "Перућица"
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

и мо гућ ност пру жа ња си стем ских услу га 
(се кун дар на и тер ци јар на ре гу ла ци ја) та-
ко ђе ће би ти ве ће, као и си гур ност ра да 
Елек тра не, јер агре гат број 8 мо же да се 
тре ти ра и као ре зер вни агре гат.

Осим уград ње 8. агре га та, тре ба по ме-
ну ти и дру ге ва жне про јек те ко ји су ре а-
ли зо ва ни, или су у то ку, као и оне ко ји ће 
се, у ци љу по бољ ша ња ра да ХЕ „Пе ру ћи-
ца“ и по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти, 
ре а ли зо ва ти у на ред ном пе ри о ду.

Од по сло ва ко ји су ура ђе ни у прет ход-
ном пе ри о ду сва ка ко је нај ва жни ја ре а ли-
за ци ја Про јек та I фа зе ре кон струк ци је и 
мо дер ни за ци је, у окви ру ко је је за ми је њен 
ве ћи дио хи дро ма шин ске опре ме агре га та 
бр. 1 – 4 сна ге од по 40 MW. По ред ре ви-
та ли за ци је јед ног ма њег ди је ла хи дро ма-
шин ске опре ме агре га та бр. 1 –  4, за ми је-
ње на је елек тро опре ма агре га та бр. 1 –  4 
сна ге од по 40 MW, као и хи дро ма шин ска 
и елек тро опре ма два кућ на агре га та, сва-
ки сна ге од по 1 MW, а из вр ше на је и им-
пле мен та ци ја но вог си сте ма упра вља ња 
ре кон стру са них агре га та.

Од бли зу 12 ми ли о на и 300 хи ља да 
€, ко ли ко је из но си ла укуп на ври јед ност 
ове ин ве сти ци је, 500 хи ља да € из дво је но 
је за из ра ду и ис по ру ку хи дро ма шин ске 
опре ме (по уго во ру са сло ве нач ком фир-
мом „Ру дис“ фи нан си ра ла ЕПЦГ), а 7 
ми ли о на и 300 хи ља да € за из ра ду, ис по-
ру ку и мон та жу елек тро опре ме (уго вор 
са фир мом „Vo ith Si e mens“ из Ње мач ке, 
од то га 5 ми ли о на € до на ци ја ње мач ке 
Вла де Цр ној Го ри, а 2 ми ли о на и 300 хи-
ља да € као кре дит ни аран жман ЕПЦГ са 
KfW бан ком из Ње мач ке).

По ред обез бје ђе ња си гур но сти ра да 
Елек тра не, те по ве ћа ња по гон ске спрем-
но сти и на тај на чин сма ње ња ри зи ка од 
ха ва ри је, с об зи ром на ста рост и из ра у бо-
ва ност за ми је ње не опре ме, ови за хва ти су 
из вр ше ни и ра ди  га ран то ва ња до са да шње 
про из вод ње за сље де ћи амор ти зо ва ни пе-
ри од и тех нич ки ви јек тра ја ња опре ме (30 
– 35 го ди на), али и укљу чи ва ња ХЕ „Пе-
ру ћи ца“ у Тех нич ки си стем упра вља ња, 
да би се омо гу ћи ла и но ва уло га Елек тра-
не на тр жи шту елек трич не енер ги је.

Од по сло ва ко ји су у то ку Шун дић је, у 
пр вом ре ду, из дво јио Про је кат ре кон струк-
ци је и са на ци је хи дро гра ђе вин ских обје-
ка та до вод ног си сте ма ХЕ „Пе ру ћи ца“. У 
окви ру овог по сла из вр ше но је чи шће ње и 
са на ци ја дна ком пен за ци ног ба зе на, као и 
са на ци ја по но ра, а при пре мље не су и под-
ло ге за уград њу фо ли је, ура ђе но је над-
ви ше ње ка ко ба зе на ар ми ра но-бе тон ским 
зи дом и по сто је ћег бе тон ског пре лив ног 
пра га, та ко и на си па ба зе на, али и над ви-
ше ње ар ми ра но-бе тон ским зи дом ис пред 
ула зне гра ђе ви не: На ка на лу Зе та I, по ред 
са на ци је под ло ге ис под бе тон ске обло ге 
ка на ла и ре кон струк ци је дре на жног сло-
ја ис под обло ге и ди ла та ци о них спој ни ца, 

за ми је ње ни су дје ло ви бе тон ске обло ге и 
сл., док је на ка на лу Зе та II из вр ше но хи-
дра у лич но ис пи ра ње дре на жног си сте ма и 
ди је ла над ви ше ња ка на ла.

Ври јед ност ових ра до ва ко ји су по вје ре-
ни сло ве нач кој фир ми „При мор је“ из Ај дов-
шчи не из но си 7 ми ли о на и 700 хи ља да €.

У то ку прет ход не го ди не ре а ли зо ва но 
је, на по ме ну том про јек ту, око 1 ми ли он и 
200 хи ља да €, док је за ову го ди ну пред ви-
ђен на ста вак ра до ва на на ве де ним објек-
ти ма до уго во ре не ври јед но сти.

Ре а ли за ци јом ових ак тив но сти спри је-
чи ће се гу би так во де кроз по но ре у ком пен-
за ци ном ба зе ну и сма ње ти гу би так во де у 
ка на ли ма и на тај на чин по ве ћа ти про из-
вод ња ХЕ „Пе ру ћи ца“. По ве ћа њем про пу-
сне мо ћи ка на ла са са да шњих 68 м3 у се-
кун ди на 81 м3/sec омо гу ћи ће и рад Осмог 
агре га та у ХЕ „Пе ру ћи ца“, за чи ју уград њу 
је већ об ја вље но јав но над ме та ње, а по ве-
ћа ње за пре ми не ком пен за ци о ног ба зе на 
омо гу ћи ће брз и без бје дан старт и на гле 
про мје не сна ге Елек тра не. Са по ве ћа њем 
за пре ми не ба зе на, ко јом се обез бје ђу је ре-

гу ла ци о на за пре ми на во де за по тре бе си-
сте ма се кун дар не и тер ци јар не ре гу ла ци је, 
сприје чи ће се гу би так во де због из не над-
ног сма ње ња оп те ре ће ња Елек тра не или 
ње ног ис па да из по го на.

Од  по сло ва пла ни ра них за на ред ни пе-
ри од нај зна чај ни ја је ре а ли за ци ја Про јек-
та II фа зе ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
ХЕ „Пе ру ћи ца“, ко ја под ра зу ми је ва не са-
мо ре кон струк ци ју агре га та бр. 5, 6 и 7, не-
го и ре кон струк ци ју ка ко опре ме у Раз вод-
ном по стро је њу 110 и 220 kV, та ко и хи-
дро ма шин ске и елек тро опре ме обје ка та у 
Ник шић ком по љу (опре ма за тва рач ни ца). 
Исто вре ме но је пла ни ра на ре кон струк ци ја 
и са на ци ја хи дро гра ђе вин ских обје ка та у 
Ник шић ком по љу (ка на ли Опачи ца и Мо-
шта ни ца и сл.), као и из град ња хи дро ло-
шких мјер них ста ни ца и уград ња опре ме 

за хи дро ло шка и хи дра у лич на мје ре ња на 
хи дро гра ђе вин ским објек ти ма.

На ве де не ак тив но сти би ће ре а ли зо ва-
не по ре до сле ду и ди на ми ци пре ма сту ди-
ји ко ју ће ура ди ти ода бра ни кон сул тант 
(фир ма „Ла ма јер“ Ње мач ка).

Исто та ко, по ред оште ће них дје ло ва 
ин јек ци о них за вје са аку му ла ци ја Сла но 
и Кру пац, са ни ра ће се и оште ће ња бра не 
аку му ла ци је Сла но.

Циљ ових ак тив но сти је сма ње ње гу-
би та ка во де из аку му ла ци ја и на тај на чин 
по ве ћа ње про из вод ње ХЕ „Пе ру ћи ца“. 
Ври јед ност ра до ва ко ји ће из во ди ти то ком 
ове и на ред не го ди не је 2,5 – 3 ми ли о на €.

Има још ре зер ви за ви ше 
ки ло ва та ко је тре ба ис ко ри сти ти

П о ри је чи ма на шег са го вор ни ка, 
озбиљ но се раз ми шља и о ак ти ви-

ра њу дви је дав но „успа ва не“ иде је, чи ји 
би ефек ти та ко ђе би ли ви ше стру ки. Ра ди 
се о ко ри шће њу во да из аку му ла ци о ног 
је зе ра Ли ве ро ви ћи у Ник шић кој Жу пи и 

о пре во ђе ње во да ри је ке Зе те у аку му ла-
ци ју Кру пац са по ве зи ва њем аку му ла ци ја 
Кру пац и Сла но. 

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

Про јек том пре во ђе ње во да ри је ке 
Зе те у аку му ла ци ју Кру пац и по ве зи ва-

Прелив на брани Слано, у позадини пуна и ретензија Вртац
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ња аку му ла ци ја Кру пац и Сла но, ко ји 
је већ ду же вре ме на ак ту е лан, пред ви ђа 
се уво ђе ње ди је ла во да ри је ке Зе те (ко је 

се по ја вљу ју као ви шак и ко је се не мо-
гу пре ра ди ти у ХЕ „Пе ру ћи ца“), у аку-
му ла ци ју Кру пац и да ље у аку му ла ци ју 
Сла но. Ти ме би се дио, од но сно ви шак 
во да, ко ји се бес по врат но гу би у ре тен зи-
ји Вр тац, усмје рио у аку му ла ци је Кру пац 

и Сла но ко је су до вољ но во до др жи ве и 
на тај на чин са чу ва ле за упо тре бу у пе-
ри о ди ма ма њих па да ви на. На овај на чин 

би се, ка ко ис ти че Шун дић, по сти гло из-
рав на ва ње во да ри је ке Зе те и њи хо во оп-
ти мал ни је ко ри шће ње, што би у знат ној 
мје ри ути ца ло на по ве ћа ње про из вод ње 
елек трич не енер ги је у ХЕ „Пе ру ћи ца“. 

   И.З.

РАД НИ ЦИ ЗА СА ДИ ЛИ ВОЋ ЊАК 
И ВИ НО ГРАД ИС ПРЕД ЕЛЕК ТРА НЕ

Д а запослени у „Пе ру ћи ци“ во де бри гу о свом рад ном про сто ру по ка зу је и нај но-
ви ја ини ци ја ти ва гру пе рад ни ка из слу жби одр жа ва ња, ко ји су ри је ши ли да про-

стра ни и углав ном пра зан пла то из ме ђу глав не ка пи је и Елек тра не „на се ле“ ста бли ма 
ра зног во ћа и чо ко ти ма гро жђа. Иницијативу су свесрдно прихватили сви радници у 

постројењу и са ентузијазмом се укључили у посао. Ово је, иначе, наставак акције на 
уређењу простора испред машинске хале ХЕ. 

У ту свр ху су, ка ко нас је оба ви је стила Наташа Николић, ПР менаџер ФЦ 
Производња, уз помоћ директора Шћепана Шундића на ба ви ли 81 сад ни цу ра зног во-
ћа и 10 ло за, ко је су већ уса ди ли. 

Та ко ће на про сто ру ис пред на шег нај ста ри јег ве ли ког про из вод ног објек та ни ћи 
воћ њак, у ко ме ће би ти тре ша ња, ја бу ка, ши па ка, смо ка ва, кај си ја и ки ви ја, као и ви-
но град, што ће, сва ка ко, уљеп ша ти и опле ме ни ти ам би јент свим рад ни ци ма у по стро-
је њу, ко ји ће мо ћи да, то ком па у зе, про ше та ју и пре дах ну у воћ ња ку и ви но гра ду, али 
и да се освје же соч ним пло до ви ма.

ДИо радника Електране на сађењу воћњака и винограда

П о ред по бољ ша ња по гон ске спрем-
но сти и си гур но сти ра да по го на 
Елек тра не, ре а ли за ци јом II фа зе 

ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је по стро је-
ња (ра до ви по че ли при је го ди ну да на), омо-
гу ћи ће се по ве ћа ње сна ге агре га та ХЕ „Пи-
ва“ и до би ја ње но вих ко ли чи на елек трич не 
енер ги је. 

По не пот пу ним про цје на ма, ин ве сти ци-
је у II фа зи, ка ко нас је ин фор ми сао Дра ган 
Чи змо вић, ди рек тор ХЕ „Пи ва“, из но си ће 
бли зу 70 ми ли о на €. За пр ви дио про јек та 
обез би је ђе но је, до на ци јом ње мач ке Вла де 
и KfW бан ке, 17 ми ли о на €, док ће Елек-
тро при вре да из сво јих сред ста ва из дво ји ти 
5 ми ли о на € за ца ри ну, уво зну так су и ПДВ. 
Са љу бљан ским „Тур бо ин сти ту том“ по чет-
ком мар та пот пи сан је уго вор од 724 хи ља-
де €, па ће струч ња ци из Сло ве ни је од кра ја 

мар та до кра ја ма ја те ку ће го ди не вр ши ти 
ис пи ти ва ње ма шин ске, хи дро ма шин ске и 
елек тро опре ме. С об зи ром да је пла ни ра но 
да ове го ди не за поч ну ак тив но сти на за мје-
ни опре ме за ко ју ни је су по треб на до дат на 
ис пи ти ва ња, а за ко ју су већ ура ђе ни идеј ни 
про јек ти, до кра ја мар та тре ба ло би да се 
рас пи ше тен дер за из во ђа че.

То тал на об у ста ва у ок то бру

И сто та ко, нео п ход но је утвр ди ти ста ње 
гра ђе вин ских обје ка та и, с тим у ве зи, 

ис пи та ти не ста би ла под руч ја око Пив ског 

ХЕ „ПИ ВА“ 

РЕ КОРД НИ ФЕ БРУ АР

З а хва љу ју ћи ви со кој по гон ској спрем-
но сти сва три агре га та (по је ди нач не 

сна ге 120 ме га ва та) у пр ва два мје се ца ове 
го ди не, ко ја је ре зул тат и ква ли те та до са-
да шњих ра до ва на ре кон струк ци ји Елек-
тра не, ис ко ри шће не су по вољ не хи дро ло-
шке при ли ке. У том пе ри о ду про из ве де но 
је чак 302 ми ли о на ки ло ват ча со ва стру је, 
што је 47,4 од сто ви ше не го што је би лан-
сом би ло пред ви ђе но, док је у фе бру а ру 
(ка да су све три ма ши не елек тро е нер гет-
ском си сте му ис по ру чи ле 168 ми ли о на ки-
ло ват ча со ва) пре ма шен, ше сна ест го ди на 
стар (де цем бар 1992.), мје сеч ни ре корд у 
про из вод њи (166,4 ми ли о на kWh).

Као што је по зна то, ХЕ „Пи ва“ про из-
во ди вр шну елек трич ну енер ги ју, што јој, 
због мо гућ но сти бр зог стар то ва ња на 220 
kV мре жу, да је по се бан зна чај за Елек тро-
е нер гет ски си стем Цр не Го ре. 

По уго во ру о ду го роч ној по слов но 
тех нич кој са рад њи „Пи ва“ ра ди у елек-
тро е нер гет ском си сте му Ср би је, ко ја за 
је дан ки ло ват час из ове хи дро е лек тра-
не Цр ној Го ри ис по ру чу је 1,415 ки ло ва та 
кон стант не елек трич не енер ги је, што је, 
ка ко на гла ша ва Чи змо вић, ве о ма ва жно 
за уред но снаб ди је ва ње по тро ша ча.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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је зе ра. Ка ко је по сту пак оцје не по ну да при-
спје лих на јав ни по зив за ово ис пи ти ва ње 
још у то ку, иза бра ни кон сул тант „Co len ko - 
Ener go pro jekt“, на осно ву соп стве не сту ди је 
из во дљи во сти са идеј ним про јек том, ко ју 
ће ура ди ти на кон ана ли зе и сту ди је о ста њу 
опре ме и гра ђе вин ских обје ка та, 
од ре ди ће ак тив но сти и ди на ми ку 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је. 
За вр ше тек пр вог ди је ла II фа зе 
пла ни ран је за крај 2013. го ди не.

Исто вре ме но са ис пи ти ва-
њем опре ме из вр ши ће се и ка пи-
тал ни ре монт агре га та А1, ко ји 
под ра зу ми је ва и ва ђе ње ро то ра, 
што је ве ли ки, крај ње сло жен и 
осје тљив по сао. Због зна чај них и 
нео п ход них ра до ва на оста ла два 
агре га та, пла ни ра на је то тал на 
об у ста ва у ок то бру те ку ће го ди-
не. Овај за стој и без на пон ско ста-
ње по стро је ња ис ко ри сти ће се 
за за мје ну ди је ла опре ме за ко ју 
ни је су по треб на до дат на ис пи ти-
ва ња.

Ре а ли за ци јом ве о ма ва жног 
прoјек та сни же ња до ње во де (ис-
под бра не) про из вод ња ХЕ „Пи ва“ 
би се, пре ма Сту ди ји из во дљи во-
сти и Глав ном про јек ту, уз про сјеч-
не хи дро ло шке при ли ке, по ве ћа ла 
за ско ро 17 ми ли о на ки ло ват са ти 
го ди шње, док би се уло же на сред ства вра ти ла 
већ за дви је до три го ди не. Ре ви зи јом Глав ног 
про јек та, ко ја под ра зу ми је ва чи шће ње де по-
но ва ног ма те ри ја ла у ко ри ту ри је ке Пи ве (у 
ду жи ни 1200 ме та ра од бра не), ни во до ње во-
де би се до вео у про јек то ва но ста ње. Тен дер 
за из во ђе ње пла ни ра них ра до ва, ко ји ће се об-
ја ви ти на кон ре ви зи је про јек та, тре ба ло би да 

се за вр ши до кра ја ове го ди не.
- Као би тан услов за по че так ра до ва на 

ре а ли за ци ји II фа зе сва ка ко је успје шно за-
вр ше на I фа за ре кон струк ци је и мо дер ни-
за ци је, то ком ко је су ура ђе ни зна чај ни по-
сло ви, као што је за мје на елек тро ма шин ске 
по бу де елек тро ста тич ном, те пре ки да ча у 
тран сфор ма тор ским по љи ма, или, пак, пре-
ки да ча и ра ста вља ча у да ле ко вод ним по љи-
ма у раз вод ном по стро је њу 220 kV. Та ко ђе је 
за ми је њен и ди зел агре гат за соп стве но на-
па ја ње Елек тра не, а угра ђе на је и опре ма за 
елек трич но ко че ње, чи је оспо со бља ва ње је 
пла ни ра но у овој го ди ни, ка же Чи змо вић.

Нај ве ћи дио 1,3 ми ли о на € ври јед не опре-
ме угра ђе не у I фа зи ре кон струк ци је и мо дер-
ни за ци је, у ко ју је, ина че, уло же но 1,8 ми ли о-
на € (као што је, на при мјер, опре ма за по бу ду, 
ко че ње, пре ки да чи и са бир нич ки ра ста вља-
чи), на ба вље на је уз по моћ кре ди та Европ ске 

ин ве сти ци о не бан ке у из но су од 1 ми ли он €, 
док је пре ки да че у тран сфор ма тор ским по љи-
ма, кроз роб ни кре дит од 150 хи ља да €,  ис по-
ру чио аустриј ски „Си менс“. Елек тро при вре-
да је, пак, обез би је ди ла соп стве на сред ства за 
на бав ку пре о ста лог ди је ла опре ме, при пре му 
гра ди ли шта, де мон та жу и мон та жу, као и 
тро шко ве за ца ри ну, увоз и ПДВ. На тај на чин 

је успје шно за ми је ње на опре ма ко ју је, због 
за стар је ло сти и не до стат ка ре зер вних дје ло-
ва, би ло те шко одр жа ва ти, док је, по Чи змо-
ви ће вој оцје ни, но ва, мо дер ни ја и тех нич ки 
по у зда ни ја опре ма оправ да ла оче ки ва ња.

Хро ни чан не до ста так 
тех нич ког ка дра

О снов ни раз ло зи хро нич ног не до стат-
ка струч ног ка дра, по себ но тех нич ке 

стру ке, у ХЕ „Пи ва“, по Чи змо ви ће вом ми-
шље њу, сва ка ко су те шки усло ви ра да под 
зе мљом и пу то ва ње ка њо ном Пи ве, гдје 
вре ба ју од ро ни, а зи ми по ле ди ца и сни је-
жни усо ви.

У ХЕ „Пи ва“ тре нут но је за по сле но 
167 рад ни ка (159 стал но за по сле них и 18 
при мље них на од ре ђе но рад но ври је ме), 

али по ак ту ел ној си сте ма ти за ци ји ипак 
ни је су по пу ње на 23 рад на мје ста. По ред 
де вет ви со ко-струч них ка дро ва и јед ног 
са ше стим сте пе ном струч не спре ме не-
до ста ју по три тех ни ча ра и ви со ко ква ли-
фи ко ва на рад ни ка, као и пет не ква ли фи-
ко ва них рад ни ка.

И.З.      

Уз си гур ни ји рад, 
ве ћа и сна га по стро је ња

За мје на за стар је ле опре ме би тан услов за ква ли тет ни ји рад Елек тра не и по ве ћа-
ње про из вод ње елек трич не енер ги је

Драган Чизмовић

 ПО ЧЕ ЛА II ФА ЗA РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ И МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Детаљ из Машинске хале ХЕ Пива
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

П ље ваљ ска тер мо е лек тра на се тог 
из у зет но хлад ног мар тов ског ју тра  

(19. марта) по ја ви ла пред на ма по сли је 
тро ча сов не во жње ло шим пу тем, мје сти-
мич но пот пу но пре кри ве ним ле дом, а мје-
сти мич но и од ро ни ма, и под сје ти ла нас да 
је то за и ста нај зна чај ни ја фи гу ра у ин ду-
стриј ском пеј за жу ово га кра ја. 

Од мах смо уочи ли да је и дим ко ји је 
ку љао из дим ња ка овог из у зет но зна чај ног 
про из вод ног објек та у елек тро е нер гет-
ском си сте му Цр не Го ре, би јел и "чист", 
што је по ка за тељ да је са го ри је ва ње до бро 
и да је са ко тлом све у ре ду. 

У по стро је њу ве о ма жи во, ври јед но се 
ра ди. Мно го је по сла, у оче ки ва њу по чет-
ка на ја вље не ре ви та ли за ци је, на што бо-
љој при пре ми овог ва жног и нео п ход ног 
про јек та, а ту су и сва ко днев не ак тив но сти 
на оства ри ва њу од лич ног учин ка у про из-
вод њи и днев них ре кор да ко ји ов дје не за-
ви се од ки шног не ба не го ис кљу чи во од 
љу ди и ста ња опре ме.

И снаб ди је ва ње угљем 
на за вид ном ни воу

К а ко с тим у ве зи ис ти че До бри ло Га-
че вић, тех нич ки ди рек тор ТЕ, ко ји 

се у не по сред ном и отво ре ном раз го во ру  
ис црп но освр нуо на Тер мо е лек тра ну у 
овом тре нут ку, ње ну про из вод њу, пред-
ви ђе ни ре монт и ре кон струк ци је и дру ге 
пла ни ра не ак тив но сти, ТЕ 
Пље вља је од по чет ка го-
ди не до са да за би ље жи ла 
од ли чан про из вод ни ре-
зул тат и не ко ли ко ре кор да 
на ни воу днев не про из-
вод ње. По гон је до бро и 
си гур но функ ци о ни сао, 
а и снаб ди је ва ње угљем 
је би ло на за вид ном ни-
воу, што је на ста вље но и 
у овом мје се цу, у ко јем 
ће, по при ли ци, би ти за-
би ље же на ре корд на про-
из вод ња од по чет ка ра да 
Тер мо е лек тра не. То је, сва ка ко, ре зул тат 
кон стант них на по ра у по сљед њих не ко ли-
ко го ди на на оспо со бља ва њу по стро је ња, 
от кла ња њу сла бих мје ста и по бољ ша њу 
по у зда но сти, ка ко опре ме, та ко и ци је ле  
Елек тра не. 

 У ТЕ се, пре ма ње го вим ри је чи ма,  
одав но пра ви ин тер на стра те ги ја по ве ћа-
ња про из вод ње у окви ру ко је је ука за но на 
сла ба мје ста ко ја тре ба от кла ња ти и по тре-
бу по бољ ша ња тех но ло ги је, ор га ни за ци је 
и оста лог, та ко да са да шњи до бри про из-

вод ни ре зул та ти ни је су од 
ју че, не го су про дукт ду го го-
ди шњег за ла га ња и ра да, ка-
ко ру ко во ди ла ца овог про из-
вод ног објек та, та ко и свих 
рад ни ка Тер мо е лек тра не, 
ка зао је Га че вић до да ју ћи да 
је снаб ди је ва ње угљем би ло 
до бро и у про шлој го ди ни, 
иако се де си ло не ко ли ко за-
сто ја, али ни кад та ко до бро 
као ове го ди не, та ко да ни је 
би ло не пла ни ра них за сто ја. 
На де по ни ји Елек тра не тре-
нут но има пре ко 40 хи ља да 

то на угља, и то су, прак тич но за ли хе, јер 
су днев не ис по ру ке  на ни воу по тро шње, 
од пет до шест хи ља да, а оче ку је се да ће 
снаб ди је ва ње овим енер ген том до ула ска 
ТЕ у за стој због ре мон та би ти, као и до 
са да, ре дов но и без про бле ма.

Нови филтери за побољшање 
еколошких услова рада 

За стој за ре монт, пре ма ри је чи ма Га-
че ви ћа, пред ви ђен је 5. ма ја и тра ја ће 

пет мје се ци у ком пе ри о ду су пла ни ра ни 
по сло ви на ра зним по зи ци ја ма. У пла ну 
су, у ства ри, два јед на ко ва жна по сла, а 
је дан од њих се од но си на по бољ ша ње 
еко ло шких усло ва ра да Тер мо е лек тра-
не. Ра ди се, на и ме, о про јек ту за мје не 
елек тро фил те ра ко ји тре ба да ре а ли зу ју 
Кон зор ци јум Ве мос и ком па ни ја Да ле ко-
вод из  За гре ба и сло ве нач ка фир ма Р&В, 
ма да ће, нај вје ро ват ни је, би ти ан га жо ван 
и од ре ђен број по ди зво ђа ча из Цр не Го-
ре. Уго вор са овим ком па ни ја ма, ври је дан 
бли зу де сет ми ли о на еура, пот пи сан је у 
фе бру а ру,   са ци љем да се еми си ја штет-
них га со ва из ТЕ све де на ври јед ност ко ја 
је нор ми ра на од стра не ЕУ, а то је 50 ми-
ли гра ма пра ши не по м3. 

- Наш елек тро фил тер ко ји ра ди већ 27 
го ди на и још је у до бром ста њу, ме ђу тим 
еми ту је око 300 мг по м3, та ко да се то по-
стро је ње мо ра за ми је ни ти, што је кру пан 
за хват, ка зао је Га че вић об ја снив ши да ста-
ри фил тер тре ба пот пу но де мон ти ра ти да 
би се на ње го во мје сто угра ди ла два но ва 
елек тро фил те ра ве ћих га ба ри та и за пре-
ми не, те да је у том сми слу пред ви ђен и 
дио ре кон струк ци је од во да пе пе ла ис под 

ТЕ ПЉЕ ВЉА

Елек тра на оба ра ре кор деЕлек тра на оба ра ре кор де

Од ли чан учи нак у про из вод њи и си гур но функ ци о ни са ње ре зул тат су ду го го ди-
шњег кон стант ног на по ра на оспо со бља ва њу по стро је ња, от кла ња њу сла бих мје ста 
и по бољ ша њу по у зда но сти опре ме

У предстојећем планираном петомјесечном застоју ТЕ предвиђена два крупна, 
једнако важна посла: замјена филтера и замјена система управљања

ТЕ Пљевља

Добрило Гачевић
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елек тро фил те ра, а све се то мо ра „уве за ти“ 
у по сто је ће си сте ме Елек тра не. У скло пу 
овог про јек та ће се, пре ма ње го вим ри је чи-
ма, на пра ви ти и мо ни то ринг еми си је га со-

ва, што је ве о ма зна чај но, јер ће се тач но 
зна ти ко ли ко ТЕ еми ту је пра ши не и ко ли ко 
у том сми слу не га тив но ути че на око ли ну, 
а те ва жне ин фор ма ци је би ће, по по тре би,  
до ступ не у сва ком тре нут ку.

- Рок за за вр ше так овог зна чај ног по-
сла је 1. ок то бар, што је до ста уско, али се 
на да мо да ће мо уз до бру ор га ни за ци ју све 
за вр ши ти на ври је ме, ре као је Га че вић.

Ве за но за до са да шње ак тив но сти на ре-
а ли за ци ји овог про јек та, он је ис та као да су 
од мах на кон пот пи си ва ња Уго во ра, еки пе 
из во ђа ча по че ле при пре му ра до ва, од но сно 
оне по сло ве ко ји се мо гу ра ди ти док је Елек-
тра на у по го ну, а то су: при пре ма по вр ши на, 
обез бје ђе ње на па ја ња, уса гла ша ва ње тзв. 
тер мин пла но ва и рје ша ва ње дру гих пи та ња 
ко је та ко сло жен про је кат но си са со бом.

Фор ми ран је, ка зао је наш са го вор-
ник, Тим за уче шће у овом про јек ту, у ко-
ји су укљу че ни ком пе тент ни струч ња ци из 
ЕПЦГ. Про блем је, по ње му, што ће се ра-
ди ти на до ста ши ро ком фрон ту  та ко да ће 
чла но ви овог ти ма има ти пу не ру ке по сла. 

Технолошка 
стабилизација објекта

Д о бри ло Га че вић  нам је струч но и 
ис црп но пред ста вио и дру ги про-

је кат ко ји се ре а ли зу је у Тер мо е лек тра-
ни а од но си се на тех но ло шку ста би ли-
за ци ју објек та, са те жи штем на елек-
тро опре ми и по бољ ша њу усло ва ра да 
основ не опре ме у ТЕ. 

- Кључ ни про је кат у овом захвату 
је за мје на си сте ма упра вља ња Елек-
тра не из 70-тих го ди на про шлог ви је-

ка, ко ји је одав но пре ва зи ђен и за ста-
рио. Та тех но ло ги ја се, у ства ри, ви ше 
и не про из во ди, и на ша елек тра на је, 
мо жда, је ди на ко ја функ ци о ни ше са та-

квом опре мом за упра вља ње, ка зао је 
Га че вић.

Јед на ко ва жан сег мент овог про-
јек та је и за мје на елек тро е нер гет ске 
опре ме (раз во ди 6 и 0,4 kV, си стем по-
бу де ге не ра то ра, раз во ди си гур но сног 
на по на 220 V и тд.), све са ци љем по-
бољ ша ња по у зда но сти и ефи ка сно сти 
Елек тра не, јер ће се на овај на чин ри је-
ши ти мно га пи та ња ре гу ла ци је основ-
них про це са ТЕ, а у скло пу ње га  за ми-
је ни ће се дио енер гет ских по стро је ња 
соп стве не по тро шње...

Из во ђа чи ра до ва на ре а ли за ци ји 
овог про јек та, ври јед ног 10,5 ми ли о на 
еура,  још ни је су иза бра ни јер се по-
ну де пре да ју тек 30. мар та,  а сред ства 
ће обез би је ди ти иза бра ни по ну ђач у 
ви ду кре ди та на три го ди не (пр ва го-
ди на гр јес пе ри од), с тим што ће за 
ову го ди ну уче ство ва ти и Елек тро при-
вре да са 20 од сто.

У на став ку раз го во ра Га че вић је ис-
та као да су у то ку пре го во ри са ру ском 
ком па ни јом "Си ло вие ма ши ни" о мо дер-
ни за ци ји тур би не ко ја је, ина че, њи хов 
про из вод, у сми слу за мје не ро то ра ни-
ског при ти ска, чи ме би се до би ло до дат-
но по ве ћа ње сна ге Елек тра не од 5 до 6 
ме га ва та, или чак и ви ше, за ви сно од по-
ну ђе ног рје ше ња.

Ак тив но сти на по ве ћа њу 
сна ге тур би не

Н а ову те му у раз го вор се укљу чио и 
Лу ка Јо ва но вић, члан Ти ма за из-

ра ду, од но сно ре кон струк ци ју и за мје ну 

елек тро ста тич ких фил те ра ко ји је тог да на 
та ко ђе бо ра вио у ТЕ, ре кав ши да су на кон 
ква ли тет но ура ђе не ре кон струк ци је ко-
тлов ског по стро је ња 2006. го ди не до би је-

не до вољ не ко ли чи не па ре на 
ко тлу, од но сно на ула зу у тур-
би ну, да би се раз ми шља ло о 
по ве ћа њу сна ге тур би не, па се 
у том сми слу вр ше кон сул та-
ци је са ру ским про из во ђа чем 
да би се ода бра ла нај бо ља ме-
то до ло ги ја за по сти за ње тог 
ци ља, ма да је, нај вје ро ват ни је 
рје ше ње за мје на тур бин ског 
ко ла сте пе на ни ског при ти-
ска. А ка ко по сто ји ста ри дуг 
Ру си је пре ма бив шој СФРЈ и 
Цр ној Го ри, ЕПЦГ и ТЕ Пље-
вља су, за хва љу ју ћи по мо ћи 
Вла де Цр не Го ре, кан ди до ва-
ли по ве ћа ње сна ге на ге не ра-
то ру и че ка се по ну да ру ске 
Вла де.

По сто је, у ства ри, до дао је 
Га че вић, два на чи на за по ве-
ћа ње сна ге Елек тра не: да се 
ула же до дат на енер ги ја или 
да се по ве ћа сте пен ис ко ри-
шће ња тур би не на по сто је ћој 

енер ги ји, што је пи та ње ефи ка сно сти, а 
ка ква ће се од лу ка до ни је ти за ви си од фи-
нан сиј ских окви ра ко је Ру си по ну де.  

Што се ти че про бле ма ко ји се стал но 
про вла чи кад је у пи та њу рад ТЕ, од ла га-
ња пе пе ла и шља ке, Га че вић је ка зао да се 
ти нус про дук ти за са да од ла жу на де по-
ни ју Ма ље вац са ко јом је у по сљед ње ври-
је ме би ло до ста про бле ма, али су они, на 
не ки на чин, ста вље ни под кон тро лу.

- Ових да на тре ба да се за вр ши про-
је кат ста би ли за ци је и ре кул ти ва ци је по-
сто је ће де по ни је којим ће би ти тач но де-
фи ни сан обим пред сто је ћих по сло ва на 
тој ло ка ци ји. Та ко ће би ти ре гу ли сан дио 
про бле ма, ве за но за ста бил ност са ме зем-
не мем бра не, ри је ши ће се про блем да љег 
од ла га ња пе пе ла и шља ке и ре кул ти ви са-
ће се по сто је ћи за пу ње ни дио. 

По ред то га, у то ку је и из ра да про јек та 
но ве ло ка ци је за од ла га ње пе пе ла и шља ке 
и си сте ма тран спор та, за ко ју је, на чел но, 
по стиг нут до го вор, та ко да ће до кра ја го-
ди не би ти ство ре ни усло ви да се у на ред-
ним го ди на ма по све ти мо и том про јек ту, 
ври јед ном 12 до 13 ми ли о на еура, ка зао 
је Га че вић до да ју ћи да су се сва та ве ли ка 
ула га ња у ТЕ по кло пи ла са ис те ком ње ног 
про јек то ва ног ви је ка од 25 го ди на, по сли је 
ко јег се мо ра по че ти ула га ти у ре ви та ли-
за ци ју обје ка та да би се рад ни ви јек овог 
објек та про ду жио још 15 или 20 го ди на. 

- Пред сто ји нам, да кле, по сли је овог 
ве о ма успје шног пе ри о да, ве ли ки по сао на 
ре кон струк ци ји, мо дер ни за ци ји и по ве ћа-
њу сна ге је ди не цр но гор ске тер мо е лек тра-
не, ре као је, на кра ју, До бри ло Га че вић.

Б.М.

ПРИ ПРЕ МА РЕ МОН ТА ХВА ТА „ЗА МАХ“
Н а дан на ше по сје те ТЕ, у Елек тра ни су бо ра ви ли пред став ни ци 

ру ског про из во ђа ча тур би не „Си ло вие ма ши ни“, као и пред ста-
ви ци из во ђа ча пре сто је ћих ра до ва на ре кон струк ци ји, та ко да је из-
вр шни ди рек тор Слав ко Ву ка ши но вић, као сва ки до бар до ма ћин, 
био по све ћен овим ва жним го сти ма, али је, ипак на шао вре ме на да 
се крат ко освр не на рад Тер мо е лек тра не и пред сто је ћи ре монт и 
ре кон струк ци ју.

- Не у о би ча је но је у сви је ту да не ки про из вод ни обје кат нај бо-
ље про из вод не ре зул та те по сти же у 26. го ди ни ра да, од но сно при 
кра ју про јек то ва ног рад ног ви је ка. Али, с об зи ром на чи ње ни цу да 
је ста ње глав не опре ме из ван ред но, с пра вом оче ку је мо да се пред-
сто је ћим ула га њи ма про ду жи рад ни ви јек Елек тра не за пет на ест, 
од но сно два де сет го ди на, ка зао је Ву ка ши но вић.

Он је, за тим, ис та као да већ иду ће го ди не оче ку ју про из вод њу 
од ми ли јар ду и 400 ми ло на ки ло ват ча со ва ел. енер ги је, што је за 30 од сто ви ше не го до са да, а то ће 
знат но утиц ати и на сма ње ње де фи ци та ел. енер ги је у Цр ној Го ри ко ја, ка ко је ре као, има све по тен-
ци ја ле да бу де из во зник стру је, а она, на жа лост, уво зи пре ко 30 од сто сво јих по тре ба.

Ву ка ши но вић се, по том, освр нуо и на при пре ме за ре монт, ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју 
Елек тра не ко је су, тре нут но, у пу ном је ку, та ко да су ак тив но сти у овом прав цу  сва ко днев не и од 
ју тра до мра ка. То је нео п ход но јер се ра ди о озбиљ ним по сло ви ма и не сми је би ти им про ви за ци ја 
већ се сва ки од њих мо ра те мељ но и струч но при пре ми ти. 

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Славко Вукашиновић



22

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

З а хва љу ју ћи уград њи но вих елек тро фил те ра 
у ТЕ „Пље вља“ гра ђа ни Пље ва ља ће, већ од 

ок то бра ове го ди не, ка да ће се овај по сао окон ча-
ти, уди са ти чи сти ји ва здух.

Уго вор о уград њи овог мо дер ног и нео п-
ход ног по стро је ња, ко је ће у знат ној мје ри по-
бољ ша ти жи вот ну сре ди ну у гра ду на Ће хо ти ни, 
пот пи са ли су 23. фе бру а ра у Ник ши ћу, Ран ко 
Во ји но вић, из вр шни ди рек тор ЕПЦГ и Дра жен 
Пе три че вић, пред сјед ник упра ве за гре бач ког 
„Ве мо са“, фир ме ко јој је на кон јав ног тен де ра и 
по вје рен овај по сао.

По ри је чи ма Ран ка Во ји но ви ћа, уго вор је 
још је дан до каз да ЕПЦГ, осим сво је основ не 

дје лат но сти у про из вод њи и 
снаб ди је ва њу елек трич ном 
енер ги јом, ула же сред ства 
и у за шти ту жи вот не сре-
ди не. За до вољ ство је тим 
ве ће што је по сли је од ла га-
ња због не до стат ка фи нан-
сиј ских сред ста ва ко нач но 
до шло до ре а ли за ци је овог 
про јек та, за хва љу ју ћи ко-
јем ће Пље вља ци до би ти 
здра ви ју жи вот ну сре ди ну 
ускла ђе ну са европ ским 
стан дар ди ма. Увје рен сам 
да ће по сао, ко ји је зна ча јан 
не са мо за Елек тро при вре-
ду, не го и за Цр ну Го ру, по-
вје рен ре но ми ра ној фир ми, 

би ти ре а ли зо ван ква ли тет но и у пред ви ђе ном 
ро ку од пет мје се ци, на гла сио је Во ји но вић.

- По ред вр хун ског ква ли те та, ко ји ни је спо-
ран, не са мо због еко ло шких па ра ме та ра, не го и 
тен дер ске до ку мен та ци је, про је кат мо ра има ти 
и пред ви ђе ни рок за вр шет ка ко ји је ва жан ка ко 
не би до шло до ду жег за сто ја у ра ду ТЕ, ко ји би 
мо гао иза зва ти не га тив не ефек те, ре као је Дар ко 
Пе три че вић. Он је за тим до дао да је упра во „Ве-
мос“ при је 28 го ди на по ста вио по сто је ће фил те-
ре у ТЕ „Пље вља“, ко ји су ра ди ли ква ли тет но и 
без ика квих про бле ма, та ко да по сто је ре фе рен-
це за овај по сао.

Ра до ви на овом про јек ту, ври јед ни 9,3 ми ли-
о на €, ко ји се фи нан си ра ју из кре ди та ње мач ке 
KfW бан ке, са ко јом је уго вор пот пи сан у де цем-
бру про шле го ди не, по че ће 1. ма ја 2009. и тра ја ће 
пет мје се ци. По че так уград ње елек тро фил тер-
ског по стро је ња у ТЕ „Пље вља“, ка ко је ре че но, 
има ве о ма ва жну уло гу за еко ло ги ју и, по себ но, 
здра вље гра ђа на Пље ва ља, па се мо же сма тра ти 
др жав ним про јек том од из у зет ног зна ча ја. Овај 
про је кат, ко јим се рје ша ва је дан од еко ло шких 
про бле ма у ра ду ТЕ, омо гу ћи ће про из вод њу елек-
трич не енер ги је у скла ду са прин ци пи ма одр жи-
вог раз во ја. Јед ном ри јеч ју, но ви елек тро ста тич ки 
фил те ри под ра зу ми је ва ју да еми си ја 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 као и ди рек ти вом ЕУ, 
гдје је нај ве ћи до зво ље ни ли мит еми си је че сти ца 
50 ми ли гра ма по нор мал ном ме тру куб ном, што 
је шест пу та ма ње од по сто је ћих фил те ра, ко ји су 
га со ве од са го ри је ва ња угља пре чи шћа ва ли да ле-
ко ис под про пи са них стан дар да.

По ред овог про јек та, ка ко је об ја снио Во ји-
но вић, у пла ну су још не ке ин ве сти ци је ко је ће 
се у ТЕ „Пље вља“ ре а ли зо ва ти то ком ове го ди не. 
Пла ни ра ном за мје ном ро то ра ни ског при ти ска, 
ТЕ ће по ве ћа ти сво ју сна гу, а ти ме и про звод њу 
елек трич не енер ги је, због че га се у на ред ној го-
ди ни оче ку је про из вод ња од 320 ги га ват ча со ва. 

Ина че, од 15 ми ли о на €, ко ли ка је укуп на 
ври јед ност пот пи са ног са ње мач ком KfW бан ком 
у де цем бру 2008, ве ћи дио од ско ро 10 ми ли о на € 
би ће на ми је ње ни за уград њу но вих фил те ра у ТЕ 
„Пље вља“, а оста так од 5 ми ли о на € је опре ди је-
ље но за про ши ре ње ТС 110/35 kV у Ри ба ре ви ни 
(за уна пре ђе ње пре но сне мре же) и из град њу ди-
стри бу тив не тра фо ста ни це Под го ри ца 5.       

И.З.
 

ПОТ ПИ САН УГО ВОР О УГРАД ЊИ ЕЛЕК ТРО ФИЛ ТЕ РА У ТЕ „ПЉЕ ВЉА“

За чи сти ји ва здух у Пље вљи ма
Уград њу но вих елек тро фил те ра, ра до ви ће по че ти 1. ма ја и тра ја ће до 

ок то бра 2009, из вр ши ће фир ма „Ве мос“ из За гре ба, ко ја је при је 28 го ди на 
угра ди ла ста ри фил тер ски си стем

Б о ра ве ћи у Тер мо е лек тра-
ни поразговарали смо и са 

пред сјед ни ком Син ди кал не по-
дружни це ТЕ Пље вља Јо ва ном 
Ра до ше ви ћем, дипл. маш. инж. 
у Слу жби екс пло а та ци је.

Радо ше вић се освр нуо на 
сти му ла ци ју рад ни ка ТЕ због 
до брих про из вод них ре зул та та, 
из вр ше ну у ја ну а ру ове го ди не, 
ре кав ши да је Из вр шни од бор 
пље ваљ ске Син ди кал не по дру-
жни це  упу тио у де цем бру 2008. 
го ди не за хтјев да се сти му ли шу 
рад ни ци овог ди је ла Елек тро при вре де, за-
слу жни за до бру про из вод њу, са гла сно чла-
ну 36 Ко лек тив ног уго во ра, што је у ја ну а-
ру и ура ђе но, али, по ми шље њу Син ди ка та, 
не у скла ду са овим ак том ко ји пре ци зи ра 
да се ор га ни за ци о ним цје ли на ма за до бре 
ре зул та те ра да мо же до ди је ли ти сти му ла-
ци ја у из но су од пет од сто на бру то за ра ду. 
Син ди кат је ми шље ња да је, умје сто што 
је на гра ђе но са мо 116,  тре ба ло на гра ди ти 
све рад ни ке ТЕ Пље вља  ко ји су ра ди ли у 

том пе ри о ду, јер су сви они да-
ли од ре ђе ни до при нос та квом 
ра ду по го на. Незадовољство је 
проистекло по себ но због тога 
што су ме ђу на гра ђе ни ма и  за-
по сле ни на од ре ђе но ври је ме, 
иако су за слу жи ли на гра ду ра-
де ћи на нај те жим по сло ви ма, 
и што се на спи ску на шао и 
при прав ник, али не и стални 
радници, што је, по ми шље њу 
син ди кал них пред став ни ка, 
не при хва тљи во. 

- Увје ре ни смо да је, сход но 
Од лу ци из вр шног ди рек то ра, тре ба ло на гра-
ди ти све рад ни ке и у ве зи с тим оче ку је мо 
од го вор од пр вог чо вје ка ЕПЦГ у ко јем ће, на 
наш за хтјев, тач но про ту ма чи ти члан 36 КУ. 
Свје сни смо да ни је јед нак до при нос сва ког 
за по сле ног, али по сло вод ство има "одри је-
ше не ру ке"  да, сход но чла ну 34 Ко лек тив ног 
уго во ра, из вр ши и по је ди нач но на гра ђи ва ње, 
ка зао је Радо ше вић.

Од оста лих ак тив но сти он је на вео ак ту-
ел ну из ра ду Со ци јал ног про гра ма за збри ња-

ва ње за по сле них ко ји евен ту ал но бу ду про-
гла ше ни тех но ло шким ви шком.

За хтјев Син ди ка та се, пре ма ри је чи ма 
Радо шеви ћа, те ме љио на ис ку ству у до но-
ше њу со ци јал них про гра ма у дру гим цр но-
гор ским ком па ни ја ма као што су Ком би нат 
алу ми ни ју ма, Лу ка Бар и др.

- На осно ву њих је на Из вр шном од бо-
ру Син ди ка та ЕПЦГ фор му ли сан и наш за-
хтјев, с об зи ром да је Елек тро при вре да  при-
вред ни ги гант ко ји је у да ле ко по вољ ни јем 
еко ном ском по ло жа ју од тих фир ми а ни је се 
тра жио ве ћи из нос,  не го, от при ли ке, исти, 
ка зао је Ра шо вић.

Осим тога Радошевић је навео и стал но 
по тен ци рање Синдикалне подружнице ТЕ 
Пљевља рје ша ва ња још не за вр ше не по дје ле 
стам бе них кре ди та за про шлу го ди ну, јер до 
кра ја мар та тре ба да се, сход но Пра вил ни ку 
о стам бе ној про бле ма ти ци, рас пи ше оглас и 
за 2009. го ди ну. На да ју се ско ром окон ча њу 
овог по ступ ка ко ји је по чео још у ок то бру, јер 
има ју та кво обе ћа ње од ди рек то ра ФЦ Про-
из вод ња.

Б.М.

Јован Радошевић

СИН ДИ КАЛ НА ПО ДРУ ЖНИ ЦА  ПЉЕ ВЉА

На гра ду за слу жи ли сви рад ни ци

Са потписивања уговора
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О број ним ак тив но сти ма у ФЦ Ди стри-
бу ци ја у про те клом пе ри о ду и пе ри о ду 

ко ји је пред на ма раз го ва ра ли смо са ди рек-
то ром ове функ ци о нал не цје ли не ЕПЦГ Ми-
ро сла вом Вук че ви ћем и ње го вим по моћ ни-
ци ма Ве ли ми ром Стру га ром и Гво зде ном 
Фи ли по ви ћем.

Би ло је ри је чи о ин ве сти ци о ним ула га-
њи ма у елек тро енер гет ске објек те у функ-
ци ји при пре ме ту ри стич ке се зо не, за тим о 
ре а ли за ци ји тзв. Фран цу ског роб ног кре-
ди та, из град њи ел. ен. обје ка та за по тре бе 
ре ги о нал ног во до во да, те из мје шта њу бро-
ји ла, еви ден ти ра њу не ле гал них по тро ша-
ча и кон цеп ци ји раз во ја си сте ма мје ре ња у 
елек тро ди стри бу тив ном си сте му Цр не Го ре. 

Апо стро фи ра не су и круп ни је ин ве сти ци је 
у по је ди ним ЕД, а по себ но на под руч ју ко је 
по кри ва ЕД Под го ри ца.

Ми ли он ска ула га ња 
у тра фо ста ни це

П о во дом ак тив но сти у функ ци ји при-
пре ме ту ри стич ке се зо не ди рек тор 

Вук че вић је ка зао да се на кра ју сва ке се зо не 
одр жа ва ју са стан ци са ди рек то ри ма при мор-
ских ди стри бу ци ја на ко ји ма се са гле да ва ју 
про бле ми ко ји су се по ја вљи ва ли у том пе-
ри о ду и пре по зна ју сла бе тач ке у ди стри бу-
тив ној мре жи.

На осно ву њи хо вих за хтје ва ура де се 
пла но ви за на ред ну го ди ну и до не су од-
лу ке о ин ве сти ци ја ма, у ци љу по бољ ша ња 
мре же.

На кон прет ход не ту ри стич ке се зо не до-
ни јет је план ин ве сти ци ја у шест при мор-
ских ди стри бу ци ја, ври је дан 4 ми ло на еура, и 
ура ђен ди на мич ки план из во ђе ња ра до ва по 
ко јем се ре а ли зу ју те ин ве сти ци је од ко јих је 
нај ве ћа у ЕД Бу два, гдје су пред ви ђе на ула га-

ња од ми ли он и 300 хи ља да еура до по чет ка 
ово го ди шње се зо не, а за тим и у ЕД Бар у ко ју 
ће се уло жи ти око 800 хи ља да еура. Тре нут-
но се ре а ли зу је ин ве сти ци ја од бли зу ми ли он 
еура и у ко тор ској ди стри бу ци ји гдје се вр ше 
ис ко пи ро во ва за по ла га ње ка бла Муо-Пр-
чањ-Сто лив у ду жи ни од 12 км ко ји је већ на-
ба вљен и ускла ди штен у овој ЕД.

- Овом ин ве сти ци јом ће се ри је ши ти ду-
го го ди шњи про бле ми у на па ја њу ве ли ког 
бро ја по тро ша ча тог ди је ла Цр но гор ског 
при мор ја, јер је по сто је ћи ка бал стар го то-
во 40 го ди на. У пи та њу је вр ло за хтје ван и 
те жак про је кат, а тре нут но се ко па ров у тру-
пу пу та ко ји се про сти ре уз оба лу Бо ко ко-
тор ског за ли ва, гдје су на си пи још из до ба 
Аустро у гар ске, та ко да има до ста ка на ли-
за ци о них од во да, што знат но оте жа ва овај 
по сао ко ји се мо ра ра ди ти вр ло опре зно и 
па жљи во, ис та као је Вук че вић.

Ве за но за ре а ли за ци ју тзв. Фран цу ског 
кре ди та, он је ка зао да је пла ни ра на из град-
ња пет ТС 35/10 kV а тре нут но се ра де под-
ло ге за об ја вљи ва ње тен де ра за из град њу ТС 
35/10 kV Би стри ца у Ник ши ћу и ТС 35/10 
kV Хум ци на Це ти њу, за ко је је при пре мље-

ФЦ ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА  РАЗ ГО ВОР СА ДИ РЕК ТО РОМ МИРОСЛАВОМ ВУКЧЕВИЋЕМ

Мирослав Вукчевић

У при мор ским елек тро ди стри бу ци ја ма пла ни ра не ин ве сти ци о не ак тив но сти у 
функ ци ји при пре ме ту ри стич ке се зо не пре ма ши ле 4 ми ли о на еура

Из Фран цу ског кре ди та фи нан си ра се из град ња 5 ТС 35/10 kV, 59 ТС 10/0,4 кV и 
ре кон струк ци ја 10 ки ло волт ног по стро је ња у ТС Под го ри ца 3

За по тре бе Ре ги о нал ног во до во да гра ди се тра фо ста ни ца и да ле ко вод

Све подређено сигурнијем Све подређено сигурнијем 
снабдијевању потрошачаснабдијевању потрошача

Управна зграда ДистрибуцијеУправна зграда Дистрибуције
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на ком плет на до ку мен та ци ја, за вр ше ни сви 
про јек ти и из ва ђе не гра ђе вин ске до зво ле. 

- За тра фо ста ни цу ко ја ће се гра ди ти у 
Пе тров цу тре ба обез би је ди ти ло ка ци ју и већ 
ових да на ће мо има ти са ста нак са пред став-
ни ци ма те оп шти не око до го во ра пар це ле за 
ТС и на чи на на ко ји ће ЕПЦГ по ста ти вла-
сник тог зе мљи шта, ка зао је Вук че вић до-
да ју ћи да пре го ва ра ју и са Ми ни стар ством 
фи нан си ја око ло ка ци је у Ба о ши ћи ма у вла-
сни штву Вла де ЦГ, на ко јој је, та ко ђе, пла ни-
ра на из град ња још јед не од по ме ну тих тра-
фо ста ни ца 35/10 кV. 

- У пла ну је и из град ња ТС Шка ља ри по 
си сте му кључ у ру ке, и то за јед но са Пре но-
сом ко ји је над ле жан за из град њу ТС 110/35 
кV, док је оба ве за Ди стри бу ци је из град ња 
но ве тра фо ста ни це 35/10 кV. У Пре но су је 
већ рас пи сан тен дер ра ди из бо ра по ну ђа ча за 
из град њу пре но сне тра фо ста ни це. Ди стри-
бу ци ја, ме ђу тим, има још по сла на при пре ми 
тог про јек та и ускла ђи ва њу свих до ку ме на та 
при је об ја вљи ва ња тен де ра за гра ђе вин ске 

ра до ве на „сво јој“ ТС, ма да је сва по треб на 
опре ма за обје тра фо ста ни це на ба вље на и 
ус кал ди ште на у ма га ци ни ма.

Дирек тoр Ди стри бу ци је је, за тим, ис та као 
да се, по ред ових тра фо ста ни ца, ре а ли зу је 
још 59 ма лих ТС 10/0,4 кV, од ко јих је 35 већ 
за вр ше но или тре ба да се за вр ши ових да на, а 
ве ћи на од пре о ста лих 24 да љин ски упра вљи-
ви вих тра фо ста ни ца ко је се. од ре ђе ним мо ду-
ли ма мо гу да љин ски кон тро ли са ти, ис кљу чи-
ва ти и укљу чи ва ти, већ је ис по ру че на. Угра-
ди ће се 13 у Под го ри ци, пет у Ко то ру, че ти ри 
у Ник ши ћу и по јед на у Бу дви и Це ти њу. 

- Ис по ру ка опре ме је, ина че, оба ве за 
ком па ни је Шнај дер елек трик, а из град ња 
бе тон ских ку ћи ца и укла па ње тра фо ста ни-
ца пред у зе ћа Теј монт из Ник ши ћа, ка зао је 
Вук че вић и до дао:

- Због не до стат ка фи нан сиј ских сред ста-
ва ко ји је по сље ди ца про бле ма у на пла ти по-
тра жи ва ња овај про је кат се не ће ре а ли зо ва ти 
до кра ја го ди не, ка ко је би ло пла ни ра но, већ 
по сте пе но – пр во тра фо ста ни це Хум ци и Би-

стри ца, у то ку иду ће го ди не Пе тро вац и Ба о-
ши ћи, а за тим и ТС Шка ља ри.

Наш са го вор ник је пре ци зи рао да за гра-
ђе вин ске и елек тро мон та жне ра до ве на ТС 
Пе тро вац тре ба обез би је ди ти око 270 хи ља да 
еура (без пла ца), за ТС Хер цег Но ви у Ба о-
ши ћи ма око 260 хи ља да, за ТС у Ник ши ћу 
око 350 хи ља да и за ТС у Це ти њу ко ја ће се, 
ина че, ра ди ти на мје сту ста ре тра фо ста ни це, 
пред ви ђе не за ру ше ње, око 350 хи ља да еура. 

У на став ку при че о ак тив но сти ма у овој 
ФЦ ко ји се фи нан си ра ју из Фран цу ског кре-
ди та, Вук че вић је ис та као пред сто је ћу ре-
кон струк ци ју 10 кV по стро је ња у ТС Под го-
ри ца 3 ко ја тре ба да поч не у апри лу, а тра ја ће 
до ју на. Он је, за тим, ка зао:

- Ври јед ност но ве опре ме за ТС Под го-
ри ца 3 је око ми ли он и 140 хи ља да еура, а 
елек тро мон та жне ра до ве, ка ко у овој, та ко 
и у ТС Шка ља ри, из во ди ће на ши рад ни ци, 
иако је тра фо ста ни ца у Шка ља ри ма до ста 
ком плек сан про је кат, ври је дан око 400 хи ља-
да еура, ко ји мо ра пр ви да се ре а ли зу је на 
зе мљи шту ЕД Ко тор да би и Пре нос на тој 
ло ка ци ји из гра дио сво ју тра фо ста ни цу. 

- Све ове ак тив но сти се фи нан си ра ју из 
тзв. Фран цу ског кре ди та, осим тран сфо рма-
то ра за ТС Хер цег Но ви ко је ће обез би је ди ти 
Ди стри бу ци ја, ка зао је Вук че вић на по ме нув-
ши да ће се из тих ТС упра вља ти по ме ну тим 
упра вљи вим тра фо ста ни ца ма 10/0,4 kV. 

Из град ња ТС за на па ја ње 
из во ри шта Ре ги о нал ног во до во да

Г о во ре ћи о про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју 
за по тре бе Ре ги о нал ног во до во да он је 

ис та као да је из град ња пре но сне тра фо ста-
ни це 110/35 kV Вир па зар у за вр шној фа зи, а 
не дав но је по че ла и из град ња но ве ТС 35/10 
kV Гор ња Зе та, у ври јед но сти од ми ли он и 
390 хи ља да еура, ко ја тре ба да се за вр ши до 
сре ди не ју на и у ко јој се по ве ћа ва сна га са 
8 на 16 MVA ра ди по бољ ша ња на па ја ња по-
тро ша ча на под руч ју Гор ње Зе те, Гр ба ва ца, 
Ле ки ћа, ди је ла Ље шан ске на хи је и тд. 

- Оба ве за Ди стри бу ци је у ре а ли за ци-
ји про јек та ре ги о нал ног во до во да за Цр но-
гор ско при мор је, као јед ног од нај ва жни јих 
про је ка та ко ји се тре нут но ре а ли зу ју у Цр ној 
Го ри, је би ла и из град ња ско ро се дам км (око 
2 км ка блов ског и ви ше од 4 км ва зду шног 
во да) 35 ки ло волт ног да ле ко во да од но ве ТС 
Гор ња Зе та до во до и зво ри шта „Бо ље се стре“ 
ко ји је, та ко ђе, у за вр шној фа зи. То је ре зер-
вно на па ја ње во до и зво ри шта, док ће глав но 
би ти из ТС Вир па зар ко ја је са њим ка блов-
ски по ве за на, ка зао је Вук че вић до да ју ћи 
да су на овом ДВ угра ђе на 32 од укуп но 33 
сту ба, и да ће се и тај пре о ста ли, на кнад но 
до да ти стуб због из мје не про јек та, уско ро за-
вр ши ти. Он је на по ме нуо да је Ди стри бу ци ја 
у свом до ме ну да ва ла по др шку ци је лом овом 
про јек ту, ко ја је под ра зу ми је ва ла рас пи си ва-
ње тен де ра за гра ђе вин ске ра до ве, тен де ра за 
на бав ку и по ла га ње ка бла и оба вља ње сло-
же не тен дер ске про це ду ре. 

-Пре о ста је да се ура де гра ђе вин ски ра-
до ви за по ла га ње ка бла у под вод ном ди је лу, 
што је, прак тич но, но ви на у Цр ној Го ри (та-

МО ДЕР НИ ЗО ВА ТИ СИ СТЕМ МЈЕ РЕ ЊА
С и стем мје ре ња у Цр ној Го ри се, пре ма ри је чи ма Ве ли ми-

ра Стру га ра, ап со лут но мо ра мо дер ни зо ва ти до ни воа 
да се по тро шач мо же ефи ка сно очи та ти и ис кљу чи ти због не-
пла ћа ња ра чу на за ел. енер ги ју, или не ког дру гог раз ло га и да 
му се мо же огра ни чи ти сна га, што је ве о ма ва жно код из да-
ва ња са гла сно сти за при кљу че ње, ка ко се ви ше не би де ша-
ва ло да се не ком по тро ша чу из да са гла сност за при кљу че ње 
на стан дард ни при кљу чак од 20 или 25 ки ло ва та, а да он без 
кон тро ле ан га жу је 50 ки ло ва та јед но вре ме не сна ге.

- То је, да кле, у функ ци ји уво ђе ња пот пу ног ре да и кон тро-
ле у екс пло а та ци ји елек тро ди стри бу тив ног си сте ма Цр не Го-
ре на при кључ ним тач ка ма крај њих ко ри сни ка и та кав си стем 
већ функ ци о ни ше на пре ко 4.000 бро ји ла да љин ског очи тав-
ња у 21 тра фо ре о ну у че ти ри ди стри бу ци је. 

- На тај на чин су де фи ни са ни ни вои сна ге ко је јед но вре ме но мо же да ан га жу је сва ко 
до ма ћин ство или при вред ни обје кат. Пре ко то га се ис кљу чу је ком плет на ин ста ла ци ја, а 
по тро шач се мо же по но во укљу чи ти са мо ако спу сти јед но вре ме но оп те ре ће ње, од но сно 
ако ко ри сти оно ли ко ко ли ко је пла тио, об ја шња ва Стру гар до да ју ћи да та рје ше ња ни је су 
они из ми сли ли већ их са мо фа во ри зу ју, због то га што су у ре о ни ма у ко ји ма су им пле мен-
ти ра ни по ка за ли из ван ред не ре зул та те..

Не ће се, ка же Стру гар, ис кљу чи ва ти са мо због пре оп те ре ће ња, већ и због не пла ћа ња 
ра чу на за ел. енер ги ју, а не пла ти ше се не ће мо ћи са ми по но во при кљу чи ти док не пла те 
ра чун, од но сно док им софт вер у Цен тру то не омо гу ћи и не по ша ље софт вер ску де бло ка-
ду да мо гу са ми укљу чи ти сво ју склоп ку.

- То је рје ше ње ко је функ ци о ни ше и ко је се по ка за ло као до бро, а ма њи не до ста ци, ве-
за но за из вје шта ва ње, вр ло бр зо ће се от кло ни ти, да би се на осно ву тих ис ку ста ва си стем 
мје ре ња у Цр ној Го ри да ље раз ви јао, ре као је Стру гар. 

Пре ма ње го вим ри је чи ма, Ди стри бу ци ји је тре нут но при о ри тет на бав ка но вог кон ти-
ген та бро ји ла, и упра во тре ба да се од ре де ко ли чи не и до го во ри тех нич ка спе ци фи ка ци ја, 
а за тим рас пи ше тен дер, да би се та бро ји ла ко ри сти ла и за при кљу че ње но вих по тро ша-
ча, с об зи ром да је, у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци и са ин тер ном про це ду ром ко ја уско-
ро тре ба да се усво ји, оба ве за Ди стри бу ци је да сва ком но вом по тро ша чу, ако ис пу ња ва 
усло ве за при кљу че ње, усту пи бро ји ло и де фи ни ше ор мар у скла ду са сво јом Тех нич ком 
пре по ру ком за при кљу че ње по тро ша ча на ни ско на пон ску мре жу. 

Ве за но за до но ше ње ин тер не ре гу ла ти ве, Стру гар је ис та као да је ко нач но при кра ју 
из ра да Про це ду ре за при кљу че ње по тро ша ча на елек тро ди стри бу тив ну мре жу, од но сно 
ме то до ло ги је за об ра чун пра вед них и ре ал них на кна да за при кљу че ње, у скла ду са За ко-
ном о енер ге ти ци и при вре ме ним Ди стри бу тив ним ко дек сом, као и по ступ ка скла па ња 
уго во ра о при кљу че њу, ко ји су да ти на одо бра ва ње Ре гу ла тор ној аген ци ји за енер ге ти ку.

- На кон усва ја ња те ме то до ло ги је, на пот пу но нов на чин ће се уре ди ти од но си у по-
ступ ку из да ва ња до ку ме на та за при кљу че ње но вих по тро ша ча, па је, сход но то ме, при-
пре мљен цје нов ник за на пла ту тро шко ва при кљу че ња од сва ког по тро ша ча по је ди нач но, 
и то при ли ком пот пи си ва ња Уго во ра о при кљу че њу, ре као је, на кра ју, Ве ли мир Стру гар. 

мр Велимир Стругар
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ко је по ве зан са мо ма њи дио јед ног остр ва у 
При мор ју). Ра ди се о ве о ма ве ли ком за хва ту и 
би ло је ди ле ма око на чи на на ко ји се он мо же 
ура ди ти, али се сти гло до рас пи си ва ња тен-

де ра за на бав ку под вод ног ка бла и оче ку је се 
ње го ва ис по ру ка, ка зао је Вук че вић до дав ши 
да пред сто ји рас пи си ва ње тен де ра за из во ђе-
ње гра ђе вин ских ра до ва под во дом, за ко је 
фи нан сиј ска сред ства обез бје ђу је Ре ги о нал ни 
во до вод, а ор га ни за ци ју по сла и над зор вр ши 
Ди стри бу ци ја ко ја је, ина че, на овом про јек ту, 
до са да ис по што ва ла све ро ко ве. 

- Они су има ли од ре ђе них про бле ма, ве-
за но за глав ни про је кат и имо вин ско-прав не 
од но се, али је то ри је ше но та ко да ће се овај 
пре о ста ли, нај зна чај ни ји дио про јек та, ко ји 
се од но си на по ла га ње под вод ног ка бла, нај-
вје ро ват ни је, за вр ши ти у сеп тем бру упо ре до 
са по ла га њем ци је ви, ма да то ви ше не за ви-
си од Ди стри бу ци је, већ ис кљу чи во од Ре ги-
о нал ног во до во да, ре као је Вук че вић.

Еви ден ти ра ње 
не ле гал них по тро ша ча

У овој при чи о ра ду и функ ци о ни са њу 
ФЦ Ди стри бу ци ја њен ди рек тор је 

апо стро фи рао и про блем тзв. ди вљих по-

тро ша ча ко ји ути чу на по ве ћа ње гу би та ка 
ел. енер ги је, због че га је у до го во ру са Ми-
ни стар ством за еко ном ски раз вој.још кра јем 
2006. го ди не по кре ну та ак ци ја на њи хо вом 

еви ден ти ра њу и у ба зе по да та ка уни јет ве ли-
ки бро ја та квих по тро ша ча. Ка ко се и да ље 
због ин тен зив не град ње при кљу чу ју и по-
тро ша чи ко ји не ис пу ња ва ју усло ве за при-
кљу че ње, јер за сво је објек те не по сје ду ју 
гра ђе вин ске до зво ле, по но во је по кре ну та 
ова ак ци ја ко ја је тра ја ла до 5. ју ла про шле 
го ди не. То ни је ле га ли за ци ја тих по тро ша ча, 
већ са мо еви ден ти ра ње њи хо ве по тро шње 
ко ју тре ба на пла ти ти да Ди стри бу ци ја не би 
би ље жи ла гу бит ке.

- Они и да ље има ју оба ве зу да при ба ве 
по треб на до ку мен та и поч ну ле гал ну про це-
ду ру за до би ја ње са гла сно сти за при кљу че-
ње на ди стри бу тив ну мре жу, а основ ни услов 
за то је по сје до ва ње гра ђе вин ске до зво ле. То 
је не што што не за ви си од Елек тро при вре де, 
већ од ло кал них са мо у пра ва ко је су над ле-
жне, или да ле га ли зу ју те објек те и уне су их 
у де таљ не пла но ве, што је услов да бу ду ле-
га ли зо ва ни и у Елек тро при вре ди, или да до-
не су рје ше ње о њи хо вом укла ња њу, у скла ду 
са За ко ном о из град њи обје ка та. Ми се еви-
ден ти ра њем тих по тро ша ча умје сто њи хо вог 

ис кљу че ња са мре же ко је ни је има ло ефек та, 
не ми је ша мо у за кон ска рје ше ња, већ са мо 
шти ти мо ин те ре се Елек тро при вре де у сми-
слу да се по тро ше на енер ги ја фак ту ри ше и 

на пла ти, а не да се књи жи као гу би так, што 
је ра ни је био слу чај, ка зао је Вук че вић до-
да ју ћи да ће Елек тро при вре да та кве по тро-
ша че ис кљу чи ти са мре же оног тре нут ка кад 
ло кал на упра ва евен ту ал но до не се рје ше ња 
о укла ња њу обје ка та. 

До 1. апри ла сви еви ден ти ра ни ко ри сни-
ци ће би ти тех нич ки об ра ђе ни и уни је ти у 
ба зу по да та ка ЕПЦГ у ко ју ће, на кон тог да-
ту ма, мо ћи ући са мо они по тро ша чи ко ји бу-
ду ис пу ња ва ли усло ве пред ви ђе не За ко ном.

Ве за но за ак тив ност из мјешт ња бро ји ла 
из обје ка та по тро ша ча на ли ни ју раз два ја ња 
јав ног и при ват ног вла сни штва, ди рек тор 
Вук че вић је ка зао да је у ци љу сма ње ња ко-
мер ци јал них гу би та ка до ни је та од лу ка да се 
у пр вој фа зи из мје сти 40.000 бро ји ла, углав-
ном, у тра фо ре о ни ма у при град ским на се-
љи ма, гдје има нај ви ше про бле ма са нео в-
лшће ном по тро шњом, јер је ве ћи на бро ји ла 
у објек ти ма, па их је те шко кон тро ли са ти.

- Но вим За ко ном о из град њи обје ка та 
се, ина че, пред ви ђа да мјер но мје сто бу де у 
вла сни штву Ди стри бу ци је а не по тро ша ча, 

У окви ру при че о ак тив но сти ма на при пре ми ту ри стич ке се зо не 
Гво зден Фи ли по вић, по моћ ник ди рек то ра Ди стри бу ци је, је 

пре зен то вао де таљ не ин фор ма ци је о ура ђе ним по сло ви ма.
Он је, из ме ђу оста лог, ка зао да је на под руч ју ЕД Бар из гра ђе-

но 5 ДТС 10/0,4 kV, сна ге 630 kVA и 1 СТС, сна ге 250 kVA, док се за 
из град њу дру ге та кве тра фо ста ни це чекa гра ђе вин ска до зво ла. Ре-
а ли за ци ја иград ње 10 kV ка блов ских под зем них во до ва, у ду жи ни 
од 7 км, се оче ку је до кра ја ма ја, а укуп на ври јед ност ових ра до ва 
из но си 850 хи ља да еура.

Уло же но је још 60 хи ља да еура ми мо овог пла на, и то у ре кон-
струк ци ју 6 ТС и НН мре жа на под руч ју Ба ра. 

У кон зу му ЕД Бу два из вр ше на је гра ђе вин ска мон та жа дви је ТС 
10/0,4 kV, 2X630 kVA, а до кра ја ма ја угра ди ће се и јед на ДТС, сна ге 
1000 kVA, док су 3 ДТС, сна ге 630 kVA, већ по ста вље не на ода бра-
ним ло ка ци ја ма. У шест по сто је ћих тра фо ста ни ца из вр ше на је ре-
кон струк ци ја бло ка сред њег и ни ског на по на, а ре кон стру и са на је и 
НН мре жа. По ло же на је по ло ви на од пред ви ђе них 8 км ка блов ских 
под зем них во до ва и при крај че не ак тив но сти на на бав ци тран сфор-
ма то ра 35/10 kV за ТС Ми ло чер.

Укуп на ври јед ност пла ни ра них ра до ва у овом кон зу му је 1.320. 
000 еура.

На под руч ју ко тор ске ди стри бу ци је је у то ку тех нич ки при јем 
но ве ДТС 10/0,4 kV, сна ге 630 kVA и спро во ђе ње про це ду ре за до би-
ја ње гра ђе вин ске до зво ле за из град њу још јед не та кве тра фо ста ни-
це, а за вр ше на је ре кон струк ци ја бло ка сред њег и ни ског на по на у 
пет по сто је ћих ТС.

Ра ди се на до би ја њу гра ђе вин ске до зво ле за из град њу 10 kV ка-
блов ских под зем них во до ва у ду жи ни од 2,5 км. 

Укуп на ври јед ност пла ни ра них ра до ва из но си 395 хи ља да еура.
По ред на ве де них ак тив но сти из Пла на за при пре му ту ри стич ке 

се зо не, ура ђен је и зна ча јан по сао на по ла га њу 10 kV во да Муо-Сто-
лив-Пр чањ, док је у ре кон струк ци ју нисконапонске мре же, ко ја ни-
је у овом пла ну, уло же но 20 хи ља да еура. 

Што се ти че ЕД Ти ват, по ред дви је ДТС, сна ге 630 kVA, за ко је 
се оче ку је из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, из гра ђе ни су и 10 kV ка-
блов ски под зем ни во до ви у ду жи ни од 4 км, за ко је се та ко ђе оче-
ку је из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле.

У ре кон струк ци ју 10 kV ва зду шног во да, у ду жи ни од 2 км, ко-

ја тре ба да поч не сре ди ном апри ла ( 
ма те ри јал ће би ти ис по ру чен до кра ја 
ма ја), и НН мре же уло же но је 100 хи-
ља да еура.

Укуп на ври јед ност пла ни ра них ра-
до ва из но си 540 хи ља да еура.

Ка да је ри јеч о ЕД Ул цињ, од дви-
је тек из гра ђе не ТС 10/0,4 kV, сна ге 630 
kVA, јед на још ни је укло пље на у ВН и 
НН мре жу, што ће се, нај вје ро ват ни је, 
ура ди ти до кра ја овог мје се ца.

Из град ња дви је СТС 10/0,4 kV, сна-
ге 250 kVA, за ко је су до би је не гра ђе-
вин ске до зво ле, би ће за вр ше на до 
сре ди не ма ја, на кон ис по ру ке СТС.

Укуп на ври јед ност пла ни ра них ра до ва про ци је ње на је на 200 
хи ља да еура.

У НН мре жу (ко ја ни је у пла ну за при пре му љет ње ту ри стич ке 
се зо не) уло же но је око 60 хи ља да еура.

У ЕД Хер цег Но ви за по че ла је из град ња 4 ДТС 10/0,4 kV, сна ге 630 
kVA. На и ме, за јед ну од по ме ну тих тра фо ста ни ца, ова ди стри бу ци ја по-
сје ду је гра ђе вин ску до зво лу и у то ку су ра до ви на укла па њу у НН и ВН 
мре жу, оче ку је се до би ја ње гра ђе вин ске до зво ле и за дру гу ДТС, док 
ће пре о ста ле дви је би ти ис по ру че не ЕД Хер цег Но ви до кра ја апри ла.

 Ра ди се на из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле и за из гра ђе ну ДТС 
10/0,4 kV, сна ге 1000 kVA.

У то ку је пот пи си ва ње уго во ра за из град њу 10 kV ка блов ских 
под зем них во до ва, у ду жи ни од 3 км, а гра ђе вин ски ра до ви тре ба 
да за поч ну сре ди ном апри ла, док ће ис по ру ка ка бло ва усли је дити 
на кон ре а ли за ци је тен де ра. 

У ре кон струк ци ју нисконапонске мре же тре ба уло жи ти 100 хи-
ља да еура. До сад је ре кон стру и са но 1000 м, а за вр ше так ра до ва на 
ре кон струк ци ји још 1.500 м мре же оче ку је се до кра ја ма ја. 

По ред ре кон струк ци је НН мре же, ко ја је де фи ни са на Пла ном за 
при пре му ту ри стич ке се зо не, ре кон стру и са на је и НН мре жа у Ига-
лу, гдје је уло же но 20 хи ља да еура.

Укуп на ври је дност пла ни ра них ра до ва из но си 630 хи ља да 
еура.

Гвозден Филиповић

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ЦИ ЉУ ПО БОЉ ША ЊА МРЕ ЖЕ
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ка зао је Вук че вић још јед ном на по ме нув ши 
да је из мје шта ње бро ји ла ве ли ки и озби љан 
про је кат чи ја је ре а ли за ци ја у го то во свим 
ди стри бу ци ја ма по че ла у ја ну а ру ове го ди не, 
али се од ви ја са за ка шње њем, не са мо због 
вр ло спо рих и ком пли ко ва них тен дер ских 
про це ду ра за на бав ку по треб ног ма те ри ја ла, 
у складу са За ко ном о јав ним на бав ка ма, не-
го и због ло шег вре ме на у овом пе ри о ду у 
ко јем је би ло ма ло да на по год них за не сме-
тан рад еки па Ди стри бу ци је, по себ но на сје-
ве ру Цр не Го ре, гдје још има сни је га.

Вук че вић ни је про пу стио при ли ку да ис-
так не елек тро ди стри бу ци је ко је су на пла ну 
измјештања бројила нај ви ше ура ди ле, ре-
кав ши да са 588 из мје ште них бро ји ла пред-
ња чи ЕД Бар, и то не са мо у том по слу, не го 
и у одр жа ва њу мре же и у но вим ин ве сти ци-
ја ма, због ко јих њен ди рек тор за слу жу је сва-
ку по хва лу кад већ не ма мо гућ но сти да бу де 
до дат но на гра ђен. Он је та ко ђе из дво јио и 
елек тро ди стри бу ци је Би је ло По ље и Ро жа је 
ко је су за вр ши ле ову ак тив ност пре ма пла ну, 
као и ЕД Бе ра не, због из ван ред них тех нич-
ких рје ше ња при ми је ње них у овом по слу. 

Ди на мич ки план ове ак тив но сти ће се 
вје ро ват но ко ри го ва ти, упра во због про бле ма 
фи нан сиј ске при ро де, али и због не до стат ка 
рад ни ка ко ји би се ба ви ли са мо тим по слом. 
За са да то ра де рад ни ци Слу жбе одр жа ва ња 
и Слу жбе мје ре ња, по ред сво јих ре дов них 
ак тив но сти, што ни је ни ма ло ла ко, по себ но 
у слу ча ју ква ро ва. По ред то га, тре ба обез би-
је ди ти и рад ни ке за ис кљу че ња са мре же и 
за мје ну не ис прав них бро ји ла, што је при о-
ри тет, ка же наш са го вор ник под сје тив ши да 
је не до ста так рад ни ка у опе ра ти ви, у ства ри, 
ста ри про блем Ди стри бу ци је и да ни је јед-
но став но фор ми ра ти еки пе за све те по сло ве 
кад са мо за из мје шта ње бро ји ла тре ба око 90 
љу ди да би се ова ак тив ност од ви ја ла по пла-
ну, а Ди стри бу ци ја ни је у мо гућ но сти да то 
обез би је ди.

Раз вој си сте ма мје ре ња

В е за но за из ра ду кон цеп ци је раз во ја си-
сте ма мјере ња у елек тро ди стри бу тив-

ном си сте му ди рек тор Вук че вић је ка зао да 
је про блем Ди стри бу ци је, из ме ђу оста лог, и 
не мо гућ ност да љин ског ис кљу че ња по тро-
ша ча са мре же, као и пра ће ња по тро шње, 
због че га је нео п ход но да се у функ ци ји 
уна пре ђе ња ра да ове функ ци о нал не цје ли-
не про ши ри про је кат ауто мат ског мје ре ња 
и кон тро ле мјер них мје ста. Он је под сје тио 
да је ре а ли зо ван Пи лот про је кат за око 4.000 
мјер них мје ста а пла ће на је ли цен ца за 100 
хи ља да бро ји ла, ко ли ко тре ба да се по ве же 
мјер них мје ста. Про је кат, ка ко је ка зао, под-
ра зу ми је ва кон тро лу са једног мје ста, ве за но 
за очи та ва ње бро ји ла, пра ће ње по тро шње и 
мо гућ ност да љин ског ис кљу че ња по тро ша-
ча, што је из у зет но зна чај но јер и Ди стри бу-
ци ји и Снаб ди је ва њу ве ли ки про блем пра ве 
по тро ша чи ко ји не ре дов но из ми ру ју сво је 
оба ве зе пре ма Елек тро при вре ди, оп те ре ћу-
ју ћи та ко њи хов рад. Вук че вић ка же да су, 
по по да ци ма Ди стри бу ци је, са мо 30 од сто 
кон зу ме на та уред не пла ти ше, због че га се 

сва ко днев но ан га жу ју еки пе за ис кљу че ња и 
тре нут но је на том по слу око 25 еки па, па ни 
то ни је до вољ но да би се сте пен на пла те зна-
чај но по ве ћао. Чи ње ни ца је, ка ко је ре као, 
да је са да и ци је на ел. енер ги је ре ал тив но 
ви со ка за стан дард ве ћи не цр но гор ских гра-
ђа на, због че га све ви ше кон зу ме на та не ре-
дов но из ми ру је сво је оба ве зе, по себ но у по-
сљед ње ври је ме, чак и ме ђу по тро ша чи ма из 
ка те го ри је "оста ла по тро шња", тј. ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма ко ја су до ско ро би ла 
ре дов не пла ти ше. За то је нео п ход но да што 
ви ше по тро ша ча уђе у овај си стем очи та ва-
ња. То је ва жно и да би се из бје гло, не са мо 
ан га жо ва ње ве ли ког бро ја љу ди на ис кљу че-
њи ма, не го и про бле ми са тим по тро ша чи ма 
ко ји их спре ча ва ју да оба вља ју свој по сао 
због че га је упу ћен огро ман број пре кр шај-
них при ја ва над ле жном Ми ни стар ству, али 
без ефек та, јер се оне, углав ном, не про це-
су и ра ју. 

На пра вље на је кон цеп ци ја раз во ја овог 
си сте ма и не ко ли ко пи лот про је ка та, а у на-
рен дом пе ри о ду ће се до ни је ти од лу ка о на-
чи ну ре а ли за ци је тих про је кат ко ји тре ба да 
ри је ше мно ге про бле ме у овој цје ли ни. 

- По ред по ме ну тог Пи лот про јек та са 4 
хи ља де бро ји ла, но вим уре ђа ји ма опре ми-
ли смо и јед ну згра ду у под го рич ком на се љу 
Блок 5, а за тим и дио згра де на За бје лу ( 24 
по тро ша ча), та ко да је оства ре на мо гућ ност 
да љин ског очи та ва ња и тих бро ји ла, ре као 
је ди рек тор Ди стри бу ци је до да ју ћи да се 
че твр ти про је кат од но си на "оста лу по тро-
шњу" гдје се пла ни ра уград ња 600 бро ји ла, 
јер је то ин ве сти ци ја ко ја се вр ло бр зо вра ћа, 
ка же Вук че вић. 

  
Зна чај не ин ве сти ци је 

у ЕД Под го ри ца

У на став ку раз го во ра он се освр нуо на 
ин ве сти ци о не ак тив но сти у нај ве ћој 

ЕД, у Под го ри ци ре кав ши да је јед на од нај-
ва жни јих за вр ше так ТС Под го ри ца 5, за по-
че те при је 15 го ди на, и да је већ пот пи сан 
Уго вор са ком па ни јом Си менс из Бе ча. Дио 
то га про јек та је у Пре но су, дио у Ди стри бу-
ци ји, а рок за за вр ше так ра до ва је но вем бар 
ове го ди не. У пи та њу је ве ли ка ин ве сти ци ја, 
ко ја је нео п ход на Под го ри ци, с об зи ром да 
се у том ди је лу гра да раз ви ја ин ду стриј ска 
зо на, та ко да се оче ку је при кљу че ње ве ли ког 
бро ја но вих по тро ша ча.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, до бра стра на 
ове ин ве сти ци је је и што ће се рас те ре ти ти 
по сто је ће тра фо ста ни це Под го ри ца 3 и Под-
го ри ца 4 и ри је ши ти ве ћи на тре нут них про-
бле ма у на па ја њу овог гра да.

- Та ко ђе је пред ви ђе на ре кон струк ци ја 
ТС Под го ри ца 3 у на ред на не ко ли ка мје се-
ца, као и ре кон струк ци ја ТС Под го ри ца 4, 
кра јем го ди не. Ово из раз ло га што се оче-
ку је при кљу че ње ве ли ког по тро ша ча- Атлас 
цен тра, као и хо те ла Бо ли ћи је, пре ко пу та 
Кли нич ког цен тра, а не дав но је при кљу чен 
и Дел та Си ти, та ко да је сна га на тран сфор-
ма то ри ма у по сто је ћим ка па ци те ти ма мак си-
мал но ис ко ри шће на. Пре нос је већ по ве ћао 
сна гу тран сфор ма то ра на 2 х 40 MVA, са да 

је у пла ну про ши ре ње 10 ки ло волт ног ди је ла 
у ви ду из град ње 4 но ве 10 kV ће ли је, с тим 
што је крај њи циљ да се про ми је ни ком плет-
но 10 kV по стро је ње, ис та као је Вук че вић 
до да ју ћи да ће се ове ка пи тал не ин ве сти ци је 
ре а ли зо ва ти на те рет по ме ну тих но вих по-
тро ша ча, и то у тер ми ни ма нај ни жег кон зу-
ма, у про ље ће и ље то ка да се не ко ри сте гри-
ја ње и хла ђе ње да не би по тро ша чи оста ја ли 
без на по на.

 
Пре нос и Ди стри бу ци ја 

ће и да ље бли ско са ра ђи ва ти

В е за но за из два ја ње Пре но са у по себ но 
АД, са ко јим Ди стри бу ци ја има до ста 

за јед нич ких обје ка та, Вук че вић је ис та као 
да је по ди рек ти ва ма Европ ске Уни је то би ло 
нео п ход но и да је у го то во свим зе мља ма у 
окру же њу Пре нос са мо ста лан и из ван Елек-
тро при вре де. 

-То би тре ба ло да зна чи уки да ње мо но-
по ла на тр жи шту стру је, од но сно, из два ја-
ње Пре но са је основ ни услов да то тр жи-
ште про функ ци о ни ше. Мо гу ће је и да до ђе 
до ра ста ци је на стру је, ма да је у том по гле-
ду до бра окол ност што ни је до шло до пот-
пу ног прав ног раз два ја ња у ЕПЦГ, а исто 
та ко и да снаб дје вач на пот пу но отво ре ном 
тр жи шту ку пу је ел. енер ги ју ван на ше др-
жа ве, а да на ше елек тра не про да ју стру ју 
оно ме ко им по ну ди ве ћу ци је ну. У сва ком 
слу ча ју, у тим окол но сти ма глав ну уло гу у 
за шти ти по тро ша ча има ће др жа ва, сма тра 
наш са го вор ник. 

Што се ти че мје ре ња на гра ни ци раз два-
ја ња из ме ђу Ди стри бу ци је и Пре но са, Вук-
че вић је увје рен да ту не мо же би ти ни ка-
квих про бле ма, јер су у Пре но су још 2005. 
го ди не по кре ну ли про је кат за мје не тих мјер-
них уре ђа ја, ко ји је ре а ли зо ва ла ру мун ска 
фир ма АББ, та ко да је њи хов си стем мје ре ња 
ауто ма ти зо ван, што зна чи да се у ре ал ном 
вре ме ну мо же по сма тра ти чи тав си стем и да 
се у сва ком мо мен ту тач но ви ди ко ли ко се 
енер ги је пре да је Ди стри бу ци ји, а ко ли ко ве-
ли ким по тро ша чи ма.

- Њи хо ви мјер ни уре ђа ји су тач ни ји не го 
на ши, а Ди стри бу ци ја има и ве ли ки број не-
ис прав них уре ђа ја,та ко да су у пред но сти у 
од но су на нас, ка же Вук че вић и на гла ша ва: 

- Су шти на је да ће та два су бјек та и да-
ље ве о ма бли ско са ра ђи ва ти као кад су би-
ли је дан си стем, ма да има још пи та ња око 
ко јих се тре ба до го во ри ти и уго во ра ко ји 
мо ра ју да се пот пи шу, ка ко из ме ђу Ди стри-
бу ци је и Пре но са, та ко и из ме ђу Пре но са и 
Про из вод ње.

Нео п ход но је, до дао је, још ускла ди ти 
до го вор око одр жа ва ња да ле ко во да ко ји су 
на пра вље ни као 110 kV, а ра де као 35 kV 
да ле ко во ди, као што су ДВ Мој ко вац - Ко-
ла шин, ДВ Пље вља - Жа бљак и ДВ Бе ра не 
- Ро жа је. 

Ди рек тор Вук че вић је овом при ли ком 
го врио и о ре а ли за ци ји про јек та на ре кон-
струк ци ји ДВ Ко ла шин - Ма на стир Мо ра ча, 
за по че тог још 1987. го ди не. Овај да ле ко вод 
је, ина че, био ура ђен као 35 kV, али ни кад 
ни је про функ ци о ни сао јер је мре жа та ко на-

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА



27

У з при су ство пред став ни ка ЕПЦГ и Си-
мен са, глав ног гра да, ме ди ја и го сти-

ју, 10. мар та за по че та је из град ња из у зет но 
ва жног енер гет ског објек та,  ТС 35/10 kV 
“Гор ња Зе та“. По че так ра до ва све ча но је 
оби ље жен по ста вља њем 
ка ме на те мељ ца од стра не 
из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ 
Ран ка Во ји но ви ћа и пред-
став ни ка из во ђа ча ра до ва 
кон зор ци ју ма Си менс доо 
Под го ри ца Ива на Кне же-
ви ћа.

Ово ви со ко на пон ско 
по стро је ње слу жи ће за на-
па ја ње црп не ста ни це на 
из во ри шту ’’Бо ље се стре’’ 
Ре ги о нал ног во до во да, као 
и за си гур ни је снаб ди је ва-
ње по сто је ћих по тро ша ча. 

Ври јед ност  ин ве сти-
ци је је 1.200.000,00 еура. 
Ин ве сти тор је ЕПЦГ а.д. 
Ник шић а из во ђе ње ра до ва 
по вје ре но је кон зор ци ју му 
Си менс д.о.о. Под го ри ца и 
Си менс д.о.о. Бе о град, као  
јед ном  од нај бо љих про-
из во ђа ча опре ме са вре ме не 
тех но ло ги је про из ве де не 
да нас у сви је ту. 

Ка ко је ре као из вр шни 
ди рек тор ЕПЦГ, Ран ко Во-
ји но вић, ово  је из у зет но ва-
жна ин ве сти ци ја ЕПЦГ а.д. 
Ник шић, ФЦ Ди стри бу ци ја 
Под го ри ца ко ја  има ви ше-
стру ки зна чај. Осим што 
пред ста вља не за о би ла зну 
ка ри ку у ни зу обје ка та ко ји се гра де у ци љу 
на па ја ња Ре ги о нал ног во до во да, на ве де ном 
ТС ће се ри је ши ти и про блем на па ја ња елек-
трич ном енер ги јом и ди је ла глав ног гра да Цр-
не Го ре.  Сна га тра фо ста ни це, ко ја је  по сто-
ја ла на то ме мје сту до са да,  би ла је 1x8 MVA 
док ће но во и згра ђе на има ти ду пло ве ћу сна гу. 
Све ово би, ма ло про сти је го во ре ћи, зна чи ло 
да ће има ти ре зер вно на па ја ње у слу ча ју евен-
ту ал не ха ва ри је на тран сфор ма то ру.

На ве де но до би ја на те жи ни, ако се узме 
у об зир чи ње ни ца да је пер спек ти ван раз-
вој гра да усмје рен упра во ка обла сти ко ју 
ће но ва тран сфор ма тор ска ста ни ца на па ја ти, 
на гла сио је Иван Кне же вић, ге не рал ни ди-
рек тор Си менс д.о.о .Под го ри ца. Овај про-
је кат је још је дан у ни зу тран сфор ма тор ских 
ста ни ца 35/10 kV, ко је ће Си менс из гра ди ти 
за по тре бе Функ ци о нал не це ли не Ди стри бу-
ци ја, у са ста ву Елек тро при вре де Цр не Го-

ре. Ти ме се по твр ђу је ква ли тет и по вје ре ње 
ко је је ЕПЦГ сте кла у ре но ме ком па ни је Си-
менс, као јед не од во де ћих свјет ских ком па-
ни ја у до ме ну елек тро ин ду стри је. 

Ин те ре сант на је и чи ње ни ца да ће у из-

град њи у ве ли кој ме ри уче ство ва ти и цр но-
гор ске ком па ни је, ко је ће на та кав на чин сте ћи 
зна чај ну ре фе рен цу у обла сти из град ње обје-
ка та ова кве на мје не, за кљу чу је Кне же вић.

 Осим по ме ну те ТС, ЕПЦГ а.д. Ник шић у 
скло пу про јек та Ре ги о нал ног во до во да гра ди 
и ТС 110/35 kV “Вир па зар“, чи ја је ин ве сти-
ци о на ври јед ност 2.500.000,00 еура. Ра до ви 
те ку пла ни ра ном ди на ми ком и пу шта ње у 
по гон оче ку је се у ма ју мје се цу.

Та ко ђе, за по тре бе Ре ги о нал ног во до-
во да, ЕПЦГ а.д. Ник шић пру жа тех нич ку  
по др шку и из во ди ра до ве на ка блов ским во-
до ви ма Вир па зар-Ре љи ћи као и Вир па зар-
Бо ље Се стре у укуп ној ду жи ни око 22 км. 
Ин ве сти тор на ве де них ра до ва је Ре ги о нал-
ни во до двод. Нео бич ност у овом про јек ту 
је што ће дио ка блов ских во до ва про ла зи ти 
кроз Ска дар ско је зе ро.

Т.З.

пра вље на да је ра дио као 10 ки ло волт ни. За-
то је и до ни је та од лу ка да се ре кон стру и ше 
и да се оспо со би тра са, а да се у ТС Ма на-
стир Мо ра ча угра ди но ви тран сфор ма тор 2,5 
МVА. И да ле ко вод и ТС су упра во пу ште ни 
у по гон, ка зао је Вук че вић.

 Он се, овом при ли ком, освр нуо и на не-
ко ли ко ис па да у прет ход ном пе ри о ду ре кав-
ши да су има ли про бле ма у тра фо ста ни ци 
Под го ри ца 4, ко ји се тре нут но ана ли зи ра ју 
и у Ди стри бу ци ји и у Пре но су. До шло је, на-
и ме, до ква ра на 10 kV да ле ко во ди ма пре ма 
во до и зво ри шту Ма ре за, а по том до ис па да 
ком плет не тра фо ста ни це Под го ри ца 4. Уоче-
ни су од ре ђе ни не до ста ци, ве за но за за шти ту 
ТС, ко ји ће се што при је от кло ни ти од стра не 
струч ња ка за тај по сао. 

- И на Сје ве ру је би ло про бле ма усљед 
сни је жних па да ви на, а и на При мор ју је при-
је два де се так да на до шло до ис па да код Ба-
ра и Ул ци ња. Квар је, у ста ври, био на пре-
но сној мре жи, али и на ди стри бу тив ној- на 
да ле ко во ду Це ти ње - Под гор, и то на мје сту 
ко јем на ше еки пе ни је су мо гле да при сту пе 
због ве ли ких сни је жних на ме та, та ко да је 
по тра ја ло два да на да се квар от кло ни, ка зао 
је наш са го вор ник и до дао:

- До шло је, та ко ђе, и до ис па да пре но-
сног ДВ 10 kV Бе ра не - Тре бје ши ца, што је 
про у зро ко ва ло про бле ме у на па ја њу по тро-
ша ча на под руч ју Ан дри је ви це. Пре нос је 
успио да не ка ко пре ва зи ђе те про бле ме, али 
је је ди ни пра ви на чин рје ша ва ња си гур ног 
снаб ди је ва ња овог под руч ја из град ња но вог 
да ле ко во да у пре но сној мре жи. 

Он је на по ме нуо да је у Пре но су по кре-
ну та ини ци ја ти ва за из град њу тра фо ста ни це 
110/35 kV у Ко ла ши ну. Идеј ни про је кат је 
до ста вљен Ди стри бу ци ји у ко јој је фор ми-
ра на струч на Ко ми си ја са за дат ком да до 1. 
апри ла да де сво је ми шље ње о том про јек ту, 
на кон че га ће по че ти раз го во ри о из град њи. 

- А кад је Ди стри бу ци ја у пи та њу, нео-
п ход но је уло жи ти ве ли ка сред ства у 35 kV 
мре жу ко ја је у ло шем ста њу, што не чу-
ди с об зи ром да 35 kV да ле ко во ди ни је су 
го то во ни кад ре мон то ва ни. Еви ден ти ра но 
је де се так да ле ко во да ко ји нај че шће ис па-
да ју ра ди из ра де ди на мич ког пла на рје ша-
ва ња про бле ма на њи ма. Је дан од њих је 
и ДВ 35 kV Це ти ње - Под гор пре ко ко јег 
се на па ја во до и зво ри ште за снаб ди је ва ње 
Це ти ња и Бу две во дом, МХЕ Под гор и зна-
тан број по тро ша ча Ри је ке Цр но је ви ћа и 
Ри јеч ке На хи је, због че га је нео п ход на ње-
го ва ре кон струк ци ја. У том прав цу већ је 
пот пи сан про то кол са Елек тро град њом о 
ре кон струк ци ји, од но сно, из град њи прак-
тич но но вог да ле ко во да, а ври јед ност ин-
ве сти ци је је го то во ми ли он еура. 

Одав но су ура ђе на идеј на рје ше ња за 
по бољ ша ње на па ја ња по тро ша ча на под руч-
ју Жа бља ка ко ја се од но се на из град њу тзв. 
Дур ми тор ског пр сте на, што је ин ве сти ци ја 
од око 9 ми ли о на еура. За обез бје ђе ње ква-
ли тет ног на па ја ња Ко ла ши на тре ба око 5 ми-
ли о на еура, а то су огром не ин ве сти ци је ко је 
ће се ре а ли зо ва ти у за ви сно сти од фи нан сиј-
ских мо гућ но сти. 

Б.М.

По че ла из град ња По че ла из град ња 
тра фо ста ни це у Зе титра фо ста ни це у Зе ти

ДО ПРИ НОС ЕПЦГ ИЗ ГРАД ЊИ РЕ ГИ О НАЛ НОГ ВО ДО ВО ДА 

По стро је ње 35/10 kV "Гор ња Зе та" слу жи ће за на па ја ње црп не ста ни-
це на из во ри шту "Бо ље се стре" Ре ги о нал ног во до во да, али и за си гур ни је 
снаб ди је ва ње по тро ша ча на под руч ју Зе те и ди је ла Ље шан ске на хи је

Ранко Војиновић и Иван Кнежевић отварају ТС "Горња Зета"
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О ре зул та ти ма пре го во ра по сло вод ства 
ЕПЦГ и Син ди кал не ор га ни за ци је 

за утвр ђи ва ње нај ни же ци је не ра да за пр ви 
квар тал 2009. го ди не и из но са от прем ни не 
за евен ту ал ни тех но ло шки ви шак, из вр шни 
ди рек тор ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић је, за наш 

лист, де таљ но из нио сво је ви ђе ње до са да-
шњих и бу ду ћих ак тив но сти по овом пи та њу. 

- Има ју ћи у ви ду ре струк ту ри ра ње и 
до ка пи та ли за ци ју ЕПЦГ, као два, и на др-
жав ном ни воу, из у зет но ва жна про це са ко ји 
ће, без сум ње, тра си ра ти да љи раз вој ни пут 
Елек тро при вре де, ме наџ мент је по себ ну 
па жњу по све тио од но си ма са Син ди ка том 
и искре но же ли да уна при је ди са рад њу са 
овом рад нич ком ор га ни за ци јом, ка же он и 
до да је да је са ње ним пред став ни ци ма одр-
жао низ са ста на ка на ко ји ма су раз ма тра на 
пи та ња од стра те шког зна ча ја, ка ко за Ком-
па ни ју, та ко и за за по сле не у њој. Во ји но-
вић на гла ша ва да су сви за хтје ви Син ди ка-
та, осим по ве ћа ња ми ни мал не ци је не ра да и 
на чи на ин фор ми са ња Син ди кал не ор га ни-
за ци је, до кра ја ис по што ва ни. 

- Што се ин фор ми са ња ти че, си гу ран 
сам да ће мо вр ло бр зо до ћи до мо де ла при-
хва тљи вог за обје стра не, ка же Во ји но вић. 
Он ме ђу тим, сма тра да је, ка да су у пи та-
њу пре го во ри око ми ни мал не ци је не ра да, 
по сло да вац у пот пу но сти ис по што вао од-
ред бе Ко лек тив ног Уго во ра, јер у чла ну 39. 
тог Уго во ра ЕПЦГ не по сто ји им пе ра тив на 
нор ма у ве зи ко рек ци је нај ни же ци је не ра да 
на ба зи ра ста тро шко ва жи во та. По ње му, 
раст тро шко ва жи во та пред ста вља са мо је-
дан од кри те ри ју ма ко ји се ко ри сти у пре го-
во ри ма, и ту се, ка же он, „не мо же мо сло-
жи ти са ста вом Син ди кал не ор га ни за ци је, 
ко ја твр ди су прот но“. 

- Осим тог кри те ри ју ма, об ја шња ва Во-
ји но вић, нај ни жа ци је на ра да од ре ђу је се 
и на осно ву оства ре ног и пла ни ра ног фи-
нан сиј ско-по слов ног ре зул та та, за тим ег-
зи стен ци јал не и со ци јал не по тре бе за по-
сле ног и ње го ве по ро ди це, те до стиг ну тог 
ни воа за ра да и њи хо вог од но са пре ма за ра-
да ма код дру гих по сло да ва ца у ис тој гра ни, 
као и на осно ву уче шћа за ра да у тро шко ви-
ма по сло ва ња.

Подсјетивши да је про сјеч на за ра да за-
по сле них у ЕПЦГ ра сла од 321,96 € у 2004. 
го ди ни до 454,74 у 2005, за тим 538,57 € у 
2006, 544,75 у 2007. и 620,46 у 2008. го ди-
ни, с тим што је у де цем бру 2008. го ди не на 
ни воу Дру штва оства ре на у из но су 693,40 
€ и би ла за 56,52 % ве ћа у од но су на про-
сјеч ну за ра ду оства ре ну у истом мје се цу на 
ни воу Цр не Го ре, а у ја ну а ру 2009. го ди не у 
из но су од 723,23 €, из вр шни ди рек тор је на-
гла сио да ме наџ мент ис пу ња ва све оба ве зе 
пре ма за по сле ни ма. 

Спо ран из нос от прем ни на

И по ред очи глед не еко ном ске кри зе и 
да ље ре дов но ис пла ћу је мо за ра де, на-

кна де за то пли оброк и пре воз, от прем ни не 
за од ла зак у пен зи ју, зим ни цу, по мо ћи за по-
сле ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма, а ка да за то 
до ђе ври је ме би ће ис пла ћен и ре грес, ка же 
Во ји но вић до да ју ћи да ме наџ мент са син-
ди ка том, тре нут но, пре го ва ра око од ре да ба 
анек са Ко лек тив ног уго во ра, а пред мет уса-
гла ша ва ња је члан 88. тог до ку мен та ко ји се 
од но си на ви си ну от прем ни не, на чин и усло-
ве ње не ис пла те за по сле ни ма за чи јим ра дом 
је пре ста ла по тре ба. Пред мет па жње су, сва-
ка ко, и оста ли чла но ви ко ји од ре ђу ју кри те-
ри ју ме за од ре ђи ва ње тех но ло шког ви шка.

По во дом тог пи та ња, на са стан ку ме-
наџ мен та и пред став ни ка Из вр шног од бо ра 

Син ди ка та одр жа ном 27.02.2009. го ди не за-
кљу че но је, ка же из вр шни ди рек тор, да би 
уса гла ша ва ње из мје на чла на 88. тре ба ло пре-
пу сти ти чла но ви ма за јед нич ке рад не гру пе, а 
за по ла зну осно ву узе ти пред лог Син ди ка та, 
ко ји се, углав ном, осло нио на рје ше ња из ва-
же ћег ко лек тив ног уго во ра у Лу ци Бар. 

ПРЕ ГО ВО РИ ПО СЛО ВОД СТВА И СИН ДИ КА ТА О НАЈ НИ ЖОЈ ЦИ ЈЕ НИ РА ДА 
И ИЗ НО СУ ОТ ПРЕМ НИ НА ЗА ТЕХ НО ЛО ШКИ ВИ ШАК

Р. ВојиновићР. Војиновић:: Предлог Синдиката  Предлог Синдиката 
о износу отпремнина не одговара о износу отпремнина не одговара 
тренутном стању и реалној ситуацији тренутном стању и реалној ситуацији 

Ранко Војиновић

Сви захтјеви Синдикалне организације, осим повећања минималне 
цијене рада и начина информисања Синдиката, до краја су испоштовани, 
тврди  извршни директор

Пословодство се не може сложити са њиховим ставом да је корекција 
најниже цијене рада на бази раста трошкова живота императивна норма 

Усаглашавање измјена члана 88. КУ треба препустити члановима 
заједничке радне групе 

ПРЕДЛОГ 
СИНДИКАТА

П ред лог Син ди ка та ЕПЦГ пред ви ђа 
да се за по сле ном за чи јим ра дом је 

пре ста ла по тре ба, а при том ни је му обез-
би је ђе но ни јед но од пра ва утвр ђе них 
за ко ном и Ко лек тив ним уго во ром ЕПЦГ, 
ис пла те нај ма ње 24 ње го ве, или про-
сјеч не за ра де у Пред у зе ћу, уко ли ко је то 
по вољ ни је за за по сле ног, као и по 1.200 
еура за сва ку го ди ну рад ног ста жа. Ка да 
су у пи та њу ин ва ли ди, Син ди кат пред-
ла же да им се, уко ли ко је ин ва лид ност 
на сту пи ла ван ра да, или као по сље ди ца 
бо ле сти, ис пла те нај ма је 32 за ра де за по-
сле ног, или про сјеч не на ни воу Ком па ни-
је и по 1.200 еура за сва ку го ди ну рад ног 
ста жа. Ин ва ли ди ма чи је је здрав стве но 
ста ње про у зро ко ва но по вре дом на ра-
ду или про фе си о нал ном бо ле шћу, пре ма 
за хтје ву Син ди ка та, по треб но је ис пла-
ти ти нај ма ње 36 за ра да за по сле ног или 
про сјеч них у Пред у зе ћу, те исти из нос 
от прем ни не по го ди ни рад ног ста жа као 
и у прет ход на два слу ча ја. Рад ни од нос 
пре стао би да ном ис пла те от прем ни не 
ко ја би се уго ва ра ла ис кљу чи во у слу ча ју 
про гла ше ња ви шка.

СИНДИКАТ
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Из вр шни ди рек тор да ље ка же да је За-
јед нич ку рад ну гру пу, пре ма до го во ру, 
тре ба ло да чи не екс пер ти од го ва ра ју ћих 
стру ка ко ји би сво је ми шље ње и пред ло ге 
до ста ви ли пред став ни ци ма ме наџ мен та и 
Из вр шног од бо ра син ди ка та ЕПЦГ као до-
бру осно ву за на ста вак пре го во ра и ко на чан 
спо ра зум ко ји би ре зул ти рао пот пи си ва њем 
анек са Уго во ра. 

- Ме ђу тим, Син ди кат је у рад ну гру-
пу име но вао сво је чел ни ке, па умје сто 
струч не ана ли зе, уз увид у од го ва ра ју ћу 
до ку мен та ци ју, у њен са став ушли су чла-
но ви син ди кал ног пре го ва рач ког ти ма са 
по зна тим ста во ви ма ко јих се од по чет ка 
твр до кор но др же, ка же ди рек тор до да ју-
ћи да се Рад на гру па са ста ла јед ном, док 
је дру ги са ста нак из о стао због не до ла ска 
пред став ни ка Син ди кал не ор га ни за ци је, 
ко ји сво је од су ство ни је су ни обра зло жи-
ли. По ње го вом ми шље њу, та кво по на ша-
ње мо гло би до ве сти до по мје ра ња утвр-
ђе них ро ко ва, а то је, у крај њем, нај ма ње 
у ин те ре су за по сле них. 

По ред на ве де ног, Во ји но вић ис ти че да 
би ме наџ мент ЕПЦГ, без ика кве сум ње, во-
лио ка да би се од стра не Син ди ка та пред ло-
же ни из но си от прем ни на мо гли ис по што ва-
ти и ис пла ћи ва ти. 

- Но, с об зи ром на тре нут но ста ње и 
ре ал ну си ту а ци ју, пред лог Син ди ка та, на 
жа лост, пред ста вља са мо спи сак ли је пих 
же ља, сма тра он.

Ова ква тврд ња из вр шног ди рек то ра те-
ме љи се на по да ци ма из ана ли зе ка дров ске 
струк ту ре за по сле них пре ма школ ској спре-
ми, про сје ку рад ног ста жа, ста ро сне до би 
за по сле них и бро ју ин ва ли да и ка те го ри ја 
ин ва лид но сти, те про сјеч не ше сто мје сеч не 
за ра де на ни воу ЕПЦГ, ко ја је кра јем про-
шле го ди не у ци љу објек тив но сти при ли-
ком од ре ђи ва ња ви си не, усло ва и на чи на 
ис пла те от прем ни на рад ни ци ма у слу ча ју 
да бу ду про гла ше ни тех но ло шким ви шком 
ура ђе на на за хтјев по сло вод ства и из вр-
шног ме наџ мен та Ком па ни је. 

- На кон до би ја ња тих по да та ка, на-
мет нуо се за кљу чак да би у пр вом ко ра ку 
тре ба ло ри је ши ти про блем ин ва ли да ра-
да, а да би се он ри је шио, под прет по-
став ком да се на кна да об ра чу на ва као 32, 
од но сно 36 про сјеч них за ра да и по 1000 
еура за го ди ну рад ног ста жа за рје ша ва-
ње пи та ња ин ва ли да  по треб но би би ло 
обез би је ди ти око 7 ми ли о на еура (узе та 
је про сјеч на за ра да за све у из но су од 
678,13 еура), а ви си на на кна да кре та ла 
би се од 29.700,16 еура до 63.700,16 еура, 
ка же Во ји но вић.

Сагледати ин те рес рад ни ка, 
али и интерес Ком па ни је

Д ру ги ко рак пред ста вљао би од ре ђи-
ва ње тех но ло шког ви шка на осно-

ву утвр ђе них кри те ри ју ма, а мо гао би се 
спро ве сти тек на кон усва ја ња но ве си сте-

ма ти за ци је и на осно ву по зна тих кри те-
ри ју ма за про гла ше ње тех но ло шког ви-
шка. Оквир ни из нос по треб них сред ста ва 
утвр дио би се на кон ис пу ње ња прет ход них 
усло ва, а си гур но је да се не ра ди о ма лим 

сред стви ма, с об зи ром да ве ли ки број рад-
ни ка у ФЦ Ди стри бу ци ја, пре ма на шим 
са зна њи ма, не ма од го ва ра ју ћу школ ску 
спре му ни ти по треб не вје шти не. 

И ко нач но, ана ли за је по ка за ла да би 
на кна де из но си ле 17.275,12 еура за јед-
ну го ди ну рад ног ста жа, 26.275,12 еура 
за де сет го ди на рад ног ста жа, 36.275,12 
еура за два де сет го ди на рад ног ста жа и 
46.275,12 еура за три де сет го ди на рад ног 
ста жа, што су из у зет но ве ли ки из но си, 
ко ји би би ли и ве ћи ако се узму у об зир 
и за по сле ни са при ма њи ма из над про-
сјеч них, а ана ли за је по ка за ла да 1324 
рад ни ка у Ком па ни ји има ве ћу за ра ду од 
про сјеч не. 

- Све су ово чи ње ни це ко је тре ба има-
ти у ви ду при ли ком од ре ђи ва ња ви си не от-
прем ни не, чи ји из нос не спор но је, тре ба да 
бу де у ин те ре су за по сле них, али при то ме 

не тре ба за не ма ри ти и ин те рес Ком па ни је, 
сма тра Во ји но вић. 

На кра ју, он је ка зао да се на да да ће 
и син ди кал но ру ко вод ство ЕПЦГ узе ти у 
об зир све ове чи ње ни це и да бу ду ћи су-

сре ти по сло вод ства и пред став ни ка Син-
ди ка та не ће би ти оп те ре ће ни су је том и 
лич ним раз ло зи ма, те да ће ино ви ра ни 
анекс Ко лек тив ног уго во ра би ти про из-
вод до го во ра, уз по што ва ње чи ње ни ца 
и ре ал них мо гућ но сти, као и да вје ру-
је да је рас по дје ла па ке та су хо ме сна тих 
про из во да, без прет ход ног до го во ра са 
ме наџ мен том, за Син ди кат би ло по уч но 
ис ку ство и по ка за тељ ку да во де јед но-
стра не од лу ке, с тим што је  ово га пу-
та улог мно го ве ћи, а ин те рес рад ни ка и 
Ком па ни је је из над све га. 

Он је ре као и да оче ку је ак тив но уче шће 
Син ди ка та у уса гла ше њу чла но ва Уго во ра 
ве за но за за по сле не са бу ду ћим, иза бра ним 
стра те шким парт не ром, те да је са свим си-
гу ран да ће се и та да отво ри ти пи та ње ви-
си не от прем ни на.

Ж.Ћ.

Управна зграда ЕПЦГ

СИНДИКАТ
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О ства ре ни укуп ни при ход Ор га ни за ци-
о не цје ли не Елек тро град ња у 2008. го-

ди ни је 37,09 од сто ма њи од пла на, од но сно 
27,86 од сто ма њи у од но су на 2007. год ну. 
Основ ни раз лог за ова кав по слов ни ре зул тат 
је, пре ма ри је чи ма ди рек то ра ове ОЦ Са ва 
Мар ко ви ћа,  сма ње ње нор ма ти ва рад не сна-
ге и ме ха ни за ци је Од лу ком извшног ди рек-

то ра Дру штва  ко је, у про сје ку, из но си 35,27 
од сто због сма ње ња фак то ра сло же но сти са 
5 на 3,33.

-Да су у про шлој го ди ни оста ли на 
сна зи исти нор ма ти ви рад не сна ге, био би 
оства рен са мо не знат но ма њи при ход у од-
но су на план, од но сно ве ћи при ход не го у 
2007. го ди ни. Ако се то ме до да чи ње ни-
ца да Елек тро град ња има не фак ту ри са ни 
при ход на објек ту Ре ги о нал ног во до во да 
ДВ 35 kV „Гор ња Зе та - Бо ље се стре“ а ис-
ка за ла је тро шко ве на том да ле ко во ду, он да 
је очи глед но да би и по ред сма ње ња нор-
ма ти ва рад не сна ге и ме ха ни за ци је,  има-
ли оства ре ње пла ни ра ног при хо да за 2008. 
го ди ну, на во ди Мра ко вић до да ју ћи да је 
до по ве ћа ња тро шко ва у про шлој го ди ни 
до шло због знат них ула га ња ове ораг ни за-
ци о не цје ли не у но ви по гон за про из вод-
њу ар ми ра но-бe тон ских сту бо ва, по гон за 
про из вод њу алу ми ниј ских сту бо ва и на-
бав ку опре ме и ме ха ни за ци је у из но су од 
чак 518 хи ља да еура.

-У струк ту ри тро шко ва нај ве ћу став-
ку чи не тро шко ви за ра да и оста лих лич них 
при ма ња на ко је ми не мо же мо ути ца ти, и 
то 57,06 од сто укуп них тро шко ва, што је за 
16,42 од сто ви ше у од но су на 2007. го ди-
ну, ма да у тај из нос ула зе тро шко ви от ку па 
рад них мје ста у из но су од 220 хи ља да еура, 
ка же Мар ко вић ис ти чу ћи да су тро шко ви на 

ко је је Елек тро град ња мо гла ути ца ти (пре-
ко вре ме ни са ти, де жур ства, сти му лан си, 
те рен ски до да ци, слу жбе на пу то ва ња и др.)  
ма њи од оства ре них у 2007. го ди ни у про сје-
ку за око 25 од сто.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, знат но су по-
ве ћа ни и тро шко ви за услу ге тре ћих ли ца, 
по себ но тро шко ви за по ди зво ђа че ко ји су 
дво стру ко ве ћи не го у прет ход ној го ди ни. 
Због то га су пред ло жи ли по сло вод ству да се, 
у скла ду са ра ни јом прак-
сом у Елек тро град њи и 
пре по ру ком ин тер них ре-
ви зо ра, из вр ши при јем НК 
и КВ рад ни ка на од ре ђе но 
ври је ме. 

Ве за но за Од лу ку из-
вр шног ди рек то ра да ис-
пла ће ни пре ко вре ме ни 
са ти не мо гу би ти ве ћи 
од пет од сто за ра де за 
оства ре ни ре дов ни рад, 
у Елек тро град њи ка жу 
да ова цје ли на не тре ба 
да бу де у ис тој рав ни са 
оста лим дје ло ви ма Дру-
штва, с об зи ром да је 
пре ко 95 од сто ак тив но-
сти ве за но за рад на те-
ре ну, углав ном ван Под-
го ри це.

Мар ко вић је овом 
при ли ком још јед ном 
апо стро фи рао про блем 
из два ја ња Елек тро град ње  
из ЕПЦГ у ова квим усло-
ви ма, за то што је пре ма 
ва же ћем За ко ну о јав ним 
на бав ка ма ко ји она као 
дру штве на фир ма мо ра 
да спро во ди, по сту пак 
јав них на бав ки из у зет но 
дуг и ком пли ко ван про-
цес, та ко да су кон ку-
рент не фир ме знат но  ефи ка сни је, па док 
би Елек тро град ња спро ве ла За кон, не ка 
дру га фир ма би за вр ши ла по сао.

Ак тив но сти на из град њи 
и одр жа ва њу обје ка та

Г о во ре ћи о ак тив но сти ма ко је су се 
од ви ја ле у овој цје ли ни у прет ход-

ном пе ри о ду, Мар ко вић је ка зао да су би ли 
сва ко днев но ан га жо ва ни на нај ма ње де сет 
гра ди ли шта ши ром Цр не Го ре, и то, углав-
ном у ви ду пру жа ња услу га ФЦ Ди стри-

бу ци ја и ФЦ Пре нос,  иако по слу ју у из у-
зет но те шким и сло же ним усло ви ма, ка ко 
због ра да на че сто не при сту пач ном те ре ну, 
та ко и због ста ро сне струк ту ре за по сле них 
и ве ли ког бро ја ин ва ли да ра да. На и ме, од 
28 мон те ра, са мо су че ти ри пот пу но, а се-
дам огра ни че но спо соб ни за оба вља ње по-
сло ва елек тро мон те ра, а њих 17 не мо гу да 
ра де те по сло ве. За то је, ка же Мар ко вић, 
го то во не схва тљи во да у та квим усло ви-
ма успи је ва ју да оба ве све за дат ке ко ји се 
пред њих по ста вља ју. А то си гур но не би 
мо гли да ни је су у пот пу но сти ан га жо ва ни 
и мон те ри ко ји су огра ни че но спо сосб ни 
за овај по сао, иако су рад ни ци ове ОЦ ан-

га жо ва ни на нај те жим по сло ви ма, че сто у 
ве о ма не по вољ ним вре мен ским усло ви ма , 
а због на ве де них раз ло га и са знат но ве-
ћим бро јем оства ре них пре ко вре ме них са-
ти ко ји им се не мо гу пла ти ти. Ипак, сва ки 
по сао за вр ше ква ли тет но и на ври је ме, с 
по но сом кон ста ту је њи хов ди рек тор.

- Ово ујед но зна чи да је угро же на основ-
на дје лат ност Елек тро град ње, јер про сјеч на 
ста рост за по сле них од пре ко 55 го ди на и из-
у зет но не по во љан од нос про из вод них и не-
про из вод них рад ни ка не иду на ру ку овом 
ди је лу Пред у зе ћа, ка же Мар ко вић и на по-
ми ње да се мон тер за по сло ве из обла сти 

РАЗГОВОР СА САВОМ МАРКОВИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ ЕЛЕК ТРО ГРАД ЊЕ

Посао без радног временаПосао без радног времена
Сви на по ри еки па ове цје ли не под ре ђе ни су по тре би да се, при оте жа ним усло ви-

ма ра да и уз број не по те шко ће, у што кра ћем ро ку за вр ше сви по сло ви, ква ли тет но 
и на за до вољ ство на ру чи о ца 

Нови ДВ за Регионални водовод

Саво Марковић
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ра да и дје лат но сти Елек тро град ње не мо же 
оспо со би ти у шко ли, већ је за то по треб но 
нај ма ње дви је го ди не сва ко днев ног ра да на 
те ре ну.

Де таљ но на во де ћи по сло ве из прет ход-
ног пе ри о да, Мар ко вић је ка зао да су би-
ли ан га жо ва ни на под руч ји ма елек тро ди-
стри бу ци ја Под го ри ца, Пље вља, Ник шић, 
Це ти ње, Бар, Хер цег Но ви и Бе ра не, а у 
не што ма њем оби му и за по тре бе Елек-
тро пре но са. Тако се у Пље вљи ма при во ди 
кра ју ре кон струк ци ја да ле ко во да за Вру-
љу, од но сно, ових да на тре ба да на ста ве 
ра до ве пре ки ну те зи мус због ло ших вре-

мен ских усло ва. У Хер цег Но вом су из во-
ђе ни ра до ви на ТС 110/35/10 kV По да, гдје 
је по пра вље на огра да, из гра ђе на ка пи ја, 
уљ на ја ма за тран сфор ма тор, као и те ме љи 
но вог тран сфор ма то ра и но са ча опре ме. 

На под руч ју ЕД Бар и ЕД Ул цињ из во де 
се ра до ви на ре кон струк ци ји 35 и 10 kV да-
ле ко во да, као и гра ди ли шни при кљу чак (ДВ 

10 kV и СТС 10/0,4 kV) за бу ду ћу ТС 110/35 
kV Вир па зар, а на под руч ју ЕД Ник шић ура-
ди ли су ре кон струк ци ју ни ско на пон ских 
мре жа у ре о ну аку му ла ци ја ХЕ Пе ру ћи ца, 
и дру ге број не ин тер вен ци је. У бе ран ској 
Елек тро ди стри бу ци ји стал но је упо сле на је-
дна мон тер ска еки па ра ди одр жа ва ња и из-
град ње ди стри бу тив них над зем них во до ва, 
а тре нут но из во де и ра до ве на елек три фи-
ка ци ји ка ту на Гре ди шњи ца на под руч ју Ан-
дри је ви це ко ји уско ро тре ба да се окон ча ју.

За по тре бе ЕД Под го ри ца ан га жо ва ни су 
на ре а ли за ци ји ЕД пи лот про јек та да љин-
ског очи та ва ња по тро шње, као и кон тро ли 

и ис кљу че њу по тро ша ча, а за по тре бе По-
слов ни це Да ни лов град за ври је ме не дав них 
ха ва ри ја три мон тер ске еки пе ра ди ле су на 
от кла ња њу ква ро ва.

На под руч ју ЕД Це ти ње ви ше пу та су 
би ли ан га жо ва ни на ре мон ту и оправ ци ДВ 
35 kV Це ти ње - Ри је ка Цр но је ви ћа - Под-
гор, и у то ку су при прем ни ра до ви за ге не-

рал ну ре кон струк ци ју овог из у зет но зна-
чај ног објек та, не са мо за мје шта не Ри је ке 
Цр но је ви ћа, Љу бо ти ња и Под го ра, не го и за 
ква ли тет ни је и по у зда ни је на па ја ње во до-
и зво ри шта Под гор са ко јег се во дом снаб-
ди је ва ју гра ђа ни Це ти ња и Бу две. Мон те ри 
Елек тро град ње  већ три де се так да на ан га-
жо ва ни су од стра не ове ЕД и на ре а ли за ци-
ји пла на за мје не бро ји ла ел. енер ги је, као и 
на кон тро ли  и ис кљу че њи ма по тро ша ча. 

Изграђен ДВ за потребе 
регионалног водовода

У на став ку раз го во ра ди рек тор Мар ко-
вић је по себ но ис та као из град њу 35 

кВ ка бла и да ле ко во да од ТС Гор ња Зе та до 
во до и зво ри шта „Бо ље  се стре“ у ду жи ни од 
око 7,5 км (3 км ка бла и 4,5 км да ле ко во да) 
на при лич но те шком те ре ну. Он оче ку је да 
се овај ва жни по сао за вр ши за три де се так 
да на, у за ви сно сти од ди на ми ке при сп је ћа 
не до ста ју ће кон струк ци је за јед но стуб но 
мје сто.

Што се ти че ан га жо ва ња за по тре бе 
Елек тро пре но са, наш са го вор ник је ис та као 
да се из во де ра до ви на ре кон струк ци ји згра-
де ТС 110/35/10 kV у Ник ши ћу, а при кра ју 
су ра до ви на ре кон струк ци ји тра фо ста ни ца 
у Тив ту и Ко то ру. У то ку су при прем ни ра-
до ви за из град њу ДВ 110 kV Ти ват-Ко тор, 
као и за вр ше так елек тро мон та жних ра до ва 
на ДВ 110 kV КАП 3, те уград ња по кра де-
них по зи ци ја че лич не кон струк ци је на не-
ко ли ко пре но сних обје ка та.

Елек тро град ња је, пре ма ри је чи ма Мар-
ко ви ћа, из гра ди ла и ис по ру чи ла елек тро ди-
стри бу ци ја ма ви ше хи ља да бе тон ских но га-
ра са об уј ми ца ма за им прег ни са не др ве не 
сту бо ве, сто ти не ар ми ра но-бе тон ских пло-
ча за за тва ра ње ка на ла ко манд но сиг нал них 
ка бло ва,  у ди стри бу тив ним и пре но сним 
тра фо ста ни ца ма, сто ти не кон зо ла разних 
ти по ва . Он је под сје тио да је про шле го-
ди не отво рен по гон за про из вод њу ар ми ра-
но-бе тон ских сту бо ва и до дао да је ура ђе на 
пр ва се ри ја ових сту бо ва ко ји су ис пи та ни 
и да је Елек тро град ња до би ла атест о ве о ма 
до бром ква ли те ту тог про из во да. Про из ве ли 
су око 200 ко ма да за ни ско на пон ске мре же, 
али је за до вољ ство због но вог про из во да 
крат ко тра ја ло јер је на кон све га два мје се-
ца ра да овај про из вод ни по гон за тво рен од 
стра не Ко му нал не гра ђе вин ске ин спек ци је, 
ка ко ка жу у Елек тро град њи, на вод но због 
не по сје до ва ња упо треб не до зво ле за објек-
те у ко ји ма се сту бо ви про из во де. На ова-
кво рје ше ње је уло же на жал ба над ле жном 
ми ни стар ству, на ко ју још не ма ни ка квог 
од го во ра. У овој цје ли ни се на да ју да ће се 
тај про блем бр зо ри је ши ти, с об зи ром да се 
ра ди о из у зет но ва жном про из во ду, ко ји се 
тре нут но уво зи и ко ји је нео п хо дан елек тро 
ди стри бу тив ном си сте му Цр не Го ре. У ме-
ђу вре ме ну су обез би је ђе ни про јек ти за још 
три ти па ар ми ра но бе тон ских сту бо ва и 
рас пи сан је тен дер за ис по ру ку ка лу па.

Б.М.

Темељи новог жељезно-решеткастог стуба

Изградња извора "Боље сестре"
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Д а би сли ка о ЕД Ко-
ла шин би ла пот пу ни-

ја, овог пу та ће мо, украт ко, 
пред ста ви ти и ње но при род-
но окру же ње, а то је – из у зет-
но атрак тив но под руч је Оп-
шти не Ко ла шин. На по вр ши-
ни од 897 км2, што чи ни 6,42 
од сто Цр не Го ре, жи ви 9949 
ста нов ни ка, или 11,1 ста нов-
ник на 1 км2, док је гу сти на 
на се ље но сти у Цр ној Го ри, 
гдје жи ви 620145 ста нов ни ка, 
44,7 ста нов ни ка на 1 км2.

По ред ве о ма по вољ ног ге о граф ског по-
ло жа ја, јер за у зи ма сре ди шњу по зи ци ју у 
цр но гор ском про сто ру (као спо на из ме ђу 
сје вер ног и ју жног ди је ла др жа ве и за ле-
ђа Ср би је), ком па ра тив на пред ност ко ла-
шин ске оп шти не сва ка ко је вр ло ве ли ка 
кон цен тра ци ја и атрак тив ност при род них, 
ге о граф ских, еко ло шких и ту ри стич ких 
ври јед но сти, као и зна чај но кул тур но-исто-
риј ско на сле ђе, ко је нај у вјер љи ви је пер со-
ни фи ку ју На ци о нал ни парк „Би о град ска 
го ра“, ри је ка Та ра и Ма на стир Мо ра ча, а 
ов дје се на ла зи и јед но од нај ва жни јих хи-
дро граф ских чво ри шта Бал ка на.

Ове по дат ке нам је пре до чио Ран ко 
Вук са но вић, ди рек тор ЕД Ко ла шин, са ко-
јим смо 19. мар та, при ли ком на ше по сје те, 
раз го ва ра ли и о ак ту ел ним те ма ма ве за но за 
рад ове ди стри бу ци је.

Укуп на ду жи на мре же ко ла шин ске ди-
стри бу ци је је 850 км, што је им пре си ван 
по да так, али је ма ње им пре сив но то да су 
од 5600 по тро ша ча, чак 5200 до ма ћин ства, 
што нај бо ље го во ри о ло шој струк ту ри по-
тро шње елек трич не енер ги је у Ко ла ши ну. 

По у зда ни је на па ја ње мо рач ког 
и ро вач ког под руч ја

П о ри је чи ма на шег са гор ни ка, нај ве ћи 
по сао и ујед но нај ве ћа ин ве сти ја у 

ко ла шин ској ди стри бу ци ји у овом тре нут ку 
сва ка ко је пу шта ње у рад ре кон стру и са ног 

ДВ 35 kV Дри је нак – Ма на-
стир Мо ра ча. По ред за мје не 
ком плет ног уже та (пре сје-
ка 95 мм2), на овом 13,2 км 
ду гом ви со ко на пон ском во-
ду та ко ђе је за ми је ње но и 
40-так изо ла то ра, а ура ђе на 
је и ре кон струк ци ја свих же-
ље зно-ре шет ка стих сту бо ва, 
у скло пу ко је су угра ђе ни и 
не до ста ју ћи елек тро про фи-
ли. У ТС 35/10 kV Ма на стир 
Мо ра ча, гдје је угра ђен но-
ви тран сфор ма тор 35/10 kV 

сна ге 2,5 MVA (а гдје је нео п ход но ре кон-
стру и са ти и че ти ри 10 kV из во да из овог 
по стро је ња), из вр ше на је и ком плет на ре-
ко струк ци ја по врат ног ДВ 10 kV Ма на стир 
Мо ра ча – Цр кви не, ко ји је ду ги низ го ди на 
био ван по го на, чи ме је прак тич но ура ђен 

но ви да ле ко вод. Пу шта њем у рад ових ви-
со ко на пон ских на пој них обје ка та у знат ној 
мје ри ће се по бољ ша ти по у зда ност на па ја-
ња елек трич ном енер ги јом мо рач ког и ро-
вач ког под руч ја, што ће ути ца ти и на сма-
ње ње тех нич ких гу би та ка у мре жи ЕД Ко-

ла шин. Ма да ова два да ле ко во да, на ко ји ма 
је ра до ве из ве ла еки па ОЦ Елек тро град ња 
Под го ри ца, има ју упо треб ну до зво лу за рад 
још од но вем бра 1987. го ди не, тек од са да 
ра де под на по ном за ко ји су про јек то ва ни.

Вје ро ват но нај ве ћи про блем у ра ду ов-
да шње ди стри бу ци је пред ста вља ста ра ТС 
35/10 kV „Бре за“, ко ју је не мо гу ће ре кон-
стру и са ти без ду жег без на пон ског ста ња 
чак 80 од сто ко ла шин ског кон зу ма. По стро-
је ње у при град ском на се љу Бре за, ин ста ли-
са не сна ге 8 MVA, већ се на ла зи на гра ни ци 
пре оп те ре ће ња, на ро чи то зи ми (нај ви ше 
ипак то ком но во го ди шњих и Бо жић них пра-
зни ка). По што је овај про блем у ви ше на-
вра та пре зен то ван чел ни ци ма ко ла шин ске 
оп шти не, на сјед ни ци Скуп шти не оп шти не 
од 29. сеп тем бра 2008. го ди не до не се на је 
од лу ка о при ба вља њу зе мљи шта на ко јем 
би се из гра ди ла но ва ТС 35/10 kV „Бре за“, 
што је и об ја вље но у Слу жбе ном ли сту Цр-
не Го ре од 17. ок то бра 2008. С об зи ром да 
су све фор мал но сти у том сми слу за вр ше-
не, са да се са мо че ка кон крет на ре а ли за ци ја 
по ме ну те од лу ке и усту па ње зе мљи шта од 
стра не Оп шти не Ко ла шин.

 Је дан од нај ста ри јих обје ка та, ДВ 35 
kV Бре за – Ри је ка Му шо ви ћа, из гра ђен 
при је ско ро че ти ри де це ни је, још уви јек је 
на др ве ним сту бо ви ма. Ци је ње не ћи ви со-
ки др жав ни зна чај овог елек тро е нер гет ског 
објек та, по себ но ка да се ра ди о на па ја њу 
ра дио-ди фу зних обје ка та на Бје ла си ци, ЕД 

Ко ла шин је код Сек то ра за раз вој и ин же-
ње ринг ЕПЦГ по кре ну ла ини ци ја ти ву да се 
ура ди про је кат ре кон струк ци је овог елек-
тро е нер гет ског објек та. Глав ни про је кат 
ре кон струк ци је по ме ну тог да ле ко во да, ко ји 

ЕД КО ЛА ШИ Н

Но ви да ле ко во диНо ви да ле ко во ди
Пу шта њем у рад два ре кон стру и са на ви со ко на пон ска на пој на објек та (ДВ 

35 kV Дри је нак – Ма на стир Мо ра ча и  ДВ 10 kV Ма на стир Мо ра ча – Цр кви не), 
у знат ној мје ри ће се по бољ ша ти по у зда ност на па ја ња елек трич ном енер ги-
јом мо рач ког и ро вач ког под руч ја, што ће ути ца ти и на сма ње ње тех нич ких 
гу би та ка у мре жи ЕД Ко ла шин

Оп шти на Ко ла шин ће усту пи ти зе мљи ште за из град њу но ве ТС „Бре за“
Ура ђен про је кат ре кон струк ци је ДВ 35 kV Бре за – Ри је ка Му шо ви ћа
Без ве ћих про бле ма у на па ја њу по тро ша ча то ком зи ме

Ранко Вуксановић

ТС  35/10 kV Дријенак
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је ура дио Бо рис Осто јић, про јек тант у Слу-
жби за про јек то ва ње пред ви ђа да до тра ја ле 
др ве не сту бо ве ци је лом ду жи ном по сто је ће 
тра се од 5364 м за ми је не же ље зно-ре шет-
ка сти, са ве ћим пре сје ком уже та (95 мм2). 
У на ред ном пе ри о ду оче ку је се са мо ин ве-
сти ци о на од лу ка, од стра не ЕПЦГ – ФЦ Ди-
стри бу ци ја, за овај по сао.

Ре кон струк ци ја 
ни ско на пон ских мре жа

П ра во вре ме но и аде кват но одр жа ва-
ње раз у ђе не ди стри бу тив не мре же 

и обје ка та да ло је ре зул тат у по у зда но сти 
на па ја ња на ших по тро ша ча, гдје то ком про-

те кле зи ме ни је би ло зна чај ни јих про бле ма. 
И по ред ве ли ких вре мен ских не при ли ка, 
на ро чи то у пр ва два мје се ца ове го ди не, 
Ко ла шин је ипак имао уред но на па ја ње 
елек трич ном енер ги јом то ком ци је ле зи ме, 
за хва љу ју ћи и пра во вре ме ном ан га жо ва њу 
еки па Слу жбе за одр жа ва ње ко ла шин ске 
ди стри бу ци је. У пр вом ре ду еки пе за одр-
жа ва ње ва зду шних во до ва и еки пе за одр-
жа ва ње тра фо ста ни ца 10/,4 kV и ка бло ва, а 

ту су и еки па за мје ре ње и кон тро лу и еки па 
за ис кљу че ње, ка же Вук са но вић.

Ве о ма ло ше ври је ме по чет ком ове го ди-
не, по себ но у фе бру а ру, али и не про ход ност 
пу те ва, оте жа ли су очи та ва ње се о ских по-
тро ша ча, што је, баш у по ме ну том мје се цу, 
и узро ко ва ло ве ће гу бит ке у мре жи од уоби-
ча је них.

У стал ној ак ци ји на сма ње њу гу би та ка 
у по след ње три го ди не учи њен је зна ча јан 
по мак. Док су у 2006. из но си ли 44,36 од сто, 
већ 2007. го ди не су сма ње ни на 30,69 про-
це на та, да би се у 2008. „спу сти ли“ на 29,18 
од сто.

Иако ов дје има још до ста по сла, ипак 
је, ка ко ис ти че наш са го вор ник, пу но ура-
ђе но на сре ђи ва њу ни ско на пон ских мре жа, 
гдје се ак це нат да је на пот пу но ка бли ра ње 
град ског ре о на Ко ла ши на, као и уград њи 
бе тон ских сту бо ва гдје то те рен до зво ља ва 
у при град ским и се о ским на се љи ма.

С тим у ве зи тре ба по ме ну ти и про блем 
обез бје ђе ња фи зич ке рад не сна ге при ли ком 
из во ђе ња гра ђе вин ских ра до ва. На и ме, ка-
ко ка же наш са го вор-
ник, ни јед на фир ма 
ко ја је до би ја ла на 
тен де ру за гра ђе вин-
ске по сло ве ни је по-
ка за ла ин те ре со ва ње 
да бу де при сут на и 
оба вља по сло ве у 
Ко ла ши ну, осим за 
ра си је ца ње тра са ис-
под да ле ко во да. 

Тај про блем по-
ку ша ва ју пре ва зи ћи, 
и за са да успи је ва ју у 
то ме ус по ста вља њем 
са рад ње са мје сним 
за јед ни ца ма или од-
бо ри ма, али и са по-
је ди ним гра ђа ни ма 
ко ји узи ма ју уче шће 
у ис ко пу ру па и по-
ди за њу сту бо ва.            

Исто вре ме но са 
кон тро лом по тро ша-
ча еки пе ове ди стри-
бу ци је сва ко днев но 
вр ше и от кла ња ње 
евен ту ал них не пра-
вил но сти на мјер ним 
уре ђа ји ма. ФЦ Ди-
стри бу ци ја је кра јем 
фе бру а ра ис по ру чи-
ла 25 мјер них ор ма-
ра, ко ји су угра ђе ни на при кључ ним сту бо-
ви ма код по тро ша ча ко ји ма су из мје ште на 
мје ре ња из обје ка та. Ина че, у 2009. го ди ни 
је пла ни ра но да ЕД Ко ла шин из мје сти 600 
бро ји ла из обје ка та.

- Уко ли ко ди на ми ка ис по ру ке мјер них 
ор ма ра и опре ме бу де ис по што ва на, на ше 
еки пе су спрем не да пла ни ра ни по сао ура-
де у пот пу но сти. И ова зна чај на ак ци ја ће 
до при ни је ти сма ње њу гу би та ка елек трич не 

енер ги је у ко ла шин ском кон зу му, ка же Вук-
са но вић.

Рад ни ци ЕД Ко ла шин, ка ко на гла ша ва 
инж. Вук са но вић, стро го про фе си о нал но 
оба вља ва ју свој по сао на те ре ну, што се 
нај бо ље мо же ви дје ти и у чи ње ни ци да су у 
фе бру а ру ове го ди не би ле са мо дви је ре кла-
ма ци је по тро ша ча на ја ну ар ски ра чун, ко је 
су, ме ђу тим, ви ше би ле тех нич ке при ро де, 
јер се ни је ра ди ло о гре шка ма рад ни ка на 
те ре ну.

Еки пе за ис кљу че ње ове ди стри бу ци је, 
ко је су по на ло гу Снаб ди је ва ња Ко ла шин 
сва ко днев но те ре ну, по је ди ни гра ђа ни оме-
та ју и спре ча ва ју у оба вља њу по сла. Сто га 
је, Ми ни стар ству за еко ном ски раз вој, од 
по чет ка ак ци је, тј. од кра ја про шле го ди не 
до 19. мар та 2009, под ни је то 159 пре кр шај-
них при ја ва.

По оцје ни на шег са го вор ни ка, са рад ња 
са Снаб ди је ва њем Ко ла шин и ње го вим ру-
ко во ди о цем Ђор ђи јем Ра до ви ћем је на из у-
зет но ви со ком ни воу, а сви евен ту ал ни про-
бле ми ко ји се по ја ве рје ша ва ју се ефи ка сно 

и у ди рект ној ко му ни ка ци ји.
- За хва љу ју ћи и до број са рад њи са ма-

тич ном ФЦ Ди стри бу ци ја у Под го ри ци, ко-
ја уви јек ра зу ми је на ше по тре бе и про бле ме 
и у сва ком тре нут ку нам из ла зи у су срет, 
ЕД Ко ла шин је тре нут но до бро снаб дје ве на 
по треб ним ре зер вним ма те ри ја лом, па сто-
га до бро функ ци о ни ше, за кљу чио је инж. 
Вук са но вић.

И.З.

ГРА ДИ ЋЕ СЕ 
НО ВИ ПО СЛОВ НИ 

ПРО СТОР
У Ко ла ши ну је 16. мар та 2009. го ди-
не пот пи сан уго вор о пре но су пра ва 
сво ји не на град ском гра ђе вин ском зе-
мљи шту, за мје ном за про јек то ва ње и 
из град њу стам бе но-по слов них згра да, 
из ме ђу Елек тро при вре де Цр не Го ре 
А.Д. Ник шић и Кон зор ци ју ма ко ји чи не: 
д.о.о. АБ Ин вест Ко ла шин и д.о.о. Ли па 
Це ти ње. 

Овим уго во ром, ка ко нам је ре као 
ди рек тор Вук са но вић, пред ви ђе на је, 
у Ка та стар ској оп шти ни Ба ко ви ћи – Ко-
ла шин, из град ња ма га ци на од 500 м2 и 
усту па ње 1700 м2 зе мљи шта за по тре бе 
ЕПЦГ – ЕД Ко ла шин, као и из град ња по-
слов не згра де од 1100 м2, са за др жа ва-
њем 1000 м2 про сто ра за из град њу пар-
кин га ко ла шин ске ди стри бу ци је. Ре а ли-
за ци јом овог уго во ра у знат ној мје ри 
ће се по бољ ша ти усло ви ра да и функ-
ци о ни са ња ЕД Ко ла шин. Ин ве сти то ру 
(АБ Ин вест и Ли па) се, за уз врат, усту па 
пре о ста ло зе мљи ште за из град њу обје-
ка та за соп стве не по тре бе у скла ду са 
ДУП-ом Ко ла шин. Ти ме ће се, по Вук са-
но ви ћу, на европ ском ни воу ри је ши-
ти пи та ње усло ва ра да и скла ди ште ња 
ма те ри ја ла у скла ду са стан дар ди ма 
ко је зах ти је ва са вре ме но по сло ва ње. 
Ко на чан рок за за вр ше так ра до ва је три 
го ди не од пот пи си ва ња уго во ра, док се 
из град ња и усе ље ње у но ви ма га цин 
оче ку је до кра ја ове го ди не.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Стуб реконструисаног ДВ 35 kV Дријенак - Манстир Морача
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У ци љу сма ње ња не га тив ног ути-
ца ја ци је на елек трич не енер ги је, 

ко је је одо бри ла Ре гу ла тор на аген ци ја 
за енер ге ти ку, при је све га на тро шко ве 
до ма ћин ста ва и по сло ва ње при вред них 
су бје ка та, али и убла жа ва ња по сле ди-
ца еко ном ске кри зе, Вла да Цр не Го ре је 
усво ји ла но ви Про грам суб вен ци о ни-
са ња по тро ша ча овог енер ген та.

Тим по во дом је у Ди рек ци ји Дру-
штва у Ник ши ћу 16. ја ну а ра одр жа на 
кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој је о 
ре а ли за ци ји овог про гра ма пред став ни-
ке ме ди ја ин фор ми сао Сре тен Гој ко-
вић, ди рек тор ФЦ Снаб ди је ва ње, док 
је Бра но По лек сић, шеф Слу жбе, пред-
ста вио но ву Ин тер нет стра ни цу ЕПЦГ.

Ре а ли за ци ја про гра ма 
суб вен ци о ни са ња

П o Гој ко ви ће вим ри је чи ма, но вим 
про гра мом суб вен ци о ни са ња 

по тро ша ча елек трич не енер ги је ко ји 
спро во ди Елек тро при вре да Цр не Го ре, 
од но сно ње на ФЦ Снаб ди је ва ње (ва жи 
за пе ри од од 1. де цем бра 2008. до 31. 
де цем бра 2009. го ди не), об у хва ће но је 
пет ка те го ри ја по тро ша ча. По ред ко-
ри сни ка со ци јал но за штит них пра ва и 
ши ре гру пе до ма ћин ста ва, суб вен ци је 
се од но се и на ди стри бу тив не по тро ша-
че, ка ко на 0,4 kV – I и II сте пен (оста-
ла по тро шња – 23000 ма лих и сред њих 
пред у зе ћа), та ко и на 35 и 10 kV, као и 
на Же ље зни це Цр не Го ре.

Про гра мом суб вен ци о ни ра ње ко ри-
сни ка со ци јал но за штит них пра ва ко ји 
је по чео у ју ну 2008. го ди не об у хва ће на 
је ши ра гру па по тро ша ча из ка те го ри је 
до ма ћин ства ко ја су тре ба ло да ис пу не 
два усло ва за до би ја ње по пу ста на ра-
чун за утро ше ну елек трич ну енер ги ју. 
Пр ви услов је био мје сеч ни ра чун за 
стру ју од 15 до 60 €, а дру ги да мје сеч-
на при ма ња по чла ну до ма ћин ства не 

пре ла зе 1000 €. Ову мо гућ ност 
ис ко ри сти ло је 40.967 по тро ша-
ча, а Вла да је за по ме ну ту свр ху 
из дво ји ла 1.405.676,72 €. На и ме, 
сви ра чу ни за утро ше ну стру ју 
на ве де не ка те го ри је по тро ша ча 
до 60 € има ли су по пуст 40 од-
сто. 

У по след њих шест мје се ци 
про шле го ди не пра во на су вен-
ци ју је ис ко ри сти ло 7093 ко-
ри сни ка со ци јал но-за штит них 
пра ва, а за те на мје не Вла да је 
из дво ји ла 467.498,60 €. 

Но вим мо де лом суб вен ци-
о ни ра ња ко ри сни ка со ци јал но 
за штит них пра ва од 1. де цем бра 
2008. го ди не Вла да је пре ци зи-
ра ла усло ве по пу ста за ову ка-
те го ри ју по тро ша ча та ко што је 
45 од сто њи хо вог ра чу на би ло 
суб вен ци о ни ра но.

Тим на чи ном је об у хва ће на 
мје сеч на по тро шња ових по тро-
ша ча до 80 €, с тим што ће сва ки 
ра чун за утро ше ну елек трич ну 
енер ги ју ко ји из но си пре ко 80 € 
би ти ума њен за 36 €.

За суб вен ци о ни ра ње ко ри-
сни ка со ци јал но за штит них 
пра ва Вла да је, у пе ри о ду јул – 
де цем бар 2008. го ди не, из дво ји-
ла 467.498,60 €, док је про сјеч-
на суб вен ци ја до ма ћин стви ма 
у ста њу со ци јал не по тре бе за 
де цем бар 2008. го ди не из но си-

ла 17,02 €.
- И у на ред ном пе ри о ду, ка ко је ис-

та ко Гој ко вић, на ста ви ће се са про гра-
мом суб вен ци ја за ши ру ка те го ри ју до-
ма ћин ста ва чи ји је про сје чан ра чун у 
2007. го ди ни био у ин тер ва лу од 15 до 
60 € а мје сеч ни при ход по до ма ћин ству 
ни је пре ла зио 1000 €, док је суб вен ци ја 
за ра чу не пре ко 60 € из но си ла 9 €.

У ци љу амор ти зо ва ња но вог по-
ску пље ња елек трич не енер ги је од 1. 
де цем бра 2008. го ди не, до ди је ље на је 
суб вен ци ја од 12,5 од сто на из нос ра-
чу на до 80 € за до ма ћин ства ко ја су у 
2008. го ди ни има ла про сје чан мје сеч ни 
ра чун у оп се гу од 15 – 80 €, а чи ја укуп-
на мје сеч на при ма ња у про шлој го ди ни 
ни је су пре ла зи ла 1200 €, док су по тро-
ша чи чи ји је ра чун ве ћи од 80 € суб вен-
ци о ни са ни са 10 €. Има ју ћи ово у ви ду, 
суб вен ци ја за по тро ша че у 2009. го ди-
ни из но си 27,5 од сто (15 од сто плус 

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ  ПО МОЋ ДР ЖА ВЕ ПО ТРО ША ЧИ МА

По пуст на ра чу не за стру ју
Уку пан из нос Вла ди них суб вен ци ја за утро ше ну елек трич ну енер ги ју у 2008. го-

ди ни од 3.041.549,80 € ко ри сти ло је 75.283 по тро ша ча, а сред ства за ре а ли за ци ју 
Про гра ма суб вен ци ја за пе ри од 1. де цем бар 2008 – 31. де цем бар 2009. го ди не про-
ци је ње на су на око 18 ми ли о на €

Про сје чан ра чун за утро ше ну стру ју по до ма ћин ству у де цем бру 2008. го ди не са 
суб вен ци јом из но сио је 36,23 €, а без суб вен ци је 38 €

До ма ја 2009. ва жи ће по пуст за до ма ћин ства од 27,5 од сто, по сли је то га 12,5 про-
це на та, док ће за уред не пла ти ше до дат ни по пуст из но си ти 5 од сто ра чу на за стру ју

Са Конференције

PRESS КОНФЕРЕНЦИЈЕ
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12,5 од сто), док ће за пе ри од 1. јун до 
31. де цем бар 2009. го ди не тај по пуст 
би ти 12,5 од сто.

Укуп на по моћ др жа ве до ма ћин-
стви ма у про шлој го ди ни из но си ла 
је 2.119.320,78 €, од че га је у пе ри-
од јун – де цем бар за суб вен ци о ни ра-
ње ши ре гру пе до ма ћин ста ва уло же но 
1.651.822,18 €, а су ма од 632.144,03 €, 
ко ли ко су из но си ле укуп не суб вен ци је 
по тро ша чи ма у де цем бру 2008. го ди не, 
ко ри сти ло је 48.865 до ма ћин ста ва, што 
зна чи да је про сјеч на суб вен ци ја из но-
си ла 12,94 €.

По ред на ве де них по пу ста, пре ма 
од лу ци Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ од 30. 
де цем бра 2008. го ди не, сва до ма ћин-
ства ко ја на дан фак ту ри са ња елек трич-
не енер ги је (ко ји је, ујед но, и по след-
њи дан у мје се цу) не бу ду има ли дуг 
за утро ше ну стру ју до би ја ју до дат ни 
по пуст од 5 од сто. Овај по пуст ва жи за 
пе ри од ја ну ар – мај 2009. го ди не. Да-
кле, уред ни по тро ша чи ко ји оства ру ју 
пра во на суб вен ци ју у овом пе ри о ду 
има ће по пуст до 32,5 од сто (27,5+5 од-
сто), док ће ко ри сни ци со ци јал них пра-
ва у на ред ном пе ри о ду мо ћи оства ри ти 
и по пуст до 50 од сто (45+5 од сто).

Што се ти че ди стри бу тив них по тро-
ша ча на 0,4 kV – I и II сте пен (оста ла 
по тро шња – 23000 ма лих и сред њих 
пред у зе ћа), ин ду стриј ским и ко мер ци-
јал ним по тро ша чи ма на на пон ском ни-
воу 0,4 kV (ма ла и сред ња пред у зе ћа), 
ко ји ма је ци је на елек трич не енер ги је 
у 2008. го ди ни (од 1. ју на до 1. де цем-
бра), сни же на 7,5 од сто, ци је на стру је 
1. де цем бра ни је по ве ћа на, већ је за-
др жа на на прет ход ном ни воу. У ци љу 
еими ни са ња уна кр сног суб вен ци о ни-
ра ња као и по бољ ша ња њи хо ве кон ку-
рент ске спо со но сти на тр жи шту ро ба и 
услу га, Вла да ће од 1. де цем бра 2008. 
до 31. де цем бра 2009. го ди не ра чу не за 
енер ги ју ове ка те го ри је по тро ша ча суб-
вен ци о ни ра ти за 10 од сто.

Пре ма од лу ци Ре гу ла тор не аген ци је 
по тро ша чи ма на 35 kV на пон ском ни воу 
ци је на еле трич не енер ги је од 1. де цем-
бра 2008. го ди не по ве ћа на је за 7,86 од-
сто, а пред у зе ћи ма на 10 kV за 4,85 од сто. 
Вла да ће овим по тро ша чи ма суб вен ци-
ни са ти ра чу не за 10 од сто, што зна чи да 
ће њи хо ве мје сеч не фак ту ре би ти ма ње 
2,14 од сто, од но сно 5,15 од сто. Уку пан 
из нос суб вен ци ја за 26.418 по тро ша ча 
из ка те го ри је оста ла по тро шња у 2009. 
го ди ни из но сио је 922.229,02 €.

Сви на ве де ни по тро ша чи, осим ко-
ри сни ка со ци јал но за штитнх пра ва, 
гу бе пра во на да ље суб вен ци о ни ра ње, 
уко ли ко по сли је шест мје се ци при мје-
не суб вен ци је (31. мај 2009. го ди не) 

уку пан дуг по осно ву утро ше не елек-
трич не енер ги је не све ду на дви је по-
след ње мје сеч не фак ту ре.

Уку пан из нос Вла ди них суб вен ци-
ја за утро ше ну елек трич ну енер ги ју у 
2008. го ди ни од 3.041.549,80 € ко ри сти-
ло је 75.283 по тро ша ча.

По треб на сред ства за ре а ли за ци ју 
Про гра ма суб вен ци ја за пе ри од 1. де-
цем бар 2008 – 31. де цем бар 2009. го ди не 
про ци је ње на су на око 18 ми ли о на €.

Про сје чан ра чун за утро ше ну стру ју 
по до ма ћин ству у де цем бру 2008. го ди-

не са суб вен ци јом из но сио је 36,23 €, а 
без суб вен ци је 38 €. 

Ра чун за стру ју на Ин тер не ту

У ци љу бо ље ин фор ми са но сти по тро-
ша ча елек трич не енер ги је, Елек тро-

при вре да Цр не Го ре је на свом сај ту (www.
epcg.co.me) поставила нову Интернет 
страницу, на којој сваки потрошач може 
видјети основне податке о мјерном мјесту 
за које плаћа утрошену електричну 
енергију, као и стање свог дуга. 

Ка ко је об ја снио Бра но По лек-
сић, шеф Слу жбе за пројектовање и 
програмирање у Центру за информаци-
оно-комуникационе технологије ЕПЦГ, 
ко ји је из вр шио пре зен та ци ју Ин тер нет 
стра ни це „Про вје ри те ваш дуг“, (на ко јој 
по тро шач мо же ви дје ти свој дуг пре ма 
Елек тро при вре ди, из нос по след ње фак-
ту ре, као и ин фор ма ци је о упла ти), по-
да ци су по ди је ље ни у три гру пе. По ред 
по да та ка о куп цу, ко ји са др же по дат ке о 

на зи ву и ло ка ци ји мјер ног мје ста, ту су 
и енер гет ски по да ци, као што су по тро-
шња за по след њи об ра чун ски пе ри од, 
ста ње бро ји ла у тре нут ку по след њег 
очи та ња, а за тим и про сјеч на по тро шња 
за 2007. и 2008. го ди ну (што је је дан од 
основ них кри те ри ју ма за до дје љи ва ње 
суб вен ци је), као и фи нан сиј ско ста ње. 

Да би се при сту пи ло овој стра ни ци, 
неп ход но је уни је ти од ре ђе не по дат ке о 
мјер ном мје сту за ко је се по да ци тра же. 
То су: ка те го ри ја по тро ша ча (фи зич ко 
или прав но ли це); мје сто у ко јем се об-

ра чу на ва утро ше на елек трич на енер ги-
ја за то мјер но мје сто; ши фра по тро ша-
ча и број бро ји ла.

Ако је у пи та њу фи зич ко ли це, ши фра 
по тро ша ча пред ста вља по след њих шест 
ци фа ра ње го вог прет плат нич ког бро ја, а 
број бро ји ла је упра во се риј ски број бро-
ји ла ко је је по ста вље но на том мјер ном 
мје сту. Уко ли ко је, пак, у пи та њу прав но 
ли це, шфра по тро ша ча је ње гов прет плат-
нич ки број, а број бро ји ла је се риј ски број 
бро ји ла по ста вље ног на јед ном од по тро-
ша че вих мјер них мје ста, с обр зи ром да 
јед но прав но ли це мо же има ти ви ше мјер-
них мје ста. По дат ке о прет плат нич ком, 
од но сно на плат ном бро ју, као и бро ју бро-
ји ла, по тро шач мо же про чи та ти на свом 
ра чу ну за утр о ше ну елек трич ну енер ги ју.

Са мо ис прав ним уно сом свих ових 
по да та ка до би ја се на увид стра ни ца 
са тра же ним по да ци ма. У су прот ном, 
до би ће се по ру ка да по да ци ни је су ис-
прав но уне се ни.

И.З.

КА КО ИС КЉУ ЧИ ТИ КАП?

О д го ва ра ју ћи на пи та ње но ви на ра, Гој ко вић је ка зао да су до ма ћин ства, ма ла 
и сред ња пред у зе ћа Елек тро при вре ди на кра ју про шле го ди не ду го ва ла 100 

ми ли о на €, а ди рект ни по тро ша чи 5,5 ми ли о на €. По тра жи ва ња од нај ве ћег ду-
жни ка КАП-а у но вем бру из но си ла су 2,9 ми ли о на € (са де цем бар ском фак ту ром 
од 2,2 ми ли о на €, то је 5,3 ми ли о на €). Же ље зни ца је ду го ва ла 1,86 ми ли о на €, а 
Же ље за ра 1,8 ми ли о на €. Нај ве ћи ди стри бу тив ни ду жни цу су: це тињ ски Во до вод 
(845 хи ља да €), Оп шти на Бу два и Во до вод Под го ри ца (по 300 хи ља да €), „Бе ран ка“ 
(144 хи ља да €) и Ра ди о те ле ви зи ја Цр не Го ре (130 хи ља да €).

- Због то ли ког ду га, као и чи ње ни це да је увоз стру је у про шлој го ди ни Елек-
тро пи вре ду ко штао 79 ми ли о на €, без ПДВ-а, при мо ра ни смо да ис кљу чу је мо ду-
жни ке, ра ди че га смо и фо р ми ра ли на мјен ске еки пе. На пла ну на пла те спр о во де 
се стан дард не ак тив но сти, а наш прин цип је ја сан: бес ка мант ним кре ди ти ра њем 
по тро ша ча по ку ша ва мо да до би је мо што ве ћи број уред них пла ти ша, ка зао је Гој-
ко вић, об ја снив ши да су за ис кљу че ње са мре же, ко је се вр ши не се лек тив но, пре-
суд ни из нос и ста рост ду га.

Што се ти че елек тро е нер гет ске си ту а ци је у Цр ној Го ри на по чет ку 2009. го ди-
не, Би ланс је, по Гој ко ви ћу, за хва љу ју ћи из у зет но по вољ ним хи дро ло шким при-
ли ка ма и ви со кој по гон ској спрем но сти елек тра на, за тво рен без уво за елек трич-
не енер ги је, због че га КАП стру ју на ба вља ис кљу чи во пре ко ЕПЦГ. Ина че, ка ко је 
ис та као Гој ко вић, Елек тро при вре да је од у ста ла од ис кљу че ња са мре же свог нај-
ве ћег по тро ша ча и ду жни ка, на кон алар мант ног упо зо ре ња по сло вод ства КАП-а, 
због ве ли ке опа сно сти по тех но ло шки про цес у Ком би на ту и еко ло шког ин ци ден-
та ко ји би вје ров нат но имао ка та стро фал не по сле ди це.

PRESS КОНФЕРЕНЦИЈЕ
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Н е за вид на еко ном ска си-
ту а ци ја у Ко ла ши ну и 

све те жи по ло жај ов да шњих 
по тро ша ча елек трич не енер ги-
је ско ро и да не ма, има се ути-
сак, ути ца ја на ква ли тет ра да 
ко ла шин ског Снаб ди је ва ња, о 
че му нај бо ље го во ре ре зул та ти 
на кра ју 2008, ко ја је, ујед но, и 
нај бо ља го ди на у до са да шњем 
ра ду ове ор га ни за ци о не је ди-
ни це.

Тим по во дом по сје ти ли смо 
19. мар та овај не ве ли ки и узор-
ни ко лек тив у Ко ла ши ну, гдје 
смо раз го ва ра ли са Ђор ђи јем Ра до ви ћем, 
ру ко во ди о цем ко ла шин ског Снаб ди је ва ња.

Мак си мал ним за ла га њем свих за по сле них 
то ком ци је ле про шле го ди не по стиг ну ти су, 

као и у Снаб ди је ва њу Жа бљак, 
нај бо љи ре зул та ти у на пла ти  
елек трич не енер-
ги је у 2008. у ФЦ 
Снаб ди је ва ње.

По ред то-
га, рад ни ци ма 
Снаб  ди  ј е  ва  ња 
Ко ла шин по шло 
је за ру ком да, у 
про шлој го ди ни, 
сма ње и укуп ни 
дуг по тро ша ча у 
од но су на 2007.

Што се ти-
че ак ту ел них за да та ка, ка ко ка-
же инж. Ра до вић, по сту па ју ћи 
по „но вем бар ској про це ду ри“ 
је дан од рад ни ка ове ор га ни за-

ци о не је ди ни це Снаб ди је ва ња сва ко днев но је 
укљу чен у рад спе ци јал не еки пе ко ла шин ске 
ди стри бу ци је за ис кљу че ње ду жни ка.

- Ма да се рад по тој про це ду ри по ка зао 
као ефи ка сан, ми ипак не ма мо ин фор ма ци ју 
шта се ра ди са по тро ша чи ма ко ји не до зво ља-

ва ју ис кљу че ње и да ли се пре кр шај не при ја ве 
ЕД Ко ла шин про це су и ра ју, ка же Ра до вић.

Снаб ди је ва ње Ко ла шин ре дов но скла па 
уго во ре са по тро ша чи ма о при зна њу и из ми-
ре њу ду га. По ри је чи ма на шег са го вор ни ка, 
овај сва ко днев ни по сао те че нор мал но и без 
про бле ма, а уго во ри се, ипак, „у прин ци пу“ 
по шту ју, док прав на слу жба ФЦ Снаб ди је-
ва ње у Ник ши ћу ре дов но вр ши уту же ње ду-
жни ка по свим ни во и ма. У ка те го ри ји оста ла 
по тро шња, на дан 31. де цем бар 2008. го ди не, 
у овој ор га ни за ци о ној је ди ни ци би ло је 26 
спо ро ва са укуп ним ду гом од 221 хи ља ду €, 
док су 849 спо ро ва код до ма ћин ста ва би ла 
„те шка“ 488 хи ља да €.

За раз ли ку од про шле го ди не, пр ва два 
мје се ца 2009. пра ће на су про бле ми ма карак-
те ри стич ним за по че так го ди не. На и ме, док 
ја ну ар ска ре а ли за ци ја ни је ис пу ње на због 
но во го ди шњих и Бо жић них пра зни ка, у фе-
бру а ру је, ка ко је ре као Ра до вић, пре у зе то 
214 хи ља да €, па су у Снаб ди је ва њу Ко ла-
шин у нај ве ћој мје ри ан га жо ва ни на ре а ли за-
ци ји фе бру ар ске фак ту ре.

Са рад ња са ма тич ном ФЦ Снаб ди је ва ње у 
Ник ши ћу, на свим ни во и ма, је ви ше не го до бра, 
а са ЕД Ко ла шин ко рект на и без про бле ма.

Ка да је ри јеч о усло ви ма ра да ове ор га ни-
за ци не је ди ни це Снаб ди је ва ња ко ја се на ла-
зи у зра ди ко ла шин ске ди стри бу ци је, че ти ри 
кан це ла ри је у при зе мљу згра де за до во ља ва ју 
по тре бе за по сле них. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
тех нич ке опре мље но сти ко ја је до бра, кан-
це ла ри је и кан це ла риј ски на мје штај у ве о ма 
су ло шем и, ка ко наш са го вор ник ка же, ви ше 
нео др жи вом ста њу. 

- Да не го во ри мо о про зо ри ма, зи до ви-
ма и по до ви ма ко ји су прак тич но от пи са ни и 
на ла зе се у ста њу рас па да, об ја шња ва Ра до-
вић, на гла ша ва ју ћи по тре бу за хит ном ре ко-
но струк ци јом рад них про сто ри ја и на бав ком  
кан це ла риј ског на мје шта ја.

И.З. 

П о чев од ју на 2008, Снаб ди је ва ње Жа бљак 
је сва ког мје се ца за ре дом „пре ба ци ва ло“ 

сте пен на пла те, да би на кра ју про шле го ди не, 
за јед но са Снаб ди је ва њем Ко ла шин, оства ри-
ло нај бо ље ре зул та те у ФЦ Снаб ди је ва ње.

Уку пан сте пен на пла те код жа бљач ких до-
ма ћин ста ва у 2008. го ди ни из но сио је 92,21 
од сто, а код оста ле по тро шње 111,14 од сто.

По след њег да на про шле го ди не жа-
бљач ка до ма ћин ства су ду го ва ла пре ко 438 
хи ља да € (што чи ни шест ре а ли за ци ја), а 
оста ла по тро шња 452 хи ља де € (или че ти-
ри и по мје сеч не ре а ли за ци је).

Ка ко нам је ре кла Бран ка Па вло вић, 
ру ко во ди лац Снаб ди је ва ња Жа бљак, ко је је 
за ду же но за на пла ту ра чу на за елек трич ну 
енер ги ју у жа бљач кој и шав нич кој оп шти-
ни, ова кав ре зул тат оства рен је за хва љу ју ћи, 
при је све га, на пла ти ду га пред у зе ћа у сте ча ју 
(ДИП и ШИ ПАД), ко ја су ду го ва ла јед ну мје-
сеч ну ре а ли за ци ју, али и по што ва њем про-
це ду ра око ис кљу че ња, уту же ња и скла па ња 
про то ко ла о от пла ти ду га, те, сва ка ко, ве ли-
ким на по ром и за ла га њем овог ко лек ти ва.

Са до ма ћин стви ма је скло пље но 36 про-
то ко ла ко ји се по шту ју, а код ка те го ри је оста-
ла по тро шња два про то ко ла су ис по што ва на, 
а уту же ње не пла ти ша пре ко струч не слу жбе 

ма тич не ФЦ Снаб ди је ва ње у Ник ши ћу ре ла-
тив но до бро иде.

По тра жи ва ња од нај ве ћег ду жни ка ове 
ор га ни за ци о не је ди ни це Ски цен тра Жа-
бљак по след њег да на про шле го ди не из но-
си ла су 138 хи ља да €, док АД Шав ник, ко је 
је у сте ча ју, ду гу је 15,6 хи ља да €. Ме ђу тим, 
уста но ве ко је се фи нан си ра ју из оп штин ског 
бу џе та ни је су на спи ску ду жни ка.

Због не про ход но сти ло кал них пу те ва и 
уда ље но сти по тро ша ча, нај вје ро ват ни је од 
1. ма ја рад ни ци Снаб ди је ва ња Жа бљак вр-
ши ће на пла ту на се о ском под руч ју жа бљач-
ке и шав нич ке оп шти не.

По ри је чи ма Бран ке Па вло вић, усло ви 
ра да пе то ро за по сле них у овој ор га ни за ци о-
ној је ди ни ци, смје ште них у згра ди Елек тро-
ди сти бу ци је Жа бљак, са ко јом на пла ну очи-
та ва ња по тро ша ча и ис кљу че ња ду жни ка 
има ју до бру са рад њу, ве о ма су оте жа ни. Три 
кан це ла ри је у ко ји ма ра де сла бо су опре мље-
не, ма да је ра чу нар ска опре ма до бра, уре ђе-
ње про сто ри ја ни је за вр ше но, а не ма ни на-
плат ног пул та у Шав ни ку, због че га је дан од 
рад ни ка Снаб ди је ва ња Жа бљак по вре ме но 
иде у Шав ник ра ди на пла те ра чу на за утро-
ше ну елек трич ну стру ју у тој оп шти ни.

И.З. 

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ЖА БЉАК  
НАЈ БО ЉИ РЕ ЗУЛ ТАТ У НА ПЛА ТИ У 2008. ГО ДИ НИ 

Сте пен на пла те 
ре дов но пре ма ши ван

Ова кав ре зул тат оства рен је за хва љу ју ћи на пла ти ду га пред у зе ћа у сте-
ча ју, по што ва њем про це ду ра око ис кљу че ња, уту же ња и скла па ња про то-
ко ла о от пла ти ду га, као и ве ли ким на по ром и за ла га њем овог ко лек ти ва

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ КО ЛА ШИН  НАЈ БО ЉИ РЕ ЗУЛ ТАТ У НА ПЛА ТИ У 2008. ГО ДИ НИ

Сма ње ње ду га из 2007.
Уз мак си мал но за ла га ње свих за по сле них, до след но по што ва ње про це-

ду ра и ре дов но скла па ње уго во ра са по тро ша чи ма, успјех ни је из о стао

Ђорђије Радовић

Колашин

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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З а раз ли ку од по-
след ња че ти ри 

мје се ца 2008. (пе ри од 
од сеп тем бра до кра ја 
го ди не), ка да је план 
на пла те за по ме ну то 
раз до бље ис пу њен 100 
од сто, ре зул тат у пр-
ва три мје се ца ове го-
ди не је сла би ји, јер је 
на пла ће но 60 од сто ра-
чу на за стру ју у од но су 
на фак ту ру.

- Раз лог за ова кав 
пад на пла те у пр вом квар та лу 2009. 
го ди не, по ред но во го ди шњих и Бо-
жић них пра зни ка у ја ну а ру, сва ка ко 
је и гло бал на еко ном ска кри за, ко ја 
већ не га тив но ути че и на на пла ту 
елек трич не енер ги је, ре као нам је 
Ни ко ла Без ма ре вић, шеф Снаб ди-
је ва ња Ник шић, са ко јим смо раз го-
ва ра ли 3. апри ла, 

С обзиром да је Никола 
Безмаревић на чело ове, друге по 
величини организационе јединице у 
ФЦ Снабдијевање Никшић, до-шао 
у сеп тем бру 2008. го ди не, тек сада 
смо у прилици да са најосновнијим 
биографским подацима представимо 
нашим читаоцима овог младог 
стручњака.

Ро ђен је 1975. го ди не у Ник ши ћу. 
Основ ну шко лу је за вр шио у Ник шић-
кој Жу пи, а сред њу елек тро тех нич ку 
шко лу (смјер елек тро ни ка и ко му ни-
ка ци је) у Ник ши ћу. На Еко ном ском 
фа кул те ту у Под го ри ци ди пло ми рао 
је 2003. го ди не.

У Елек тро при вре ду Цр не Го ре 
за по слио се 2005. го ди не, гдје је ра-
дио као ре фе рент у Слу жби за на-
пла ту, ре кла ма ци је и ис кљу че ња ФЦ 
Снабдијевање Никшић, са ког мје-
ста је, у сеп тем бру про шле го ди не, 
и име но ван за ше фа дру ге по ве ли-
чи ни ор га ни за ци о не је ди ни це ФЦ 

Снаб ди је ва ње. 
Док је у про шлој 

го ди ни Снаб ди је ва њу 
Ник шић под ни је то пре-
ко пет хи ља да за хтје ва 
за суб вен ци је, у пр ва 
три мје се ца те ку ће го-
ди не овој ор га ни за ци-
ној је ди ни ци већ је дви-
је хи ља де до ма ћин ста ва 
и чак 600 по ро ди ца ко је 
се на ла зе у ста њу со ци-
јал не по тре бе упу ти ло 
та кав за хтјев.

Снаб ди је ва ње Ник шић је, то ком 
2008, скло пи ло 1730 про то ко ла са 
по тро ша чи ма из ка те го ри ја до ма ћин-
ства, а у пр ва два мје се ца 2009. го ди не 

све га 14. Са ду жни ци ма из ка те го ри је 
оста ла по тро шња у про шлој го ди ни 
скло пље но је 49, а у пр вом квар та лу 
ове го ди не осам про то ко ла.

До 11. де цем бра 2008. под ни је то 
је 92, а у пр ва три мје се ца ове го ди не 
чак 550 за хтје ва за ре кла ма ци ју.

Ме ђу тим, код пен зи о не ра је, пу-

тем об ве зни ца, на пла ће но око 955 
хи ља да €.

Иако се на ла зи у но вом, до гра ђе-
ном ди је лу по слов не згра де ЕД Ник-
шић, усло ви ра да за по сле них два на-
ест рад ни ка у овој ор га ни за ци о ној 
је ди ни ци Снаб ди је ва ња ипак ни је-
су она кви ка кви би тре ба ло да бу ду. 
Уске кан це ла ри је већ на гри за вла га, 
а еви ден тан је и не до ста так рад ног 
про сто ра, по себ но за смје штај до ку-
мен та ци је.

- Због по ве ћа ног оби ма ван ред них 
по сло ва, као што је пла ћа ње стру је 
пу тем пен зи о нер ских об ве зни ца или, 
пак, све број ни јих за хтје ва гра ђа на 
за суб вен ци о ни са ње ра чу на за утро-
ше ну елек трич ну енер ги ју, са да шњи 
број од два на ест стал них из вр ши ла ца 
и још два рад ни ка привремено ан га-
жо ва на, за јед но са еки па ма ник шић ке 
ди стри бу ци је, на по сло ви ма ис кљу-
че ња ду жни ка са мре же је недовољан, 
ре као нам је Ни кола Без ма ре вић.

По ријечима нашег саговорника, 
сарадња са матичном функционалном 
цјелином је добра, а са никшићком 
дистрибуцијом, са којом дијеле 
заједнички кров и са чијим радницима 
имају добре међуљудске односе, је 
коректна.

И.З.

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ НИК ШИЋ

До бра на пла та на кра ју 
про шле го ди не

Док је у по след ња че ти ри мје се ца про шле го ди не план на пла те у 
пот пу ње но сти ис пу њен, у пр вом квар та лу ове го ди не сте пен на пла те 
знат но ма њи због но во го ди шњих и Бо жић них пра зни ка и по ре ме ћа-
ја у свјет ској еко но ми ји

Никола Безмаревић

Под истим кровом са Дистрибуцијом: Снабдијевање Никшић
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К луб до бро вољ них да ва ла ца кр ви 
ЕПЦГ Ник шић, ко ји дје лу је у окви-

ру оп штин ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста 
у гра ду под Тре бје сом, гдје има још се дам 
ова квих ху ма ни тар них удру же ња, у скло пу 
сво јих ре дов них ак тив но сти ор га ни зо вао је 

28. фе бру а ра пр ву ак ци ју у 2009. го ди ни.
У овој ак ци ји, ко јој се ода звао ве ли ки 

број чла но ва Клу ба, па чак и да ва о ци кр ви 
из плу жин ске и пље ваљ ске по дру жни це, 
али и гра ђа ни Ник ши ћа као го сти и по што-

ва о ци Клу ба, при ку пље но је 30 је ди ни ца 
дра го цје не теч но сти. Пле ме ни том по зи ву 
Клу ба до бро вољ них да ва ла ца кр ви ЕПЦГ 
Ник шић ода зва ле су се и три сту дент ки ње 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу.

 Да со ли дар ност до бро вољ них да ва ла-

ца кр ви не по зна је ни ка кве пре пре ке на нај-
бо љи на чин су по ка за ли Рат ко Пу шо њић, 
Ву ко ман Ров ча нин и Ми ли во је Пе ко вић, 
чла но ви По дру жни це ТЕ „Пље вља“, ко је 
смо за те кли у Ка би не ту за тран сфу зи ју кр-

ви ник шић ког До ма здра вља.
- Иако на ша по дру жни ца има че тр де се-

так чла но ва, ипак их је пет на ест стал но ак-
тив но, ре као нам је Рат ко Пу шо њић, пред-
сјед ник ове по дру жни це (27 пу та дао крв), 
ко ја дје лу је и у окви ру оп штин ске ор га ни-
за ци је до бро вољ них да ва ла ца кр ви Пље-
вља, са ко јом су у но вем бру про шле го ди не 
у гра ду под Ја бу ком ор га ни зо ва ли ак ци ју 
при ку пља ња кр ви, а 10. ја ну а ра 2009. уче-
ство ва ли у слич ној ак ци ји у Би је лом По љу. 

Ра до слав Ђу ри чић, ве те ран у да ва њу 
кр ви и је дан од осни ва ча Клу ба до бро вољ-
них да ва ла ца кр ви Же ље за ре Ник шић, нај-
ста ри јег у Цр ној Го ри, као члан оп штин-
ског од бо ра Ник шић пра тио је ову ак ци ју. 

По ње го вој оцје ни, пр ва ово го ди шња 
ак ци ја јед ног од нај мла ђих, али нај ак тив-
ни јих и нај пер спек тив ни јих клу бо ва до бро-
вољ них да ва ла ца кр ви у Ник ши ћу, ко ји има 
сво је чла но ве у свим гра до ви ма у Цр ној Го-
ри, а иза ко га сто ји мо ћан тех но-еко ном ски 
си стем као што је Елек тро при вре да, успје-
шно је спро ве де на, јер је у њој, као и у до са-
да шњим ак ци ја ма овог клу ба, уче ство ва ло 
30 чла но ва. 

- С об зи ром да крв има огра ни чен рок 
тра ја ња, ово је нај бо љи на чин да се пре ко 
план ски ор га ни зо ва них ак ци ја при ку пи жи-
во твор на теч ност. Уз по моћ до бро вољ них 
да ва ла ца при ку пи мо тек 33 од сто нео п ход-
не кр ви, што сва ка ко ни је до вољ но, али је 
олак ша ва ју ћа окол ност да има мо ре зер ве 
за хит не слу ча је ве. Ина че, ова кве ак ци је су 
ве ли ки на пре дак јер се, тек овим на чи ном, 
оства ре мо жда нај бо љи ре зул та ти у при ку-
пља њу дра го цје них ко ли чи на у Цр ној Го ри, 
ко је су још уви јек да ле ко од по треб них, об-
ја сни ла нам је др Дра ги ца Ја ни чић, на чел-
ни ца Ка би не та за тран сфу зи ју кр ви у До му 
здра вља Ник шић.

А тран сфу зер Ве се лин Ге зо вић је, 
баш због огра ни че ног тра ја ња кр ви, и 
апе ло вао да бу де што ви ше ова квих успје-
шних ак ци ја. 

И у прет ход ној го ди ни Клуб до бро-
вољ них да ва ла ца кр ви ЕПЦГ Ник шић 
је ор га ни зо вао ви ше ак ци ја до бро вољ-
ног да ва ла штва, а ова прак са ће се, ка ко 
нам је ка зао Ри сто Гре дић, пред сјед ник 
Управ ног од бо ра Клу ба, на ста ви ти и у 
2009. го ди ни, то ком ко је ће се фор ми ра-
ти но ве по дру жни це Клу ба и у дру гим 
мје сти ма Цр не Го ре гдје Елек тро при вре-
да има сво је дје ло ве, ако се за то ка же 
при ли ка.

Већ фор ми ра не по дру жни це овог клу ба у 
Плу жи на ма, Под го ри ци и Пље вљи ма спро-
во де ак ци је у окви ру сво јих оп штин ских ор-
га ни за ци ја до бро вољ них да ва ла ца кр ви.

И.З.

КЛУБ ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ ЕПЦГ НИК ШИЋ  ПР ВА АК ЦИ ЈА У 2009. ГО ДИ НИ

При ку пље но 30 је ди ни ца кр ви
У пр вој, успје шно из ве де ној, ово го ди шњој ак ци ји Клу ба, ко ји има ам би ци ју 
да сво ју ху ма ни тар ну ми си ју про ши ри и на све гра до ве у Цр ној Го ри гдје по-
сто је дје ло ви Елек тро при вре де, по ред до бро вољ них да ва ла ца из ХЕ „Пе ру-
ћи ца“ и Ди рек ци је Дру штва у Ник ши ћу, уче ство ва ли и чла но ви по дру жни ца 
из Пље ва ља и Плу жи на, као и по је ди ни гра ђа ни Ник ши ћа

Перица Ђуричић, Ранко Павићевић, Митар Вучковић и Радослав Ђуричић са дијелом медицинског особља

Особље Кабинета за трансфузију крви Никшић

АКЦИЈЕ
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Утвр ђу ју се Усло ви и на чи ни одва ја ња уз осни ва ње но вог дру штва. 1. 

Ова од лу ка сту па на сна гу са да ном до но ше ња.2. 

        Број: 10-00-3203                        ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
        Ник шић, 23.03.2009.го д.                                         Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.      

1. Уки да се Од лу ка V ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић о осни ва њу Дру штва са огра ни че ном 
од го вор но шћу „Про из вод ња“ Ник шић бр.10-00-4296 од 31.03.2008.
го ди не.

2. Уки да се Од лу ка V ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић о осни ва њу Дру штва са огра ни че ном 
од го вор но шћу „Пре нос“ Под го ри ца бр.10-00-4297 од 31.03.2008.
го ди не.

3. Уки да се Од лу ка V ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић о осни ва њу Дру штва са огра ни че-
ном од го вор но шћу „Ди стри бу ци ја“ Под го ри ца бр.10-00-4298 од 
31.03.2008.го ди не.

4. Уки да се Од лу ка V ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић о осни ва њу Дру штва са огра ни-
че ном од го вор но шћу „Снаб ди је ва ње“ Ник шић бр.10-00-4299 од 
31.03.2008.го ди не

5. Уки да се Од лу ка V ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић о осни ва њу Дру штва са огра ни че-
ном од го вор но шћу „Елек тро град ња“ Под го ри ца бр.10-00-4300 од 
31.03.2008.го ди не

6. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња а об ја ви ће се у ин-
фор ма тив ном ли сту Дру штва.  

Број: 10-00-3202                      ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 23.03.2009.го дине        Ран ко  Во ји но вић, дипл.ел.инж.

О Д Л У К У
О УКИ ДА ЊУ ОД ЛУ КА О ОСНИ ВА ЊУ 

ДРУ ШТА ВА СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ

С ЛУ ЖБЕНИ 
ПРИЛОГ
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ЕлектропривредаЕлектропривреда
Лист Електропривреде Црне Горе АД НикшићЛист Електропривреде Црне Горе АД Никшић

На осно ву чл. 32 и 40  Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 
23.03.2009.го ди не, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О УТВР ЂИ ВА ЊУ УСЛО ВА И НА ЧИ НА ОДВА ЈА ЊА

УЗ ОСНИ ВА ЊЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА

На осно ву чла на 22г За ко на о при вред ним дру штви ма  („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07 и 
80/08) и чла на 62 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра 
Дру штва 23.03.2009.го ди не, д о н и ј е л а   ј е

I ПРЕД МЕТ

1. Овом од лу ком уре ђу је се ре струк ту ри ра ње Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: По сто је ће друштво) одва-
ја њем уз осни ва ње Ак ци о нар ског дру штва „Пре нос“ Под го ри ца (у 
да љем тек сту: Но во дур штво).

2. Ре струк ту ри ра ње По сто је ћег дру штва вр ши се у скла ду са 
при хва ће ним ма те ри ја ли ма Од бо ра ди рек то ра:

- Из вје штај о раз ло зи ма и по сле ди ца ма одва ја ња уз осни ва ње 
Пре но са и

- Пред лог усло ва и на чи на  одва ја ња уз осни ва ње Пре но са.

На осно ву чла на 35 став 2 тач ка 7, чла на 22 став 1 тач ка 2а и чл.22г За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ 
бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07 и 80/08) и члан 62 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на 
Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва одр жа на 23.03.2009.го ди не, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊУ ПУ ТЕМ ОДВА ЈА ЊА 

УЗ ОСНИ ВА ЊЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА
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II ОДВА ЈА ЊЕ УЗ ОСНИ ВА ЊЕ

3. По сто је ће дру штво се ре струк ту ри ра одва ја њем уз осни ва ње 
Но вог дру штва на ко је  пре но си дио имо ви не и оба ве за а оно у за-
мје ну еми ту је ак ци је ак ци о на ри ма По сто је ћег  дру штва.

4. Одва ја ње уз осни ва ње из тач ке 3. вр ши се на сле де ћи на чин:
4.1. По сто је ће дру штво одва ја дио сво је  имо ви не нео п ход не за 

оба вља ње пре но сне  дје лат но сти, опе ра то ра пре но са и опе ра то ра 
тр жи шта у елек тро-енер гет ском си сте му  Цр не Го ре укуп не књи го-
вод стве не ври јед но сти 136.499.341,66   €  и исту пре но си на Но во 
дру штво.

По пис и опис имо ви не из ста ва 1. са ис ка зом ње не ври јед но сти 
дат је у При ло гу 1 ове од лу ке и чи ни њен са став ни дио.

4.2. По сто је ће дру штво одва ја дио сво јих оба ве за ко је се од-
но се на имо ви ну и дје лат но сти из тач ке 4.1. укуп не ври јед но сти 
15.652.826,24 € на дан 31.12.2008.го ди не и исте пре но си на Но во 
дру штво.

По пис и опис оба ве за из ста ва 1 са ис ка зом њи хо ве ври јед нсо ти 
дат је у При ло гу 1 ове од лу ке и чи ни њен са став ни дио.

4.3. По сто је ће дру штво за из нос раз ли ке ври јед но сти пре ни је те 
имо ви не и оба ве за од  120.846.515,42 € сма њу је свој основ ни ка пи-
тал та ко да исти из но си 871.037.903,32 €.

Сма ње ње ка пи та ла из ста ва 1. вр ши се ума ње њем но ми нал не 
ври јед но сти ак ци ја  По сто је ћег дру штва са 8,7093 € на  7,6482 €.

4.4. Но во дру штво еми ту је 113.887.961 ак ци ју ак ци о на ри ма 
По сто је ћег дру штва  про пор ци о нал но вла снич кој струк ту ри на дан 
до но ше ња ове од лу ке.

Ак ци је из ста ва 1. су обич не ак ци је но ми нал не ври јед но сти 
1,0611 €.

4.5. Спи сак ак ци о на ра Но вог дру штва са пре гле дом при па да-
ју ћег бро ја ак ци ја до би је них по дје лом из тач ке 4.4. чи ни При лог 3 
ове Од лу ке и њен са став ни дио.

4.6. По ред имо ви не и оба ве за Но во дру штво пре ма  фак тич ком 
ста њу ра да,  пре у зи ма и све за по сле не из по сто је ћег Дру штва на ве-
де не у При ло гу 3.  ове од лу ке ко ји чи ни њен са став ни дио.

III ОСНИ ВА ЊЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА

5. Ова од лу ка пред ста вља исто вре ме но и од лу ку о осни ва њу 
Но вог дру штва.

Но во дру штво се осни ва на нео д ре ђе но ври је ме.

6. Но во дру штво се има сма тра ти осно ва ним да ном  ре ги стра-
ци је ста ту сних про мје на на ста лих одва ја њем уз осни ва ње код Цен-
трал ног ре ги стра При вред ног су да.

7. Оба ве зе из тач ке 4.2.  Но во дру штво пре у зи ма са да ном 
01.01.2009.го ди не.

Оба ве зе из ста ва 1 и на чин њи хо ве ре а ли за ци је од стра не Но-
вог и По сто је ћег дру штва пре ма по вје ри о ци ма на дан 01.01.2009.
го ди не би ће пре ци зи ра ни њи хо вим уго во ром о ме ђу соб ном пре у зи-
ма њу пра ва и оба ве за.

8. По слов не тран санк ци је Но вог дру штва на ста ју са да ном 
01.01.2009.го ди не.

По слов не тран санк ци је из ста ва 1.  од 01.01.2009.го ди не до да-
на ре ги стра ци је Но вог дру штва у име Но вог дру штва оба вља ће По-
сто је ће дру штво.

9. Ли це овла шће но за спро во ђе ње за ко ном утвр ђе них рад њи у 
по ступ ку ре струк ту ри ра ња одва ја њем уз осни ва ње Но вог при вред-

ног дру штва код Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти, Цен трал не 
де по зи тар не аген ци је и Цен трал ног ре ги стра При вред ног су да је 
секре тар Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић Ми ли во је Ву ја-
чић, дипл.прав ник.

IV НА ЗИВ, ОБ ЛИК И СЈЕ ДИ ШТЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА

10. На зив Но вог дру штва је: Ак ци о нар ско дру штво „Пре нос“ 
Под го ри ца.

Скра ће ни на зив Но вог дру штва гла си: „Пре нос“ АД  Под го ри-
ца.

11. Об лик Но вог дру штва је ак ци о нар ско дру штво.

12. Сје ди ште Но вог дру штва је у Под го ри ци, Бу ле вар Св.Пе тра 
Це тињ ског бр.18.

V ДЈЕ ЛАТ НОСТ НО ВОГ ДРУ ШТВА

13. Основ не дје лат но сти Но вог дру штва су:
пре нос елек трич не енер ги је,- 
дје лат ност опе ра то ра пре но сног си сте ма и- 
дје лат ност опе ра то ра тр жи шта.- 

По ред основ не дје лат но сти Но во дру штво оба вља и дру ге дје-
лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју уз дје лат но сти из ста ва 1.

14. Дје лат но сти из тач ке 13. оба вља ју се на осно ву од го ва ра ју-
ћих ли цен ци и одо бре ња  Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку под 
ши фром 40105 – пре нос елек трич не енер ги је.

15. Основ не дје лат но сти Но вог дру штва су од јав ног ин те ре са и 
оба вља ју се на на чин ко ји обез бје ђу је уред но и ква ли тет но за до во-
ља ва ње по тре ба цр но гор ског елек тро-енер гет ског си сте ма, про фи-
та бил ност по сло ва ња и оства ри ва ње до брих по слов них од но са са 
свим парт не ри ма, а по себ но По сто је ћим дру штвом.

VI ПРА ВА АК ЦИ О НА РА

16. По ред пра ва и оба ве за ак ци о на ри Но вог дру штва има ју и 
имо вин ска, не и мо вин ска и по себ на пра ва утвр ђе на За ко ном.

Од да на ре ги стра ци је Но вог дру штва пре ста ју сва пра ва ње го-
вих ак ци о на ра  у По сто је ћем дру штву по осно ву ак ци ја ко је су еми-
то ва не у за мје ну за одво је ну не то имо ви ну По сто је ћег дру штва.

17. Вла сни ци ак ци ја Но вог дру штва уче ству ју у ње го вој до би ти 
од 01.01.2009.го ди не.

VII ОСНИ ВАЧ КА АК ТА НО ВОГ ДРУ ШТВА

18. По ред Од лу ке о одва ја њу уз осни ва ње и Ста тут  „Пре нос“-а 
АД Под го ри ца је осни вач ки акт Но вог дру штва.

Ста тут Но вог дру штва уре ђу је пи та ња утвр ђе на За ко ном.

19. Пред лог ста ту та Но вог дру штва чи ни При лог 5. ове од лу ке 
и њен са став ни дио.

20. Ста тут Но вог дру штва до но си ње го ва Осни вач ка скуп шти на.
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VI II ПРЕ ЛА ЗНЕ ОД РЕД БЕ

21. Тро шко ве одва ја ња уз осни ва ње Но вог дру штва сно си По-
сто је ће дру штво.

22. По сто је ће дру штво ни је члан Но вог дру штва ни ти има би ло 
ка ква фи нан сиј ска, упра вљач ка или дру га пра ва пре ма ње му и ње-
го вим ак ци о на ри ма.

23. Но во дру штво је овла шће но да на осно ву ове Од лу ке а без 
при су ства По сто је ћег дру штва књи жи се код над ле жних ор га на као 

вла сник пре ни је те имо ви не.

24. За по сле ни у Но вом дру штву по чи њу оства ри ва ти пра ва и 
оба ве зе по чев од да на  пре у зи ма ња.

25. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња а при мје њи ва ће 
се од да на ре ги стра ци је  Но вог дру штва код Цен трал ног ре ги стра 
При вред ног су да.

Број: 10-00-3204                  ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 23.03.2009.го д.             Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.    

Члан 1.

Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић у по ступ ку ре струк ту-
ри ра ња одва ја њем уз осни ва ње но вог дру штва „Пре нос“ АД Под-
го ри ца и пре но сом му имо ви не од 136.499.341,66 € и оба ве за од 
15.652.826,24 €  сма њу је свој основ ни кап ит ал за 120.846.515,42 € 
та ко да исти умје сто 991.884.418,74 € из но си 871.037.903,32 €.

Члан 2.

Сма ње ње ка пи та ла Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић из 
чла на 1. из вр ши ће се сма ње њем но ми нал не ври јед но сти ње них ак-
ци ја са 8,7093 € на 7,6482 €.

Члан 3.

Ли це овла шће но за спро во ђе ње за ко ном утвр ђе них рад њи у по-

ступ ку ре струк ту ри ра ња одва ја њем уз осни ва ње но вог при вред-
ног дру штва код Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти, Цен трал не 
де по зи тар не аген ци је и Цен трал ног ре ги стра При вред ног су да је 
секре тар Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић Ми ли во је Ву ја-
чић, дипл.прав ник.

Члан 4.

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња а при мје њи ва ће се од 
да на еви ден ти ра ња еми си је ак ци ја по осно ву ре струк ту ри ра ња 
одва ја њем уз осни ва ње но вог друт шва код Ко ми си је за хар ти је од 
ври јед но сти.

Број: 10-00-3205                  ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 23.03.2009.го д.             Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.     

О Д Л У КУ
О СМА ЊЕ ЊУ КА ПИ ТА ЛА  ПО ОСНО ВУ РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊА 

ПУ ТЕМ ОДВА ЈА ЊА УЗ ОСНИ ВА ЊЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА

На осно ву чла на 22г став 1. и чла на 59 став 1 и 7. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист 
ЦГ“ бр.17/07 и 80/08) и чл. 24 и 32. став 2. тач ка 5 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на 
Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва одр жа нoм 23.03.2009.го ди не, д о н и ј е л а    ј е

На осно ву чла на 22 став 1. тач ка 2а) и чла на 22г став 1. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.
лист ЦГ“ бр.17/07 и 80/08), чл.25 и 44б став 1. тач ка 1. За ко на о хар ти ја ма од ври јед но сти („Сл.лист РЦГ“ бр.59/00 и 
28/06), чла на 1 став 1. тач ка 2) Пра ви ла о еви ден ти ра њу  еми си ја хар ти ја од ври јед но сти ка да је еми тент Ре пу бли ка 
Цр на Го ра и ка да се хар ти је од ври јед но сти из да ју уна при јед по зна тим сти ца о ци ма („Сл.лист РЦГ“ бр.34/07), Од лу ке 
Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић о ре струк ту ри ра њу пу тем одва ја ња уз осни ва ње но вог 
дру штва и чла на 32 Ста ту та Дру штва, VI ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
одр жа на 23.03.2009.го ди не,  д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ЕМИ СИ ЈИ АК ЦИ ЈА ПО ОСНО ВУ РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊА 

ОДВА ЈА ЊЕМ УЗ ОСНИ ВА ЊЕ НО ВОГ ДРУ ШТВА
Члан 1.

Овом од лу ком вр ши се еми си ја ак ци ја Ак ци о нар ског дру-
штва „Пре нос“ - Под го ри ца, у осни ва њу, по осно ву пре-
но са ди је ла имо ви не и оба ве за Елек тро при вре де Цр не Го-
ре АД Ник шић у по ступ ку ре струк ту ри ра ња одва ја њем уз 
осни ва ње но вог дру штва.

Члан 2.

Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић, у по ступ ку ре-
струк ту ри ра ња, пре но си  дио сво је не то имо ви не у ври јед-
но сти 120.846.515,42 € на име обез бје ђе ња основ ног ка пи-
та ла за осни ва ње Ак ци о нар ског дру штва „Пре нос“ Под го-
ри ца ко је у за мје ну еми ту је 113.887.961 ак ци ја по је ди нач не 
но ми нал не ври јед но сти 1,0611 €.
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Ак ци је из ста ва 1. су обич не са пра вом гла са и гла се на 
име.

Ак ци је из ста ва 1. рас по ре ђу ју се по сто је ћим ак ци о на ри ма 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић сра змјер но њи хо-
вој вла снич кој струк ту ри на дан до но ше ња ове од лу ке.

Члан 3.

За из вр ше ни пре нос ди је ла сво је имо ви не и оба ве за на Ак-
ци о нар ско дру штво „Пре нос“ Под го ри ца, у осни ва њу, сма-
њу је се ка пи тал Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
са 991.884.418,74 € на  871.037.903,32 €.

Сма ње ње ка пи та ла из ста ва 1. из вр ши ће се сма ње њем но-
ми нал не ври јед но сти ак ци ја  Елек тро при вре де Цр не Го ре 
АД Ник шић са 8,7093 € на 7,6482 €.

Члан 4.

Услед из вр ше ног ре срук ту ри ра ња Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић одва ја њем уз осни ва ње Ак ци о нар ског 
дру штва „Пре нос“ Под го ри ца:

- Сма њу је се основ ни ка пи тал Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић за  120.846.515,42 € та ко да исти из но си 
871.037.903,32 €;

- Сма њу је се но ми нал на ври јед ност ак ци ја Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић са 8,7093 € на 7,6482  €;

- Фор ми ра се основ ни ка пи тал Ак ци о нар ског дру штва 
„Пре нос“ Под го ри ца у осни ва њу, од 120.846.515,42  € и 
исти ди је ли на 113.887.961 ак ци ју но ми нал не ври јед но сти 
1,0611 €;

- Ак ци о на ри ма Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић, сход но њи хо вој вла снич кој струк ту ри на дан до но ше-
ња ове од лу ке  рас по ре ђу ју се ак ци је Ак ци о нар ског дру-
штва „Пре нос“ Под го ри ца.

Члан 5.

Ак ци је из да те еми си јом из ове од лу ке да ју сле де ћа пра ва:
- пра во на упра вља ње,
- пра во на ди ви ден ду,
- пра во на уче шће у рас по дје ли имо ви не Дру штва у слу ча ју 
сте ча ја или ли кви да ци је,
- пра во пре че ку по ви не ак ци ја у слу ча ју по ве ћа ња ка пи та ла 
Дру штва нов ча ним уло зи ма и
- дру га пра ва утвр ђе на за ко ном и Ста ту том Дру штва.

Члан 6.

Еми тент ће еми си ју ак ци ја из ове од лу ке еви ден ти ра ти код 
Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти Цр не Го ре.

Члан 7.

Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић ће, у скла ду са 
про пи си ма и од ред ба ма ове од лу ке из вр ши ти по треб-
не про мје не у Цен трал ном ре ги стру Цен трал не де по-
зи тар не аген ци је ре ги стра ци јом сма ње ња но ми нал не 
ври јед но сти ак ци ја, по ни ште њем ак ци ја и упи сом ак-
ци ја Пре но са АД Под го ри ца на име сво јих, по сто је ћих 
ак ци о на ра.

Члан 8.

Ли це овла шће но за спро во ђе ње ак тив но сти у ве зи са еми-
си јом ак ци ја из ове од лу ке је се кре тар Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић Ми ли во је Ву ја чић, дипл.прав ник.

Члан 9.

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном при је ма рје ше ња Ко ми-
си је за хар ти је од ври јед но сти о еви ден ти ра њу ове еми си је 
ак ци ја.

Број: 10-00-3206                 ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 23.03.2009.го д.            Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.     

До но се се Из мје не и до пу не Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић.1. 

Утвр ђу је се пре чи шће ни текст Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић.2. 

Ова од лу ка сту па на сна гу са да ном ре ги стра ци је про мје на Ста ту та код Цен трал ног ре ги стра При вред ног су да у Под го ри ци.3. 

              Број: 10-00-3207                        ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
              Ник шић, 23.03.2009.го д.                           Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.      

О Д Л У К У
О ДО НО ШЕ ЊУ ИЗ МЈЕ НА И ДО ПУ НА СТА ТУ ТА 

И УТВР ЂИВА ЊУ ПРЕ ЧИ ШЋЕ НОГ ТЕК СТА

На осно ву чла на 35 став 2 тач ка 1 За ко на о при вред ним дру штви ма  („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07 
и 80/08) и чла на 32 став 2 али не ја 1 и чла на 66 став 1 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на 
Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 23.03.2009.го ди не, д о н и ј е л а   ј е
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Члан 1.

У чл.1 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић од 
24.12.2004.го ди не, 27.06.2006.го ди не, 29.06.2007.го ди не, 
31.03.2008.го ди не и 30.06.2008.го ди не, бри ше се тач ка и до да ју ри-
је чи: „и ор га ни зо ва на као вер ти кал но ин те гри са ни функ ци о нал но 
раз дво је ни елек тро е нер гет ски су бјект.“

Члан 2.

У чл.2 став 1. бри ше се ри јеч: „пре нос,“.
Став 2 ми је ња се и гла си:
„2. Скра ће ни на зи ви Дру штва су:
   - Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић и 
   - ЕПЦГ.“

Члан 3.

У чл.10 став 1.  бри шу се али не је 2, 6 и 8.

Члан 4.

У чл.11 став 2  бри шу се ри је чи:“као ма тич но и ње го ва за ви сна 
дру штва“

Члан 5.

Чл.12 ми је ња се и гла си:
„Дру штво се ор га ни за ци о но са сто ји од три функ ци о нал не цје ли не: 
Про из вод ња, Ди стри бу ци ја и Снаб ди је ва ње.

За оба вља ње за јед нич ких по сло ва у Дру штву ор га ни зу је се Ди рек-
ци ја Дру штва као ор га ни за ци о на цје ли на“.

Члан 6.

Чл.13 се ми је ња и гла си:
„За оба вља ње дје лат но сти из град ње и одр жа ва ња елек тро е нер гет ских 
обје ка та ор га ни зу је се Елек тро град ња као ор га ни за ци о на цје ли на.“
     

Члан 7.

Члан 14 ми је ња се и гла си:
„Ор га ни за ци ја Дру штва, струк ту ра и са став ме наџ мен та и ад ми ни-
стра ци је бли же се уре ђу ју оп штим ак том о ор га ни за ци ји.“

Члан 8.

Чл.15 се ми је ња и гла си:

„За оба вља ње кон трол них по сло ва у Дру штву фор ми ра се Тим за 
ин тер ну ре ви зи ју.

Ра дом Ти ма за ин тер ну ре ви зи ју не по сред но ко ор ди ни ра Од бор ди-
рек то ра Дру штва.“

Члан 9.

У чл.16 став 1. бри шу се ри је чи: „и пот пи су ју“. 

У ста ву  2. иза ри је чи: „се кре та ру Дру штва“, до да ју се ри је чи: „ди-
рек то ру цје ли не“.

Члан 10.

У чл.17 став 1. ри јеч: „и“ иза ри је чи: „Од бо ра ди рек то ра“за мје њу је 
се за ре зом, а иза ри је чи: „Из вр шни ди рек тор“ до да ју се ри је чи: „и 
ди рек то ри цје ли на“.

Члан 11.

Чл.18 се ми је ња и гла си:
„Дру штво пот пи су је за ступ ник, од но сно пу но моћ ник пот пи сом од-
го ва ра ју ћег ак та“.

Члан 12.

У чл.19 иза ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„3. Функ ци о нал не и ор га ни за ци о не цје ли не не ма ју свој ство прав-
ног ли ца и у прав ном про ме ту исту па ју под на зи вом Дру штва.“

Члан 13.

У чл.20 став 3 ри је чи: „ њи хо вог уло га“ за мје њу ју се ри је чи ма: 
„њи хо вих ак ци ја“.

Члан 14.

У чл.21 број: „991.884.418,73“ за мје њу је се бро јем: 
„871.037.903,32“.

Члан 15.

У чл.22 став 2. број: „8,7093“ за мје њу је се бро јем: „7,6482“.
У ста ву 3 бри ше се за гра да и ри је чи: „кла са Ц“

Члан 16.

У чл.26 став 1 се бри ше а у ста ву 2 ри је чи иза ри је чи: „при ја ву“ за-
мје њу је се ри је чи ма: „пре ла зе из нос утвр ђен ак ти ма ре гу ла то ра.“

Члан 17.

Члан 27 се ми је ња и гла си:
„Имо ви на ве ли ке ври јед но сти је имо ви на Дру штва чи ја је ври јед ност 
нај ма ње 10% књи го вод стве не ври јед но сти укуп не имо ви не Дру штва“.

Члан 18.

У чл.28 бри шу се ри је чи: „чи ја је од го вор ност огра ни че на до ви-
си не уло га и“.

Члан 19.

У чл.29 али не ја 8 ри је чи: „за ви сних дру шта ва“ за мје њу ју се ри јеч-
ју: „цје ли на“.

Члан 20.

У чл.31 али не ја 3 бри ше се ри јеч: „и“, на кра ју али не је 4 до да је се 

На осно ву чл.35 став (2) тач ка 1) За ко на о при вред ним дру штви ма ("Сл.лист РЦГ" бр.6/02 и "Сл.лист ЦГ" бр.17/07 и  
80/08) и чл.32 став 2 али не ја 1 Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VI ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра 
Дру штва 23.03.2009.го ди не, до ни је ла је

И З М Ј Е Н Е   И    Д О П У Н Е
СТА ТУ ТА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
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ри јеч: „и“ и до да је се али не ја 5 ко ја гла си:

„ – Ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на“.

Члан 21.

У чл.32 став 2 на кра ју али не је 9 до да ју се ри је чи: „ чи ји је осни вач-
ки улог ве ћи од 1% ка пи та ла Дру штва“,  а али не ја 12 се бри ше.

У ста ву 3 иза ри је чи: „Из вр шни ди рек тор“ до да је се за рез и ри је чи: 
„ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на“.

Члан 22.

У чл.33 ри јеч: „шест“ за мје њу је се ри јеч ју: „три“.

Члан 23.

У чл.34 став 3 ри је чи: „јед на пе ти на“ за мје њу ју се бро јем: „5%“.

У ста ву 5 ри јеч: „Ре пу бли ци“ за мје њу је се ри је чи ма: „Цр ној Го-
ри“.

Иза ста ва 7 до да је се но ви став ко ји гла си:

„8. Ма те ри ја ли са пред ло зи ма од лу ка ко је тре ба да се раз мо тре на 
Скуп шти ни ак ци о на ра, из ла жу се на увид ак ци о на ри ма у сје ди шту 
Дру штва и управ ним згра да ма елек тро ди стри бу ци ја и њи хо вих по-
слов ни ца нај ма ње 20 да на  при је да на одр жа ва ња Скуп шти не, ако 
ни је дру га чи је од ре ђе но за ко ном и овим Ста ту том.“
   

Члан 24.

У чл.35 став 2 ри је чи: „јед ну пе ти ну“ за мје њу ју се бро јем: „5%“

Члан 25.

У чл.36 став 4 ри је чи: „нај ма ње је дан ак ци о нар“ за мје њу ју се ри је-
чи ма: „два ак ци о на ра“.

Члан 26.

У чл.37 став 1 до да ју се ри је чи: „осим слу ча је ва за ко је се За ко ном 
или овим Ста ту том зах ти је ва дру ги кво рум“.

Став 3 се бри ше, а до са да шњи став 4 по ста је став 3.

Члан 27.

У чла ну 38 иза ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„Гла са ње пу тем гла сач ких ли сти ћа вр ши се на на чин утвр ђен За-
ко ном.“

До са да шњи ста во ви 3 до 5 по ста ју ста во ви 4 до  6.

До са да шњи став 6 по ста је став 7, ми је ња се и гла си:
„Скуп шти на ак ци о на ра до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва ак ци ја при-
сут них или за сту па них пре ко пу но моћ ни ка или гла сач ких ли сти ћа 
на сјед ни ци Скуп шти не, осим у слу ча је ви ма ка да се за до но ше ње 
од лу ке За ко ном и овим Ста ту том зах ти је ва дру га ве ћи на.“

До са да шњи ста во ви 7 и 8 се бри шу.

До са да шњи ста во ви 9 и 10 по ста ју ста во ви 8 и 9.

Члан 28.

У чл.40 став 1 али не ја 2 ис пред тач ке 1 до да је се но ва тач ка ко ја 

гла си: „* ми је ња дје лат ност Дру штва,“

Иза али не је 5 до да је се но ва али не ја 6 ко ја гла си: „- то зах ти је ва 
ре ви зор ко ји је под нио остав ку,“

- до са да шња али не ја 6 по ста је али не ја 7.

Члан 29.

Члан 42 ми је ња се и гла си:
„На ван ред ној Скуп шти ни по сту па се у скла ду са чл.36 овог Ста-
ту та.“

Члан 30.

Члан 43 се ми је ња и гла си:
„На кво рум и до но ше ње од лу ка ван ред не Скуп шти не  при мје њу ју 
се од ред бе чл.37 и 38 овог Ста ту та.“

Члан 31.

У чл.44 став 1 али не ја 3 ри јеч: „од лу ке“ за мје њу је се ри јеч ју: „од-
ред бе“.

У али не ји 4 ис пред ри је чи: „од лу ка“ до да је се ри је ч: „до ни је та“.

Члан 32.

У чл.45 став 1. ри је чи: „и ор га ни за ви сних дру шта ва“ за мје њу ју се 
ри је чи ма: „и ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на“.

Члан 33.

У чл.46 став 3 али не ја 2 бри ше се ри јеч: „и“.

Иза али не је 3 до да ју се дви је но ве али не је ко је гла се:

„- ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на и
- се кре тар Дру штва“.

Члан 34.

У чл.48 став 2 али не ја 4 се ми је ња и гла си:
“- са зи ва ре дов ну и ван ред ну скуп шти ну ак ци о на ра,”

У али не ји 3 до да ју се ри је чи: “у гра ни ца ма сво јих над ле жно сти 
пре ко пред сјед ни ка Од бо ра”,

У али не ји 7 иза ри је чи: “Дру штва” до да је се за рез и ри је чи: “би-
знис пла но ве функ ци о нал них цје ли на, Ди рек ци је и Елек тро град-
ње” а ри јеч: “истог” за мје њу је ри јеч ју: “истих”.

У али не ји 10 ри јеч: “при пре ма” за мје њу је се ри јеч ју: “утвр ђу је”.

У али не ји 18 ри је чи: “ор га не за ви сних дру шта ва” за мје њу ју се ри-
је чи ма: “ди рек то ре функ ци о нал них цје ли на”.

У али не ји 22 до да ју се ри је чи: “чи ји је осни вач ки ка пи тал ма њи од 
1% ка пи та ла Дру штва”.

У али не ји 23 иза ри је чи: “упра вља ња” до да ти ри јеч: “при вред них”

У али не ји 24 иза ри је чи: “по сло ва њу” до да ти ри јеч: “при вред них” 
а ри јеч: “Дру штва” за ми је ни ти ри јеч ју: “дру шта ва”.

У ста ву 3 ри је чи: “ оба ве зно при су ству ју” за мје њу ју се ри јеч ју: 
“на” а ри је чи: “на ко ји ма” се бри шу.
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Члан 35.

У чл.50 став 2 ис пред али не је 1 до да је се но ва али не ја ко ја гла си:
“- за сту па и пред ста вља Дру штво у окви ру над ле жно сти Од бо ра 
ди рек то ра,”

Члан 36.

У чл.51 став 3 до да је се но ва ре че ни ца ко ја гла си: “У том слу ча ју, 
ако је од су тан пред сјед ник, сјед ни цом пред сје да ва нај ста ри ји при-
сут ни члан Од бо ра”.

У ста ву 5 иза ри је чи: “Из вр шни ди рек тор” до да је се за рез и ри је чи: 
”ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на и се кре тар” а ри јеч: “при су-
ству је” за мје њу је се ри јеч ју: “при су ству ју”.

У ста ву 8 иза ри је чи: “члан” до да ју се ри је чи: “у оста вље ном ро ку”.

Члан 37.

У на сло ву по гла вља 7.2.7. ри јеч: “На док на да” за мје њу је се ри јеч ју:  
“На кна да”.

Члан 38.

У чл.52 став 1 ри јеч: “на док на ду” за мје њу је се ри јеч ју: “на кна да”.

Члан 39.

У чл. 53 став 1 али не ја 2 ми је ња се и гла си:

“- за сту па Дру штво пред ор га ни ма и дру гим су бјек ти ма у окви ру 
сво јих над ле жно сти,”

У али не ја 8 ри је чи: “ор га на за ви сних дру шта ва” за мје њу ју се ри је-
чи ма: “ди рек то ра функ ци о нал них цје ли на”.

У али не ји 12 - на кра ју, до да ју се ри је чи: “и дру ге за хтје ве”.

У али не ји 13 ри јеч: “за” за мје њу је се ри јеч ју: “на” и на кра ју до да ју 
ри је чи: “и дру гих ака та”. 

Иза али не је 20 до да је се но ва али не ја ко ја гла си:

“- име ну је и ра зр је ша ва ди рек то ра Елек тро град ње,”

Али не ја 21 се ми је ња и гла си:
“Од лу чу је о за сни ва њу и пре стан ку рад ног од но са у Дру штву и 
вр ши пре ра спо ред за по сле них и пре ра спо дје лу рад ног вре ме на у 
Ди рек ци ји Дру штва”,

Али не ја 22 се ми је ња и гла си:
“- од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но сти за по сле них ко ји сво ја пра ва 
и оба ве зе на рад и по осно ву ра да оства ру ју у Ди рек ци ји Дру штва”.

Члан 40.

У на сло ву по гла вља 7.3.2. ри јеч: “Из бор” за мје њу је се ри јеч ју: 
“Име но ва ње”.

Члан 41.

У чл.54 став 2 ри јеч: “из бо ра” за мје њу је се ри јеч ју: “име но ва ња”.

Члан 42.

У чл.55 став 1 али не ја 3 бри шу се ри је чи: “и за ви сних дру шта ва”

У али не ји 7 бри ше се ри јеч: “пи сме на” а ри јеч: “пи сме ним” за мје-
њу је ри јеч ју: “пи са ним”.

Члан 43.

Иза чл.56 до да је се но во по гла вље и два чла на ко ји гла се:

“7.5. Ди рек то ри функ ци о нал них цје ли на

7.5.1. Над ле жно сти ди рек то ра

Члан 57.

1. Ди рек тор ру ко во ди и упра вља функ ци о нал ном цје ли ном у окви-
ру одо бре ног пла на и  овла шће ња утвр ђе них овим Ста ту том и скло-
пље ним уго во ром, по сту па по на ло гу Од бо ра ди рек то ра и Из вр-
шног ди рек то ра а на ро чи то:
- Ор га ни зу је про цес ра да цје ли не и њим ру ко во ди;
- Ста ра се и од го ва ра за за ко ни тост ра да цје ли не и спро во ђе ње од-
но сних ли цен ци;
- При пре ма и Из вр шном ди рек то ру Дру штва пред ла же уну тра шњу 
ор га ни за ци ју и  си сте ма ти за ци ју рад них мје ста функ ци о нал не цје-
ли не;
- При пре ма и пред ла же би знис план и пла но ве раз во ја функ ци о-
нал не цје ли не;
- При пре ма за хтјев за из да ва ње ли цен ци и пред ла же га Из вр шном 
ди рек то ру;
- Са чи ња ва пред ло ге ко дек са и дру гих ака та и до ста вља их Из вр-
шном ди рек то ру;
- При пре ма пе ри о дич ни и го ди шњи из вје штај о ра ду и по сло ва њу 
функ ци о нал не цје ли не са фи нан сиј ским ис ка зи ма;
- При пре ма и пред ла же пра ви ла и про пи се нео п ход не за рад функ-
ци о нал не цје ли не ко ја  до но си Од бор ди рек то ра или Ре гу ла тор на 
аген ци ја за енер ге ти ку;
- За кљу чу је уго во ре са дру гим функ ци о нал ним и ор га ни за ци о ним 
цје ли на ма;
- Ру ко во ди ра дом Ди рек ци је функ ци о нал не цје ли не;
- Пред ла же рас по ред за по сле них у функ ци о нал ној цје ли ни;
- Од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но сти за по сле них у функ ци о-
нал ној цје ли ни;
- Од лу чу је о рас по ре ду и пре ра спо ре ду рад ног вре ме на функ ци о-
нал не цје ли не;
- Вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не За ко ном, Ста ту том, оп штим ак ти-
ма и од лу ка ма Од бо ра ди рек то ра, Ре гу ла тор не аген ци је за  енер ге-
ти ку и дру гих над ле жних ор га на.

2. Ди рек тор мо же од ре ђе не по сло ве пре ни је ти на дру ге за по сле не у 
функ ци о нал ној цје ли ни, у скла ду са За ко ном, Ста ту том и од лу ка ма 
Од бо ра ди рек то ра.

7.5.2. Из бор ди рек то ра функ цо нал не цје ли не

Члан 58.

1. Од бор ди рек то ра име ну је и ра зр је ша ва ди рек то ра функ ци о нал не 
цје ли не на пред лог  Из вр шног ди рек то ра Дру штва.

2. Ди рек тор функ ци о нал не цје ли не се име ну је на пе ри од од 4. го ди-
не уз мо гућ ност по нов ног из бо ра.

3. За ди рек то ра функ ци о нал не цје ли не мо же би ти име но ва но ли це 
ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве:
- да има за вр шен VII сте пен струч не спре ме тех нич ке, еко ном ске 
или прав не стру ке;
- да не по сто је за кон ске смет ње за ње го во име но ва ње и
- да има нај ма ње 3 го ди не  ис ку ства у стру ци.”

До са да шњи чла но ви 57 до  68 по ста ју чла но ви 59 до 70.
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Члан 44.

У до са да шњем чл.57 став 3. иза ри је чи: “има ју” до да је се ри јеч: “и”.

 У ста ву 5. ри је чи: “за ви сних дру шта ва” за мје њу ју се ри јеч ју: “цје-
ли на”.

Члан 45.

У до са да шњем чл.58 став 3. ри је чи: “За ви сна дру штва” за мје њу ју 
се ри је чи ма: “Функ ци о нал не цје ли не”.

У ста ву 4. ри је чи: “за ви сних дру шта ва” за мје њу ју се ри је чи ма: 
“функ ци о нал них цје ли на”.

Члан 46.

У чл.60 став 3 број: “20” за мје њу је се бро јем: “24”.

Члан 47.

У до са да шњем чл.62 став 1.  иза ри је чи: “дру штвом,” до да ју се ри-
је чи: “одва ја њем уз осни ва ње но вог дру штва”.

Иза ста ва 2. до да је се но ви став ко ји гла си:

“3. Осни вач ку скуп шти ну при вред ног дру штва ко је на ста је по ступ-

ком ре струк ту ри ра ња Дру штва са зи ва Од бор ди рек то ра Дру штва”.

Члан 48.

У до са да шњем чл.63 став 1.  иза ри је чи: “ак том” до да ју се ри је чи: 
“ко ји до но си”.
     

Члан 49.

У до са да шњем чл.66 став 2 ри је чи: “јед ном пе ти ном” за мје њу ју се 
бро јем: “5%”.

Став 4 се бри ше.

Члан 50.

У до са да шњем чл.67 али не ја 5 се бри ше а на кра ју али не је 13 до-
да ју се ри је чи: “и др.” 

Члан 51.

Ове Из мје не и до пу не об ја ви ће се у ин фор ма тив ном ли сту Дру-
штва а сту па ју на сна гу да ном ре ги стра ци је у Цен трал ном ре ги стру  
При вред ног су да.
    
      
Број: 10-00-3209                  ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 23.03.2009.го д.             Ран ко Во ји но вић, дипл.ел.инж.     

На осно ву чла на 48. и 69. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић и чла на 70. Пра вил ни ка о ор-
га ни за ци ји Елек тропри вре де Цр не Го ре АД Ник шић, Од бор ди рек то ра ЕПЦГ Ник шић на VI сјед ни ци одр-
жа ној 28.11.2008.го ди не до нио је

П Р А В И Л Н И К
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 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић

Члан 1.

У Пра вил ни ку о си сте ма ти за ци ји рад них мје ста Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић од 30.09.2005.год. у Та бе лар ном 
пре гле ду си сте ма ти за ци је рад них мје ста ХЕ „Пи ва“, вр ше се из мје не и до пу не та ко што се:

Рад но мје сто под ред ним бро јем 50. и 77. у Слу жби одр жа ва ња – Одје ље ње елек тро по сло ва, ми је ња се и гла си:1. 

50
Елек тро ме ха ни чар - 
ди за ли чар

30.25.00
30.22.25 III

КВ рад ник елек тро или ма шин ске 
стру ке 1 3,73 1,39

77 Ру ко ва лац гра ђе вин ских 
ма ши на - ди за ли чар 30.52.31 III Шко ла за КВ рад ни ке – ру ко ва лац 

гра ђе вин ских ма ши на 2 3,73 1,39

Рад но мје сто под ред ним бро јем 99 у Слу жби за прав не, ка дров ске и оп ште по сло ве, ми је ња се и гла си:2. 

99 Ад ми ни стра тив ни тех ни чар

40.71.21
40.88.01
40.24.32
40.02.01

IV Сред ња шко ла – по зна ва ње 
ра да на ра чу на ру 1 3,84 1,00

Члан 2.

Пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Број: 10-00-14918                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К,
Ник шић, 02.12.2008.го ди не                  Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж. 
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I     ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

1.1.Осни ва ње
Члан 1.

Ак ци о нар ско дру штво Пре нос – Под го-(1) 
ри ца (да ље у тек сту: Дру штво), осно ва но је 
Од лу ком о ре струк ту ри ра њу пу тем одва ја ња 
уз осни ва ње но вог дру штва бр. 10-00- ___, ко-
ју је до ни је ла VI ван ред на Скуп шти на ак ци о-
на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД – Ник-
шић, одр жа на 23.03.2009. го ди не.

1.2. Тра ја ње Дру штва
Члан 2.

(1) Дру штво се осни ва на нео д ре ђе но ври је ме.

II   ПО СЛОВ НО ИМЕ, СЈЕ ДИ ШТЕ И  
      СТА ТУ СНА ОБИ ЉЕЖ ЈА ДРУ ШТВА

2.1.По слов но име Дру штва
Члан 3.

(1) Дру штво по слу је под на зи вом: Ак ци о нар-
ско дру штво Пре нос – Под го ри ца.

(2) Скра ће ни на зив Дру штва гла си: Пре нос 
АД - Под го ри ца.

2.2.Сје ди ште Дру штва
Члан 4.

(1) Сје ди ште Дру штва је у Под го ри ци – Бу ле-
вар Све тог Пе тра Це тињ ског број 18.

2.3. Дан Дру штва
Члан 5.

Дан Дру штва и на чин оби ље жа ва ња да-(1) 
на Дру штва утвр ди ће Од бо ра ди рек то ра, по-
себ ном од лу ком. 

2.4. Пе чат и штам биљ
Члан 6.

Дру штво има пе чат и штам биљ ко ји са-(1) 
др же пу ни на зив Дру штва, ам блем и сје ди ште 
Дру штва. 

Од бор ди рек то ра, по себ ним ак том бли-(2) 

же уре ђу је об лик, са др жи ну и из глед пе ча та 
и штам би ља, број пе ча та и штам би ља, на чин 
њи хо ве упо тре бе, чу ва ња и еви ден ци је.
  

2.5. Ам блем Дру штва
Члан 7.

Дру штво има ам блем ко ји сим бо ли зу је (1) 
дје лат ност Дру штва.

Из глед и са др жи ну ам бле ма утвр ђу је Од-(2) 
бор ди рек то ра.

2.6. Ме мо ран дум
Члан 8.

(1) Ме мо ран дум Дру штва са др жи: по дат ке о 
на зи ву и сје ди шту, ам блем, те ле фон, фаx, број 
жи ро ра чу на, на зив Цен трал ног ре ги стра При-
вред ног су да, број Цен трал ног ре ги стра под 
ко јим је еви ден ти ра но и дру ге по дат ке.

(2) Из гле д и са др жи ну ме мо ран ду ма утвр ђу је 
Из вр шни ди рек тор.
 

III ДЈЕ ЛАТ НОСТ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
ДРУ ШТВА

3.1. Дје лат ност Дру штва
Члан 9.

Дру штво оба вља дје лат но сти про пи са-(1) 
не За ко ном о енер ге ти ци, ли цен ца ма и овим 
Ста ту том и то:

1) пре нос елек трич не енер ги је
2) дје лат ност опе ра то ра пре но сног си сте-

ма и
3) дје лат ност опе ра то ра тр жи шта.

(2) Дје лат но сти из ста ва (1) овог чла на, оба-
вља ју се под ши фром 40105 - пре нос елек-
трич не ене ри је.
 
(3) По ред дје лат но сти из ста ва (1) овог чла на, 
Дру штво оба вља и сле де ће дје лат но сти: 

- 45310 – по ста вља ње елек трич них ин ста-
ла ци ја и опре ме и

- 74202 - про јек то ва ње гра ђе вин ских и 
дру гих обје ка та.

3.2. Ор га ни за ци ја Дру штва
Члан 10.

Дје лат но сти из чла на 9. овог Ста ту та (1) 

оба вља ју Ди рек ци ја Дру штва и дје ло ви Дру-
штва.

Уну тра шња ор га ни за ци ја Дру штва бли-(2) 
же се уре ђу је оп штим ак том о ор га ни за ци ји 
Дру штва.

3.3. Обез бје ђе ње јав ног ин те ре са
Члан 11.

Дје лат ност Дру штва је од јав ног ин те-(1) 
ре са.

Дру штво оба вља дје лат но сти из чла на 9. (2) 
овог Ста ту та на на чин ко јим обез бје ђу је си гу-
ран, по у здан и ефи ка сан рад пре но сног си сте-
ма на прин ци пи ма јав но сти и не ди скри ми на-
ци је пре ма ко ри сни ци ма дје лат ност. 

IV ЗА СТУ ПА ЊЕ ДРУ ШТВА
 
4.1. За ступ ни ци

Члан 12.

(1)   Дру штво за сту па ју пред сјед ник Од бо ра 
ди рек то ра и Из вр шни ди рек тор у гра ни ца ма 
сво јих овла шће ња утвр ђе них за ко ном, овим 
Ста ту том, по себ ним уго во ром и од лу ка ма Од-
бо ра ди рек то ра.

(2)   Од бор ди рек то ра, на пред лог пред сјед ни-
ка Од бо ра, од но сно Из вр шног ди рек то ра, мо-
же да ти ге не рал но овла шће ње чла ну Од бо ра 
ди рек то ра, Из вр шном ди рек то ру, чла ну ме-
наџ мен та или Се кре та ру Дру штва за оба вља-
ње од ре ђе не вр сте по сло ва Дру штва.

 4.2. Пу но моћ ни ци
Члан 13.

 Пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра и Из-(1) 
вр шни ди рек тор у гра ни ца ма сво јих овла шће-
ња, мо гу да ти пу но моћ је за по сле ни ма у Дру-
штву, као и ли ци ма ван Дру штва да за сту па ју 
Дру штво.

 Овла шће ње пу но моћ ни ка мо же би ти (2) 
оп ште или огра ни че но на од ре ђе ни по сао или 
вр сту по сла, с тим да огра ни че ње има деј ство 
пре ма тре ћем ли цу са мо ако је оно за ње га зна-
ло или је мо гло зна ти.

На осно ву чла на 20 став (9) и чла на 22а, став (3), тач ка 11) За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и 
„Сл.лист ЦГ“ бр.17/07 и бр.80/08), Осни вач ка Скуп шти на ак ци о на ра, Ак ци о нар ског дру штва Пре нос – Под го ри ца, одр жа на 
27.03.2009.го ди не, до ни је ла је

С Т А Т У Т 
АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА ПРЕ НОС - ПОД ГО РИ ЦА
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4.3. Пот пи си ва ње
Члан 14.

(1) Дру штво пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра 
ди рек то ра, Из вр шни ди рек тор, овла шће ни за-
ступ ник, од но сно пу но моћ ник.

V   ИСТУ ПА ЊЕ И ОД ГО ВОР НОСТ 
      У ПРАВ НОМ ПРО МЕ ТУ

5.1. Прав ни про мет
Члан 15.

Дру штво је прав но ли це са пра ви ма, оба-(1) 
ве за ма и од го вор но сти ма утвр ђе ним за ко ном и 
овим Ста ту том.

Дру штво у окви ру дје лат но сти утвр ђе них (2) 
овим Ста ту том, исту па у прав ном про ме ту, за-
кљу чу је по сло ве и оба вља дру ге прав не рад-
ње.

5.2. Од го вор ност
Члан 16.

Дру штво је прав но ли це ко је је сво јом (1) 
имо ви ном и оба ве за ма пут пу но одво је но од 
ак ци о на ра.

Дру штво од го ва ра за сво је оба ве зе сво-(2) 
јом цје ло куп ном имо ви ном.

Од го вор ност ак ци о на ра Дру штва огра-(3) 
ни че на је до ви си не ври јед но сти ак ци ја ко је 
по сје ду је.

VI   ОСНОВ НИ КА ПИ ТАЛ 

6.1. Основ ни ка пи тал
Члан 17.

Основ ни ка пи тал Дру штва из но си (1) 
120.846.515, 42 еура-а.

6.2. Број, вр ста и ври јед ност ак ци ја
 

Члан 18.
 
(1) Основ ни ка пи тал Дру штва по ди је љен је на 
113.887.961 ак ци ја.

Све ак ци је Дру штва су обич не ак ци је са (2) 
пра вом гла са.

Но ми нал на ври јед ност јед не ак ци је из-(3) 
но си 1,0611 еура. 

VII   ПРО МЈЕ НА ОСНОВ НОГ 
         КА ПИ ТА ЛА

Члан 19.

Дру штво мо же по ве ћа ти, од но сно сма-(1) 
њи ти основ ни ка пи тал под усло ви ма и по по-
ступ ку утвр ђе ном за ко ном.

7.1.По ве ћа ње основ ног ка пи та ла
Члан 20.

Дру штво мо же по ве ћа ти основ ни ка пи-(1) 
тал до дат ним уло зи ма сво јих ак ци о на ра или 
дру гих ли ца ко ји ма из да је но ве ак ци је.

Основ ни ка пи тал мо же се по ве ћа ти из (2) 
сред ста ва ре зер ви и не рас по ре ђе не до би ти, 
уко ли ко то ни је у су прот но сти са на мје ном 
сред ста ва ре зер ви и ако Дру штво пре ма по-
след њем го ди шњем об ра чу ну не ма не по кри-
ве них гу би та ка.

Ак ци је из ста ва (1) овог чла на, ди је ле (3) 
се ли ци ма ко ја су би ла ак ци о на ри Дру штва на 
дан до но ше ња од лу ке Скуп шти не ак ци о на ра, 
про пор ци о нал но њи хо вом уче шћу у укуп ном 
бро ју ак ци ја Дру штва.

Од лу ку о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла (4) 
из ста ва (1) овог чла на до но си Скуп шти на ак-
ци о на ра ко јој при су ству ју ак ци о на ри ко ји по-
сје ду ју нај ма ње 2/3 укуп ног бро ја ак ци ја.

Од лу ком из ста ва (2) овог чла на утвр ђу је (5) 
се кла са и број ак ци ја ко је се из да ју.

Ако по сто ји не ко ли ко кла са ак ци ја, по-(6) 
себ не од лу ке о по ве ћа њу ка пи та ла до но си сва-
ка кла са ак ци о на ра.

Ка пи тал се сма тра уве ћа ним до ста вља-(7) 
њем из мје на ста ту та ЦРПС-а, на кон што се ак-
ци је упи шу и упла те.

Скуп шти на ак ци о на ра мо же од лу ком ко-(8) 
ја је до ни је та 2/3-ском ве ћи ном гла со ва при-
сут них или за сту па них ак ци о на ра, овла сти ти 
Од бор ди рек то ра да до не се од лу ку о еми си ји 
ак ци ја.

Из нос одо бре ног по ве ћа ња ка пи та ла (9) 
(овла шће ног ка пи та ла) из ста ва (8) овог чла-
на не мо же би ти ве ћи од 10 % ври јед но сти 
основ ног ка пи та ла, а рок ва же ња овла шће ња 
Од бо ра ди рек то ра не мо же би ти ду жи од пет 
го ди на, ра чу на ју ћи од да на до но ше ња од лу ке 
о одо бре њу.

10) Одо бре ње се мо же про ду жи ти, од лу ком 
Скуп шти не ак ци о на ра, ви ше пу та, за пе ри од 
ко ји не мо же би ти ду жи од пет го ди на по сва-
ком одо бре њу.

7.2. Пра во пре че ку по ви не ак ци ја
Члан 21.

Ка да се ка пи тал по ве ћа ва нов ча ним (1) 
уло зи ма, ак ци је мо ра ју би ти по ну ђе не по 
осно ву пра ва пре че ку по ви не по сто је ћим ак-
ци о на ри ма, при че му ак ци о на ри има ју пра во 
на ку по ви ну ак ци ја сра змјер но бро ју ак ци ја 
Дру штва ко је по сје ду ју.

Пра во пре че ку по ви не мо ра се ис ко ри-(2) 
сти ти у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња 
по ну де или од да на до ста вља ња оба вје ште ња 
ак ци о на ри ма, ра чу на ју ћи од да на ко ји је ка-
сни ји у вре ме ну.

Пра во из ста ва (1) овог чла на мо же се (3) 

из ми је ни ти или уки ну ти на пред лог Од бо ра 
ди рек то ра, од лу ком Скуп шти не ак ци о на ра уз 
са гла сност 2/3 ак ци о на ра на ко је се та од лу ка 
од но си.
 
 
7.3. Сма ње ње основ ног ка пи та ла 

Члан 22.

Основ ни ка пи тал мо же се сма њи ти, (1) 
на осно ву од лу ке Скуп шти на ак ци о на ра под 
усло вом да за њу гла са ју ак ци о на ри ко ји по-
сје ду ју нај ма ње 2/3 укуп ног бро ја ак ци ја.

Дру штво не мо же из вр ши ти сма ње ње (2) 
ка пи та ла уко ли ко не по ну ди до дат не га ран ци је 
за оба ве зе сва ком по вје ри о цу ко ји то зах ти је-
ва, а чи ја су по тра жи ва ња прав но ва ља на при је 
да на об ја вљи ва ња од лу ке.

Ка пи тал Дру штва мо же се сма њи ти, (3) 
по ни ште њем сра змјер ног бро ја ак ци ја, та ко да 
се сра змјер но ума њи број ак ци ја сва ком ак ци-
о на ру по је ди нач но или сма ње њем но ми нал не 
ври јед но сти ак ци ја.

Дру штво мо же, пот пу но или дје ли мич-(4) 
но, из вр ши ти ак ци о на ри ма по вра ћај њи хо вих 
уло га, у скла ду са од ред ба ма о сма ње њу ка пи-
та ла, при ли ком че га ће се по ни шти ти од го ва-
ра ју ћи број ак ци ја ак ци о на ра ко ји ма је вра ћен 
дио уло га или ци је ли улог.

7.4. Сти ца ње соп стве них ак ци ја
Члан 23.

Дру штво мо же ку по ва ти соп стве не ак-(1) 
ци је. 

Од лу ку о ку по ви ни соп стве них ак ци ја (2) 
до но си Скуп шти на ак ци о на ра.

Од лу ком из ста ва (2) овог чла на од ре-(3) 
ђу је се мак си ма лан број ак ци ја ко је се мо гу 
куп ити, мак си мал на ци је на ко ја се мо же пла-
ти ти за те ак ци је и рок за њи хо ву ку по ви ну, 
ко ји не мо же би ти ду жи од 12 мје се ци од да на 
до но ше ња од лу ке.

Из у зет но од ста ва (2) овог чла на, од-(4) 
лу ку о сти ца њу соп стве них ак ци ја до 10% 
ак ци јског ка пи та ла, мо же до ни је ти Од бор ди-
рек то ра Дру штва, ако је сти ца ње соп стве них 
ак ци ја нео п ход но ра ди за шти те од озбиљ не и 
не по сред не ште те по Дру штво, о че му Од бор 
ди рек то ра под но си де та љан из вје штај, Скуп-
шти ни ак ци о на ра на пр вој на ред ној сјед ни ци. 

Дру штво мо же сти ца ти соп стве не ак-(5) 
ци је у ври јед но сти ве ћој од 10% ак ци о нар ског 
ка пи та ла Дру штва, са мо ако су ак ци је сте че-
не:

1) из вр ша ва њем од лу ке о сма ње њу ка пи-
та ла; 

2) пре но сом имо ви не при ли ком ре струк-
ту ри ра ња; 

3) из вр ша ва њем за кон ских оба ве за или 
из вр ша ва њем суд ске од лу ке ко јом се на ла же 
от куп ак ци ја од ма њин ских ак ци о на ра у ци љу 
њи хо вог обе ште ће ња. 
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Соп стве не ак ци је Дру штво мо ра оту ђи-(6) 
ти у ро ку од 12 мје се ци од њи хо вог сти ца ња, у 
про тив ном ду жно је да их по ни шти у ро ку од 
три да на од да на ис те ка ро ка и да о то ме, у до-
дат ном ро ку од три да на, оба ви је сти Ко ми си ју 
за хар ти је од ври јед но сти и ЦДА. 

VIII    ЕМИ СИ ЈА ОБ ВЕ ЗНИ ЦА 

8.1. Об ве зни це
Члан 24.

Об ве зни ца Дру штва је хар ти ја од ври-(1) 
јед но сти ко ја да је пра во на фик сни при ход.

Од лу ку о из да ва њу об ве зни ца из ста ва (2) 
(1) овог чла на до но си Скуп шти на ак ци о на ра 
ве ћи ном гла со ва при сут них и за сту пље них ак-
ци о на ра.

Пра ва на ка ма ту и дру га пра ва вла сни-(3) 
ка об ве зни ца утвр ђу ју се Од лу ком из ста ва (2) 
овог чла на.

8.2. За мје њи ве об ве зни це
Члан 25.

За мје њи ва об ве зни ца је об ве зни ца ко ја (1) 
се мо же за ми је ни ти за ак ци је Дру штва.

Од лу ку о еми то ва њу за мје њи вих об ве-(2) 
зни ца до но си Скуп шти на ак ци о на ра ко јој при-
су ству ју ак ци о на ри ко ји по сје ду ју нај ма ње 2/3 
укуп ног бро ја ак ци ја.

Од лу ком из ста ва (2) овог чла на утвр ђу-(3) 
је се број ак ци ја ко је се до дје љу ју по осно ву 
за мје њи вих об ве зни ца.

По сто је ћи ак ци о на ри има ју пра во пре че (4) 
ку по ви не за мје њи вих об ве зни ца, сра змјер но 
бро ју ак ци ја Дру штва ко је по сје ду ју.

На ро ко ве за оства ри ва ња пра ва пре че (5) 
ку по ви не и огра ни че ња овог пра ва, при мје-
њу ју се од ред бе чла на 21., став (2) и (3) овог 
Ста ту та.

Од ред бе овог чла на при мје њу ју се и на (6) 
еми то ва ње дру гих хар ти ја од ври јед но сти ко је 
се за мје њу ју за ак ци је или да ју пра во сти ца ња 
ак ци ја.

IX    ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ АК ЦИ О НА РА

9.1. Ак ци о на ри
Члан 26.

Ак ци о нар је фи зич ко или прав но ли-(1) 
це, ко ји је вла сник нај ма ње јед не ак ци је Дру-
штва.

9.2. Имо вин ска пра ва ак ци о на ра 
Члан 27.

Ак ци о нар има пра во: (1) 

1) на ди ви ден ду, ка да Дру штво од лу чи да 
ис пла ти ди ви ден де;

2) на рас по ла га ње ак ци ја ма;
3) на бес плат не ак ци је у слу ча ју по ве ћа ња 

ка пи та ла из сред ста ва Дру штва;
4) при о ри тет ног сти ца ње ак ци ја но ве еми-

си је и за мје њи вих об ве зни ца;
5) на от куп ак ци ја од стра не Дру штва;
6) дру га имо вин ска пра ва у скла ду са за-

ко ном.

9.3. Не и мо вин ска пра ва ак ци о на ра 
Члан 28.

Ак ци о нар има пра во: (1) 

1) да при су ству ју Скуп шти ни ак ци о на ра 
Дру штва;

2) да гла са, уко ли ко за ко ном или овим Ста-
ту том ни је дру га чи је од ре ђе но;

3) на до ста вља ње ко пи је по след њег би-
лан са ста ња и би лан са успје ха Дру штва, ко пи-
је из вје шта ја Од бо ра ди рек то ра или из вје шта-
ја ре ви зо ра, на лич ни за хтјев ак ци о на ра;

4) уви да у пред ло ге од лу ка и ма тери ја ле 
ко је ће се раз ма тра ти на Скуп шти ни;

5) уви да у ко пи је фи нан сиј ских из вје шта ја 
Дру штва, укљу чу ју ћи из вје штај ре ви зо ра;

6) да уна при јед, пу тем пи сма или на са мој 
Скуп шти ни тра жи об ја шње ње и ин фор ма ци је 
од Од бо ра ди рек то ра у ве зи са ма те ри ја ли ма и 
пред ло же ним од лу ка ма;

7) на де ри ват ну ту жбу;
8) да за кљу чи спо ра зум о гла са њу са дру-

гим ак ци о на ри ма и
9) дру га не и мо вин ска пра ва у скла ду са 

за ко ном.

 
9.4. Пу но моћ је

Члан 29.

Ак ци о нар има пра во да опу но мо ћи дру-(1) 
го ли це да у ње го во име гла са или пред у зи ма 
дру ге рад ње на Скуп шти ни ак ци о на ра.

Пу но моћ ник ак ци о на ра не мо же би ти: (2) 
ре ви зор, члан Од бо ра ди рек то ра, Из вр шни ди-
рек тор и Се кре тар Дру штва. 

X    ОР ГА НИ, АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА 
       И РЕ ВИ ЗИ ЈА 

10. Ор га ни Дру штва
Члан 30.

Ор га ни Дру штва су:(1) 
 - Скуп шти на ак ци о на ра;
 - Од бор ди рек то ра;
 - Из вр шни ди рек тор и
 - Се кре тар Дру штва.

10.1. Скуп шти на ак ци о на ра
Члан 31.

Скуп шти на ак ци о на ра је нај ви ши ор ган (1) 
Дру штва.

Ис кљу чи во пра во Скуп шти не ак ци о на-(2) 
ра је да:

1) до не се Ста тут Дру штва и вр ши ње го ве 
из мје не и до пу не;

2) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Од бо ра ди-
рек то ра;

3) би ра и ра зр је ша ва не за ви сног ре ви зо ра 
Дру штва;

4) име ну је и раз р је ша ва ли кви да то ра Дру-
штва;

5) до но си од лу ке о рас по ла га њу имо ви ном 
Дру штва ве ли ке ври јед но сти чи ја је ври јед-
ност ве ћа од 10% књи го вод стве не ври јед но сти 
имо ви не Дру штва;

6) до но си од лу ке о рас по дје ли до би ти и 
по кри ћу гу би та ка;

7) до но си од лу ке о по ве ћа њу и сма ње њу 
основ ног ка пи та ла и за мје ни јед не кла се ак-
ци ја дру гом;

8) усва ја Го ди шњи фи нан сиј ски ис каз и 
Из вје штај о по сло ва њу Дру штва;

9) до но си од лу ке о ре струк ту ри ра њу Дру-
штва, ли кви да ци ји Дру штва или под но ше њу 
пред ло га за по кре та ње сте чај ног по ступ ка;

10) до но си од лу ку о осни ва њу но вих при-
вред них дру шта ва чи ји је осни вач ки улог ве ћи 
од 1 % основ ног ка пи та ла Дру штва;

11) одо бра ва про цје ну не нов ча них уло га;
12) од лу чу је о по ли ти ци на кна да и о на-

кна да ма за рад чла но ва Од бо ра ди рек то ра;
13) од лу чу је о огра ни ча ва њу или уки да њу 

при о ри тет ног пра ва ак ци о на ра да упи шу ак-
ци је или стек ну за мје њи ве об ве зни це ;

14) одо бра ва за кљу че ње уго во ра у ве зи са 
ку по ви ном имо ви не од осни ва ча или ве ћин-
ског ак ци о на ра Дру штва у свим слу ча је ви ма 
ка да ис пла та пре ла зи 1/10 ка пи та ла Дру штва;

15) од лу чу је о ин ве сти ци ја ма чи ја ври јед-
ност пре ла зи 1/10 ка пи та ла Дру штва;

16) до но си од лу ку о ку по ви ни соп стве них 
ак ци ја и из да ва њу об ве зни ца и за мје њи вих об-
ве зни ца;

17) на за хтјев Од бо ра ди рек то ра раз ма тра 
пи та ња из ње го ве над ле жно сти ко ја се од но се 
на по сло ва ње Дру штва;

18) до но си По слов ник о свом ра ду;
19) од лу чу је о дру гим пи та њи ма у скла ду 

са за ко ном и овим Ста ту том.

10.1.1. Ре дов на Скуп шти на
Члан 32.

Ре дов на Скуп шти на ак ци о на ра је скуп-(1) 
шти на ак ци о на ра, ко ја се одр жа ва је дан пут 
го ди шње, у ро ку од три мје се ца на кон за вр-
шет ка сва ке фи нан сиј ске го ди не.

10.1.2. Са зи ва ње ре дов не Скуп шти не
Члан 33.

Ре дов ну Скуп шти ну ак ци о на ра са зи ва (1) 
Од бор ди рек то ра Дру штва или ак ци о на ри ко ји 
по сје ду ју нај ма ње 5% ак ци ја Дру штва.

Ак ци о на ри из ста ва (1) овог чла на има-(2) 
ју пра во са зи ва ња Скуп шти ну ак ци о на ра, уко-
ли ко Од бор ди рек то ра не са зо ве Скуп шти ну у 
ро ку из чла на 32. овог Ста ту та.

У слу ча ју из ста ва (2) овог чла на, ак ци-(3) 
о на ри упу ћу ју Од бо ру ди рек то ра за хтјев за са-
зи ва ње сјед ни це са днев ним ре дом и пред ло-
гом од лу ка ко је Скуп шти на тре ба да до не се.

Скуп шти ну ак ци о на ра по на ло гу Од бо-(4) 
ра ди рек то ра, ор га ни зу је Се кре тар Дру штва.
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Члан 34.

Оба вје ште ње о са зи ва њу Скуп шти не (1) 
ак ци о на ра об ја вљу је се два пу та у нај ма ње јед-
ном штам па ном ме ди ју, ко ји се из да је у Цр ној 
Го ри, нај ка сни је 30 да на при је да на одр жа ва ње 
Скуп шти не.

Оба вје ште ње о са зи ва њу Скуп шти не (2) 
са др жи:

- мје сто одр жа ва ња Скуп шти не,
- да тум и ври је ме одр жа ва ња Скуп шти не,
- днев ни ред Скуп шти не са оба вје ште њем 

гдје ак ци о на ри мо гу из вр ши ти увид у ма те ри-
ја ле и пред ло ге од лу ка ко ји ће се раз ма тра ти 
на Скуп шти ни ак ци о на ра.

(3) Ма те ри ја ли са пред ло зи ма од лу ка из ла жу 
се на увид ак ци о на ри ма у сје ди шту Дру штва, 
од но сно у про сто ри ја ма Дру штва из ван сје ди-
шта, нај ма ње 20 да на при је одр жа ва ња Скуп-
шти не ак ци о на ра.

(4) Ко пи је фи нан сиј ских из вје шта ја, укљу чу-
ју ћи из вје штај ре ви зо ра, из ла жу се на увид ак-
ци о на ри ма у сје ди шту Др штва у то ку рад ног 
вре ме на, нај ма ње 30 да на при је одр жа ва ња 
Скуп шти не, као и на са мој Скуп шти ни ак ци-
о на ра.
 

Оба вје ште ње о са зи ва њу Скуп шти не (5) 
ак ци о на ра до ста вља се Ко ми си ји за хар ти је 
од ври јед но сти, нај ка сни је 30 да на при је да на 
одр жа ва ња Скуп шти не.

10.1.3. Днев ни ред
Члан 35.

(1) Днев ни ред Скуп шти не ак ци о на ра утвр ђу је 
Од бор ди рек то ра.
 

Ак ци о на ри ко ји по сје ду ју нај ма ње 5 % (2) 
ак ци о нар ског ка пи та ла, мо гу зах ти је ва ти од 
Од бо ра ди рек то ра про ши ре ње днев ног ре-
да Скуп шти не ак ци о на ра, нај ка сни је 15 да на 
при је да на одр жа ва ња Скуп шти не, с тим што 
уз за хтјев до ста вља ју и пред ло ге од лу ка уз 
пред ло же не тач ке днев ног ре да.

О из мје на ма днев ног ре да ак ци о на ри се (3) 
оба вје шта ју на исти на чин на ко ји се оба вје-
шта ва ју о одр жа ва њу Скуп шти не и то нај ка-
сни је 10 да на при је да на одр жа ва ња сјед ни це.
 

По нов на Скуп шти на се мо же одр жа ти (3) 
са мо по истом днев ном ре ду ко ји је био пред-
ви ђен за Скуп шти ну ко ја ни је одр жа на.

10.1.4. По сту па ње на Скуп шти ни ак ци о на ра
Члан 36.

Скуп шти ном ак ци о на ра пред сје да ва Из-(1) 
вр шни ди рек тор Дру штва, уко ли ко дру га чи је 
не од лу чи ве ћи на при сут них или за сту па них 
ак ци о на ра.

Се кре тар Дру штва је се кре тар сјед ни це (2) 
Скуп шти не ак ци о на ра.

У од су ству Се кре та ра Дру штва, Из вр шни (3) 
ди рек тор, од но сно пред сје да ва ју ћи Скуп шти не 

име ну ју дру го ли це за се кре та ра сјед ни це.

10.1.5. Ли ста при сут них ак ци о на ра
Члан 37.

При су ство ак ци о на ра или њи хо вих пу-(1) 
но моћ ни ка на Скуп шти ни, до ка зу је се пот пи-
си ва њем ли сте при сут них ак ци о на ра, уз прет-
ход ну иден ти фи ка ци ју пу тем лич них ис пра ва.

Ли ста из ста ва (1) овог чла на оба ве зно (2) 
са др жи број ак ци ја ко је по сје ду је сва ки ак ци о-
нар по је ди нач но.

Ли сту при сут них пот пи су ју пред сје да-(3) 
ва ју ћи Скуп шти не, Се кре тар Дру штва и нај-
ма ње је дан ак ци о нар ко га овла сти Скуп шти на 
ак ци о на ра.

10.1.6. З а п и с н и к 
Члан 38.

О то ку сјед ни це Скуп шти не во ди се за-(1) 
пи сник.

За пи сник пот пи су ју пред сје да ва ју ћи, (2) 
Се кре тар Дру штва и нај ма ње је дан ак ци о нар 
ко га овла сти Скуп шти на ак ци о на ра.

Уз за пи сник се при ла жу: ли ста при сут-(3) 
них ак ци о на ра, ко пи је пу но моћ ја и гла сач ки 
ли сти ћи ак ци о на ра ко ји су се из ја сни ли уна-
при јед или на Скуп шти ни ак ци о на ра.

За пи сник са Скуп шти не ак ци о на ра са чи-(4) 
ња ва се нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
одр жа ва ња сјед ни це.

10.1.7. Кво рум
Члан 39.

(1) Кво рум ре дов не Скуп шти не ак ци о на ра чи-
не ак ци о на ри ко ји по сје ду ју нај ма ње по ло ви-
ну од укуп ног бро ја ак ци ја са пра вом гла са, а 
ко ји су лич но при сут ни или за сту пље ни пу тем 
пу но моћ ни ка или гла сач ких ли сти ћа, осим у 
слу ча је ви ма за ко је се За ко ном и овим Ста ту-
том зах ти је ва дру ги кво рум.

Ако се на Скуп шти ни ак ци о на ра не по-(4) 
стиг не по тре бан кво рум, по но вље на и тре ћа 
Скуп шти на са зи ва ју се по по ступ ку и у ро ко-
ви ма утвр ђе ним За ко ном.

Ак ци о на ри ко ји по сје ду ју ак ци је са су-(5) 
спен до ва ним пра вом гла са, узи ма ју се у об зир 
при ли ком утвр ђи ва ња кво ру ма, али не и при-
ли ком до но ше ња од лу ка.

10.1.8. Од лу чи ва ње
Члан 40.

Гла са ње се вр ши по прин ци пу јед на ак-(1) 
ци ја – је дан глас. 

Гла са ње се вр ши из ја шња ва њем при сут-(2) 
них ак ци о на ра, од но сно њи хо вих пу но моћ ни-
ка усме но или пу тем гла сач ких ли сти ћа „за“ 
или „про тив“ пред ло га.

Гла са ње пу тем гла сач ких ли сти ћа вр ши (3) 
се по по ступ ку утвр ђе ном За ко ном.

Гла са ње пу тем гла сач ких ли сти ћа је оба-(4) 
ве зно ка да се би ра ју чла но ви Од бо ра ди рек то-
ра или ако то зах ти је ва ју ак ци о на ри или њи-
хо ви пу но моћ ни ци ко ји по сје ду ју нај ма ње 5% 
укуп ног бро ја ак ци ја Дру штва.

Скуп шти на ак ци о на ра до но си од лу ке (5) 
ве ћи ном гла со ва при сут них и за сту пље них 
ак ци о на ра пу тем пу но моћ ни ка или гла сач ких 
ли сти ћа, осим у слу ча је ви ма ка да се за до но-
ше ње од лу ке За ко ном и овим Ста ту том зах ти-
је ва дру га ве ћи на.

Уко ли ко је за до но ше ње од лу ке по треб-(6) 
на са гла сност ак ци о на ра ко ји по сје ду ју ак ци је 
од ре ђе не кла се, од лу ка се мо же до ни је ти од 
стра не тих ак ци о на ра, са мо ако сјед ни ци при-
су ству ју ак ци о на ри ко ји по сје ду ју ви ше од по-
ло ви не ак ци ја те кла се.
 

Пред сје да ва ју ћи Скуп шти не упо зна је при-(7) 
сут не ак ци о на ре са ре зул та ти ма гла са ња на са-
мој сјед ни ци по сва кој тач ки днев ног ре да. 
 

10.1.9. Спо ра зум ак ци о на ра о гла са њу
Члан 41.

  Ак ци о на ри Дру штва мо гу за кљу чи ти спо-(1)
ра зум о гла са њу са ци љем да се уна при јед до-
го во ре о гла са њу.

  Спо ра зум оба ве зу је са мо ак ци о на ре ко ји (2)
су га пот пи са ли.

  Спо ра зум о гла са њу мо же се за кљу чи ти за (3)
јед ну сјед ни цу Скуп шти не и по но вље ну сјед-
ни цу или за од ре ђе но ври је ме ко је не мо же би-
ти ду же од пет го ди на.

  Ак ци о на ри – пот пи сни ци спо ра зу ма из (4)
ста ва (1) овог чла на, лич но при су ству ју сјед-
ни ци Скуп шти не или име ну ју за јед нич ког пу-
но моћ ни ка .

   При мје рак спо ра зу ма о гла са њу се пре да је (5)
Дру штву ра ди еви ден ци је, од но сно упи су је у 
ре ги стар Дру штва.

10.1.10. Ван ред на Скуп шти на
Члан 42.

(1) Ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра је сва ка 
Скуп шти на осим ре дов не го ди шње Скуп шти-
не ак ци о на ра.

10.1.11. Са зива ње ван ред не Скуп шти не
Члан 43.

Ван ред ну Скуп шти ну ак ци о на ра са-(1) 
зи ва Од бор ди рек то ра или ак ци о на ри ко ји по-
сје ду ју нај ма ње 5% ак ци ја Дру штва.

У слу ча ју из ста ва (1) овог чла на, (2) 
ак ци о на ри упу ћу ју Од бо ру ди рек то ра пи са ни 
за хтјев за са зи ва ње сјед ни це са днев ним ре дом 
и пред ло гом од лу ка ко је Скуп шти на тре ба да 
до не се. 
 

Ван ред на скуп шти на ак ци о на ра са-(3) 
зи ва се у слу ча ју, ако Од бор ди рек то ра или ак-
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ци о на ри из ста ва (1) овог чла на пред ла жу:
1) про мје ну дје лат но сти Дру штва; 
2) про мје ну ак ци о нар ског ка пи та ла Дру штва; 
3) про мје ну ре ви зо ра при је ис те ка уго во-

ре ног ро ка;
4) про мје ну чла на Од бо ра ди рек то ра при је 

ис те ка ман да та; 
5) ако је по треб но раз мо три ти озбиљ не гу-

бит ке Дру штва;
6) ако је по треб но да ти одо бре ње Дру штву 

да ку пи соп стве не ак ци је;
7) да се одо бри ре ор га ни за ци ја, спа ја-

ње, до бро вољ на ли кви да ци ја или под но ше ње 
пред ло га за по кре та ње сте чај ног по ступ ка 
Дру штва;

8) ка да то зах ти је ва ре ви зор ко ји је под нио 
остав ку; 

9) ка да се број чла но ва Од бо ра ди рек то ра 
сма њио ис под про пи са ног ми ни му ма, од но сно 
ако је на стао па ран број чла но ва Од бо ра ди-
рек то ра због под но ше ња остав ке не ког чла на 
при је ис те ка ман да та;

10) ако Од бор ди рек то ра сма тра да од ре-
ђе но пи та ње тре ба раз мо три ти на ван ред ној 
Скуп шти ни.

Од бор ди рек то ра са зи ва ван ред ну (4) 
Скуп шти ну ка да не то имо ви на Дру штва из но-
си по ло ви ну или ма ње од ври јед но сти ак ци о-
нар ског ка пи та ла Дру штва, у ро ку од 14 да на 
од да на са зна ња за ту чи ње ни цу.

Ван ред ну Скуп шти ну ак ци о на ра по на-(5) 
ло гу Од бо ра ди рек то ра, ор га ни зу је Се кре тар 
Дру штва.

Члан 44.

Оба вје ште ње о са зи ва њу ван ред не (1) 
Скуп шти не об ја вљу је се у скла ду са од ре ба ма 
чла на 34. овог Ста ту та.

Ако се са зи ва по нов на ван ред на Скуп-(2) 
шти на, оба вје ште ње о са зи ва њу Скуп шти не 
об ја вљу је се нај ма ње 10 да на при је да на одр-
жа ва ња сјед ни це.

Скуп шти на се мо же са зва ти и без при-(3) 
др жа ва ња ро ко ва утвр ђе них За ко ном и овим 
Ста ту том, ако се с тим са гла се сви ак ци о на ри 
с пра вом гла са или њи хо ви пу но моћ ни ци.

Ак ци о на ри ма се мо ра омо гу ћи ти увид у (4) 
ма те ри ја ле и пред ло ге од лу ка ко је ће се раз ма-
тра ти на ван ред ној Скуп шти ни, нај ка сни је 20 
да на при је да на одр жа ва ња сјед ни це.

10.1.12. Днев ни ред ван ред не Скуп шти не
Члан 45. 

Днев ни ред ван ред не Скуп шти не утвр-(1) 
ђу је Од бор ди рек то ра, из у зев у слу ча је ви ма 
ка да При вред ни суд до не се од лу ку о са зи ва њу 
Скуп шти не.

Од ред бе чла на 35. овог Ста ту та при мје-(2) 
њу ју се и на днев ни ред ван ред не Скуп шти не.

10.1.13. По сту па ње на ван ред ној Скуп шти ни
Члан 46.

(1) Од ре бе чла на 36. овог Ста ту та при мје њу-

ју се и на по сту па ње на ван ред ној Скуп шти ни 
ак ци о на ра. 
 
10.1.14. Кво рум и од лу чи ва ње

Члан 47.

На кво рум и до но ше ње од лу ка ван ред не (1) 
Скуп шти не при мје њу ју се од ред бе чла но ва 39. 
и 40.ово га Ста ту та.

10.1.15. Ни штав ност од лу ка Скуп шти не 
ак ци о на ра

Члан 48.

При вред ни суд мо же по ни шти ти од лу ку (1) 
Скуп шти не ак ци о на ра на осно ву ту жбе ак ци-
о на ра, чла но ва Од бо ра ди рек то ра или Из вр-
шног ди рек то ра, ако:

1) пи та ње о ко је м је до ни је та од лу ка ни је 
би ло увр ште но у днев ни ред у скла ду са од-
ред ба ма за ко на и овог Ста ту та;

2) ак ти или од лу ке ко је се оба ве зно ре ги-
стру ју код Цен трал ног ре ги стра При вред ног 
су да ни је су ре ги стро ва ни у ро ку ко ји је утвр-
ђен за ко ном;

3) ни је су по што ва не од ред бе за ко на и ово га 
Ста ту та о са зи ва њу и одр жа ва њу Скуп шти не;

4) до ни је те од лу ке ни је су у са гла сно сти са 
за ко ном, овим Ста ту том и дру гим про пи си ма.

Про тив од лу ке Скуп шти не ак ци о на ра (2) 
мо же се под ни је ти ту жба При вред ном су ду у 
ро ку од 30 да на од да на ка да је ли це ко је под-
но си ту жбу са зна ло или је мо гло са зна ти за од-
лу ку, а нај ка сни је у ро ку од 6 мје се ци од да на 
до но ше ња од лу ке. 
 

10.2. Од бор ди рек то ра
Члан 49.

(1)   Од бор ди рек то ра је ор ган упра вља ња, ко-
ји во ди по сло ве Дру штва и вр ши над зор над 
те ку ћим по сло ва њем ко је се по вје ра ва Из вр-
шном ди рек то ру и чла но ви ма ме наџ мен та.

(2)   Од бор ди рек то ра је ко лек тив но ти је ло ко-
јим ру ко во ди пред сјед ник.

(3)   Од бор ди рек то ра има 5 (пет) чла но ва.

(4)   Члан Од бо ра ди рек то ра мо же за сно ва ти 
рад ни од нос у Дру штву.

10.2.1. Из бор чла но ва Од бо ра ди рек то ра
Члан 50.

Чла но ве Од бо ра ди рек то ра би ра Скуп-(1) 
шти на ак ци о на ра.

За чла на Од бо ра ди рек то ра мо же би ти (2) 
иза бра но са мо по слов но спо соб но ли це.

Члан Од бо ра ди рек то ра не мо же би ти:(3) 
 - ли це ко ме је суд ском од лу ком за бра ње-
но да бу де би ра но за чла на од бо ра ди рек то ра;
         - Из вр шни ди рек тор Дру штва;
         - ре ви зор Дру штва.

Члан 51.

Пра во на пред ла га ње кан ди да та за чла-(1) 

но ве Од бо ра ди рек то ра има ју ак ци о нар - ак ци-
о на ри ко ји ску па по сје ду ју нај ма ње 5 % ак ци о-
нар ског ка пи та ла.

Ак ци о на ри ко ји има ју пра во пред ла га-(2) 
ња, мо гу пред ло жи ти све чла но ве, или са мо 
по је ди не чла но ве Од бо ра ди рек то ра.

Ак ци о нар има пра во да све сво је гла со-(3) 
ве да јед ном кан ди да ту или да их рас по ре ди на 
ви ше кан ди да та.

Пред лог из ста ва (1) овог чла на мо-(4) 
ра би ти обра зло жен, та ко што ће се на ве сти 
основ ни лич ни по да ци о кан ди да ту и крат ка 
рад на би о гра фи ја.

Уз пред лог се до ста вља и пот пи са на (5) 
из ја ва о при хва та њу кан ди та ту ре.

При ли ком из бо ра чла но ва Од бо ра ди-(6) 
рек то ра, сва ка ак ци ја са пра вом гла са да је број 
гла со ва јед нак бро ју чла но ва Од бо ра ко ји се би-
ра ју. Кан ди да ти ко ји до би ју нај ве ћи број гла со-
ва, иза бра ни су за чла но ве Од бо ра ди рек то ра.

10.2.2. Ман дат чла но ва Од бо ра ди рек то ра
Члан 52.

Ман дат чла но ва Од бо ра ди рек то ра ис ти-(1) 
че на пр вој ре дов ној го ди шњој сјед ни ци Скуп-
шти не ак ци о на ра.

Ли це ко је је би ло члан Од бо ра ди рек-(2) 
то ра мо же би ти по но во би ра но. Број ман да та 
чла на Од бо ра ди рек то ра ни је огра ни чен.

Члан Од бо ра ди рек то ра мо же под ни је ти (3) 
остав ку при је ис те ка ман да та, о че му оба вје-
шта ва Од бор пи са ним пу тем, нај ка сни је 14 
да на уна при јед.

У слу ча ју из ста ва (3) овог чла на или пре-(4) 
стан ка функ ци је чла на Од бо ра ди рек то ра на 
дру ги на чин, би ра се но ви Од бор ди рек то ра.

Од бор ди рек то ра оба вља сво ју функ ци ју (5) 
до из бо ра но вог Од бо ра.

10.2.3. Овла шће ња Од бо ра ди рек то ра
Члан 53.

Од бор ди рек то ра:(1) 
1) упра вља и во ди по сло ве Дру штва;
2) вр ши над зор над те ку ћим по сло ва њем 

Дру штва;
3) за сту па и пред ста вља Дру штво;
4) са зи ва ре дов ну и ван ред ну Скуп шти ну 

ак ци о на ра;
5) при пре ма пред ло ге од лу ка за Скуп шти-

ну ак ци о на ра и из вр ша ва ње не од лу ке;
6) утвр ђу је по слов ну по ли ти ку Дру штва;
7) утвр ђу је и усва ја би знис план Дру штва 

и да је смјер ни це за ње го во из вр ше ње;
8) утвр ђу је уну тра шњу ор га ни за ци ју и си-

сте ма ти за ци ју Дру штва;
9) при пре ма пред лог стра те ги је раз во ја 

Дру штва;
10) усва ја пе ри о дич ни и утвр ђу је пред лог 

го ди шњег фи нан сиј ског из вје шта је Дру штва;
11) усва ја пе ри о дич ни и го ди шњи из вје штај 
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о спро во ђе њу по слов не по ли ти ке Дру штва;
12) пред ла же рас по дје лу до би ти и на чин 

по кри ћа гу би та ка;
13) до но си оп шта ак та Дру штва из сво је 

над ле жно сти;
14) би ра пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра;
15) од лу чу је о бро ју чла но ва Од бо ра ди-

рек то ра ко ји су на про фе си о нал ном ра ду у 
Дру штву;

16) име ну је и ра зр је ша ва Из вр шног ди рек-
то ра и Се кре та ра Дру штва;

17) утвр ђу је струк ту ру ме наџ мен та и ад-
ми ни стра ци је Дру штва; 

18) пред ла же ре ви зо ра Дру штва; 
19) од лу чу је о по слов ној са рад њи са дру-

гим Дру штви ма;
20) до но си ин ве сти ци о не од лу ке до ви си-

не 1/10 основ ног ка пи та ла Дру штва;
21) до но си од лу ке о рас по ла га њу имо ви-

ном Дру штва ко је ни је су у над ле жно сти Скуп-
шти не ак ци о на ра;

22) од лу чу је о кре дит ном за ду же њу и одо-
бра ва њу де по зи та до 1/10 основ ног ка пи та ла 
Дру штва;

23) одо бра ва за кљу че ње уго во ра као и уго-
во ра о ку по ви ни имо ви не од осни ва ча или ве-
ћин ског ак ци о на ра, ко ји ни је су у над ле жно сти 
Скуп шти не ак ци о на ра; 

24) име ну је рад на ти је ла Од бо ра ди рек то-
ра;

до но си По слов ник о свом ра ду;
25) од лу чу је и о дру гим пи та њи ма утвр ђе-

ним за ко ном и овим Ста ту том. 

 Оба ве зе Од бо ра ди рек то ра1.1.4. 
Члан 54.

Чла но ви Од бо ра ди рек то ра има ју оба-(1) 
ве зу да се при ли ком упра вља ња Дру штвом, 
до но ше њу од лу ка и оба вља њу дру гих по сло-
ва у окви ру сво јих овла шће ња, при др жа ва ју 
на че ла са вје сно сти и да по сту па ју са па жњом 
до брог при вред ни ка.

Оба ве зе чла но ва Од бо ра ди рек то ра, (2) 
на ро чи то су да:

1) по сту па ју са вје сно и ра де у ко рист 
Дру штва;

2) по сту па ју са ду жном па жњом уз при-
мје ну пра ви ла стру ке при ли ком 

од лу чи ва ња;
3) обез би је де при мје ну од го ва ра ју ћих 

мје ра ра ди кон тро ле по сло ва ња и пре у зи ма ња 
оба ве за од стра не Дру штва;

4) уче ству ју у раз ма тра њу сва ког пи та ња 
о ко јем Од бор од лу чу је;

5) ко ри сте сво ја овла шће ња са мо у ко рист 
Дру штва у скла ду са за ко ном;

6) при ја ве Скуп шти ни ак ци о на ра сва ку 
ко рист или при ви ле ги ју ко ју има ју у Дру штву, 
по ред на кна де за свој рад.

Члан Од бо ра ди рек то ра не од го ва ра (3) 
Дру штву за гре шке при ли ком до но ше ња уоби-
ча је них по слов них од лу ка, уко ли ко је по сту-
пао са па жњом до брог при вред ни ка и по што-
вао пра ви ла стру ке.

Ако се пра ва ак ци о на ра, утвр ђе на за-(4) 
ко ном и овим Ста ту том, оства ру ју у суд ском 
по ступ ку, чла но ви Од бо ра ди рек то ра за јед-
нич ки ће на док на ди ти тро шко ве по ступ ка и 
ште ту ко ју су пре тр пје ли ак ци о на ри због не-

по што ва ња њи хо вих пра ва.

Члан Од бо ра ди рек то ра не ће од го-(5) 
ва ра ти за ште ту, ако је сво ју не са гла сност са 
од лу ком по осно ву ко је је ак ци о нар пре тр пио 
ште ту унио у за пи сник, као и члан ко ји ни је 
при су ство вао сјед ни ци, а сво је не сла га ње са 
од лу ком је из ра зио пи сме ним пу тем, од мах 
на кон са зна ња о до не се ној од лу ци.

Члан Од бо ра ди рек то ра не ма пра во (6) 
гла са, ка да Од бор од лу чу је о пи та њу ње го ве 
ма те ри јал не од го вор но сти или ње го вог ра да у 
Дру штву.

Чла но ви Од бо ра ди рек то ра по пра-(7) 
ви лу при су ству ју Скуп шти ни ак ци о на ра и 
ду жни су да од го во ре на по ста вље на пи та ња 
ак ци о на ра у ве зи са ма те ри ја ли ма и пред ло же-
ним од лу ка ма.

Од бор ди рек то ра не сми је огра ни ча-(8) 
ва ти овла шће ња ре ви зо ра, ни ти на би ло ко ји 
на чин ути ца ти на ње гов рад.

Чла но ви Од бо ра ди рек то ра су ду жни (9) 
да чу ва ју по слов не тај не Дру штва.

10.2.5. Пред сјед ник
Члан 55.

Чла но ви Од бо ра ди рек то ра из ме ђу се бе (1) 
би ра ју пред сјед ни ка.

Пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра ову (2) 
функ ци ју оба вља про фе си о нал но.

Пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра: (3) 
1) са зи ва сјед ни це Од бо ра ди рек то ра и 

пре сје да ва им,
2) пра ти из вр ша ва ње од лу ка Од бо ра ди-

рек то ра,
3) оба вља по сло ве ко ји се од но се на из ра-

ду, про јек то ва ње и про мо ци ју про гра ма и стра-
те ги је раз во ја,

4) ко ор ди ни ра и оства ру је по слов ну са рад-
њу са до ма ћим и стра ним парт не ри ма и ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма;

5) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са за ко-
ном и овим Ста ту том.

10.2.6. Сјед ни це – кво рум и од лу чи ва ње
Члан 56.

Од бор ди рек то ра ра ди на сјед ни ца ма.(1) 

Сјед ни цу Од бо ра ди рек то ра за ка зу је (2) 
пред сјед ник Од бо ра.

Сјед ни цу Од бо ра ди рек то ра мо же за ка-(3) 
за ти и члан Од бо ра, уко ли ко се са тим са гла си 
ви ше од ½ чла но ва Од бо ра.

Сјед ни ца од бо ра ди рек то ра мо же се одр-(4) 
жа ти ако јој при су ству је ви ше од ½ укуп ног 
бро ја чла но ва.

Од бор ди рек то ра до но си од лу ке ако нај ма-(5) 
ње по ло ви на при сут них чла но ва гла са за њих. 

Чла но ви од бо ра ди рек то ра има ју јед на ко (6) 

пра во гла са. У слу ча ју јед на ке по дје ле гла со ва, 
глас пред сјед ни ка Од бо ра је од лу чу ју ћи.

Из у зет но од ста ва (1) овог чла на , Од бор (7) 
ди рек то ра мо же у слу ча је ви ма ко ји зах ти је ва ју 
хит но од лу чи ва ње, до но си ти од лу ке, за кључ-
ке и дру га ак та ван сјед ни ца, из ја шња ва њем 
чла но ва пу тем фак са или елек трон ске по ште, 
ако се то ме не про ти ви ни је дан члан Од бо ра 
ди рек то ра.

Од бор ди рек то ра на пр вој на ред ној сјед-(8) 
ни ци по твр ђу је од лу ке, за кључ ке и дру га ак та 
из ста ва (7) овог чла на.

Из вр шни ди рек тор Дру штва при су ству је (9) 
свим сјед ни ца ма Од бо ра ди рек то ра, уко ли ко 
Од бор не од лу чи дру га чи је.

О то ку сјед ни це Од бо ра ди ре ко ра во ди (10) 
се за пи сник.

10.2.7. На кна да за рад 
Члан 57.

Члан Од бо ра ди рек то ра има пра во на на-(1) 
кна ду за рад у Од бо ру.

Од лу ку о на кна ди из ста ва (1) овог чла на (2) 
до но си Скуп шти на ак ци о на ра.

Ако члан Од бо ра ди ре кто ра за кљу чи (3) 
уго вор са Дру штвом о на кна ди за рад или је у 
рад ном од но су у Дру штву, све бит не од ред бе 
уго во ра при ка зу ју се у го ди шњем фи нан сиј-
ском из вје шта ју Дру штва.

10.3. Из вр шни ди рек тор
Члан 58

(1) Из вр шни ди рек тор је ор ган Др штва, ко јем 
Од бор ди рек то ра по вје ра ва ру ко во ђе ње Дру-
штвом.
 

10.3.1. Над ле жно сти Из вр шног ди рек то ра
Члан 59.

Из вр шни ди рек тор:(1) 
1) ру ко во ди Дру штвом и ор га ни зу је по сло-

ва ње Дру штва;
2) из вр ша ва на ло ге и спро во ди од лу ке Од-

бо ра ди рек то ра;
3) ста ра се о за ко ни то сти ра да Дру штва;
4) за сту па и пред ста вља Дру штво;
5) пред ла же би знис план Дру штва;
6) упра вља имо ви ном Дру штва;
7) пред ла же по слов ну по ли ти ку Дру штва;
8) при пре ма и пред ла же про гра ме ра да и 

раз во ја Дру штва;
9) пред ла же уну тра шњу ор га ни за ци ју 

Дру штва и си сте ма ти за ци ју рад них мје ста;
10) под но си из вје штај о по сло ва њу Дру-

штва;
11)  за кљу чу је уго во ре у име Дру штва;
12) отва ра ра чу не Дру штва;
13) пред ла же оп шта ак та Дру штва;
14)  до но си оп шта ак та Дру штва у окви ру 

сво јих овла шће ња;
15) под но си за хтје ве за из да ва ње ли цен ци 

и одо бра ва ње ре гу ла тор ног при хо да и дру ге 
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за хтје ве;
16) до но си упут ства и из да је на ло ге за по-

сле ни ма у Дру штву;
17) од лу чу је о за сни ва њу и пре стан ку рад-

ног од но са у Дру штву и вр ши рас по ре ђи ва ње 
за по сле них; 

18) од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но-
сти за по сле них;

19) до но си од лу ке о рас по ре ду и пре ра-
спо ре ду рад ног вре ме на;

20) одо бра ва слу жбе на пу то ва ња за по сле-
них у зе мљи и ино стран ству;

21) оба вља и дру ге по сло ве ко ји су нео-
п ход ни за до бро бит Дру штва, утвр ђе не за ко-
ном, овим Ста ту том, уго во ром и од лу ка ма Од-
бо ра ди рек то ра.

Из вр шни ди рек тор мо же од ре ђе не по-(2) 
сло ве из сво је над ле жно сти пре ни је ти на дру-
ге за по сле не у Дру штву.

10.3.2. Оба ве зе Из вр шног ди рек то ра
Члан 60.

(1) Из вр шни ди рек тор има оба ве зу да се при-
ли ком ру ко во ђе ња Дру штвом, до но ше њу од-
лу ка и оба вља њу дру гих по сло ва у окви ру сво-
јих овла шће ња при др жа ва на че ла са вје сно сти, 
да по сту па са па жњом до брог при вред ни ка у 
ра зум ном увје ре њу да дје лу је у нај бо љем ин-
те ре су Дру штва.
 
 
10.3.3. Име но ва ње Из вр шног ди рек то ра

Члан 61.

Из вр шног ди рек то ра име ну је и ра зр је-(1) 
ша ва Од бор ди рек то ра.

Из вр шни ди рек тор Дру штва се име ну је (2) 
на пе ри од од 4 го ди не уз мо гућ ност по нов ног 
име но ва ња.

За из вр шног ди рек то ра мо же би ти име-(3) 
но ва но ли це, ко је по ред оп штих усло ва утвр-
ђе них за ко ном, ис пу ња ва и сље де ће по себ не 
усло ве:

1) да има VII сте пен струч не спре ме (Тех-
нич ки, Еко ном ски или Прав ни фа кул тет);

2) да не по сто је за кон ске смет ње за ње го во 
име но ва ње;

3) да има рад но ис ку ство од нај ма ње 5 
(пет) го ди не у стру ци и 

4) да по сје ду је по треб на зна ња и ис ку ства 
за оба вља ње по сло ва из вр шног ди рек то ра.

Од бор ди рек то ра са Из вр шним ди рек-(4) 
то ром за кљу чу је по се бан уго вор, ко јим се 
утвр ђу ју пра ва и од го вор но сти из вр шног ди-
рек то ра, као и усло ви за ра зр је ше ње при је ис-
те ка ман да та.

10.4. Се кре тар Дру штва

10.4.1. Над ле жност Се кре та ра Дру штва
Члан 62.

Се кре тар Дру штва:(1) 
1) ор га ни зу је сјед ни це Скуп шти ну ак ци о-

на ра и Од бо ра ди рек то ра;
2) пред ла же ад ми ни стра ци ју Од бо ра ди-

рек то ра;
3) ор га ни зу је еви ден ци ју и до ку мен та ци ју 

Дру штва;
4)  ста ра се о ажу ри ра њу ли сте при сут них 

ак ци о на ра, из ра ди за пи сни ка, од лу ка и дру ге 
до ку мен та ци је са сјед ни ца Скуп шти не, Од бо-
ра ди рек то ра и рад них ти је ла Од бо ра ди рек-
то ра,

5) до ста вља Цен трал ном Ре ги стру При-
вред ног су да до ку мен та и по дат ке за го ди шњу 
ре ги стра ци ју Дру штва;

6) до ста вља Цен трал ном Ре ги стру При-
вред ног су да, у ро ку од се дам да на од да на 
усва ја ња:

а) из мје не и до пу не Ста ту та, од но сно пре-
чи шће ни и цје ло ви ти текст Ста ту та;

б) из мје не дру гих до ку ме на та и по да та ка 
ко ји се ре ги стру ју;

7) пра ти об ја вљи ва ње ре ги стро ва них до-
ку ме на та и по да та ка Дру штва и во ди ра чу на 
о њи хо вој ускла ђе но сти са тек сто ви ма до ста-
вље ним за ре ги стра ци ју и у слу ча ју не са гла-
сно сти пред у зи ма од го ва ра ју ће мје ре;

8) обез бје ђу је до ступ ност оп штих ака та, 
од лу ка и фи нан сиј ских из вје шта ја на увид ак-
ци о на ри ма, ор га ни ма Дру штва, Ре ви зо ру, као 
и овла шће ним др жав ним ор га ни ма, у скла ду 
са за ко ном, овим Ста ту том и од лу ка ма ор га на 
Дру штва;

9) оба вља пре пи ску са ак ци о на ри ма и од-
го ва ра на њи хо ва пи сме но по ста вље на пи та-
ња,

10) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са за ко-
ном и овим Ста ту том.

 
10.4.2. Име но ва ње

Члан 63.

Се кре та ра Дру штва име ну је Од бор ди-(1) 
рек то ра.

Се кре тар Дру штва име ну је се на пе ри од (2) 
од че ти ри го ди не уз мо гућ ност по нов ног име-
но ва ња.

За се кре та ра Дру штва мо же би ти име-(3) 
но ва но ли це, ко је по ред оп штих усло ва утвр-
ђе них за ко ном, ис пу ња ва и сље де ће по себ не 
усло ве:

1) да има VII сте пен струч не спре ме (Прав-
ни фа кул тет),

2) да има 3 го ди не рад ног ис ку ства у стру-
ци,

3) да по сје ду је по треб на зна ња и ис ку ства 
за оба вља ње по сло ва се кре та ра Дру штва.

Од бор ди рек то ра са Се кре та ром Дру-(4) 
штва за кљу чу је по се бан уго вор о пра ви ма, 
оба ве за ма и од го вор но сти ма , као и усло ви ма 
за ра зр је ше ње при је ис те ка ман да та.

XИ РЕ ВИ ЗОР ДРУ ШТВА

11.1. Из бор ре ви зо ра
Члан 64.

Ре ви зо ра Дру штва би ра Скуп шти на ак-(1) 
ци о на ра на пред лог Од бо ра ди рек то ра, на пе-
ри од од го ди ну да на. 

Пра во пред ла га ња кан ди да та за ре ви зо-(2) 
ра има ју и ак ци о на ри ко ји по сје ду ју нај ма ње 
5% ак ци о нар ског ка пи та ла Дру штва.

Од лу ку о из бо ру ре ви зо ра, Скуп шти на (3) 
до но си ве ћи ном гла со ва при сут них ак ци о на-
ра. 

Од бор ди рек то ра са ре ви зо ром за кљу чу-(4) 
је уго вор ко јим се уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и 
оба ве зе и усло ви за пре ста нак функ ци је ре ви-
зо ра при је ис те ка ро ка утвр ђе ног уго во ром. 

Функ ци ја ре ви зо ра мо же пре ста ти при је (5) 
ис те ка уго во ре ног ро ка:

- од лу ком Скуп шти не ак ци о на ра о рас ки-
ду уго во ра због не до стат ка ком пен тент но сти, 
по вре де по слов не тај не, при стра сно сти пре ма 
ве ћин ском ак ци о на ру и дру гих раз ло га у скла-
ду са за ко ном и по себ ним уго во ром,

- рас ки дом уго во ра о стра не ре ви зо ра.

11.2. Овла шће ња и оба ве зе
Члан 65.

Ре ви зор је ду жан да:(1) 
1) из вр ши ре ви зи ју Го ди шњег фи нан сиј-

ског из вје шта ја о по сло ва њу Дру штва, са па-
жњом, по шту ју ћи прин ци пе са вје сно сти и не-
за ви сно сти у скла ду са свјет ским ра чу но вод-
стве ним стан дар ди ма,

2) са чи ни и под не се из вје штај о ре ви зи ји 
Скуп шти ни ак ци о на ра,

3) да чу ва као про фе си о нал ну тај ну све 
оно што је са знао при вр ше њу ре ви зи је,

4) да се не ми је ша у упра вља ње Дру штва.

Ре ви зор има пра во уви да у све по слов не (2) 
књи ге Дру штва у уго во ре но ври је ме и пра во да 
зах ти је ва од чла но ва Од бо ра ди рек то ра и ме-
наџ мен та Дру штва све по дат ке о ко ји ма има ју 
са зна ња или их мо гу при ба ви ти, а ко ји су по-
треб ни да се са чи ни из вје штај о ре ви зи ји.

Ре ви зор има пра во да при су ству је го-(3) 
ди шњој Скуп шти ни ак ци о на ра и да да је об-
ја шње ња и од го во ре на по ста вље на пи та ња у 
ве зи са под не се ним из вје шта јем. 

Ре ви зор од го ва ра због зло у по тре бе свог (4) 
по ло жа ја и овла шће ња, по себ но ако на мјер но 
или не па жњом до при не се пре вар ној ак тив но-
сти ме на џе ра или про тив но за ко ну об ја ви или 
от кри је нео вла шће ним ли ци ма по слов не тај не 
Дру штва или на дру ги на чин до при не се на-
стан ку ште те за Дру штво и мо же би ти ту жен 
за на кна ду ште те за јед но са чла но ви ма Од бо ра 
ди рек то ра и Из вр шним ди рек то ром.

XII   ФИ НАН СИ ЈЕ И РАС ПО ДЈЕ ЛА 
         ДО БИ ТИ

12.1. Фи нан сиј ска го ди на
Члан 66.

Фи нан сиј ска го ди на је ка лен дар ска го-(1) 
ди на.

Дру штво оба ве зно са чи ња ва Го ди шњи (2) 
из вје штај о фи нан сиј ском по сло ва њу за прет-
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ход ну го ди ну, у ро ку утвр ђе ним за ко ном.

12.2. Ра по дје ла до би ти
Члан 67.

Из нос до би ти на ми је њен за рас по дје лу (1) 
ак ци о на ри ма не мо же пре ла зи ти из нос до би ти 
оства рен на кра ју по след ње фи нан сиј ске го ди-
не, уве ћан за пре ни је ту до бит из прет ход не го-
ди не и рас по ло жи ви из нос ре зер ви, ума њен за 
гу бит ке ко ји су пре ни је ти из прет ход не го ди не 
и за из но се од ре ђе не за ре зер ве у скла ду са за-
ко ном и овим Ста ту том.

Дру штво не мо же вр ши ти рас по дје лу (2) 
до би ти ак ци о на ри ма, ка да на по след њи дан 
по след ње фи нан сиј ске го ди не не то имо ви на 
Дру штва пре ма Го ди шњим фи нан сиј ском из-
вје шта ју из но си, или би на кон ис пла те до би-
ти из но си ла ма ње од ври јед но сти ка пи та ла 
Дру штва за јед но са ре зер ва ма, ко је се не мо гу 
рас по ре ђи ва ти, осим ка да је до ни је та од лу ка о 
по вра ћа ју уло же ног ка пи та ла.

Ак цио на ри ће из вр ши ти по вра ћај при-(3) 
мље не до би ти, ако Дру штво до ка же да су ак-
ци о на ри зна ли или су мо гли зна ти да је ис пла-
та до би ти из вр ше на су прот но од ред ба ма ста ва 
(2) овог чла на.

12.3. Ди ви ден да
Члан 68.

Ди ви ден да је ис пла та ди је ла до би ти (1) 
Дру штва ње го вим ак ци о на ри ма.

Од лу ку о ис пла ти ди ви ден ди до но си (2) 
Скуп шти на ак ци о на ра на пред лог Од бо ра ди-
рек то ра.

Ди ви ден де се мо гу ис пла ћи ва ти је ди но (3) 
из аку му ли ра не не то до би ти.

Ди ви ден да се по пра ви ли ис пла ћу је у (4) 
нов цу, али се мо же ис пла ти ти у об ли ку ак ци ја 
Дру штва или дру гих хар ти ја од ври јед но сти, о 
че му од лу ку до но си Скуп шти на ак ци о на ра.

XIII    РЕ ЗЕР ВЕ И ФОН ДО ВИ

Члан 69.

Дру штво фор ми ра ре зер ве и фон до ве (1) 
у скла ду са за ко ном и по тре ба ма по сло ва ња 
Дру штва.

Скуп шти на ак ци о на ра од лу чу је о обра-(2) 
зо ва њу ре зер ви и фон до ва, ко ји ни је су оба ве-
зни по за ко ну.

XIV  СТА ТУ СНЕ ПРО МЈЕ НЕ ДРУ ШТВА

Члан 70.

Дру штво се мо же ре струк ту ри ра ти:(1) 
- спа ја њем,
- по дје лом на два или ви ше дру шта ва,
- одва ја њем уз осни ва ње јед ног или ви ше 

дру шта ва;
- про мје ном ор га ни за ци о ног об ли ка.

Од у ку о ре струк ту рир њу из ста ва (1) (2) 
овог чла на до но си Скуп шти на ак ци о на ра, 2/3 
ве ћи ном гла со ва при сут них и за сту па них ак-
ци о на ра пре ко пу но моћ ни ка и за сту пље них 
пу тем гла сач ких ли сти ћа. 

XV    ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 71.

За шти та жи вот не сре ди не уре ђу је се (1) 
по себ ним ак том ко ји до но си Од бор ди рек то ра 
Дру штва.

XVI    ЈАВ НОСТ РА ДА

Члан 72.
 

Рад Дру штва је ја ван.(1) 

На чин оства ри ва ња јав но сти ра да Дру-(2) 
штва уре ђу је се по себ ним ак том, ко ји до но си 
Од бор ди рек то ра.

Ак ци о на ри и за по сле ни у Дру штву (3) 
има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни у ве зи са 
по сло ва њем и ра дом Дру штва.
 

Дру штво ин тер ним Ко дек сом обез бје-(4) 
ђу је по вјер љи вост ко мер ци јал но осје тљи вих 
ин фор ма ци ја.
 

XVII    ПО СЛОВ НА ТАЈ НА

Члан 73.

По слов ном тај ном сма тра ју се ис пра ве, (1) 
по да ци и ин фор ма ци је чи је би са оп шта ва ње 
нео вла шће ним ли ци ма, би ло про тив но ин те-
ре си ма Дру штва.

Ак ци о на ри, чла но ви ор га на Дру штва, (2) 
за по сле ни, као и ли ца из ван Дру штва, оба ве-
зни су да чу ва ју ис пра ве и по дат ке ко ји се сма-
тра ју по слов ном тај ном Дру штва.

Од бо р ди рек то ра, по себ ним ак том про-(3) 
пи су је ко ја се до ку мен та и по да ци сма тра ју по-
слов ном тај ном и на ко ји на чин се обез бје ђу је 
чу ва ње по слов не тај не .

XVIII    ОП ШТА АК ТА ДРУ ШТВА

 18.1. Ста тут

Члан 74.

Ста тут је основ ни оп шти акт Дру штва, (1) 
ко јим се уре ђу је упра вља ње Дру штвом.

Дру га оп шта ак та Дру штва мо ра ју би ти (2) 
у са гла сно сти са Ста ту том Дру штва.

Члан 75.

Пред лог за из мје не и до пу не Ста ту та (1) 
мо гу под ни је ти Од бор ди рек то ра или ак ци о-
на ри ко ји по сје ду ју нај ма ње 5 % укуп ног бро ја 

ак ци ја Дру штва.
Ако су пред лог из мјен и до пу на Ста ту-(2) 

та под ни је ли ак ци о на ри, пред лог се прет ход но 
до ста вља Од бо ру ди рек то ра, ка ко би Од бор 
дао сво је ми шље ње о да том пред ло гу.

18.2. Оп шта ак та Дру штва
 

Члан 76.

Од бор ди рек то ра до но си оп шта ак та (1) 
Дру штва ко ји ма се уре ђу је:

1) уну тра шња ор га ни за ци ја,
2) си сте ма ти за ци ја рад них мје ста,
3) фи нан сиј ско и ра чу но вод стве но по сло ва ње,
4) рад пре но сног си сте ма,
5) за шти та на ра ду и за шти та жи вот не сре ди не,
6) рје ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них,
7) про на ла за штво из рад ног од но са,
8) обу ка, пре ква ли фи ка ци ја и до шко ло ва-

ва ње за по сле них,
9) јав ност ра да и оба вје шта ва ња за по сле них,
10) по слов на тај на.

(2) Од бор ди рек то ра до но си, пред ла же до но-
ше ње иили да ва ње са гла сно сти на дру га оп-
шта ак та, уко ли ко та оба ве за про из и ла зи из 
за ко на или ако оци је ни да по је ди не обла сти 
тре ба уре ди ти оп штим ак том.

 (3) Оп шта ак та Дру штва из ста ва (1) овог чла-
на до но си Од бор Ди рек то ра на сво ју ини ци ја-
ти ву или на пред лог Из вр шног ди рек то ра.

 18.3. Сту па ње на сна гу

Члан 77.

Оп шта ак та Дру штва сту па ју на сна гу у (1) 
ро ку од 8 (осам) да на од да на об ја вљи ва ња на 
огла сној та бли Дру штва.

Из у зет но, од ста ва (1), овог чла на, ако (2) 
то зах ти је ва ју оправ да ни раз ло зи, при ли ком 
до но ше ња оп штег ак та, мо же се од ре ди ти да 
сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња, од но сно 
да ном до но ше ња.

XIX    ПРЕ ЛА ЗНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 78.

Оп шта и дру га ак та Елек тро при вре де (1) 
Цр не Го ре АД - Ник шић, при мје њи ва ће се до 
до но ше ња ака та Дру штва, а нај ду же 6 мје се ци 
од да на сту па ња на сна гу овог Ста ту та.

Члан 79.

Овај Ста тут сту па на сна гу да ном до но-(1) 
ше ња, а при мје њи ва ће се од да на ре ги стра ци је 
Ак ци о нар ског дру штва Пре нос – Под го ри ца 
код При вред ног су да у Под го ри ци.
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