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НО ВА РЕ АЛ НОСТНО ВА РЕ АЛ НОСТ
У ком па ни ји ка ква је Елек-

тро при вре да ни ка да не не-
до ста је те ма ко је по свом зна ча ју 
и до ме ти ма за слу жу ју да бу ду ис-
так ну те на овом мје сту у Ли сту 
као оби љеж је од ре ђе ног пе ри о да. 

Ово га пу та би то, с пра вом, 
мо гли би ти про из вод ни ре зул та-
ти ХЕ Пе ру ћи це и ХЕ Пи ве ко је од 
по чет ка го ди не би ље же све са ме 
ре кор де, по ка зу ју ћи та ко ви сок 
сте пен по гон ске спрем но сти, до-
бро ура ђе не ре мон те, до бро одр-
жа ва ње, али и струч ност и ан га-
жо ва ност за по сле них у одр жа ва-
њу, као и на свим дру гим ни во и ма.

Ипак, сма тра мо да ово га пу-
та тре ба апо стро фи ра ти је дан 
са свим друк чи ји са др жај из сфе-
ре укуп ног жи во та и ра да Елек-
тро при вре де, ко ји, по ми шље њу 
свих, пред ста вља но во по гла вље 
у жи во ту ЕПЦГ.

Ри јеч је о пре у зи ма њу тзв. ме-
на џер ског упра вља ња Електро-
привредом од стра не љу ди ко је 
по ста вља ита ли јан ска фир ма 
А2А - наш стра те шки парт нер 
и, по бро ју ак ци ја, дру ги вла-
сник Елек тро при вре де, што је, 
такорећи, наша нова реалност.

Тим чи ном 1. март 2010. го ди-
не, ка да су у ЕПЦГ на мје сто из-
вр шног ди рек то ра и ње го вог по-
моћ ни ка до шли Ита ли ја ни – го-
спо да Ен ри ко Ма лер ба и Ма си мо 
Са ла, по ста је сво је вр сни исто-
риј ски да тум и то у го ди ни ју би-
ле ја: сто го ди шњи це елек три ке у 
Цр ној Го ри и пе де се то го ди ши це 
ра да ХЕ Пе ру ћи ца - на ше нај ста-
ри је ве ли ке елел ктра не.  

По зна то је да је ова круп на 

про мје на оства ре на у скла ду са 
ку по про дај ним уго во ром из ме-
ђу Вла де Цр не Го ре и ком па ни је 
А2А, као и да ће А2А, од но сно 
но во по ста вље ни из вр шни ди-
рек тор, име но ва ти ком пле тан 
ме на џер ски тим ко ји тре ба да 
у Елек тро при вре ду - ина че и до 
са да успје шну фир му - осим но-
вих зна ња и тех но ло ги ја, ка ко 
на ја вљу ју, уне се но ви по слов ни 
дух, дру га чи ју по слов ну кли му и 
дру га чи ја ис ку ства, ка ко би ова 
зна чај на при вред на гра на ишла 
бр же на при јед. 

У том сми слу су и оче ки ва ња 
за по сле них, али и њи хо ва спрем-
ност за ис пу ња ва ње рад них за да-
та ка и пу ну ко о пе ра тив ност са 
но вим ру ко вод ством, што су и до 
са да по ка зи ва ли, на рав но, уз за-
вид ну струч ност и ода ност фир-
ми ко ја се во ли. Уоста лом, да ни је 
та ко, зар би - да се вра ти мо на 
по че так тек ста - на ша нај ста-
ри ја елек тра на мо гла по сти ћи 
вр хун ске про из вод не ре зул та те 
и ре кор де ка кве упра во по сти же 
на кон пу них пе де сет го ди на ра да.

                         Ж. Ћетковић

У В О Д Н И К
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Ш е ста ре дов на сјед ни ца Од бо ра ди рек то-
ра ЕПЦГ, под предсједавањем Срђана 

Ковачевића и уз присуство свих чланова овог  
органа из А2А, одр жа на 12. фе бру а ра 2010. го ди-
не у Под го ри ци, има ла је ве о ма оби ман днев ни 
ред и то о ве о ма круп ним пи та њи ма ко ја уве ли ко 
могу утицати на  по сло ва ње Ком па ни је, не са мо у 
овој го ди ни, не го и у на ред ном пе ри о ду.

На и ме, раз ма тран је пред лог Уго во ра о 
осни ва њу при вред ног дру штва „Зе та енер џи“ 
д.о.о, за тим питање снаб ди је ва ња Ком би на-
та алу ми ни ју ма ел. енер ги јом у скло пу че га су 
разматрани: Оквир ни ду го роч ни про то кол за пе-
ри о д од 1. ја ну а ра 2009. до 31. де цем бра 2012. 

го ди не и пред лог Уго во ра за ову го ди ну,чији ће 
потписници поред ЕПЦГ и КАП-а бити и др-
жа ва Цр на Го ра. У скло пу пи та ња од но са са 
Руд ни ком угља – Пље вља раз ма тра ни су пре д-
лог Уго во ра о про да ји угља за пе ри од 1. ја ну ар 
2010. - 31. де цем бар 2013. го ди не и пред лог Уго-
во ра о про да ји ди је ла имо ви не РУП-а Елек тро-
при вре ди Цр не Го ре. 

На днев ном ре ду ове сјед ни це био је и 
предлог Спо ра зума о по рав на њу из ме ђу ЕПЦГ и 
Елек тро при вре де Ср би је, за тим пред лог Од лу ке 
о пре тва ра њу де по зи та ЕПЦГ у суб ор ди ни са ни 
дуг Пр вој бан ци ЦГ - Под го ри ца, пред лог од-

лу ке о до но ше њу оквир ног пла на јав не на бав-
ке Ком па ни је, из мје не и до пу не Пра вил ни ка о 
си сте ма ти за ци ји рад них мје ста, про мје на из вр-
шног ди рек то ра ЕПЦГ, уво ђе ње глав ног фи нан-
сиј ског ди рек то ра у ор га ни за ци о ну струк ту ру 
Дру штва, и Из мје не ме наџ мен та ЕПЦГ у окви-
ру че га је из вр ше на до пу на Од лу ке о струк ту ри 
и са ста ву ме наџ мен та и име но ва ње но вих чла-
но ва ме наџ мен та Елек тро при вре де. 

При је раз ма тра ња пи та ња из утвр ђе ног 
днев ног ре да Од бор ди рек то ра је, у скла ду са 
По слов ни ком о ра ду овог ор га на,  по твр дио од-
лу ку о по мо ћи за са на ци ју по сље ди ца од по пла-
ва у по је ди ним оп шти на ма Цр не Го ре, у укуп-

ном из но су од 100.000 еура, ко ју је овај ор ган 
до нио ван сјед нич но 14. ја ну а ра 2010. го ди не.

"Зета-енерџи" - 
нови енергетски субјекат

П о во дом пред ло га Уго во ра о осни ва њу 
При вред ног дру штва „Зе та енер џи“ д.о.о, 

Од бор је на кон увод ног из ла га ња ди рек то ра 
Сек то ра за раз вој и ин же ње ринг ЕПЦГ Ср ђа-
на Ву ја ди но ви ћа и ве о ма раз ви је не рас пра ве у 
ко јој су уче ство ва ла сва три чла на овог ор га на 
из А2А – Ђу ли ја но Зу ко ли, Ре на то Ра ва не ли 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ
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и Ма у ро Ми љо, а ко јој је по се бан до при нос 
дао пред сјед ник Од бо ра Срђан Ковачевић, 
до не се на је од лу ка да ЕПЦГ и нор ве шка ком-
па ни ја NTE при сту па ју фор ми ра њу за јед-
нич ке ком па ни је под на зи вом „Зе та енер џи 
д.о.о. - Да ни лов град“ и при хва та њу уго во ра 
о осни ва њу тог при вред ног дру штва, чи ја 
ће дје лат ност би ти про из вод ња елек трич не 
енер ги је из об но вљи вих из во ра.

Пре ма тој од лу ци ЕПЦГ ће као свој 
осни вач ки улог у „Зе та енер џи“ д.о.о. уни-
је ти објек те ма лих хи дро е лек тра на „Гла-
ва Зе те“ и „Слап Зе те“, чи ја је ври јед ност 
8.239.759 €, што пред ста вља 51 од сто удје-
ла у вла сни штву тог пред у зе ћа, док ће НТЕ 
као свој осни вач ки улог упла ти ти 7.916.631 
€, што је 49 од сто удје ла. Од то га 2 ми ли о на 
еура ће бити уплаћено на кон пот пи си ва ња 
уго во ра о осни ва њу Ком па ни је, а пре о ста ли 
из нос у три ра те. на сва ких пет мје се ци од 
пр ве упла те.

Произлази, да кле, да је уку пан осни вач ки 
ка пи тал ком па ни је „Зе та енер џи“  16.156.390 
€. У од лу ци се ка же и то да ће пред став ни ци 
ЕПЦГ у Од бо ру ди рек то ра „Зе та енер џи“, у 
по ступ ку из ра де уго во ра о ку по про да ји ел. 
енер ги је и ре гу ли са ња ко ри шће ња енер ги је 
вје тра и зе ле них сер ти фи ка та у Цр ној Го ри, 
обез би је ди ти за шти ту ин те ре са Елек тро-
при вре де Цр не Го ре и стра те шког парт не ра 
А2А, као и то да од лу ка сту па на сна гу да-
ном до но ше ња.

Снабдијевање КАП-а

Р аз ма тра ње Оквир ног ду го роч ног про-
то ко ла о снаб ди је ва њу ел. енер ги јом 

КАП-а за пе ри од 2009 – 2012. го ди на је ре-
зул ти ра ло јед но гла сним до но ше њем Од лу-
ке о одо бра ва њу овог ак та ко ји за кљу чу ју 
ЕПЦГ, КАП и др жа ва Цр на Го ра.

У од лу ци је наведено да ће се Про то кол 
сма тра ти рас ки ну тим и да ће Елек тро при-
вре да Цр не Го ре при сту пи ти ис кљу че њу 
овог ди рект ног по тро ша ча са елек тро е нер-
гет ске мре же уко ли ко од стра не Ком би на та 
алу ми ни ју ма то ком 2012. го ди не до ђе до ка-
шње ња у пла ћа њу фак ту ра за ис по ру че ну ел. 
енер ги ју. 

Ве за но са овим пи та њем, од мах по том је 
до не се на и од лу ка о одо бра ва њу Уго во ра из-
ме ђу ЕПЦГ, КАП-а и др жа ве Цр не Го ре о ку-
по про да ји ел. енер ги је за 2010. го ди ну. Овај 
уго вор, ина че, са др жи све нео п ход не еле-
мен те и де та ље, а осно ву му чи ни прет ход но 
одо бре ни оквир ни ду го роч ни про то кол. 

Односи са РУП-ом

У слиједило је до ношење од лу ке о одо-
бра ва њу пред ло га Уго во ра о куповини 

угља за пе ри од 2010 - 2013. го ди на, ко ји је 
са Руд ни ком угља АД Пље вља за кљу чен 31. 
де цем бра 2009. го ди не. Поводом ове од лу ке 
Од бор је посебним за кљу чком за ду жио ме-
наџ мент Дру штва да при пре ми анекс из чла-
на 4. Уго во ра о про да ји угља и до ста ви га 
Од бо ру на одо бре ње

Одбор је закључио да се убу ду ће у свим 
пред ло зи ма уго во ра угра ди од ред ба ко јом ће 
се де фи ни са ти сту па ње на сна гу од но сних 
ака та на кон одо бре ња овог органа.

Поводом на цр та Уго во ра о про да ји ди је-
ла имо ви не Руд ни ка угља у Пље вљи ма Елек-
тор при вре ди Цр не Го ре Од бор је усво јио за-
кљу чак о за ду же њу ме наџ мен та Дру штва да 
за на ред ну сјед ни цу овог ор га на при пре ми 
ко на чан пред лог овог ак та уз прет ход ну ре-
а ли за ци ју свих оба ве за из за кључ ка од 17. 
но вем бра 2009. го ди не, као и раз ја шње ње 
укло пље но сти де по ни је на ло ка ци ји „Шу-
ма ни 1“ у Про стор ни и Ур ба ни стич ки план 
оп шти не Пље вља, те ис пу ње ност дру гих 
усло ва за ре а ли за ци ју овог објек та и по тре бу 
ЕПЦГ за град њом но ве де по ни је у за ви сно-
сти од ре а ли за ци је дру гих ин ве сти ци о них 
про је ка та на том простору.

Поравнање са ЕПС-ом
 

С војом одлуком, Од бор је, овом при ли-
ком, одо брио и Спо ра зум о по рав на њу 

ЕПЦГ и ЕПС-а по пи та њу не га тив них ефе-

ка та ра да ХЕ Пи ва у 2007. го ди ни. 
Ри јеч је о из но су од 5,3 ми ли о на € ко ји 

је на стао усљед ма ње про из вод ње ХЕ Пи ва 
у од но су на про из вод њу пред ви ђе ну Уго во-
ром о оства ри ва њу ме ђу соб них ис по ру ка 
ел. енер ги је у тој го ди ни, а ко ји ће би ти ис-
пла ћен у дви је ра те, што за Елек тро при вре-
ду Цр не Го ре, како је речено, не ће пред ста-
вља ти оп те ре ће ње, будући да је про из вод ња 
ХЕ Пи ва у јануару ове године би ла знат но 
ве ћа не го што је би ла пла ни ра на, па ће се 
поравнање извршити, практично, без икакве 
уплате новчаних средстава.

Помоћ Првој банци

С ље де ћа од лу ка Од бо ра ди рек то ра се 
од но сила на пре тва ра ње де по зи та од 

10 ми ли о на еура са ра чу на ЕПЦГ код Пр ве 
бан ке - Под го ри ца у суб ор ди ни са ни дуг те 
бан ке, а у скла ду са Од лу ком о аде кват но сти 
ка пи та ла ба на ка на пе ри од од 61 мје сец уз 
го ди шњу ка мат ну сто пу од 10 од сто, с тим 
што ће ЕПЦГ и Пр ва бан ка у са рад њи са екс-
пер ти ма А2А у ко на чан текст уго во ра о суб-

Стратешка питања и 
низ актуелних одлука
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Са сједнице Одбора директора

Е лек тро при вре да Цр не Го ре опре-
ди је ли ла је 100 хи ља да еура јед но-

крат не по мо ћи за са на ци ју ште та ко је 
су про у зро ко ва ле ја ну ар ске по пла ве у 
неколико цр но гор ских оп шти на . 

Од бор ди рек то ра ЕПЦГ од лу чио је да 
ста нов ни ке угро же ног под руч ја на те ри-
то ри ји Под го ри це по мог не са 40 хи ља да 
еура. Жи те љи ма Це ти ња опре ди је ље но 

је 30 хи ља да, док су одо бре на сред ства 
у из но су од по 15 хи ља да еура упла ће на 
оп шти на ма Ул цињ и Ник шић. 

У скла ду са по слов ни ком о ра ду 
Од бо ра ди рек то ра, од лу ка је до не се на 
ван сјед нично 14. ја ну а ра ове го ди не, а 
ве ри фи ко ва на је на на ред ној сјед ни ци 
овог ор га на, 12.фе бру а ра 2010. го ди не.

М.В.

ЗА ПОПЛАВЉЕНА ПОДРУЧЈА 

 тро при вре да Цр не Го ре опре-
е ли ла је 100 хи ља да еура јед но-
помоћи за санацију штета које

је 30 хи ља да, док су одо бре на сред ства
у из но су од по 15 хи ља да еура упла ће на
општинама Улцињ и Никшић

Донација ЕПЦГ 
100 хи ља да еура
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ор ди ни са ном ду гу угра ди ти при мјед бе на-
шег стра те шког парт не ра - ком па ни је А2А.

План јавних набавки
 

У з до но ше ње Од лу ке о усва ја њу оквир-
ног пла на јав не на бав ке ЕПЦГ за 2010. 

го ди ну Од бор ди рек то ра је до нио и по себ ни 
за кљу чак ко јим је за ду жио ме наџ мент Дру-
штва да за на ред ну сјед ни цу при пре ми пред-
лог про це ду ре функ ци о ни са ња јав них на бав-
ки ко ја ће се при мје њи ва ти на кон усва ја ња 

од стра не овог ор га на, уко ли ко но ви за кон о 
енер ге ти ци Елек тро при вре ду Цр не Го ре, као 
ак ци о нар ско дру штво, не ослободи оба ве зе 
при мје не За ко на о јав ним на бав ка ма.

Измјене систематизације
 

П  ре длог из мје на и до пу на Пра вил ни ка о си сте-
ма ти за ци ји рад них мје ста ЕПЦГ образложен 

је по тре бом пре у зи ма ња ме на џер ског упра вља ња 
Елек тро при вре дом од стра не А2А, од но сно ра зр је-
ше њем и име но ва њем извршног директора. 

Због тога, до не се не из мје не и до пу не 
Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них мје-
ста пред ви ђа ју уво ђе ње но вих рад них мје-
ста: по моћ ни ка из вр шног ди рек то ра за ор га-
ни за ци о не и тех нич ке по сло ве и по моћ ни ка 
из вр шног ди рек то ра за кор по ра тив не и еко-
ном ске послове и ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о не тех но ло ги је, ко је је Од бор усво јио и 
ко је сту па ју на сна гу да ном до но ше ња. 

Разрјешење и именовања

Н а кон то га усли је ди ло је до но ше ње од-
лу ке о раз ре ше њу до са да шњег из вр-

шног ди рек то ра, што је Ре на то Ра ва не ли, у 
име пред ла га ча, по ја снио да се у кон крет ном 
слу ча ју не ра ди о оцје ни успје шно сти ра да 
до са да шњег ди рек то ра, већ са мо о ре а ли за-
ци ји ку по про дај ног уго во ра ЕПЦГ, за кљу че-
ног са Вла дом Цр не Го ре, у ди је лу ме на џер-
ског упра вља ња Ком па ни јом. 

Тим по во дом, пред сјед ник Од бо ра ди-
рек то ра Ср ђан Ко ва че вић се у име овог ор-
га на за хва лио до са да шњем ди рек то ру Ран-
ку Во ји но ви ћу на успје шном оба вља њу 
по сло ва из вр шног ди рек то ра, по стиг ну тим 

ре зул та ти ма ра да и по сло ва ња Дру штва у 
том пе ри о ду, те до број са рад њи са Од бо ром, 
на кон че га је и Во ји но вић уз вра тио такође 
захвалношћу и сарадњом..

Ре на то Ра ва не ли је за тим под нио и 
пред лог Ком па ни је А2А о име но ва њу но вог 
из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ, што је Од бор јед-
но гла сно при хва тио и до нио од лу ку да се за 
из вр шног ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не 
Го ре име ну је Ен ри ко Ма лер ба на ман дат ни 
пе ри од од че ти ри го ди не, с тим што од лу ка 
сту па на сна гу 1. мар та 2010. го ди не. 

На кон до не се не од лу ке го спо дин Ен ри-
ко Ма лер ба је пред ста вио овом ор га ну сво ју 
лич ну и про фе си о нал ну би о гра фи ју.

Допуна састава менаџмента

С ље де ћи пред лог А2А се од но сио на 
уво ђе ње и нор ми ра ње рад ног мје ста 

глав ног фи нан сиј ског ди рек то ра у ор га ни за-
ци о ну струк ту ру Елек тор при вре де Цр не Го-
ре, с тим што ће те по сло ве до та да оба вља ти 
но во и ме но ва ни по моћ ник из вр шног ди рек-
то ра за кор по ра тив не и еко ном ска пи та ња и 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је. 

Овом приликом је од лу че но да се до са-

да шњи из вр шни ди рек тор Ран ко Во ји но вић 
име ну је за по моћ ни ка из вр шног ди рек то ра за 
ор га ни за ци о не и тех нич ке по сло ве, а Ма си мо 
Са ла из А2А за по моћ ни ка из вр шног ди рек-
то ра за  кор по ра тив не и еко ном ске по сло ве и 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је.

До не се на је за тим од лу ка о до пу ни од-
лу ке о утвр ђи ва њу струк ту ре и са ста ва ме-
наџ мен та ЕПЦГ у чи ји су са став ушли, по-
ред три по моћ ни ка из вр шног ди рек то ра за 
ор га ни за ци о не и тех нич ке по сло ве, за прав-
не по сло ве и за кор по ра тив не и еко ном ске 
по сло ве и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је и ди рек тор Сек то ра за одр жа ва-
ње, ди рек тор Сек то ра за раз вој и ди рек тор 
Сек то ра за мје ре ње из ФЦ Ди стри бу ци ја, те 
ди рек то ри Елек тро ди стри бу ци је Ник шић и 
Елек тро ди стри бу ци је Бу два.

Награде Перућици и Пиви

Н а кра ју сјед ни це, пред сјед ник Од бо ра 
ди рек то ра Ср ђан Ко ва че вић је упо знао 

чла но ве овог ор га на са до брим про из вод ним 
ре зул та ти ма на ших ХЕ, од но сно са оства ре-
ном ре корд ном ја ну ар ском про из вод њом у 
ХЕ Пе ру ћи ца од 210,5 ми ли о на kWh и та ко ђе 
ре корд ном ја ну ар ском про из вод њом ХЕ Пи-
ва од 183,695 ми ли о на kWh, због че га се ФЦ 
Про из вод ња и обра ти ла Од бо ру за хтје вом за 
сти му ли са ње за по сле них у ове дви је елек тра-
не, што је Од бор јед но гла сно при хва тио и, 
у скла ду са Ко лек тив ним уго во ром одо брио 
сти му ли са ње за по сле них у ХЕ Пе ру ћи ца и 
ХЕ Пи ва ко ји су до при ни је ли ре корд ним про-
из вод ним ре зул та ти ма. Због то га ће, пре ма 
за кључ ку Од бо ра, фонд сред ста ва за за ра де 
у ХЕ Пе ру ћи ца и ХЕ Пи ва за мје сец ја ну ар 
2010. го ди не би ће по ве ћан за по 5 од сто.

*

У пе ри о ду из ме ђу из ла ска два ли ста 
Елек тро при вре да одр жа на је јед на 

ван ред на сјед ни ца Од бо ра ди рек то ра, и то 
на са мом кре ју про шле го ди не - 30. де цем-
бра. Ова сјед ни ца је има ла са мо јед ну тач ку 
днев ног ре да: Ана ли за Ре гу ла тор не аген ци је 
за енер ге ти ку о утвр ђи ва њу та бе ла са ци је-
на ма за ел. енер ги ју ко је ће се при мје њи ва ти 
од 1. ја ну а ра 2010. го ди не. 

У рас пра ви о овом ма те ри ја лу ука за но је 
на по гре шно по ла зи ште Ре гу ла тор не аген-
ци је за енер ге ти ку у пред мет ној од лу ци на 
ште ту ЕПЦГ, али и ком па ни је А2А као стра-
те шког парт не ра, од но сно штет не по сље ди-
це при мје не овог ак та на рад и по сло ва ње 
ЕПЦГ, функ ци о ни са ње елек тро е нер гет ског 
си сте ма и при ва ти за ци о не про це се у Цр ној 
Го ри. По себ но је ана ли зи ра но пи та ње фор-
мал но-прав них рад њи ко је ЕПЦГ мо же и 
тре ба да пре ду зме у по ступ ку пре и спи ти ва-
ња те од лу ке у ци љу за шти те ком па ниј ских 
и јав них ин те ре са у по гле ду функ ци о ни са ња 
елек тро е нер гет ског си сте ма у 2010. го ди ни. 

При хва та ју ћи ана ли зу Од бор ди рек то ра 
је до нио од ре ђе не кон ста та ци је и за кључ ке.

На и ме, кон ста то ва но је да је РА у по ступ-
ку утвр ђи ва ња одо бре ног при хо да, ци је на и 
на кна да за 2010. го ди ну по шла ис кљу чи во од 
па ра ме та ра ко ји су ка рак те ри са ли ра д ЕПЦГ 

НАЧИН ОБРАЧУНА ЦИЈЕНЕ  
ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ КАПУ

О квир ним про то ко лом де фи ни сан је на чин из ра чу на ва ња ци је не и ко ли чи на 
ел. енер ги је ко је ће се ис по ру чи ва ти КАП-у у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2009. до 

31.12.2012. го ди не у скла ду са Уго во ром о по рав на њу. Стра не су са гла сне да укуп на 
ко ли чи на ис по ру че не ел. енер ги је за 2009. го ди ну из но си 965.700,925 MWh и да је 
укуп на ци је на за ту енер ги ју из ра чу на та пре ма фор му ли да тој у чла ну 4. тач ка 1 овог 
про то ко ла и из но си 20.871.794,99 еура без ПДВ-а. Из нос од 10,163 ми ли о на еура ко ји 
пред ста вља ду го ва ње КАП-а за пр ву по ло ви ну 2009. го ди не би ће ре гу ли сан у скла ду 
са усво је ним ро ко ви ма Уго во ра о ре про гра му. 

Пре ма овом про то ко лу пред ви ђе но је да ће КАП мо ћи да на ба вља i до дат не ко ли-
чи не ел. енер ги је од ЕПЦГ и то по тр жи шним ци је на ма. 

Ко ли чи не енер ги је за ис по ру ку ће се де фи ни са ти го ди шњим уго во ри ма, а по суб-
вен ци о ни ра ној ци је ни у 2010. го ди ни ЕПЦГ ће ис по ру чи ти 1300 GWh, у 2011. 1500 
GWh и у 2012. 1800 GWh. и то по ци је ни од 24,39 USD/MWh пре ра чу на то у еуре по 
сред њем кур су Европ ске цен трал не бан ке, с тим што ће се ци је на од 20,44 еура за 
MWh при мје њи ва ти у слу ча ју да ре зул тат про ра чу на бу де ма њи од тог из но са. На ову 
ци је ну се вр ши ко рек ци ја у слу ча ју по зи тив ног од сту па ња ци је не алу ми ни ју ма од ре-
пе ра 1700 USD за то ну и то та ко што ће фак тор уве ћа ња из но си ти 0,015 ка да је ци је-
на алу ми ни ју ма на лон дон ској бер зи ме та ла из ме ђу 1700 и 1999 USD за то ну., док је  
фактор уве ћа ња 0,018 за ци је ну алу ми ни ју ма из ме ђу 2000 и 2499 до ла ра, за тим 0,023 
за ра спон ци је не алу ми ни ју ма из ме ђу 2500 и 2999 USD и 0,025 ка да је LME јед на ка или 
ве ћа од 3000 до ла ра. 

Др жа ва Цр на Го ра ће Елек тро при вре ди Цр не Го ре пла ћа ти раз ли ку из ме ђу ци је не ел. 
енер ги је из ра чу на те по на ве де ном мо де лу и  фор му ли о ко рек ци ји ци је на и ци је не ел. енер-
ги је од ре ђе не од стра не Ре гу ла тор не аген ци је ко ја је са да око 40 еура по MWh. 

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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у 2009. го ди ни ка да је због по вољ не елек тро-
е нер гет ске си ту а ци је знат но сма њен увоз ел. 
енер ги је, што је не при хва тљи во, јер да је ана-
ли зи ран уку пан ре гу ла тив ни пе ри од, по ка за-
ло би се да су одо бре ни тро шко ви уво за би ли 

на ни воу оства ре них, те да се по том осно ву 
не мо же вр ши ти не га тив на ко рек ци ја ци је не 
ел. енер ги је за на ред ни пе ри од. 

Та ко ђе је кон ста то ва но да ће, уко ли ко 
оста не на сна зи та ква од лу ка РА у 2010. го-
ди ни, под прет по став ком оства ре ња по тро-
шње као у 2009. го ди ни, при ход ЕПЦГ би ти 
ума њен за око 43 ми ли о на еура, као и да ће 
ЕПЦГ у 2010. го ди ни не до ста ја ти знат на го-
то вин ска фи нан сиј ска сред ства за основ не 

по тре бе ра да и по сло ва ња, те ку ће одр жа ва-
ње, ин ве сти ци је и дру ге по слов не оба ве зе; 
да ће ЕПЦГ у 2010. го ди ни умје сто пла ни-
ра ног про фи та по ново оства ри ти не га ти ван 
по слов ни ре зул тат; да ће би ти озбиљ но до-

ве де но у пи та ње успје шно функ ци о ни са ње 
елек тро е нер гет ског си сте ма и на бав ка не до-
ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је из уво за, те 
да се, од стра не ЕПЦГ и стра те шког парт-
не ра, не ће мо ћи оства ри ти ин ди ка то ри из 
ку по про дај ног уго во ра за кљу че ног из ме ђу 
Вла де и ком па ни је А2А, а што ће има ти мо-
гу ће штет не по сље ди це и на уку пан про цес 
при ва ти за ци је у Цр ној Го ри. 

Са укуп ном си ту а ци јом у ве зи са при-

мје ном од лу ке РА, као и пред мет ном ана-
ли зом и овим за кључ ци ма упо зна ће се 
Вла да Цр не Го ре и Ми ни стар ство еко но-
ми је, а за утвр ђи ва ње та бе ла са ци је на ма 
за ел. енер ги ју за 2010. го ди ну фор ми ран 

је рад ни тим од пред став ни ка Од бо ра ди-
рек то ра, ме наџ мен та и ком па ни је А2А, 
док ће Сек тор за прав не по сло ве Ди рек-
ци је Дру штва са прав ним са вјет ни ци ма 
Ком па ни је А2А при пре ми ти управ ну ту-
жбу ра ди по ни шта ва ња од лу ке о ци је на-
ма ко ју је до ни је ла Ре гу ла тор на аген ци ја 
23.,де цем бра 2009. го ди не, за кљу че но је 
на тој сјед ни ци.

Ж.Ћ. 

О д лу ка о фор ми ра њу привредног друштва »Зета Енерџи« је 
ре зул тат успје шне са рад ње нор ве шке Елек тро при вре де NTE 

и ЕПЦГ и ис ка за не са гла сно сти дви је ком па ни је на са стан ку одр жа-
ном 11. сеп тем бра 2008. го ди не у Под го ри ци о фор ми ра њу за јед-
нич ке „Joint Venture“ ком па ни је чи ји би циљ био раз вој об но вљи-
вих из во ра енер ги је у Цр ној Го ри.  

По што је ЕПЦГ 
вла сник 7 ма лих хи-
дро е лек тра на ко је су 
из гра ђе не при је ви-
ше од 50 го ди на и ко-
је у том пе ри о ду ни-
је су ре кон стру и са не, 
док оста ле обла сти 
ко ри шће ња об но-
вљи вих из во ра ел. 
енер ги је ни је су за-
сту пље ни, а NTE ор-
га ни зу је про из вод њу 
у сво јим ХЕ на ве о ма 
ви со ком тех нич ком и 
ор га ни за ци о ном ни-
воу, али и пра ти трен-
до ве раз во ја оста лих 
об но вљи вих из во ра 
енер ги је, на ро чи то 
у обла сти ко ри шће-
ња енер ги је вје тра, у 
че му је је дан од во де ћих опе ра те ра у сво јој зе мљи - уоче не су 
мо гућ но сти и усло ви да дви је ком па ни је фор ми ра ју JV, а ре зул-
тат је, да кле, фор ми ра ње »Зета енерџи« од ка пи та ла ЕПЦГ у ви ду 
дви је ма ле ХЕ: Гла ва Зе те и Слап Зе те и ка пи та ла NTE ко јим ће 
се из вр ши ти ра до ви на њиховој ре кон струк ци ји и ре мон ту ове 
дви је ХЕ, што ће пред ста вља ти њи хо во уче шће у вла сни штву. 

Свр ха фор ми ра ња »Зета енерџи« је, дакле, ре кон струк ци ја 
ових МХЕ у ци љу про дуж е ња њи хо вог рад ног ви је ка и по ве ћа-
ње про из вод ње, али и раз вој са екс пло а та ци јом об но вљи вих 
из во ра у Цр ној Го ри: хи дро е нер ги је, енер ги је вје тра, со лар не 
енер ги је и биоенер ги је, при чему су се као при о ри те ти на мет-
ну ли ре кон струк ци ја »Гла ве Зе те« и »Сла па Зе те«, али и мо гућ-
ност из град ње ма ле хи дро е лек тра не Ро шца, низ вод но од ХЕ 
Пе ру ћи ца. 

ХЕ Гла ва Зе те је јед на од нај ста ри јих обје ка та у елек тро е-
нер гет ском си сте му Цр не Го ре. Из гра ђе на је и пу ште на у по гон 
1954. го ди не. То је про точ на хи дро е лек тра на  са под зем ном ма-
шин ском ха лом. Од вре ме на из град ње до да нас у не пре кид ном 
је по го ну без зна чај них ра до ва на ре мон ту и ре ви та ли за ци ји 

опре ме. Ње на про сјеч на го ди шња про из вод ња је 12 GWh.
МХЕ Слап Зе те је из гра ђе на и пу ште на у по гон 1952. го ди-

не, ма да су ње но про јек то ва ње и из град ња за по че ти при је дру-
гог свјет ског ра та. Ње на на мје на је би ла да на па ја елек трич не 
пум пе за на дод ња ва ње Бје ло па влић ке рав ни це, али је углавном 
ис ко ри шће на за на па ја ње при па да ју ћег кон зу ма ел. енер ги јом. 

Ње на про сјеч на го-
ди шња про из вод ња 
је са мо 3,5 GWh. 

За по тре бе осни-
ва ња за јед нич ке 
ком па ни је из ме ђу 
ЕПЦГ и NTE из вр ше на 
је про цје на са да шње 
ври јед но сти ова два 
објек та, тј. ври јед-
но сти њихових гра-
ђе вин ских обје ка та, 
елек тро ме ха нич ке 
опре ме и ин вен та ра, 
али не и зе мљи шта 
око обје ка та, ко је 
оста је у вла сни штву 
ЕПЦГ и ко је се да је 
са мо на ко ри шће ње. 

Пре ма тој про-
цје ни укуп на ври-
јед ност МХЕ Гла-

ва Зе те је 5.929.933 €, а МХЕ Слап Зе те 2.309.826 €, или укуп но 
8.239.759 € што, као осни вач ко ула га ње ЕПЦГ у за јед нич ку ком-
па ни ју, износи 51 од сто на шег вла снич ког удје ла.

У ана ли за ма ко је је ура ди ла NTE при ли ком ак тив но сти на 
осни ва њу ком па ни је „Зе та енер џи“ дат је план мо гу ћих ал тер на-
ти ва ре кон струк ци је ових елек тра на, као и ал тер на ти ве за из-
град њу но ве МХЕ »Ро шца« у ком би на ци ји са по сто је ћим МХЕ, а 
ко ја ће се ал тер на ти ва, или ва ри јан та ре кон струк ци је и из град-
ње но ве МХЕ реализовати, за ви си ће од из бо ра нај по вољ ни јег 
тех нич ког рје ше ња, што ће бити одлука ком па ни је „Зе та енер-
џи“.  На и ме, пред ло же не су че ти ри ва ри јан те ре кон струк ци је, 
са или без из град ње но ве ХЕ. Бит но је на по о ме ну ти да сва ка од 
ових ва ри јан ти пред ви ђа зна чај но по ве ћа ње про из вод ње ел. 
енер ги је у од но су на до са да шњу про из вод њу.

Осим вла снич ких од но са у Ком па ни ји и по је ди нач не ври јед-
но сти осни вач ких уло га пред ви ђе но је и да бу ду ћи Од бор ди рек-
то ра те ком па ни је има пет чла но ва, од че га три из ЕПЦГ и два из 
NTE, као и да ће »Зе та енер џи« пре у зе ти по сто је ће рад ни ке из оба 
објек та – укуп но 26 тре нут но за по сле них рад ни ка.

ЗЕТАЕНЕРЏИ Д.О.О.

ЗА ЈЕД НИЧ КА КОМ ПА НИ ЈА ЕПЦГ И NTE

МХЕ "Слап Зете"

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ЕН РИ КО МА ЛЕР БА

Е н ри ко Ма лер-
ба је ро ђен 19. 

апри ла 1957. го ди-
не у Ми ла ну (Ита-
ли ја), гдје је за вр-
шио сред њу шко лу 
(1976.), а на ми лан-
ском Уни вер зи те ту 
„Бо ко ни“ ди пло ми-
рао по ли тич ку еко-
но ми ју (1981.). У пе-
ри о ду 1982 – 1983. 
го ди не био је аси стент на од сје ку за по ли тич ку 
еко но ми ју. На њу јоршком Уни ве зи те ту ма ги-
стри рао је еко но ми ју 1984.

Ње гов до са да шњи про фе си о нал ни ан га-
жман ис кљу чи во је ве зан за Пи ре ли Гру пу, ре-
но ми ра ну фир му за про из вод њу гу ма, у ко јој је 
од 1985. до кра ја 2009. го ди не оба вљао број не 
ме на џер ске по сло ве. По ред ше фа Про јек та за 
стра те шке сту ди је, фи нан сиј ског ди рек то ра но-
ве ком па ни је у окви ру Гру пе, као и ко ор ди на то-
ра Про јек та Ауто мат ски кеш ин стру мен ти и си-
стем пла ћа ња, био је и ди рек тор На пред них тр-
жи шних си сте ма у окви ру Еко ном ског сек то ра, 
гдје је раз вио и ко ор ди ни сао им пле мен та ци ју 
глав них про је ка та, а ор га ни зо вао је и пр ву про-
да ју крај њим ко ри сни ци ма пре ко ин тер не та.

У окви ру Пи ре ли Гру пе био је, ан га жо ван и 
ван Ита ли је - од Шпа ни је и Пор ту га ли је, пре ко 
цен трал не Евро пе, до бив шег СССР-а. Од ју на 
2001. Као из вр шни ди рек тор „Пи ре ли Ти рес“, 
руководио је раз во јем про из вод них ка па ци-
те та Пи ре ли ја у ис точ но е вроп ским зе мља ма и 
ко ор ди ни сао из град њу но вих про из вод них је-
ди ни ца и грин-филд про је ка та у  Ру му ни ји.

За свој рад до био је и при зна ња Ита ли јанске 
државе и ру му нског Универзитета у Крајови.

По ред ма тер њег, ита ли јан ског је зи ка, го во-
ри и пи ше на ен гле ском, фран цу ском и шпан-
ском је зи ку. 

МА СИ МО СА ЛА

М а си мо Са ла 
је ро ђен 15. 

сеп тем бра 1961. 
го ди не у нај ве ћем 
ита ли јан ском гра ду 
Ми ла ну. У род ном 
гра ду је за вр шио 
сред њу шко лу 1980. 
го ди не, а ди пло му 
из по слов не ад ми-
ни стра ци је сте као 
је на Уни вер зи те ту 

„Бо ко ни“ у Ми ла ну 1986.
Као струч њак за фи нан си је ра дио је у не ко-

ли ко ита ли јан ских и ме ђу на род них кор по ра ци-
ја. У Еди сон Гру пи био је ан га жо ван на по сло-
ви ма об ра чу на, из вје шта ва ња и ана ли зе, за тим 
ме на џе ра пла ни ра ња и ко тро ле хи дро кар бон 
сек то ра, те ше фа гру пе за ин ве сти ци је; док је у 
Еди сон те лу био фи нан сиј ски ди рек тор. На ис тој 
ду жно сти се на шао и у Edi po wer-у (за ду жен за 
пла ни ра ње, ад ми ни стра ци ју и по ре зе), као и у 
мод ној ку ћи Ђа ни Вер са ће. Јед но ври је ме је био 
и ди рек тор си сте ма ита ли јан ских аеро дро ма.

Од стра них је зи ка го во ри ен гле ски је зик. 

П оводом сту-
пања на 

дужност новог 
извршног дире-
ктора г. Енрика 
Мaлербе и гла-
вног финансијског 
директора г. 
Масима Сале, 
предсједник Одбо-
ра директора ЕПЦГ 
Срђан Ковачевић 
је нашем листу 
крајем марта дао 
сљедећу изјаву: 

- Но ви стра-
те шки парт нер и 
вла сник ма њин-
ског па ке та ак ци ја ЕПЦГ је на осно-
ву  уго вор не кла у зу ле пре ма ко јој је, 
ка ко је већ упо зна та јав ност, ко мле-
тан ме наџ мент при пао ком па ни ји 
А2А, за из вр шног ди рек то ра пред-
ло жио го спо ди на Ен ри ка Ма лер бу а 
за  ње го вог по моћ ни ка за еко ном ска 
и фи нан сиј ска пи та ња го спо ди на Ма-
си ма Са лу, ко је је Од бор ди рек то ра 
Електропривреде Црне Горе по ста-
вио на пред ло же не функ ци је. 

Го спо да из А2А су сту пи ли на 
ду жност 01.03.2009. го ди не, та ко да  
мо же мо го во ри ти о из у зет но крат-
ком пе ри о ду њи хо вог ан га жма на да 
би се на пра вио иоле озби љан увид у 
ре зул та те њи хо вог ра да. Оно што је 
из у зет но бит но, а то се ви ди из CV-а 

по ме ну те го спо де, 
ра ди се о ме на џе-
ри ма ко ји има ју 
од лич не струч не 
ре фе рен це, ја ко до-
бро по зна ју по сао 
упра вља ња и  по-
сти за ли су за вид не 
ре зул та те у пред у-
зе ћи ма у ко ји ма су 
до  сада би ли ан га-
жо ва ни. 

Ко ри стим ову 
при ли ку да апе-
лу јем на све за по-
сле не у ЕПЦГ да 
по ка жу пу ну ко о-
пе ра тив ност у ис-

пу ња ва њу рад них оба ве за ка ко би се 
на ста вио до бар тренд по сло ва ња и 
чим при је оства ри ли бо љи ре зул та-
ти. 

Ово је сте пр ви пут да Елек тро-
при вре да до би је из вр шног ди рек то ра 
и ње го вог по моћ ни ка ко ји ни је су из 
Цр не Го ре, али то у Цр ној Го ри ни-
је но ви на. Та кву си ту а ци ју  има мо у 
мно гим цр но гор ским пред у зе ћи ма 
ко ја су при ва ти зо ва на и ко ја до бро 
ра де. Оче ку јем, та ко ђе, да ће по сло-
вод ство и ме наџ мент ком па ни је А2А  
бр зо ра зу мје ти цр но гор ски по слов ни 
ам би јент што је ја ко бит но за оства-
ре ње до брих ре зул та та по сло ва ња, 
казао је Срђан Ковачевић.

Ж.

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА 
О НОВОМ РУКОВОДСТВУ ЕПЦГ:

Препоручили их 
досадашњи 

резултати рада
Нови менаџери имају одличне стручне референце, познају посао 

управљања, али је рано говорити о резултатима њиховог рада у ЕПЦГ 
Предсједник апелује на запослене за кооперативност и 

испуњавање радних обавеза, али и очекује да ће ново пословодство 
брзо упознати пословни амбијент Црне Горе, што је веома битно за 
пословање Предузећа

Срђан Ковачевић

ИМЕНОВАЊА

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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А ко је про цес до ка пи та ли за ци је и дје-
ли мич не при ва ти за ци је ЕПЦГ с пра-

вом на зван пре лом ним и кључ ним до га ђа-
јем за Елек тро при вре ду Цр не Го ре, исто 
та ко до ла зак г. Ен ри ка Ма лер бе - пред-
став ни ка стра те шког парт не ра А2А, за из-
вр шног ди рек то ра на ше ком па ни је, са свим 
си гур но, пред ста вља по че так но вог по гла-
вља у жи во ту ЕПЦГ, ко је је от по че ло 1. 
мар та 2010. го ди не.

Због то га, ни шта при род ни је од раз-
го во ра са но вим из вр шним ди рек то ром за 
лист ЕПЦГ, на са мом стар ту, тим при је што 
по сто је оче ки ва ња за по сле них о уво ђе њу 
зна чај них про мје на, ако ни због че га дру го, 
оно ма кар због чи ње ни це да из вр шни ди-
рек тор до ла зи из јед не од нај ра зви је ни јих 

за  пад  но  е  вроп  ских 
др жа ва са дру га чи јим 
ис ку ством и на ви ка-
ма.  

На на ше обра ћа-
ње г. Ма лер ба се за и-
ста од мах и љу ба зно 
ода звао и при хва тио 
раз го вор. Исти на, би-
ло би пре тен ци о зно 
оче ки ва ти да но ви 
ди рек тор на кон са мо 
дви је не дје ље бо рав ка 
у ЕПЦГ, али и у енер-
ге ти ци уоп ште, од го-
во ри на сва пи та ња од зна ча ја за ком па ни ју 
и ње го ве на мје ре ве за но за план ак тив но-
сти у функ ци ји оства ри ва ња утвр ђе них ин-
ди ка то ра за оцје ну успје шно сти но вог ме-
наџ мен та, од но сно стра те шког парт не ра, у 
упра вља њу Елек тро при вре дом.  

За по че так, да кле, пред ста вља ње, пр ви 
ути сци, на зна ке на чи на ра да, те обра ћа ње и 
по ру ка за по сле ни ма.

О се би

У свом пред ста вља њу, на по чет ку овог 
раз го во ра, г Ен ри ко Ма лер ба је ка зао 

да има 52 го ди не, да је оже њен и да је отац 
два си на. За тим, да је у род ном Ми ла ну за-
вр шио Фа кул тет по ли тич ке еко но ми је на 
Уни вер зи те ту „Бо ко ни“, а по том и ма ги-
стар ске сту ди је из еко но ми је на др жав ном 
Уни вер зи тету у Њу јур ку. 

Пр во рад но ис ку ство је сте као у ита ли-
јан ској мул ти на ци о нал ној ком па ни ји „Пи-

ре ли“ ко ја се ба ви про из вод њом гу ма. Рад-
ни од нос са Пи ре ли јем, у ко јем је про вео 
25 го ди на, пре ки нуо је у ја ну а ру – мје сец 
да на при је до ла ска у ЕПЦГ.

- По сљед њих пет го ди на ра дио сам 
као ге не рал ни ди рек тор „Пи ре ли ја“ у Ру-
му ни ји и ту сам сте као ве о ма зна чај но 
и ври јед но ис ку ство, у нај ма њу ру ку по  
три осно ва. Пр во, из гра ди ли смо нај ве ћу 
про из вод ну фа бри ку „Пи ре ли ја“ у Евро-
пи. Дру го, имао сам шан су да ра дим са 
љу ди ма раз ли чи тог по ри је кла из ра зних 
кра је ва Ру му ни је, што ми је омо гу ћи-
ло да упо знам раз ли чи те љу де, али и да 
стек нем до ста при ја те ља, и тре ће, сте као 
сам ис ку ство ула ска Ру му ни је у Европ ску 
Уни ју, ка зао је Ма лер ба и за кљу чио да су 
та три ис ку ства оби ље жи ла ње гов бо ра-
вак у Ру му ни ји. 

На пу шта ју ћи у ја ну а ру Ру му ни ју и 
„Пи ре ли“ од лу чио је, ка ко је ре као, да се 
упу сти у један нови професионални изазов 
и да за поч не да стиче ново ис ку ство“. При-

На новом 
професионалном 
ангажману веома 
сам мотивисан и 

спреман за стицање 
новог искуства 

радећи заједно са 
радницима ЕПЦГ. 

Срећан сам што сам 
овдје ”

”

МР ЕН РИ КО МА ЛЕР БА, ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР ЕПЦГ

По сте пе но до 
про мје на на бо ље

ЕПЦГ у А2А има ква ли тет ног стра те шког парт не ра и 
због то га тре ба да бу де мо уби је ђе ни да ће ова при ча би ти 
по зи тив на

По ку ша ћу да у Елек тро при вре ди из гра дим но ви 
по слов ни дух, али и да ује ди ним цр но гор ски мен та ли тет 
за по сле них у ЕПЦГ са мен та ли те том и ис ку ством ита ли јан-
ске ком па ни је А2А

ЕПЦГ има до ста ис ку сних рад ни ка ко ји ду го вре ме на 
ра де у Ком па ни ји, што је ве ли ка пред ност, јер су рад ни ци 
пр ви и нај зна чај ни ји ре сурс сва ке фир ме  

 И Н Т Е Р В Ј У
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кљу чио се ком па ни ји А2А у Ита ли ји и по-
чет ком мар та до шао у Цр ну Го ру и ЕПЦГ.

По зи тив ни ути сци о ЕПЦГ

В е о ма сам сре ћан што се на ла зим ов дје 
у Цр ној Го ри и Елек тро при вре ди, ка-

же ди рек тор Ма лер ба и ис ти че да је ње гов 
пр ви ути сак о ЕПЦГ ве о ма по во љан.

- Знам да ве ћи на за по сле них ра ди ду же 
вре ме на у Елек тро при вре ди, а то је ве ли ка 
пред ност ком па ни је ка да има та ко ис ку сне 
љу де, сма тра он до да ју ћи да зна да се рад-
ни ци до бро осје ћа ју у Елек тро при вре ди, 
али и да Елек тро при вре да зна да су они до-
бри рад ни ци. 

- Уз то, а има ју ћи у ви ду да је ЕПЦГ до-
би ла до брог стра те шког парт не ра, ми слим 
да ће Ком па ни ја ствар но да уна-
при је ди, по бољ ша и оја ча сво ју 
по зи ци ју у Цр ној Го ри. У то сам 
ве о ма уби је ђен. 

- Уоста лом, са пред у зе ћем 
је као и у бра ку: с јед не стра не, 
же на у брак уно си  не ке ства ри, 
а с дру ге, му шка рац, та ко ђе тре-
ба да уне се не ке ства ри да би се 
кре ну ло на при јед. 

На сво је ре то рич ко пи та ње 
за што ми сли да је парт нер ство 
ЕПЦГ и А2А до бар брак, г. Ма-
лер ба ка же: - ЕПЦГ је ве о ма уте-
ме ље на ко мап ни ја у Цр ној Го ри, 
са ве о ма ве ли ким ис ку ством из 
обла сти енер ге ти ке, док А2А 
мо же да до не се, у ства ри уно-
си, тех но ло ги ју и но ве иде је у 
Елек тро при вре ду. Ова ко за јед но 
мо же мо бр же да иде мо на при јед, јер има мо 
ис ку ства Елек тро при вре де и до дат ну по-
кре тач ку сна гу ко ја је до шла са ком па ни јом 
А2А. 

Но ви по слов ни дух 

З на мо да се Цр на Го ра отва ра пре ма 
тр жи шту ел. 

енер ги је, али са 
отва ра њем тр жи-
шта мо ра мо да раз-
ви ја мо и ко ри сти мо 
ре сур се ко је има мо. 
Ја ћу упра во из тог 
раз ло га по ку ша ти да 
у Елек тро при вре ди 
из гра дим је дан но ви 
по слов ни дух, али 
и ћу и по ку ша ти да 
ује ди ним цр но гор-
ски мен та ли тет ко ји 
је, нор мал но при-
су тан код рад ни ка 
Елек тро при вре де Цр не Го ре, са мен та ли те-
том и ис ку ством ко је по сје ду је ита ли јан ска 
ком па ни ја. Уз то, ако зна мо да је ве о ма бли-
зу Ита ли је и да ве о ма ак тив но уче ству је у 

тр го вин ској раз мје ни са Ита ли јом, као и да 
су ита ли јан ски оби ча ји, те ле ви зи ја и кул-
ту ра ве о ма бли ски и 
ла ко при хва тљи ви за 
ста нов ни ке Цр не Го ре 
и на ма ће би ти лак ше 
да по ку ша мо да ство-
ри мо јед ну но ву по-
слов ну кли му ко ја ће 
би ти ве за из ме ђу Цр-
не Го ре и Ита ли је и у 
дру гим обла сти ма.

Step by step - 
стра те ги ја 

Д а би смо би ли 
успје шни у овом 

про це су из вр шни ди рек тор ка же да мо ра да 
кре не, при је све га, од љу ди ко ји су за по сле-
ни у ЕПЦГ. 

- Мо гу да ка жем да сам за са мо јед ну 
сед ми цу свог бо рав ка у Елек тро при вре-
ди  срео ве о ма до бре и мо ти ви са не љу де за 
по сао, али и ја мо рам да учим и схва тим 
кул ту ру Цр не Го ре та ко да бих у ко му ни ка-

ци ји са љу ди ма био 
при хва ћен. Ми слим 
да је то про цес у ко-
јем тре ба да бу дем 
отво рен и да по шту-
јем тра ди ци ју љу ди 
у Цр ној Го ри, Знам 
и да за по сле ни у 
Елек тро при вре ди 
оче ку ју од ре ђе не 
про мје не, оче ку ју 
не што што је дру го 
што је раз ли чи то од 
до са да шње прак-
се, с тим да то бу ду 

про мје не на бо ље, да бу ду по зи тив не.
На то ме ћу са сво јим љу ди ма ра ди ти 

сва ки дан од но сно из да на у дан и, прак-
тич но, ће мо сва ког да на, да та ко ка жем, 
до но си ти по јед ну ма лу од лу ку.

Та ко ће мо по сли је го ди ну да на већ има-
ти 365 но вих од лу ка ко је ће не ми нов но 

зна чи ти не ке про-
мје не. Мо жда ће 
те про мје не на кон 
то ли ко од лу ка би-
ти ве о ма зна чај не, 
а све ве ли ке про-
мје не не до ла зе 
од јед ном, већ сва-
ко днев ним ра дом, 
ко рак по ко рак 
(step by step). 

У окви ру тих 
про мје на за по-
сле ни у ЕПЦГ 
оче ку ју и про-
мје не ор га ни-
за ци је и си сте-

ма ти за ци је рад них мје ста, али 
ак це нат ни је на тим про мје на ма, 
ка зао је Ма лер ба.

По ру ке рад ни ци ма

Н а кра ју, г. Ма лер ба је по ру чио 
за по сле ним у ЕПЦГ: - Иако 

сам тек сти гао увје ра вам вас да сам 
сре ћан што сам ов дје. Ве о ма сам 
мо ти ви сан да ра дим на овом свом 
но вом про фе си о нал ном ан га жма-
ну и спре ман сам да стек нем но во 
ис ку ство ра де ћи за јед но са свим 
рад ни ци ма Елек тро при вре де, а 
рад ни ци су пр ви и нај зна чај ни ји 
ре сурс сва ке ком па ни је. Спре ман 
сам да при хва тим но ви иза зов и то 
за јед но са рад ни ци ма и си гу ран 

сам, али и обе ћа вам да ће то би ти јед но по-
зи тив но ис ку ство, у ко јем ће мо се су о ча ва-
ти са до брим и по зи тив ним ства ри ма, али и 
са ма ње до брим, или ло шим ства ри ма, као 
што је то, уоста лом, и у сва ко днев ном жи-
во ту: не кад има мо до брих, а не кад ло ших 
мо ме на та. Но, уби је ђен сам да ће по зи тив-
них тре ну та ка би ти мно го ви ше не го не га-
тив них. 

- Еко но ми ја Цр не Го ре је у раз во ју, а раз-
вој еко но ми је мо ра би ти пот по мог нут раз-
во јем енер гет ског сек то ра ко ји је је дан од 
нај зна чај ни јих сек то ра за раз вој еко но ми је, 
и на на ма је да ство ри мо до бре ре зул та те. 

Ја вје ру јем да ће мо у том ус пје ти јер 
Елек тро при вре да Цр не Го ре у ита ли јан-
ској ком па ни ји А2А има до брог стра те-
шког парт не ра и због то га тре ба да бу дем о 
уби је ђе ни да ће ова при ча би ти по зи тив-
на, ма да она не за ви си са мо од из вр шног 
ди рек то ра, не го и од свих за по сле них. 
Зна чи, уко ли ко смо по зи тив ни и спрем ни 
да ра ди мо он да ће мо би ти по бјед ни ци и 
љу ди ће нас пре по зна ти као по бјед ни ке. 
У су прот ном, би ће мо гу бит ни ци, за кљу-
чио је но ви из вр шни ди рек тор ЕПЦГ г. 
Ен ри ко Ма лер ба                  

Ж. Ћет ко вић 

 И Н Т Е Р В Ј У

ЕПЦГ и А2А заједно 
могу брже да 
иду напријед. 

Имамо искуство 
Електропривреде 

Црне Горе и додатну 
покретачку снагу 

компаније А2А

”

”

Велика предност 
Компаније је у томе 

што има већину 
запослених људи 

који дуже времена 
раде у ЕПЦГ и имају 

велико искуство

”

”
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

     Рекорди ХЕ Перућица     Рекорди ХЕ Перућица
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С во ју ју би лар ну го ди ну, по ла ви је-
ка од по чет ка ра да (12. март 1960. 

го ди не), ХЕ „Пе ру ћи ца“ от по че ла је на 
нај бо љи на чин – мје сеч ним ре кор дом у 
ја ну а ру од 210,5 ми ли о на ки ло ват ча со ва 
елек трич не енер ги је. Али ту ни је ста вље-
на тач ка, већ су свих ње них се дам агре га-
та, ис ко ри стив ши до мак си му ма из у зет-
но по вољ не хи дро ло шке при ли ке у пр ва 
да и по мје се ца 2010. го ди не, на ста ви ли 
не сма ње ном сна гом да ра де и си сте му у 
фе бру а ру ис по ру че ви ше стру је од пла-
ни ра ног из но са за овај мје сец, а на пра гу 
су и мар тов ског ре кор да од 185 kWh.

Од по чет ка 2010. го ди не, за ључ но са 
21. мар том, нај ста ри ја цр но гор ска ве ли ка 
хи дро е лек тра на је про из ве ла 514.084.734 
ки ло ват ча со ва. Уко ли ко се на ста ви до-
са да шњи тренд ра да сна гом од 285 MW, 
оче ку је се да у пр ва три мје се ца ове го ди-
не ХЕ „Пе ру ћи ца“ про из ве де 560 – 570 
ми ли о на kWh стру је, што би био ап со-
лут ни тро мје сеч ни ре корд у про из вод њи 
елек трич не енер ги је.

Ова кви про из вод ни ре кор ди су оства-
ре ни за хва љу ју ћи до број по гон ској 
спрем но сти, ко ја је, при је све га, ре зул тат 
ква ли тет но ура ђе них ра до ва на ре мон ту 
агре га та и ре кон струк ци ји ви тал них дје-
ло ва опре ме и обје ка та до вод ног си сте ма, 
као и за ла га ња за по сле них.

Тим по во дом, наш са го вор ник ди-
рек тор Шће пан Шун дић, уз под сје ћа ње 
на пре ђе ни по лу вје ков ни пут и нај ве ће 
успје хе „Пе ру ћи це“, го во рио нам је и о 
ак тив но сти ма ко је су у то ку, али и о пла-
но ви ма за на ред ни пе ри од. 

Ви ше стру ки ефек ти 
раз вој них про је ка та 

 

Т о ком свог по лу вје ков ног ра да ХЕ 
„Пе ру ћи ца“ се, про из во де ћи ки ло-

ват са те елек трич не енер ги је и, при том, 
оба ра ју ћи и вла сти те ре кор де у про из-
вод њи, исто вре ме но и мо дер ни зо ва ла. 
Да нас је то хи дро е лек тра на са зна чај ним 
оби мом ре кон стру и са не и мо дер ни зо ва не 
опре ме и по стро је ња ко ја у до бром ди је-
лу мо же да од го во ри иза зо ви ма вре ме на.

Под сје ћа ња ра ди, тре ба ре ћи да је у то-
ку по след ње де це ни је (2000 – 2010. го ди-
не), у овој ХЕ ре а ли зо ва но низ про је ка та 

ко ји ће знат но ути ца ти 
на њен бу ду ћи рад. 

Овог пу та по ме-
ни мо са мо нај ва жни-
је: Ре а ли за ци ја I фа зе 
Про јек та ре кон струк-
ци је и мо де ри за ци је 
ко ји укљу чу је агре га те 
бр. 1 – 4 и кућ не агре-
га те (ври јед ност ин ве-
сти ци је 12,3 ми ли о 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, ко ја 
об у хва та ком пе на ци-
о ни ба зен, ка на ле Зе-
та 1 и Зе та 2 и др. (7,7 
ми ли о на €); За мје на 
чи сти ли ца и ре шет ки 
на Ула зној гра ђе ви ни (500 хи ља да €) и 
за тва рач ни ци Вр тац (500 хи ља да €); Ре-
ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја по јед них 
по го на у Елек тра ни и на бав ка по је ди ни 
кључ них дје ло ва опре ме (2,5 ми ли о на €).

За вр шет ком на ве де них про је ка-
та ство ри ће се усло ви за си гур ни ји рад 
Елек тра не, уз по ве ћа ње по гон ске спрем-
но сти и по у зда но сти ра да, са мим тим и 
про из вод ње елек трич не енер ги је. По ред 

ве ће про пу сне мо ћи до вод них ор га на и 
спре ча ва ња гу би та ка во де у до вод ним 
ор га ни ма, би ће мо гу ће и укљу чи ва ње ХЕ 
„Пе ру ћи ца“ у Тех нич ки си стем упра вља-
ња и др.

Ка да је ри јеч о ак тив но сти ма ко је су у 
то ку, јед на од нај ва жни јих сва ка ко је Про-
је кат уград ње агре га та бр. 8 у ХЕ „Пе ру-
ћи ца“. На кон до ста вља ња по ну да, ка ко 
нам је ре као Шун дић, из вр шен је њи хов 
пре глед и раз ја шње ње, а ка да ко ми си ја за 
оцје ну и вред но ва ње по ну да за вр ши свој 
по сао, усли је ди ће из бор по ну ђа ча. Ова 
ин ве сти ци ја, чи ја је ор јен та ци о на ври јед-
ност око 25 ми ли о на €, тре ба ло би да се 
ре а ли зу је у на ред не три го ди не. Исто та-

ко, зна ча јан по сао 
је и из ра да ин ве-
сти ци о но-тех нич ке 
сту ди је за ре а ли за-
ци ју II фа зе Про јек-
та ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је 
ХЕ „Пе ру ћи ца“, 
ко ји об у хва та агре-
га те бр. 5, 6 и 7, 
раз вод на по стро-
је ња 110 kV и 220 
kV, за тва рач ни це 
до вод ног си сте ма, 
ка на ле Опа чи ца и 
Мо шта ни ца и сл. 
По ред то га, вр ши 
се при пре ма за на-

ста вак ра до ва на ре кон струк ци ји и са на-
ци ји хи дро гра ђе вин ских обје ка та (ком пе-
на ци о ни ба зен и ка нал Зе та 2). Пре о ста ла 
ври јед ност ра до ва чи ји се на ста вак уско-
ро оче ку је из но си око 1,5 ми ли о на €. У 

ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“

Ре кор ди у го ди ни ју би ле јаРе кор ди у го ди ни ју би ле ја

Шћепан Шундић

Уз ја ну ар ски ре корд, агре га ти на ше нај ста ри је ве ли ке хи-
дро е лек тра не све бли жи и нај бо љем ре зул та ту у про из вод-
њи елек трич не енер ги је у тро мје сеч ју – у пр вом квар та лу 
2010. го ди не

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

КА ДА СУ СЕ ОСВА ЈА ЛИ ВР ХО ВИ

О д по чет ка свог ра да до да нас ХЕ „Пе ру ћи ца“ је про из ве-
ла пре ко 42,5 ми ли јар де kWh елек трич не енер ги је, што је 

при бли жно јед на ко де се то го ди шњем кон зу му Цр не Го ре (ако 
се као ре пер узи ма по след ња де це ни ја).

Као ка рак те ри стич ни мо гу по слу жи ти сле де ћи по да ци о го-
ди шњој про из вод њи ХЕ „Пе ру ћи ца“: У пр вој го ди ни ра да (1960.) 
про из ве де но је 100 ми ли о на kWh, што је от при ли ке де се ти на 
са да шње про сјеч не про из вод ње. Нај ве ћа про из вод ња са пет 
агре га та оства ре на је у 1969. го ди ни (1,030 ми ли јар ди kWh). 
Ап со лут ни го ди шњи ре корд у прои звод њи од 1,356 ми ли јар ди 
kWh по стиг нут је 1996. го ди не. У де цем бру 2008. го ди не про из-
ве де но 211,7 ми ли о на kWh, што је ап со лут ни мје сеч ни ре корд у 
про из вод њи елек трич не енер ги је.
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Ре кор ди у го ди ни ју би ле ја
то ку је и при пре ма за из во ђе ње ра до ва на 
са на ци ји ин јек ци о них за вје са аку му ла ци-
ја Сла но и Кру пац (про ци је ње на ври јед-
ност 2,5 ми ли о на €), пред ви ђе них да се 
оба ве у те ку ћој и на ред ној го ди ни, а ко ји 
би тре ба ло да поч ну овог про ље ћа. 

Од круп ни јих про је ка та чи ја се ре а ли-
за ци ја пред ви ђа и оче ку је у на ред ном пе-
ри о ду, по ред уград ње агре га та бр. 8, ве о ма 
ва жно је и пре во ђе ње ви шка во да ри је ке 
Зе те у аку му ла ци ју Кру пац и да ље у аку-
му ла ци ју Сла но. Уко ли ко сту ди ја ути ца ја 
пре во ђе ња во да не по ка же не га ти ван ути-
цај на По кло нач ке из во ре из ко јих се вр ши 
во до снаб ди је ва ње Ник ши ћа, овај про је-
кат (ври јед ност ин ве сти ци је око 12 ми-
ли о на €) тре ба ло би, сма тра Шун дић, да 
се ре а ли зу је у на ред них не ко ли ко го ди на. 
Раз ми шља се и о уво ђе њу ис ко ри шће них 
тех но ло шких во да Же ље за ре Ник шић у 
до вод ни си стем ХЕ „Пе ру ћи ца“. Ка ко је 
про ци је ње но, ин ве сти ци ја од око 3 ми ли-
о на € ре а ли зо ва ла би се на ред них не ко ли-
ко го ди на.

Ка да се ра ди о на ве де ним про јек ти ма, 
чи ји ће ефек ти би ти ви ше стру ки, нај ва-
жни је је то да ће њи хо ва ре а ли за ци ја по-
ред ве ће си гур но сти и по у зда но сти ра да, 
омо гу ћи ти и ве ћу по гон ску спрем ност, 
а ујед но и ве ћу про из вод њу елек трич не 
енер ги је у ХЕ „Пе ру ћи ца“.

Спо соб ност и струч ност 
за по сле них – га рант успје ха

К ао тек из гра ђен и до вољ но “неухо-
дан“, за оно ври је ме ги гант ски 

елек тро е нер гет ски обје кат, у пр вој де-
це ни ји свог ра да ХЕ „Пе ру ћи ца“ има ла 
је од ре ђе них про бле ма у ра ду због по је-
ди них дје ло ва опре ме, ко ји су по себ но 
за о штре ни де ве де се тих го ди на про шлог 
ви је ка. Због по зна тих раз ло га, услед 
рас па да прет ход не др жа ве и уво ђе ња 
ме ђу на род них еко ном ских санк ци ја 
Елек тра на је не са мо оста ла без про из-
во ђа ча опре ме, не го је би ла и ус кра ће на 
за услу ге фир ми ко је су из во ди ле по је ди-
не спе ци ја ли стич ке по сло ве одр жа ва ња 
опре ме. И по ред то га, ка ко ис ти че Шун-
дић, „Пе ру ћи ца“ је за хва љу ју ћи зна њу и 
ви тал но сти сво јих рад ни ка пре ва зи ла-
зи ла све про бле ме и про из во ди ла елек-
трич ну енер ги ју у мје ри у ко јој се то од 
ње оче ки ва ло.

- Баш та спо соб ност за по сле них у 
ХЕ „Пе ру ћи ца“ да овла да ју по треб ним 
зна њи ма ка да се на ђу у не во љи и на тај 
на чин одр же зах ти је ва ну про из вод њу 
елек трич не енер ги је, нај ве ће је до стиг-
ну ће у ње ном по лу вје ков ном ра ду. Да нас 
су за по сле ни у ХЕ „Пе ру ћи ца“ овла да-
ли нај са вре ме ни јим тех ни ка ма и тех-
но ло ги ја ма у мон та жи, екс пло а та ци ји 
и одр жа ва њу ова квом вр стом обје ка та, 
што га ран ту је по сти за ње од лич них про-
из вод них ре зул та та и у на ред ном пе ри о-

ду. У времену ве ли ких иза зо ва и за хтје ва 
ко ји се по ста вља ју пред ХЕ „Пе ру ћи ца“, 
оста је ве ли ка оба ве за за по сле них да сво-
јим ана га жо ва њем и зна њем одр жа ва ју 

вр хун ску по гон ску спрем ност Елек тра-
не, што је га рант ње них успје ха и ре кор-
да, за кљу чио је Шун дић.

И.З.  

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

СА „ПЕ РУ ЋИ ЦОМ“ ЈЕ ПО ЧЕО 
ИН ТЕН ЗИВ НИ ЈИ РАЗ ВОЈ ЕПЦГ

К ао што се зна, ова 2010. го ди на је го ди на ве ли ких ју би ле ја за ЕПЦГ и ХЕ „Пе ру ћи-
ца“. На и ме, при је сто го ди на, тач ни је 19. ав гу ста 1910, на Це ти њу је пу ште на у рад 

пр ва елек трич на цен тра ла у Цр ној Го ри, што је би ло зна чај но ци ви ли за циј ско до стиг-
ну ће, ако се има на уму да је то ура ђе но све га 28 го ди на од из град ње пр ве елек тра не 
у сви је ту (у Њу јор ку САД).

У пе ри о ду 1937 – 1957. го ди не у по гон су пу ште не ма ле хи дро е лек тра не „Под-
гор“, „Ри је ка Цр но је ви ћа“, „Ри је ка Му шо ви ћа“, „Слап Зе те“ и „Гла ва Зе те“, а ка сни је и 
„Шав ник“, ко је су, на ро чи то у том вре ме ну, а и да нас зна чај ни „из во ри“ елек трич не 
енер ги је у Цр ној Го ри. 

Ме ђу тим – тек ула ском у по гон пр вог ве ли ког про из вод ног објек та ХЕ „Пе ру ћи ца“ 
12. мар та 1960. го ди не, по чи ње ин тен зив ни ји раз вој цр но гор ске Елек тро при вре де.

Тај да тум не са мо да је био ва жан за Цр ну Го ру, већ и за он да шњу ве ли ку др жа ву 
СФРЈ, јер је из гра ђен значајан обје кат за про из вод њу елек трич не енер ги је, ко ји је 
ка сни јим про ши ри ва њем ка па ци те та по стао је дан од нај ве ћих елек тро е нер гет ских 
обје ка та у та да шњој Ју го сла ви ји, сва ка ко без прем ца овог ти па, а јед но ври је ме чак и 
је дан од нај ве ћих у Евро пи тог ти па.

- С тим у ве зи, об ја снио је Шун дић, ве о ма је ва жно на гла си ти да је на из град њи 
ХЕ „Пе ру ћи ца“ би ла су бли ми са на сва па мет та да шње ве ли ке др жа ве. Све нај ве ће ју-
го сло вен ске фир ме то га вре ме на ко је су се ба ви ле ис тра жним ра до ви ма, из ра дом 
сту ди ја, про јек то ва њем и кон сал тин гом, те нај ве ћи из во ђа чи гра ђе вин ских ра до ва, 
као и сви ис по ру чи о ци та кве вр сте опре ме и из во ђа чи мон та жних ра до ва, на шли су 
сво је мје сто на из град њи си сте ма ХЕС „Гор ња Зе та“.

Од пр ве го ди не сво га ра да па све до да нас, ХЕ „Пе ру ћи ца“ је злат ним ни зом про-
из во дих ре зул та та по ста ла је дан од нај бо љих, ако не и нај бо љи при вред ни ко лек тив 
у Цр ној Го ри.

Агрегати ХЕ Перућица: Након јануарског на реду и тромјесечни рекорд
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У ХЕ “Пи ва” је до 15. мар та 2010. го-
ди не про из ве де но 394,9 ми ли о на kWh елек-
трич не енер ги је. Оства ре на про из вод ња у 
пр ва два мје се ца ове го ди не је за 85 од сто 
би ла ве ћа од пла ни ра не. 

Ја ну ар ском про из вод њом од 183,695 
ми ли о на kWh умје сто пла ни ра них 80 ми ли-
о на kWh), ХЕ “Пи ва” је оства ри ла ре корд-
ну мје сеч ну про из вод њу од по чет ка ра да 
ове елек тра не. При је то га, нај ве ћа мје сеч на 
про из вод ња од 168,5 ми ли о на kWh елек-
трич не енер ги је је оства ре на у фе бру а ру 
2009. го ди не. 

За хва љу ју ћи ви со кој ко ти је зе ра на по-
чет ку го ди не, обил ним па да ви на ма, ви со-
ком сте пе ну по гон ске спрем но сти агре га та 
и за хтје ви ма Елек тро при вре де Ср би је за 
про из вод њом елек трич не енер ги је, оства-
ре на ја ну ар ска про из вод ња је би ла 2,3 пу та 
ве ћа од пла ни ра не, а та ко ђе и цје ло куп на 
до са да шња про из-
вод ња у 2010. го ди-
ни је из над оче ки-
ва не.

У ја ну а ру су 
се, због ве ли ке ко-
ли чи не па да ви на и 
ви со ког ни воа је зе-
ра, мо ра ла отва ра ти 
пре лив на по ља, пре-
ко ко јих је пре ли ве-
но 29,34 ми ли о на м3 
во де, што пре ра чу-
на то у енер ги ју из-
но си 13,583 ми ли о-
на kWh. У скла ду са 
Уго во ром о ду го роч-
ној са рад њи, за кљу-
че ним са Елек тро-
при вре дом Ср би је, 
ова енер ги ја, ко ја се 
тре ти ра као да је ис по ру че на ЕПС-у, би ће 
фак ту ри са на и на пла ће на од ЕПС-а.

Пла ни ран оби ман по сао

К а да смо 14. мар та по сје ти ли ову елек-
тра ну ње ни агре га ти су, по сли је ја ну-

ар ског, не за у ста вљи во „ју ри ли“ ка тро мје-
сеч ном ре кор ду у про из вод њи елек трич не 
енер ги је.

По ред при че о ре корд ној про из вод њи 
у пр вом квар та лу те ку ће го ди не, ко ја ни је 
ре зул тат са мо из у зет но по вољ них хи дро-
ло шких при ли ка, не го и до бре по гон ске 

спрем но сти по стро је ња, као и за ла га ња за-
по сле них, ди рек тор Дра ган Чи змо вић и 
тех нич ки ди рек тор мр Све тла на Пје шчић 
ис црп но су нас ин фор ми са ли и о нај ва-
жнјем раз вој ном про јек ту – Дру гој фа зи ре-
кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“, 
ко ји је већ у про шлој го ди ни по чео да се 
ре а ли зу је. 

Ка ко нам је ре као Чи змо вић, ис пи ти ва-
њи ма опре ме, ко ја су из ве де на 2009. го ди не 
у окви ру на ве де ног про јек та, уоче ни су од-
ре ђе ни не до ста ци и по тен ци јал ни про бле-
ми на опре ми, за ко је је оци је ње но да их је 
нео п ход но од мах ри је ши ти, с об зи ром да 
ди рект но ути чу на по у зда ност ра да и по-
гон ску спрем ност агре га та и елек тра не. 

Ка ко су нај ве ћим ди је лом ови про бле ми 
пре по зна ти на ге не ра то ри ма, од лу че но је да 
се у то ку 2010. го ди не оба ви ве ћи ре монт 
ге не ра то ра бр. 3, а ре мон ти агре га та А1 и 

А2 да се из вр ше у ма њем оби му. Тре ба на-
по ме ну ти да је про шле го ди не ура ђен ве ћи 
ре монт агре га та А1.  

У ту свр ху, тех нич ке слу жбе ХЕ “Пи ва” 
су из ра ди ле план ре монт них ра до ва, тех-
нич ке спе ци фи ка ци је за из во ђе ње ра до ва 
и вр ше ње услу га, на бав ку по треб ног ма те-
ри ја ла, ала та, ре зер вних дје ло ва, за ко је је 
по треб но рас пи са ти јав ни по зив, чи је се об-
ја вљи ва ње у ме ђу вре ме ну оче ку је.

Има ју ћи у ви ду да су Уго во ром о ре гу-
ли са њу на чи на и усло ва оства ри ва ња ме-
ђу соб них ис по ру ка елек трич не енер ги је у 
2010. го ди ни, за кљу че ним са Елек тро при-
вре дом Ср би је, де фи ни са ни тер ми ни ре-

мо на та и за сто ја агре га та у ХЕ “Пи ва”, од-
но сно да по сто је де фи ни са ни и уго во ре ни 
пе ри о ди за за сто је агре га та (пре ма пла ну, 
ре монт агре га та А3 тре ба да поч не 04. ју-

на. 2010. го ди не), јер 
пе ри од фа бри ка ци је 
ре зер вних дје ло ва ни-
је кра так, а још ни је 
об ја вљен тен дер, ХЕ 
“Пи ва” је, ка ко ис ти че 
Чи змо вић, већ у вре-
мен ском шкрип цу да 
ли ће ус пје ти да из ве де 
пла ни ра не ра до ве у то-
ку 2010. го ди не.

По ред на бав ке и за-
мје не ди је ла цје во во да 
за рас хлад ну во ду са 
от цје па до вод ног цје-
во во да и са на ци је ме-
тал них сте пе ни шта на 
објек ту бра не, од ве ћих 
за хва та на одр жа ва њу 
опре ме, у то ку 2010. 
го ди не пла ни ра на је 

по прав ка и сер ви си ра ње мост них кра но ва, 
као и ре па ра ту ра ре зер вног рад ног ко ла.

Ра ди одр жа ва ње опре ме, по треб но је 
из вр ши ти на бав ку ре зер вних дје ло ва, ала-
та, ма те ри ја ла, због че га ће се, у то ку 2010. 
го ди не, за од ре ђе ну опре му из вр ши ти кон-
тро ле, сер ви си ра ња и ис пи ти ва ња, ко ја ће 
из во ди ти овла шће не фир ме, ко је бу ду иза-
бра не на јав ном по зи ву за вр ше ње услу га.

За до би ја ње упо треб не до зво ле за угра-
ђе ну опре му и из ве де не ра до ве из I фа зе 
Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је, 
ХЕ “Пи ва” је сву по треб ну до ку мен та ци ју 
пре да ла Ми ни стар ству уре ђе ња про сто ра и 
за шти те жи вот не сре ди не. 

Ре зул та ти из над оче ки ва њаРе зул та ти из над оче ки ва ња

Послије рекордног јануара пуном снагом ка производњи у првом кварталу 2010. године

ди не про из ве де но 394,9 ми ли о на kWh елек- по сле них, ди рек тор Дра ган Чи змо вић и
У ХЕ “Пи ва” је до 15. мар та 2010. го-

394 9 kWh
спрем но сти по стро је ња, као и за ла га ња за-

Д Ч ћ

По ред ја ну ар ског ре кор да, до бри про из вод ни ре зул та ти на ста вље ни и у 
фе бру а ру и мар ту, па агре га ти ове елек тра не „ју ре“ и тро мје сеч ни ре корд

Ре а ли за ци ја II фа зе ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је

Драган Чизмовић

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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Је ди ни про блем, по Чи змо ви ћу, је што 
још уви јек ни је пу ште но у по гон елек трич но 
ко че ње на сва три агре га та, због по ја ве ви-
бра ци ја на шин ским ве за ма. У ци љу до во-
ђе ња опре ме у функ ци о нал но ста ње, “Енер-

го про јект  - Хи дро ин же ње ринг” из Бе о гра да 
је ура дио до дат ни Про је кат ре кон струк ци је 
си сте ма за елек трич но ко че ње агре га та. 

За вр шет ком ових ра до ва у те ку ћој го ди ни, 
за о кру жи ла би се I фа за ре кон струк ци је и мо-
дер ни за ци је и за њу до би ла упо треб на до зво ла.

Као што се зна, о че му смо пи са ли и у 
про шлом бро ју на шег ли ста, у ХЕ “Пи ва” 
се до ста од ма кло са по слом у II фа зи ре кон-
струк ци је и мо дер ни за ци је. 

Уго вор о ис пи ти ва њу ма шин ске, хи-

дро ме ха нич ке и елек тро опре ме, ври је дан 
723.966,00 €, ко ји је за кљу чен у мар ту 2009. 
го ди не са пред у зе ћем “Тур бо ин шти тут” д.д. 
– Љу бља на је у за вр шној фа зи ре а ли за ци је. 
Због уоче них про бле ма, ко ји се од но се на мје-
ре ња ви бра ци ја агре га та, из вр ши ће се у мар ту 
по нов на ис пи ти ва ња на агре га ту бр. 3.

Но ви из вје штај о ис пи ти ва њу ви бра ци-
ја агре га та је услов за усва ја ње ком плет ног 
фи нал ног из вје шта ја о ис пи ти ва њи ма опре-

ме. На кон то га, ка ко нам је об ја сни ла С. 
Пје шчић, кон сул тант ће при сту пи ти из ра ди 
идеј ног про јек та и сту ди је из во дљи во сти II 
фа зе. Тек по сли је из ра де ових до ку ме на та, 
у то ку 2010. го ди не, би ће утвр ђе на спе ци-
фи ка ци ја ра до ва ко ји ће се оба ви ти у окви-
ру по ме ну те фа зе Про јек та ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је ове ХЕ.

За мје на опре ме, за ко ју је оци је ње но да 
је нео п ход но хит но ура ди ти без прет ход ног 
ис пи ти ва ња (ода бра на опре ма за хит ну на-
бав ку) је гру пи са на у 4 ло та: 1) Тур бин ски 
ре гу ла тор; 2) 
220 kV ра ста-
вља чи раз вод-
ног по стро је-
ња; 3) Елек тро 
опре ма, ко ја 
об у хва та: 220 
kV опре му раз-
вод ног по стро-
је ња, 220 kV 
за шти ту да ле-
ко во да и са бир-
ни ца, за шти ту 
агре га та и блок 
тран сфор ма то-
ра, соп стве но 
на па ја ње 220В 
DC & 220 V, 50 
Hz, УПС опре-
му; 4) Уљ но 
хи  дра  у  лич  ка 
ин ста ла ци ја и си стем за упра вља ње за тва-
ра чи ма ула зне гра ђе ви не.

Ка да је о ве ћим за хва ти ма у по стро је њу 
ро јеч, је дан од огра ни ча ва ју ћих фак то ра за 
из во ђе ње ра до ва у ХЕ “Пи ва” је до би ја ње 

са гла сно сти од ЈП 
Елек тро  при  вре  да 
Ср би је. С об зи ром 
да ова елек тра на 
ра ди у елек тро-
енер гет ском си сте-
му Ср би је, са гла сно 
Уго во ру о ду го роч-
ној по слов но–тех-
нич кој са рад њи, 
за кљу че ном 1991. 
го ди не, оба ве зна је 
да обез би је ди по-
гон ску спрем ност 
агре га та, из у зев у 
пе ри о ди ма пла ни-
ра них за сто ја. Го-
ди шњим Уго во ром 
о ре гу ли са њу на чи-

на и усло ва оства ри ва ња ме ђу соб них ис-
по ру ка елек трич не енер ги је се де фи ни шу 
тер ми ни ре мо на та и за сто ја агре га та. У 
слу ча ју не рас по ло жи во сти агре га та из ван 
де фи ни са них ро ко ва, Елек тро при вре да 
Цр не Го ре пла ћа Елек тро при вре ди Ср би је 
уго вор ну ка зну за по гон ску не спрем ност 
агре га та. Из по ме ну тих раз ло га, на по ми-
ње С. Пје шчић, не мо же се вр ши ти за мје на 
опре ме у тре нут ку ка да се про из ве де и ис-

по ру чи у ХЕ “Пи ва”, већ у прет ход но уго-
во ре ним пе ри о ди ма.

Усаглашавање 
финалних извјештаја

И с пи ти ва ња гра ђе вин ских обје ка та, за-
су то сти и ка па ци те та аку му ла ци је, не-

ста бил них под руч ја и ста ња ињек ци о не за вје-
се су ре а ли зо ва на у то ку 2009. го ди не, пре ма 
за кљу че ним  уго во ри ма са ком па ни ја ма: Ин-
сти тут ИГХ д.д. из За гре ба, Ге о тех ни ка д.о.о. 

из Бе о гра да и За вод за ис пи ти ва ње гра ђе вин-
ских ма те ри ја ла (ЗИГ МА) из Ник ши ћа. Укуп-
на ври јед ност ових уго во ра је 2.206.972,70 €.

У то ку је пре глед и уса гла ша ва ње фи-
нал них из вје шта ја о ис пи ти ва њи ма гра ђе-
вин ских обје ка та, чи ја ће се ве ри фи ка ци ја 
из вр ши ти до кра ја мар та 2010. го ди не, на-
кон чи јег ће усва ја ња кон сул тант за по че-
ти из ра ду сту ди је из во дљи во сти и идеј них 
про је ка та за објек те, чи ји се за вр ше так оче-
ку је у то ку 2010. го ди не.

Што се ти че из ра де и ре ви зи је сту ди ја, 
ква ли фи ко ва ни кон сул тант (Co len co Енер го-
про јект) је, у скла ду са Уго во ром за кљу че-
ним 2008. го ди не, до са да из ра дио дио уго-
во ре них сту ди ја и ре ви зи ју дви је сту ди је.

Од уго во ре них сту ди ја, Кон сул тант ни је 
за вр шио фи нал ну из ра ду три сту ди је: о мо-
гу ћем ра ду и по ве ћа њу ка па ци те та ма ши на 
у усло ви ма тех нич ког по бољ ша ња, ефи ка-
сно сти и про из вод ње, а исто та ко  о пре о-
ста лом рад ном ви је ку опре ме.

Ура ђе не као пре ли ми нар не, ове сту ди је, 
ко је ће са др жа ва ти тех но-еко ном ске по ка за-
те ље, на осно ву ко јих ће се до ни је ти од лу-
ка о да љим ак тив но сти ма на Про јек ту ре-
кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ “Пи ва”, 
би ће за вр ше не ка да фи нал ни из вје шта ји о 
ис пи ти ва њи ма бу ду одо бре ни. 

На осно ву идеј ног про јек та и сту ди је 
оправ да но сти сни же ња ни воа до ње во де 
ХЕ „Пи ва“ у ци љу по ве ћа ња про из вод ње 
елек трич не енер ги је ко ју је ура дио Енер го-
про јект – Хи дро ин же ње ринг а.д. – Бе о град 

Светлана Пјешчић

Јован Драшковић, Радомир Радоњић, Стево Карабасил и Милан Милетић

НО ВИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ 
ДИО ФЦ ПРО ИЗ ВОД ЊА

Н а осно ву но вог Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за-
ци ји рад них мје ста у ФЦ Про из вод ња, у Сек то ру за тех нич ке 

по сло ве, фор ми ран је Цен тар за при пре му и им пле мен та ци ју ре-
кон струк ци је и мо дер ни за ци је елек тра на, на чи јем че лу је Бо шко 
Бо жо вић, ко ји је во дио Про је кат ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
ХЕ „Пе ру ћи ца“.

У то ку је фор ми ра ње Је ди ни це за им пле мен та ци ју Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ “Пи ва” (ПЕА), ко ја ће за ми је-
ни ти прет ход но фор ми ра ну ПЕА.

Но вом ор га ни за ци о ном ди је лу на ше функ ци о нал не цје ли не 
пру жи ће мо не са мо пу ну по др шку, не го и сву струч ну по моћ, јер 
је ме ђу соб на ин тен зив на ко ор ди на ци ја и са рад ња у ин те ре су са-
ме Елек тра не, ре као нам је Дра ган Чи змо вић.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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у ок то бру 2007. го ди не, ин тер на ко ми си-
ја за ре ви зи ју ове сту ди је је кон ста то ва ла 
да је ре а ли за ци ја про јек та тех нич ки из во-
дљи ва и еко ном ски ис пла ти ва ин ве сти ци ја 
и пре по ру чи ла да се кроз глав ни про је кат 
раз ра ди јед на од три ва ри јан те (ва ри јан та 
1 – уз ду жни пад но во про јек то ва ног ко ри та 
0.10 од сто).

Глав ни про је кат сни же ња ни воа до ње 
во де је у апри лу 2009. ура ди ло пред у зе-
ће „ИК Кон сал тинг и про јек то ва ње“ д.о.о. 
– Бе о град, а ре ви зи ју Енер го про јект – Хи-
дро ин же ње ринг а.д. – Бе о град. И по ред за-
кључ ка тех нич ке кон тро ле да по сто ји зна-
чај на фи нан сиј ска оправ да ност про јек та, 
нео п ход но је, ка ко је пред ло же но, при је из-
во ђе ња пред мет ног про јек та, да ти ко нач ну 
оцје ну по ја ве ка ви та ци је на осно ву де таљ-
них ис пи ти ва ња рад ног ко ла агре га та А3.

У том сми слу, ХЕ “Пи ва” и Цен тар за 
при пре му и им пле мен та ци ју ре кон струк-
ци је и мо дер ни за ци је елек тра на ће, за јед но 
са кон сул тан том, вр ло бр зо од ре ди ти да ље 
ко ра ке у ве зи про ду бља ва ња ко ри та ри је ке 
Пи ве, а нај вје ро ват ни је  ће се, ка ко ка же С. 
Пје шчић, ићи на мо дел ска ис пи ти ва ња тур-
би не, чи ме ће се ко нач но де фи ни са ти оп ти-
мал ни ни во ко те до ње во де.

Без ве ћих за сто ја у по стро је њу

С а оства ре ним ре зул та ти ма у пр ва три 
мје се ца ове го ди не мо же мо би ти ви-

ше не го за до вољ ни, ре као нам је Жељ ко 
Авра мо вић, шеф Слу жбе екс пло а та ци је, ко-
ји нам је и пре до чио по дат ке о про из вод њи 
елек трич не енер ги је у пр ва два и по мје се ца 
2010. У ја ну а ру је, (умје сто 80 ми ли о на kWh, 
ко ли ко је би ло пред ви ђе но пла ном за овај 
мје сец) про из ве де но бли зу 183,70 GWh), 
што је ап со лут ни мје сеч ни ре корд оства ре не 
про из вод ње ХЕ „Пи ва“ од ње не из град ње. 

С об зи ром на из у зет но по вољ ну  хи дро-
ло шку си ту а ци ју, и ве ли ке ја ну ар ске до то-
ке, ка да је про сјеч ни до ток из но сио 155,8 
м3 у се кун ди (чак 219 од сто из над ви ше го-
ди шњег про сје ка), због ви со ке ко те је зе ра 
до шло је, од 9 – 12. ја ну а ра, до пре ли ва. У 
том че тво ро днев ном пе ри о ду до то ци су из-
ла зи ли и до 425 м3/сек,. 

Са до бром, чак из у зет но ве ли ком, над-
про сјеч ном про из вод њом елек трич не енер-
ги је на ста вље но је и у на ред на два мје се ца 
2010. го ди не. У фе бру а ру си сте му је ис по-
ру че но 140,70 ми ли о на kWh, што је 156 од-
сто у од но су на план ко ји је пред ви ђао 90 
ми ли о на kWh. Од 113 ми ли о на kWh, ко ли ко 
је из но сио план за март, до 14. овог мје се ца 
ре а ли зо ван је 71 ми ли он kWh, па је са свим 
ре ал но оче ки ва ти да ће се на ве де ни план до 
кра ја мје се ца и оства ри ти.

У пр ва два и по мје се ца те ку ће го ди не 
агре га ти ХЕ „Пи ва“ про из ве ли су 52 од сто 
стру је у од но су на го ди шњи план. Са ма чи-
ње ни ца да ће про из вод ња у пр вом квар та лу 
2010. нај вје ро ват ни је би ти ве ћа од 400 ми-
ли о на kWh, што као тро мје сеч ни ре корд у 

про из вод њи пред ста вља је дин ствен слу чај у 
ра ду ове елек тра не, до вољ но го во ри о ве ли-
чи ни про из вод них ре зул та та оства ре них у 
на ве де ном пе ри о ду.

На дан на ше по-
сје те 1. мар та до ток 
је из но сио 64 м3/сек, 
а ко та је зе ра је до-
сти за ла 660 мнм, што 
зна чи да је енер гет-
ска ври јед ност аку-
му ла ци је би ла 212,5 
ми ли о на kWh.

Ка ко нам је ка-
зао Авра мо вић, је дан 
од бит них раз ло га за 
оства ре ње ре корд-
них про из вод них ре-
зул та та је и из у зет-
но до бра по гон ска 
спрем ност агре га та, 
ко ја је ис по ље на у 
ве о ма ма лом бро ју 
ква ро ва на све три 
ма ши не: све га пет 
кра ћих за сто ја у 
укуп ном тра ја њу од 
15 ча со ва.

С об зи ром на 
вре мен ске при ли ке, 
а при је све га ако се 
има у ви ду сни јег 
на окол ним пла ни-
на ма, чи је ће то-
пље ње, услед по ра-
ста тем пе ра ту ре, са 
до ла ском про ље ћа, 
ути ца ти на по раст 
до то ка, са мим тим и 
на оства ри ва ње до-
брих про из вод них 
ре зул та та, кон ти-
ну и тет та квог ра да 
агре га та за др жа ће 
се и у на ред ном пе-
ри о ду.

По ри је чи ма 
Дра га на Јо во ви ћа, ше фа Слу жбе елек тро-
др жа ва ња, на по гон ску спрем ност Елек тра-
не пр вен стве но су ути ца ли ква ли тет но из ве-
де ни ре монт ни  ра до ви на сва три агре га та. 
До број по гон ској спрем но сти та ко ђе су до-
при ни је ли и за вр ше ни ра до ви у окви ру I фа-
зе Про јек та мо де ри за ци је и ре кон струк ци је 
ХЕ „Пи ва“, у окви ру ко је су из ве де ни сле де-
ћи за хва ти: ста ри елек тро ма шин ски си стем 
по бу де ге не ра то ра за ми је њен је ста тич ким 
си сте мом (про из во ђач Си менс); у рас клоп-
ном по стро је њу по ред пне у мат ских пре ки-
да ча 220 kV („Ра де Кон чар“) са SF6 пре ки да-
чи ма (Си менс), за ми је ње ни су и пне у мат ски 
са бир нич ки ра ста вља чи („Ра де Кон чар“) у 
да ле ко вод ним по љи ма са ра ста вља чи ма 220 
kV на елек тро мо тор ни по гон (про из во ђач 
Rurt hal); а са ре кон струк ци јом упра вља ња 
и над зо ра дре на жним си сте мом Елек тра не 
са са вре ме ним си сте мом ко ји је ис по ру чио 

„Те лем“ Ма ри бор из вр шен је ква ли те тан 
ре монт соп стве не по тро шње Елек тра не и 
угра ђен но ви ди зел агре гат сна ге 750 kVА 

са ауто мат ским стар том у слу ча ју пре ки да 
на па ја ња.

Рад ни ци Слу жбе елек тро и Слу жбе ма-
шин ских по сло ва у то ку сва ке сед ми це вр-
ше оби ла зак и де та љан пре глед ком плет ног 
по стро је ња. Уоче не не до стат ке еви ден ти ра-
ју и пла ни ра ју њи хо во от кла ња ње на на чин 
да за сто ји агре га та бу ду ми ни мал ни и да их 
уоп ште не ма.

- Из у зет на хи дро ло шка при ли ка на по-
чет ку го ди не ис ко ри шће на је на нај бо љи 
на чин. На ру ку је, у пр вом ре ду, ишла мак си-
мал на спрем ност и рас по ло жи вост агре га та 
за про из вод њу елек трич не енер ги је, чи ме су 
се у пр ва два мје се ца 2010. мо гли оства ри ти 
ре корд ни ре зул та ти. То ме је сва ка ко до при-
ни је ла и струч ност осо бља Елек тра не ко је 
одр жа ва и вр ши еспло а та ци ју по стро је ња, 
ис та као је на кра ју Јо во вић.

И.З. 

Жељко Аврамовић

МО РАЛ НА СА ТИС ФАК ЦИ ЈА
П о ред ри је чи о ре корд ним про из вод ним ре зул та ти ма, у раз го-

во ру са рад ни ци ма Смје не у Ко манд ни Елек тра не до та кли смо 
се и не из бје жне те ме о усло ви ма ра да у под зем ном по стро је њу.

- Осим вје штач ког сви је тла сви оста ли усло ви у ко ји ма ра ди мо 
су по гор ша ни (бу ка, ви бра ци је, елек тро маг нет но зра че ње, уљ на 
ис па ре ња и сл.), та ко да се ре корд на про из вод ња вје ро ват но од-
ра жа ва и на пси хо фи зич ко здра вље рад ни ка у смје на ма. Али, с 
об зи ром на ис ку ство и на ви ку, то се, на ду же ври је ме, прак тич но 
и не осје ти. Чак, шта ви ше, ми уви јек те жи мо оба ра њу тих ре кор-
да, при сут на је на ви јач ка ат мос фе ра, по го то во ме ђу смјен ским 
рад ни ци ма, ка да ће мо по сти ћи ту нор му, и за ко ли ко ће мо је пре-
сти ћи. Ве ћа је мо рал на са тис фак ци ја што смо обо ри ли тај ре корд 
не го јед но мје сеч ни сти му ланс, ка зао нам је Ра до мир Ра до њић, 
во ђа Смје не.

Он ни ње го ве ко ле ге Јо ван Дра шко вић, Сте во Ка ра ба сил и 
Ми лан Ми ле тић су, по ред оста лог, из ра зи ли на ду да ова кве си ту-
а ци је, са оба ра њем при звод них ре кор да, ка да се, ка ко ре ко ше, о 
њи ма је ди но чу је, бу де по вод за раз ми шља ње, на ви шим ин стан-
ца ма у ЕПЦГ, о рад ни ци ма у смје на ма ХЕ „Пи ва“, ко ји ра де у нај те-
жим усло ви ма у Црнј Го ри, осим ру да ра, да ва ло ри зу ју усло ве и 
ре зул та те њи хо вог ра да.

И овом при ли ком ни је на од мет под сје ти ти на њи хо во пра во на 
оства ри ва ње бе не фи ци ра ног рад ног ста жа. Сва та при ча о оте жа-
ним усло ви ма ра да у Слу жби екс пло а та ци је ХЕ „Пи ва“ и пред ло зи ма 
за бе не фи ци је од ре ле вант них слу жби још уви јек ни је до ре че на.

Драган Јововић

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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П о сли је го то во сед мо мје сеч ног за-
сто ја у про шлој го ди ни, у ко ме су 

из ве де ни пла ни ра ни про јек ти мо дер-
ни за ци је и ре кон струк ци је (ко ји су об-
у хва та ли за мје ну елек тро фил те ра, тех-
нич ког си сте ма упра вља ња и елек тро е-
нер гет ске опре ме, као и мо дер ни за ци ју 
тур би не са по ве ћа њем снаге), је ди на 
цр но гор ска тер мо е лек та на у Пље вљи ма 
је пу ште на у по гон 16. де цем бра 2009. 

По чет ни пе ри од ра да ка рак те ри са-
ли су оче ки ва ни про бле ми, ко ји су ре зул ти-
ра ли са не ко ли ко за сто ја, а ве за ни су за ухо-
да ва ње по го на по сли је ве ли ког оби ма из ве-
де них ра до ва.

Си гу ран рад сна гом од 220 MW

П о оцје ни До бри ла Га че ви ћа, В.Д. ди-
рек то ра ТЕ "Пље вља", рад но во у гра-

ђе не опре ме је, углав ном, за до во ља ва ју ћи, 
из у зев ма њих про бле ма на елек тро фил те ру, 
у ди је лу од во ђе ња пе пе ла ис под њих, гдје не-
ка тех нич ка рје ше ња тре ба да се по бољ ша ју. 
Што се ти че ефи ка сно сти овог по стро је ња, 
еми си је пра ши не су у до зво ље ним гра ни ца-
ма (ма ње од 50 мг/нм3) са по вре ме ним пре-
ко ра че њи ма ве за ним за ква ли тет угља ко ји 
са го ри је ва, а пред сто је ћа га рант на ис пи ти ва-
ња нај вје ро ват ни је ће по твр ди ти зах ти је ва ну 
ефи ка сност.

Ка да се ра ди о по ве ћа њу сна ге бло ка, 
еви дент но је да су ефек ти по стиг ну ти и да 
елек тра на без ика квих про бле ма ра ди на 
сна зи 220 ме га ва та, а и ви ше, што тре ба да 
по твр де зва нич ни из је шта ји га рант них ис-
пи ти ва ња ко ја су спро ве де на у прет ход ним 
мје се ци ма.

- Украт ко, пр ва оцје на је да су ци ље ви 
ре кон струк ци је по стиг ну ти, па се оче ку је 
да ТЕ ис пу ни пла ном пред ви ђе ну про из вод-
њу, упо ре до са ак тив но сти ма на ре а ли за ци ји 
про из вод ног пла на, ра ди се и при пре ма про-
је ка та чи ја нас ре а ли за ци ја оче ку је у на ред-
ном пе ри о ду, ис ти че Га че вић.

Је дан од њих је рје ша ва ње про бле ма од-
ла га ња шља ке и пе пе ла у пре о ста лом рад ном 
ви је ку ТЕП 1, због че га је фор ми ра на рад на 

гру па Руд ни ка угља Пље вља и ЕПЦГ ко ја 
при пре ма из вје штај за ме наџ мент Дру штва.

По треб на је, та ко ђе, и са на ци ја рас хлад-
ног тор ња. На ста вак еко ло шке ста би ли за ци-
је овог енер гет ског објек та под ра зу ми је ва 
рје ша ва ње про бле ма от пад них во да и сма-
ње ње еми си је сум пор них ок си да.

Об но ви ће се ак тив но сти на из ра ди сту-
ди је оправ да но сти и идеј ног про јек та уград-

ње Дру гог бло ка, од но сно ТЕП 2.
По ред на бро ја них ак тив но сти ко је се 

ти чу објек та и тех но ло ги је про це са про-
из вод ње, јед на ко ва жан за да так, по Га че-
ви ћу, је и под мла ђи ва ње ка дра у ТЕ, с об-
зи ром да је про сјек ста ро сти за по сле них 
бли зу 53 го ди не. У том сми слу хи тан за-
да так је пријем при прав ни ка раз ли чи тих 
спе ци јал но сти, њи хо ва се лек ци ја, обу ка 
и оспо со бља ва ње за за мје ну кључ них ка-
дро ва у на ред ном пе ри о ду.

Еми си ја че сти ца 
би ће ма ња од до зво ље не

М и ло рад Ве мић, шеф Слу жбе екс-
пло а та ци је, са ко јим смо при ли-

ком на ше по сје те ТЕ 16. мар та об и шли 
све дје ло ве но во у гра ђе не опре ме, ин фор-
ми сао нас је и о глав ним за хва ти ма у по-
го ну, оба вље них то ком за сто ја ко ји је тра-
јао ви ше од по ла го ди не - од 18. ма ја до 
16. де цем бра 2009. го ди не.

Том при ли ком, по ред ре кон струк ци-
је тур би не, из вр ше на је и за мје на си сте ма 
упра вља ња, елек тро по стро је ња, по бу де ге-

не ра то ра и елек тро-
фил тер ског по стро-
је ња, као и уград ња 
ге не ра тор ског пре-
ки да ча, ка пи тал ни 
ре монт ге не ра то ра 
и ре дов ни ре монт 
ко тла.

Исто та ко, ста-
ра елек тро опре ма 
и ста ри ре леј ни си-
стем упра вља ња за-
ми је ње ни су но вим 
и са вре ме ним уре ђа-
ји ма. Уве ден је ди ги-
тал ни си стем упра-
вља ња SPPA 3000 
ко ји не са мо што 
да је пре глед ни ји рад 
ци је лог по стро је ња, 
већ исто вре ме но  и 
кон тро ли ше ви ше 

па ра ме та ра про це са ра да, а из вр ши о ци ма 
омо гу ћу је лак ше ма ни пу ли са ње.

По бу да ге не ра то ра и елек тро по стро је-
ње за ми је ње ни су са вре ме ном ти ри стор-
ском опре мом и  са вре ме ним раз во ди ма 6 
kV и 0,4 kV.

Но си лац по сла и из во ђач ра до ва на си-
сте му упра вља ња (ко ји омо гу ћу је ре гу ла ци је 
у про цес ра да и ауто мат ско во ђе ње) био је 

ње Дру гог бло ка, од но сно ТЕП 2.
По ред на бро ја них ак тив но сти ко је се

ти чу објек та и тех но ло ги је про це са про-

По стиг ну ти ци ље ви По стиг ну ти ци ље ви 
ре кон струк ци јере кон струк ци је

Три мје се ца на кон по нов ног 
укљу че ња у ЕЕС, ТЕ ра ди по у зда-
но и до бро, што је нај бо ља по-
твр да да су ра до ви у 2009. го ди-
ни на ре кон струк ци ји и ре мон ту, 
ко ји су тра ја ли ско ро се дам мје-
се ци, из ве де ни ква ли тет но

Добрило Гачевић

ТЕ Пљевља: Након скоро седмомјесечне паузе опет, са већом снагом, у погону
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Си менс (За греб, Бе о град), за јед но са АББ и 
Ме ри сом.

- Без об зи ра што је на до са да шњем ра ду 
и ухо да ва њу би ло је из вје сних не до ста та ка 
ко ји су от кло ње ни или се 
от кла ња ју, мо же се за кљу-
чи ти да ће си стем би ти до-
ста по у здан, ка же Ве мић.

Да би се сма њи ла еми-
си ја чвр стих че стица и до-
ве ла у про пи са не нор ме, 
ма ње од 50 ми ли гра ма по 
нор мал ном куб ном ме тру 
га са, из вр ше на је за мје на 
елек тро фил тер ског по стро-
је ња. Но си лац овог по сла 
био је кон зор ци јум ВДП из 
За гре ба (Ве мос и Да ле ко-
вод За греб и ПБ Кр шко), а 
као по ди зво ђа чи на из ра ди 
опре ме и мон та жи ан га жо-
ва ни су: Ме та лац Ник шић, 
Мон тер-код Пље вља, Ре монт мон та жа Ту зла, 
Бо сна мон та жа При је дор. Гра ђе вин ске ра до-
ве је из ве ло За нат ство из При је по ља, а мо ни-
то ринг дим них га со ва »Ра ци« Љу бља на.

Ма да је би ло пред ви ђе но да се по сао за-
вр ши за пет мје се ци, рок је, из објек тив них 
и су бјек тив них раз ло га, пре ма шен за ви ше 
од мје сец да на.

Без об зи ра што га рант на ис пи ти ва ња још 
ни је су за вр ше на, ипак се, по ми шље њу Ве ми-

ћа, из до са да шњег ра да елек тро фил те ра, на 
ко ме, по ред од ре ђе ног бро ја не до ста та ка ко ји 
се от кла ња ју и мо ра ће да се от кло не у на ред-
ном пе ри о ду, тре нут но нај ве ћи про блем пред-

ста вља си стем од во да пе пе ла, да се за кљу чи-
ти да ће еми си ја чвр стих че сти ца би ти ис под 
до зво ље не гра ни це од 50 мг/м3 дим ног га са.

Већа снага турбине

О б ја шња ва ју ћи ка ко је те као је дан од 
нај сло же ни јих и нај зна чај ни јих по сло-

ва из ве ден то ком ско ро сед мо мје сеч ног за-
сто ја ТЕ, мр Ми лан ко Ко ру га, шеф Слу жбе 

ма шин ског одр жа ва-
ња, нам је ре као да 
се уго вор са фир мом 
»Си ло ви је ма ши ни« 
из Санкт Пе терс бур га 
(Ру си ја) од но сио на 
мо дер ни за ци ју тур-
би не, као и на ре монт 
тур би не и ге не ра то-
ра. Иако 2009. го ди не 
ни је тре ба ло ра ди-

ти ка пи тал ни ре монт 
тур би не и ге не ра то ра 
(по пла ну то је пред-
ви ђе но да се ре а ли зу је 
тек за дви је го ди не), 
ипак се, због ве ли ког 
за хва та на мо дер ни за-
ци ји тур би не, мо ра ло 
при сту пи ти ка пи тал-

ном ре мон ту ге не ра то ра и тур би не. Мо дер-
ни за ци ја се од но си ла на ци лин дер ни ског 
при ти ска, а ка пи тал ни ре монт на сред њи ре-
гу ла ци о ни си стем. Опре ма за мо дер ни за ци ју 

ни ског при ти ска ис по ру че на је 
у скло пу по ме ну тог уго во ра са 
за ка шње њем због на чи на пла-
ћа ња јер се дио нов ца обез бје-
ђи вао из кли рин шког ду га не-
ка да шњег СССР пре ма бив шој 
СФРЈ, од че га је дио при пао и 
др жа ви Цр ној Го ри, од но сно 
ње ној енер ге ти ци. Ка да је по-
чет ком сеп тем бра про шле го-
ди не де ле га ци ја ТЕ Пље вља 
бо ра ви ла у Санкт Пе терс бур-
гу сва опре ма је би ла упа ко ва-
на и спрем на за тран спорт, а у 
ТЕП је сук се сив но до пре ма на 
до кра ја ок то бра 2009, што је и 
био раз лог ка шње ња у ре а ли за-
ци ји овог објек та.

По Ко ру ги ним ри је чи ма, то ку ра до ва на 
мо дер ни за ци ји ни ског при ти ска из вр ше на је 
ре кон струк ци ја ку ћи шта (до ња и гор ња по ло-
ви на), за ми је њен но ви ро тор (чи ја је ври јед-
ност 2,5 ми ли о на €), за тим ком плет об уј ми це и 
ди ја фраг ме, ди фу зо ри и слич но, као и спој ни-
це - ро тор ни ског и ро тор ви со ког при ти ска.

Цје ло куп ни ра до ви на мо дер ни за ци ји и 
ка пи тал ном ре мон ту тур би не и ге не ра то ра, са 
ис пору ком опре ме ко шта ли су 8 ми ли о на €.

Циљ мо дер ни за ци је је био по ве ћа ње сна-
ге тур би не од 3,4 до 19 MW, у за ви сно сти  од 
про то ка па ре.

И по ред то га што зва нич ни ре зул та ти га ран-
циј ских ис пи ти ва ња из ве де них на кон пу шта ња 
бло ка у рад још ни је су до би је на, ипак је, сма тра 
Ко ру га, си гур но да тур би на мо же да оства ри 
по ве ћа ње сна ге у за ви сно сти од то га ко ли ко ге-
не ра тор од 210 ме га ва та то мо же да при хва ти.

По ред глав ног из во ђа ча ра до ва и ис пору-
чи о ца опре ме »Си ло ви је ма ши ни«, као по-
ди зво ђач на мон та жи и ре мон ту ан га жо ван 

је »Фе ро монт-ин же ње ринг« Бе о град.
- Иако зва нич но ни је смо у ра ду, јер Ми-

ни стар ство еко но ми је и над ле жне ин спек-
ци је тре ба да из да ју рје ше ње за проб ни рад, 
ово по стро је ње већ тре ћи мје сец ипак ра ди 
по у зда но и до бро, па се мо же за кљу чи ти да 
су ра до ви на ре кон струк ци ји и ре мон ту из-
ве де ни ква ли тет но, за кљу чио је Ко ру га.  

И.З.

Милорад Вемић мр Миланко Коруга

Ново електрофилтерско постројење

ПРО ИЗ ВОД ЊА ИС ПОД ПЛА НА 
ЗБОГ ПО ВОЉ НЕ ХИ ДРО ЛО ГИ ЈЕ 

О д по нов ног укљу че ња у си стем 16. де цем бра 2009, (на кон 
ско ро сед мо мје сеч не па у зе, због по зна тих раз ло га) до 16. 

мар та 2010. го ди не, ТЕ Пље вља је про из ве ла 295 ми ли о на ки-
ло ват ча со ва елек трич не енер ги је, што је 85 од сто од пла на за 
на ве де ни пе ри од. 

Про из вод ња би би ла и ве ћа, об ја снио нам је Ми ло рад Ве-
мић, али је Сек тор за упра вља ње про из вод њом и тр го ви ну 
елек трич ном енер ги јом ЕПЦГ, због ви шка енер ги је из хи дро е-
лек тра на усло вље ног из у зет но по вољ ним хи дро ло шким при-
ли ка ма, дик ти рао та кав тем по ра да.

Машинска сала

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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К а ко су у ФЦ Ди стри бу ци-
ја у прет ход ном пе ри о ду 

за по че ти мно ги из у зет но ва жни 
ин ве сти ци о ни про јек ти ко ји тре-
ба да до при не су ства ра њу ква-
ли тет не ди стри бу тив не мре же и 
за овај број Ли ста Елек тро при-
вре да смо раз го ва ра ли са пр вим 
чо вје ком ове функ ци о нал не цје-
ли не Ми ро сла вом Вук че ви ћем 
о сте пе ну ре а ли за ци је за по че тих 
елек тро енер гет ских обје ка та и 
дру гим ак ту ел ним пи та њи ма из 
ра да и по сло ва ња ди стри бу тив-
ног си сте ма. 

Те жи ште ак тив но сти 
на ре а ли за ци ји 

ин ве сти ци о них про је ка та

Н а по чет ку ве о ма ис црп-
ног раз го во ра Вук че вић је 

под сје тио на ак ту ел не про јек те об но ве и 
про ши ре ња ди стри бу тив не мре же ко ји се 
фи нан си ра ју из тзв. Фран цу ског кре ди та 
ре кав ши да је при крај че на из град ња ТС 
35/10 kV Би стри ца у Ник ши ћу (про це нат 
ре а ли за ци је овог по стро је ња, ври јед ног 
пре ко по ла ми ли о на еура из но си 95 од-
сто) ко ја, пре ма ди на мич ком пла ну тре ба 
да се за вр ши у дру гом квар та лу ове го ди-
не, а у при прем ној фа зи је из град ња ТС 
35/10 kV Хум ци за ко ју је пот пи сан уго вор 
са из во ђа чем ра до ва и на ба вље на елек тро 
опре ма. Тре нут но се опре ма при вре ме но 
по стро је ње за на па ја ње по тро ша ча Це ти-
ња до из град ње но ве тра фо ста ни це, за ко-

ју су опре ди је ље на сред ства у из но су од 
455 хи ља да еура.

За ТС 35/10 kV Ба о ши ћи у Хер цег Но-
вом, за ко ју је та ко ђе на ба вље на опре ма, 
у то ку је при пре ма тен де ра за из град њу 
објек та и елек тро мон та жне ра до ве, а за 
ТС 35/10 kV, ко ја ће се гра ди ти у Пе тров-
цу, се пре го ва ра са бу дван ском оп шти ном 
око обез бје ђе ња ло ка ци је за ово по стро-
је ње чи ја из град ња ће, пре ма про цје на ма 
ко шта ти 625 хи ља да еура. 

На ба вље на је, пре ма ри је чи ма Вук-
че ви ћа, елек тро опре ма и за ТС 35/10 kV 
Шка ља ри у Ко то ру и тре нут но се вр ше 
ак тив но сти на при пре ми тен де ра за из-

бор из во ђа ча ра до ва ко ји мо гу по че ти тек 
на кон усва ја ња Де таљ ног ур ба ни стич ког 
пла на за Ко тор ко ји је у про це ду ри, због 
не мо гућ но сти до би ја ња гра ђе вин ске до-
зво ле у овом тре нут ку.

У то ку су ак тив но сти на укла па њу у 
35 и 10 kV мре жу и при пре ма за тех нич ки 
при јем ТС 35/10 kV Гор ња Зе та ко ја тре-
ба да се пу сти у по гон до кра ја ју на. Ова 
тра фо ста ни ца слу жи ће за на па ја ње црп не 
ста ни це на из во ри шту ре ги о нал ног во до-
во да Бо ље се стре и по бољ ша ње на па ја ња 
по тро ша ча на под руч ју Гор ње Зе те, Гр ба-
ва ца, Ле ки ћа и ди је ла Ље шан ске На хи је, 
а Ди стри бу ци ја је за по тре бе Ре ги о нал ног 
во до во да на вр ло те шком те ре ну из гра ди-
ла и 35 kV да ле ко вод од но ве ТС до во до-
и зво ри шта у ду жи ни од 7,3 км, под сје тио 
је наш са го вор ник.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, у прет ход-
ном пе ри о ду је на ба вље на опре ма и за ТС 
35/10 kV Вра њи на на ко јој су при крај че ни 
ра до ви на гра ђе вин ском објек ту, а пред-
сто је елек тро мон та жни ра до ви у тра фо-
ста ни ци и укла па ње овог по стро је ња у 35 
и 10 kV мре жу. 

До кра ја апри ла тре ба да се за вр ши 
план ак тив но сти на узе мље њу не у трал не 
тач ке у 35 kV мре жи, а пред ви ђе но је да се 
ра до ви на овом про јек ту, ко ји, пре ма ми-
шље њу струч ња ка Ди стри бу ци је ври је ди 
пре ко три ми ли о на еура, до вр ше до кра ја 
2011. го ди не. Вук че вић ка же да је ве о ма 
ва жно што при је при сту пи ти ре а ли за ци ји 
овог про јек та, јер су услед раз во ја сред-
ње на пон ске мре же у ту ри стич ким ре ги-
ја ма и по ве ћа не из град ње обје ка та стру је 
зе мљо спо ја пре шле до зво ље не гра ни це, 
па је узе мље ње не у трал не тач ке нео п ход-
но, не са мо да би се сма њи ла ха ва риј ска 
ста ња и оште ће ња опре ме, већ и због оба-
ве зу ју ћих тех нич ких про пи са.

А до кра ја го ди не пла ни ран је за вр-
ше так ре кон струк ци је 10 ки ло волт ног 
по стро је ња у ТС 110/10 kV ПГ 3. У то ку 
је из ра да про јект не до ку мен та ци је за ове 
ра до ве ко је је мо гу ће из ве сти са мо у пе-
ри о ду нај ни же по тро шње, ка да су оп те ре-
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бор из во ђа ча ра до ва ко ји мо гу по че ти тек
на кон усва ја ња Де таљ ног ур ба ни стич ког
плана за Котор који је у процедури због

Све подређено Све подређено 
стварању квалитетне стварању квалитетне 

дистрибутивне мрежедистрибутивне мреже
Изградња ТС 110/10 kV ПГ 5, која се финансира из кредита KfW банке, у 

завршној фази
Приводе се крају пројекти изградње пет ТС 35/10 kV и реконструкција 10 

kV постројења у ТС ПГ 3 који се финансира из тзв. Француског кредита
За потребе Регионалног водовода изграђени трафостаница и далековод
У фукцији припреме туристичке сезоне ремонтовано више ДВ и ТС на 

Црногорском приморју
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ће ња нај ма ња. 
Тре нут но се ра ди про јект на до ку мен-

та ци ја и за пот пу ну ре кон струк ци ју 10 kV 
по стро је ња у ТС 110/10 kV ПГ 4 због ин-
тен зив не из град ње и по ра ста оп те ре ће ња 
на де сној оба ли Мо ра че, та ко да је овај 
про је кат из у зет но зна ча јан за на па ја ње 
по тро ша ча у овом ди је лу гра да.

Је дан од нај ва жни јих про је ка та, ко-
ји је у за вр шној фа зи, је из град ња ТС 
110/10 kV ПГ 5 у ко ју се тре нут но угра-
ђу је 10 kV по стро је ње. Ова тра фо ста ни ца 
је, по ри је чи ма Вук че ви ћа, би ла нео п ход-
на Под го ри ци, с об зи ром да се у том ди-
је лу гра да раз ви ла ин ду стриј ска зо на са 
ве ли ким бро јем но вих по тро ша ча ко ји ће 
се при кљу чи ти на ПГ 5, као и 74 тра фо-
ста ни це 10/,4 kV, што ће знат но рас те ре-
ти ти по сто је ће ТС и обез би је ди ти си гур-
ни је и ква ли тет ни је на па ја ње Под го ри це. 
Тра фо ста ни ца ће се, ка ко је об ја снио наш 
са го вор ник, у пр вој фа зи, на па ја ти пре ко 
110 kV да ле ко во да ко ји ће се по ве за ти са 
њом (ПГ 2 – КАП – ПГ 5), а ка сни је ће се, 
та ко ђе на 110 kV мре жи, на пра ви ти ве за 
из ме ђу ПГ 3 и ПГ 5, што ће знат но по ве-
ћа ти по у зда ност на па ја ња. На пра ви ће се, 
да кле, сво је вр стан пр стен из ме ђу ПГ 2 и 
ПГ 5 ко ји ће омо гу ћи ти да у слу ча ју ква-
ра на би ло ко јој ве зи по тро ша чи не оста ју 
без на па ја ња. У пла ну је да се до кра ја ју-
на за вр ше сви ра до ви на овој тра фо ста ни-
ци, на кон че га ће се из вр ши ти укла па ње у 
10 kV мре жу.

Ди рек тор Ди стри бу ци је је ин фор-
ми сао да се при во ди кра ју из град ња још 
јед ног ва жног елек тро е нер гет ског објек-
та - ДВ 35 kV Це ти ње-Под гор. Ра до ви се 
из во де на тра си ра ни јег да ле ко во да, са ко-
јим је ова ФЦ има ла мно го про бле ма јер је 
одав но у ја ко ло шем ста њу, али са знат но 
ма ње стуб них мје ста и са мно го бо љим 
ка рак те ри сти ка ма опре ме, та ко да ће се 
ре а ли за ци јом овог про јек та знат но по-
бољ ша ти на па ја ње во до и зво ри шта Под-
гор из ко јег се снаб ди је ва ју во дом Це ти ње 
и Бу два. Ра ди се на рје ша ва њу имо вин-
ских про бле ма на де се так стуб них мје ста, 
а за вр ше так из град ње пла ни ран је до кра-
ја ове го ди не.

При пре ма ту ри стич ке се зо не
 

У окви ру при пре ма за пред сто је ћу ту-
ри стич ку се зо ну, го ди шњим пла ном 

ре мо на та да ле ко во да ко ји је ушао у енер-
гет ски би ланс, до по чет ка љет ње се зо не 
тре ба да се за вр ши ре монт на 11 да ле ко-
во да ко ји се од но си на за мје ну оште ће-
них изо ла то ра и рас кре си ва ње тра се. До 
по чет ка мар та су за вр ше на 4 да ле ко во да, 

а ре монт пре о ста лих 7 је тре нут но у то ку. 
Вук че вић ка же да је по ва же ћој си сте ма-
ти за ци ји пред ви ђе но да на ре мон ту да ле-
ко во да ра ди 24 рад ни ка у Слу жби за одр-

жа ва ње ДВ 35 kV Сек то ра за одр жа ва ње 
ФЦ Ди стри бу ци ја, рас по ре ђе них у три 
гру пе са сје ди штем у Под го ри ци, Ко то ру 

и Би је лом По љу. Ту, ме ђу тим, има са мо 
13 стал но за по сле них, 7 је при мље но на 
од ре ђе но ври је ме, а че тво ри ци је 1. мар та 
ис те као Уго вор ко ји им ни је про ду жен, та-

ко да тре нут но на по ме ну тим по сло ви ма 
ре мо на та и ин тер вен ци ја услед ква ро ва 
ра ди све га 17 рад ни ка.

РАЗ ВИ ЈА ТИ СИ СТЕМ МЈЕ РЕ ЊА 
О раз во ју си сте ма мје ре ња ел. енер ги је у елек тро-

ди стри бу тив ном си сте му Цр не Го ре раз го ва ра ли 
смо са Ве ли ми ром Стру га ром, по моћ ни ком ди ек то ра 
Ди стри бу ци је, ко ји је ис та као да се у овој функ ци о нал-
ној цје ли ни по себ на па жња по кла ња ис прав но сти мјер-
них мје ста код по тро ша ча и тач ном ре ги стро ва њу ел. 
енер ги је, што је осно ва за из да ва ње фак ту ра.

- По ред ви ше пу та ис ти ца ног про бле ма не до стат ка 
ква ли фи ко ва них из вр ши ла ца у обла сти мје ре ња, што је 
на сли је ђе но из прет ход ног пе ри о да, основ ни про блем 
у овој обла сти је не до ста так са вре ме них бро ји ла за ре-
ги стро ва ње утро ше не ел. енер ги је. То је по сље ди ца 
ком пли ко ва них и ду го трај них про це ду ра јав них на бав-
ки ко је пред ви ђа ак ту ел ни За кон о јав ним на бав ка ма у 
Цр ној Го ри, ка же Стру гар на во де ћи као до бар при мјер 
за ту тврд њу по сљед њи тен дер за на бав ку бро ји ла у Ди-
стри бу ци ји. 

-Та про це ду ра је по че ла под но ше њем за хтје ва за до би ја ње сред ста ва у ма ју про-
шле го ди не, а за вр ши ла се оба ра њем тен де ра Од лу ком Ко ми си је за јав не на бав ке, 
из крај ње фор мал них раз ло га ко ји ни је су ни у че му су штин ски угро жа ва ли тех нич ку 
спе ци фи ка ци ју бро ји ла, па про из ла зи да је за на бав ку ових мјер них уре ђа ја по треб-
но, без ма ло, го ди ну да на.

Елек тро при вре да је, пре ма ри је чи ма Стру га ра, у фе бру а ру 2009. го ди не за по че ла 
ак тив но сти на из ра ди тех нич ког из вје шта ја за по тре бе Европ ске бан ке за ре кон струк-
ци ју и раз вој, за јед но са тех нич ким кон сул тан том ове бан ке и ре зул тат тих ак тив но сти 
је де фи ни сан кор пус функ ци о нал но сти бро ји ла ко ја ће ЕПЦГ на ба вља ти у бу дућ но сти. 
Струч ња ци ФЦ Ди стри бу ци ја ко ји се ба ве ме тро ло ги јом у обла сти ел. енер ги је су пре-
по зна ли мо дер не за хтје ве ко ји се по ста вља ју у свим са вре ме ним ди стри бу ци ја ма и 
же ле их им пле мен ти ра ти и у Ди стри бу ци ју Цр не Го ре.

- Је дан од основ них за хтје ва у ве зи с тим, по ред тач ног мје ре ња утро ше не ел. 
енер ги је, је по у зда на ко му ни ка ци ја бро ји ла са уда ље ним цен тром и ши рок спек тар 
функ ци о нал но сти са вре ме них ну ме рич ких бро ји ла, ка ко у по гле ду ре ги стра ци је ди-
ја гра ма оп те ре ће ња, та ко и у по гле ду функ ци о нал но сти дис ко нек ци је по тро ша ча на 
да љи ну. Од огром ног зна ча ја је, та ко ђе, и об је ди ња ва ње си сте ма да љин ског очи та ва-
ња и упра вља ња бро ји ли ма са би линг си сте мом, об ја снио је наш са го вор ник до да ју-
ћи да ова ква струк ту ра (АММ + Би линг) обез бје ђу је по у здан, са вре мен и ра ци о на лан 
на чин мје ре ња и об ра чу на утро ше не ел. енер ги је, са ни зом услу га ко је се мо гу по ну-
ди ти по тро ша чу у на ред ном пе ри о ду.

Стру гар оче ку је ве ли ки до при нос ком па ни је А2А као стра те шког парт не ра Елек-
тро при вре де у ди је лу по бољ ша ња овог сег мен та у Ди стри бу ци ји, а по себ но кроз пре-
но ше ње кон крет ног ис ку ства из е лек тро ди стри бу тив них кон зу ма ко је они оп слу жу ју. 
Прак са у ди стри бу ци ји ел. енер ги је у раз ви је ним зе мља ма иде у прав цу обез бје ђи ва-
ња што бо љег ква ли те та ис по ру че не ел. енер ги је, са што ве ћим ни во ом по у зда но сти 
ис по ру ке. Ова кви захтје ви су, на рав но, у ди рект ној за ви сно сти са ци је ном при кључ ка 
и та ри фом ко ју пла ћа сва ки по тро шач по на о соб. По ред за кон ског ре гу ла тор ног окви-
ра ко ји је по треб но уве сти за ова кав об ра чун ел. енер ги је, пот пу но је ја сно да прет-
ход но мо ра би ти обез би је ђен са вре ме ни тех нич ки си стем мје ре ња.

- С об зи ром на чи ње ни цу да смо са основ ним сред ством Ди стри бу ци је (при-
кључ ни ка бал до бро ји ла сва ког по тро ша ча) у ве зи са сва ким на шим по тро ша чем, 
са вре ме ни си стем мје ре ња пру жа и ши ро ку ле пе зу дру гих ко мер ци јал них услу га 
ко је ова ФЦ мо же пру жа ти уко ли ко за то бу де кор по ра тив ног ин те ре са, ис та као је 
ин же њер Стру гар и до дао да ак тив но сти на оса вре ме ња ва њу си сте ма мје ре ња тре-
ба што при је ин тен зи ви ра ти. 

Велимир Стругар
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- Да би се ови по сло ви ква ли тет но и 
у ро ко ви ма за вр ша ва ли нео п ход но је да 
еки пе Слу жбе одр жа ва ња бу ду ком плет не. 
У прет ход ном пе ри о ду се де сио ве ли ки 
број ис па да у мре жи због ло шег вре ме на, 
па су ове еки пе има ле огро ман број ин тер-
вен ци ја. Ве ћи на ква ро ва је би ла у пла нин-
ским под руч ји ма, ве о ма не при ступчним 
и под сни је гом, због че га је рад на от кла-
ња њу тих ква ро ва био из у зет но на по ран и 
оте жан. Не ке ин тер вен ци је на Бје ла си ци 
су се оба вља ле уз ан га жо ва ње хе ли хоп те-
ра Ра дио ди фу зног цен тра, ре као је ди рек-
тор Вук че вић.

У на став ку раз го во ра он је, апо стро-
фи ра ју ћи ак тив но сти на при пре ми ту ри-
стич ке се зо не, ис та као да су у том ци љу у 
Хер цег Но вом, Тив ту и Ко то ру за вр ше ни 
ре мон ти свих 35/10 kV тра фо ста ни ца, у 
Бу дви је у то ку из во ђе ње ових ра до ва, а 
пред ви ђен је ре монт се дам ТС 35/10 kV у 
Ба ру и че ти ри ТС у Ул ци њу.

-Про бле ми у ре а ли за ци ји ових ак тив-
но сти на ста ју због ком пли ко ва них тен дер-
ских про це ду ра. На и ме, тек кра јем фе бру-
а ра, на кон усва ја ња Пла на јав них на бав ки 
од стра не Од бо ра ди рек то ра, ство ре ни су 
усло ви за за по чи ња ње из у зет но спо рих 
тен дер ских про це ду ра, због че га ће до ћи 
до ка шње ња у ре а ли за ци ји од ре ђе ног бро ја 
про је ка та, ка зао је ди рек тор Ди стри бу ци је 
до да ју ћи да ври јед ност Пла на из град ње 
но вих и ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка-
та из но си пре ко 6 ми ли о на еура.

При кра ју је из ра да Сту ди је раз во ја пре-
но сне и ди стри бу тив не мре же у Под го ри-
ци и Ник ши ћу, ко ја ће де фи ни са ти прав це 
раз во ја и да ти смјер ни це на осно ву ко јих 
ће се на пра ви ти ко на чан план и до ни је ти 
ин ве сти ци о не од лу ке о да љем раз во ју мре-
же у два нај ве ћа цр но гор ска гра да.

Наш са го вор ник је, по том, ис та као 
да је по чет ком мар та одр жан са ста нак са 
ди рек то ри ма елек тро ди стри бу ци ја са сје-
ве ра Цр не Го ре у ве зи при пре ме на ред не 
зим ске ту ри стич ке се зо не. Сек тор за раз-
вој ће, на осно ву њи хо вих за хтје ва, раз-
мо три ти и утвр ди ти ко на чан план, ве за но 
за ин ве сти ци је и одр жа ва ње по сто је ће 
мре же. Због вре мен ских усло ва ра до ви се 
мо гу од ви ја ти са мо од про ље ћа до је се ни, 
та ко да је нео п ход но што при је кре ну ти са 
овим ак тив но сти ма. 

Ак тив но сти на 
сма ње њу гу би та ка

У скло пу ре дов них ак тив но сти на 
сма ње њу гу би та ка и по бољ ша њу 

тач но сти очи та ва ња по сто је ћих мјер них 
уре ђа ја (око 340.000), са рас по ло жи вом 

рад ном сна гом и 
тех нич ким сред-
стви ма по стиг ну-
ти су, по ри је чи ма 
ди рек то ра Ди-
стри бу ци је, сље-
де ћи ре зул та ти: 
из вр ше но је пре ко 
15 хи ља да кон тро-
ла, от кри ве на 241 
кра ђа стру је, 243 
са мо вољ но при-
кљу че на по тро-
ша ча, 210 бро ји ла 
без плом бе За во да 
за ме тро ло ги ју и 
пре ко 1.800 бро-
ји ла без ди стри-
бу тив не плом бе, 
а за тим пре ко 250 
оште ће них бро ји-
ла, 320 не ис прав-
них и 150 бро ји ла 
са не ким дру гим 
не пра вил но сти ма 
(оште ће ни уну-
тра шњи при кљу-
чак и не ис прав но 
мјер но мје сто). 
За бри ња ва по да-
так да про це нат 
не  ис  прав  но  сти 
у од но су на број 
кон тро ли са них из но си пре ко 20 од сто, од-
но сно на ђе на је не пра вил ност код сва ког 

пе тог по тро ша ча. Број кон тро ла је, ина че, 
око 26 од сто из над пла на, јер је зна ча јан 
ак це нат ста вљен на по ја ча ње кон тро ле 

по тро шње као јед не од мје ра за сма ње ње 
гу би та ка ел. енер ги је. 

Глав ни про блем у от кла ња њу ових не-

пра вил но сти је не до ста так бро ји ла, иако 
је ра ни је по ме ну та про це ду ра за на бав ку 
но вог кон тин ген та ових уре ђа ја за по че ла 

Искључење са стуба
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ка да је у ма га ци ну би ло око 10.000 бро ји-
ла ко ја су у ме ђу вре ме ну угра ђе на.

На и ме, са мо у пр ва два мје се ца ове 
го ди не укуп но је за ми је ње но пре ко 3.200 

бро ји ла, од че га је 400 из мје ште но из 
објек та, док су оста ла за ми је ња на на по-
сто је ћем мјер ном мје сту.

Вук че вић твр ди да је је ди ни си гу ран 
на чин за ели ми ни са ње кра ђе ел. енер ги је 
и сма ње ње гу би та ка из мје шта ње мјер ног 
мје ста на гра ни цу јав не по вр ши не и при-

ват ног по сје да. Пу ка за мје на бро ји ла на 
мјер ном мје сту ко је је у објек ту по тро ша ча 
или на ње го вој фа са ди ни је до во љан га-

рант да ће евен ту ал на кра ђа у том објек ту 
би ти су зби је на. Ма сов на је по ја ва из во ђе-
ња не про пи сних спо је ва на при кључ ном 
ка блу при је бро ји ла, та ко да је из мје шта ње 
мјер ног мје ста, уз стан дар ди зо ва не при-
кључ но мјер не ор ма ре крај ње нео п ход на 
ак тив ност, што ФЦ Ди стри бу ци ја и ра ди. 

У Ин ди ка то ри ма су да те циљ не ври-
јед но сти за мје не 20 хи ља да бро ји ла и 
из мје шта ња 15 хи ља да мјер них мје ста го-
ди шње на гра ни цу раз два ја ња при ват ног 
по сје да и јав не по вр ши не, уз прет по став-
ку да Ди стри бу ци ја има на рас по ла га њу 
тих 35.000 бро ји ла. 

Наш са го во ник ка же да је са по сто је-
ћом рад ном сна гом мо гу ће из вр ши ти за-
мје ну 20.000 бро ји ла, али не и из мје шта-
ње мјер них мје ста. 

- ФЦ Ди стри бу ци ја мо же за ми је ни ти 
око пет хи ља да бро ји ла мје сеч но, уко-
ли ко би се ба ви ла са мо за мје ном, док је 
за из мје шта ње мјер ног мје ста, ко је под-
ра зу ми је ва и ре кон струк ци ју по сто је ће 
мре же, нео п ход но ан га жо ва ње екс тер-
них фир ми, ре као је Вук че вић до да ју ћи 
да је, у ства ри, са по сто је ћом рад ном 
сна гом и ме ха ни за ци јом, мо гу ће го ди-
шње се лек тив но из мје сти ти око 5 хи ља-
да бро ји ла оних по тро ша ча код ко јих је 
на ђе на кра ђа стру је. 

Аран жман са Европ ском бан ком за ре-
ко струк ци ју и раз вој (ИБРД) омо гу ћа ва 
ис пу ње ње пла на из мје шта ња 15 хи ља да 
бро ји ла, а Ди стри бу ци ја је, по ред по тро-
ша ча ко ји су пред ви ђе ни тим кре ди том, 
при пре ми ла си сте мат ско из мје шта ње још 
20.000 мјер них мје ста, од че га 16 хи ља да 
у Под го ри ци и по дви је хи ља де у Хер цег 
Но вом и Мој ков цу, све у ци љу уво ђе ња 
пот пу ног ре да и кон тро ле у екс пло а та ци-
ји ЕД си сте ма. Вр ше не су ду го трај не при-
пре ме и из ра да тех нич ке спе ци фи ка ци је, 
са пре ци зно де фи ни са ним ра до ви ма ко је 
тре ба из ве сти у од ре ђе ним тра фо ре о ни ма 
у овим елек тро ди стри бу ци ја ма. 

Ве за но за гу бит ке ел. енер ги је, ди рек-
тор Ди стри бу ци је је ис та као да су у пр ва 
два мје се ца ове го ди не гу би ци ни жи од 
пла ни ра них, што иде у при лог ис пу ње њу 
ин ди ка то ра о сма ње њу гу би та ка у 2010. 
го ди ни за 20 од сто.

Пред сто је им број ни по сло ви ко ји, да 
би се на ври је ме и ква ли тет но за вр ши-
ли, прет по ста вља ју ан га жо ва ње ве ли ког 
бро ја рад ни ка тех нич ке стру ке, ко јих Ди-
стри бу ци ја не ма до вољ но. Због то га је и 
ан га жо ван је дан број рад ни ка на од ре ђе но 
ври је ме, и они су се у до са да шњем ра ду 
по ка за ли као до бри и ври јед ни, ка зао је 
на, на кра ју, Ми ро слав Вук че вић. 

Б.М.

МОЋ НА АУТО ДИ ЗА ЛИ ЦА
Ф Ц Ди стри бу ци ја у скло пу свог во зног пар ка од 

ма ја про шле го ди не по сје ду је ауто ди за ли цу нај-
са вре ме ни је тех но ло ги је МАН ТГС 41-44, но си во си 40 
то на, ко јом се након де мон та же и приликом монтаже 
трансформатора веће снаге, врши не само њихов 
утовар и истовар него и транспорт. 

Ри јеч је о ве о ма функ ци о нал ној ма ши ни, за чи ји је 
рад по тре бан мно го ма њи ма не вар ски про стор не го ра-
ни је, ка да се уз ди за ли цу мо рао ан га жо ва ти и ка ми он 
за тран спорт. То је знат но олак ша ло и по јед но ста ви ло 
ову вр сту по сла, што је нај бо ља по твр да да је јед на ова-
ква ди за ли ца би ла нео п ход на Ди стри бу ци ји ко ја са да 
са мо стал но оба вља за мје ну ста рих и уград њу но вих 
тран сфор ма то ра на те ри то ри ји ци је ле Цр не Го ре. За ове 
ра до ве ра ни је су ан га жо ва ли при ват на пред у зе ћа, та ко 
да је, пре ма ри је чи ма Ве ска Ма ра ша, ше фа Тран спор та 

и ме ха ни за ци је у ФЦ Ди стри бу ци ја, с об зи ром на ви со ке ци је не ових услу га, на бав ка 
ауто ди за ли це ви ше не го оправ да на, јер сва ки њен из ла зак на те рен овој ОЦ уште ди 
не ко ли ко хи ља да еура. 

Ма раш ка же да је Ди стри бу ци ји у чи јем се са ста ву на ла зе Гру па за тран спорт и 
ме ха ни за ци ју, Гру па за одр жа ва ње тра фо ста ни ца, Гру па за мје ре ње и Гру па за за шти-
ту ко је вр ше услу ге за све цр но гор ске елек тро ди стри бу ци је, нео п хо дан ква ли те тан 
во зни парк, те да у овом тре нут ку он та кав и је сте, јер по сје ду ју два де се так те рен-
ских аута ко ја су у од лич ном ста њу, за хва љу ју ћи и из у зет но про фе си о нал ном од но-
су рад ни ка ко ји њи ма упра вља ју, као и оних ко ји вр ше одр жа ва ње. До тра ја ла су им 
је ди но два ка ми о на, због че га им је по тре бан је дан но ви, но си во сти 15 то на и је дан 
ви љу шкар, но си во сти дви је то не, с об зи ром да Гру па за тран спорт и ме ха ни за ци ју вр-
ши уто вар ка бло ва, тран сфор ма то ра и ве ћих те ре та у кру гу цен трал ног ма га ци на у 
Под го ри ци, као и тран спорт ма те ри ја ла и опре ме по ци је лој Цр ној Го ри. На тај на чин 
би се у пот пу но сти ком пле ти рао во зни парк и ели ми ни са ло ан га жо ва ње при ват них 
пред у зе ћа за ове по сло ве, та ко да би се та ин ве сти ци ја бр зо ис пла ти ла. 

Он је овом при ли ком ис та као да при ра ду са овом ди за ли цом, ко јом упра вља ју 
во за чи спе ци јал них во зи ла Зо ран По по вић и Пре драг Спа хић, има ју ве о ма до бру са-
рад њу са рад ни ци ма Гру пе за одр жа ва ње 35/10 kV тра фо ста ни ца, са ко ји ма ди је ле 
од го вор ност уто ва ра и ис то ва ра, одо сно за мје не тран сфор ма то ра. Ова из у зет но ко-
ри сна ма ши на и њи ма је олак ша ла по сао. 

Веско Мараш
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С ек тор за ICT ЕПЦГ АД Ник шић по-
кре нуо је чи тав низ про је ка та, ко ји су 

тре нут но у раз ли чи тим фа за ма ре а ли за ци је, 
али ин те гра тив но чи не је дан про цес ко јим 
ће се обез би је ди ти пред у сло ви за над град-
њу ја ког цен тра ли зо ва ног ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о ног си сте ма у Дру штву, са 
брен ди ра ним апли ка тив ним рје ше њи ма, 
на пред ним мре жним сер ви си ма и ра чу нар-
ском и мре жном ин фра струк ту ром. Ге не-
рал но го во ре ћи, све ка пи тал не ин ве сти ци је 
овог сек то ра за циљ има ју да ин ве сти ра њем 
на про јек то ва ни вре мен ски пе ри од дра стич-
но сма ње опе ра тив не тро шко ве у ЕПЦГ АД 
Ник шић.

Два кључ на IT Про јек та, ко ји су тре-
нут но у то ку, су Цен тра ли за ци ја и до ра да 
по сто је ћег ERP (Oracle eBC) си сте ма и Уво-
ђе ње Mеssaging и Security сер ви са и уна пре-
ђе ње WAN мре же

Ко ор ди на тор оба про јек та је ди рек тор 
ICT Сек то ра Дру штва Стан ко Вуј ко вић. 
Ме на џер Про гра ма Цен тра ли за ци је и до ра-
де по сто је ћег ЕРП (Oracle eBC) си сте ма је 
На та ша Па ви ће вић– Ана ли ти чар и про-
јек тант ERP-а у ICT Сек то ру Дру штва, док 
је ме на џер Про јек та Уво ђе ња Messaging и 
Security сер ви са и уна пре ђе ња WAN мре же 
Зо ран Ра ду ло вић – Шеф слу жбе за мре же, 
мре жне сер ви се и ко му ни ка ци је у ICT Сек-
то ру Дру штва.

Ре а ли за ци ја тре ћег ве ли ког пред ви ђе-
ног IT Про јек та „На бав ке и им пле мен та ци је 

Billing си сте ма“ је тре нут но пре ки ну та, јер 
је јав ни тен дер за на бав ку и им пле мен та ци ју 
Billing си сте ма по ни штен. У сва ком слу ча ју, 
на бав ка и им пле мен та ци ја Бил линг си сте ма 
је дан је од, по ри је чи ма На та ше Па ви ће вић и 
Зо ра на Ра ду ло ви ћа, при о ри тет них ИТ Про је-
ка та, ко је бр зо тре ба на но во по кре ну ти.

На бав ка хар две ра, ко ји је био дио не у-
спје лог тен де ра за Billing, је би ла пред ви ђе-
на за по тре бе ци је лог ERP си сте ма. 

- Нео п ход на је хит на на бав ка хар две ра 
за ERP си стем, јер је Про је кат у то ку – а са-
ми тен дер ски по ступ ци за на бав ку тра ју ја-
ко ду го, ка же На та ша Па ви ће вић и до да је да 
је струч ни став IT сек то ра ве зан за „На бав ку 
и им пле мен та ци ју Billing си сте ма“ да тре ба 
на ба ви ти и им пле мен ти ра ти Billing си стем 
ко ји ће би ти мак си мал но ин те гри сан са ERP 
си сте мом, ко ји се тре нут но им пле мен ти ра у 
ЕПЦГ. 

- Да кле тре ба мак си мал но ис ко ри сти-
ти brand-name софт вер Oracle eBC у ди је лу 
мо ду ла Accounting Receivables - AR (ко ји 
ЕПЦГ већ по сје ду је), као и у ди је лу Cashe 
Managment - CM (ко ји се тре нут но им пле-
мен ти ра) - тј. ком пле тан фи нан сиј ски дио 
Бил линг си сте ма про ве сти кроз ERP, а 
оста ли дио ван, са нео п ход ним ин тер феј-
си ма. При то ме си стем мо ра ин те грал но 
да об у хва ти све по слов не про це се и функ-
ци о нал но сти ко је су по треб не за ефи ка сно 
и ефек тив но оба вља ње по сло ва из до ме-
на про да је и на пла те елек трич не енер ги је, 

на опе ра тив ном и ме на џер ском ни воу. Из 
раз ло га што је тре нут но у то ку High level 
design бу ду ћег цен тра ли зо ва ног и до ра ђе-
ног ЕРП си сте ма (II фа за) – нео п ход на је 
што хит ни ја од лу ка Ме наџ мен та Дру штва 
о ни воу ин те гра ци је бу ду ћег Billing си сте-
ма у ERP- на гла ша ва она.

Про је кат цен тра ли за ци је и до ра де по сто-
је ћег Oracle eBC ERP си сте ма је по кре нут из 
број них раз ло га, а не ки од нај бит ни јих, по 
ри је чи ма На та ше Па ви ће вић су: ве ли ки број 
ин стан ци по сто је ћег Oracle eBC си сте ма – 
до во ди до не мо гућ но сти до би ја ња збир них 
из вје шта ја на ни воу Дру штва у ре ал ном вре-
ме ну, до не мо гућ но сти би лан си ра ња у ре ал-
ном вре ме ну, те жег и ску пљег одржа ва ња си-
сте ма,... (Ти ме и до не мо гућ но сти до но ше ња 
пра во вре ме них по слов них од лу ка). 

Не тре ба за бо ра ви ти ни по тре бу за ин-
фор ма тич ком по др шком од ре ђе ним по слов-
ним про це си ма ко ји до са да ни је су би ли дио 
eBC си сте ма - PC, PB, PM, CM, HP, BL, PN 
(Ин фор ма тич ка по кри ве ност ових про це-
са по бољ ша ва и по сто је ће) и ин те гри са ње 
у си стем вањ ских апли ка ци ја и до ра ду већ 
по сто је ћих обла сти у eBC си сте му – у сми-
слу по бољ ша ња функ ци о нал но сти и про-
ши ре ња об у хват но сти по слов ног про це са, 
на гла ша ва она.

Тен дер ски по сту пак за из бор струч ног 
кон сул тан та за овај Про је кат, као и за го ди-
шњу функ ци о нал ну и тех нич ку по др шку на 
по сто је ћем eBC си сте му је окон чан. Иза-
бра на је фир ма Ин фо дом из За гре ба, а уго-
вор из ме ђу Ин фо до ма- За греб и ЕПЦГ АД 
је скло пљен 14.12.2009. го ди не. Ври јед ност 
Уго во ра је 537.000,00 еура. 

На пра вље на је и Про јект на ор га ни за ци-
ја – фор ми ран про јект ни тим и од лу че но о 
над ле жно сти ма над Про јек том. Про грам 
цен тра ли за ци је, ин те гра ци је и до ра де ERP-а 
је по ди је љен на 4 Про јек та:

Про јект 1 – Цен тра ли за ци ја и до ра да по-
сто је ћег Орац ле еБС-а

Про јект 2 – Ста би ли за ци ја и одр жа ва ње 
по сто је ћег eBC си сте ма

Про јект 3 – Упра вља ње по слов ним то ко-
ви ма и до ку мен та ци јом CMS - RMS и DMS

Про јект 4 – Help Desk и SLA (Service 
Level Agreement)

Kick-off са ста нак про јект них ти мо-
ва ЕПЦГ и Ин фо дом За греб – одр жан је 
22.12.2009. го ди не у Ник ши ћу у про сто ри ја-
ма ЕПЦГ.На са стан ку су де фи ни са ни свр ха, 
ци ље ви и по слов на оче ки ва ња про јек та, ар-
хи тек ту ра и ме то до ло ги ја про јек та и утвр-
ђе на про јект на ор га ни за ци ја и ко ор ди на ци ја 
ти мо ва и ускла ђе ни про јект ни ти мо ви. Уста-
но вље на је и по тре ба за људ ским ре сур си ма 
из ЕПЦГ, и обим њи хо вог ан га жо ва ња на 
про јек ту.

АК ТИВ НО СТИ У СЕК ТО РУ ЗА ICT

опе ра тив ном и ме на џер ском ни воу. Из
о га што је тре нут но у то ку High level
n будућег централизованог и дорађе-
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Све капиталне инвестиције овог сектора за циљ имају да инвестирањем на 
пројектовани временски период драстично смање трошкове у ЕПЦГ АД Никшић

Два кључна IT Пројекта, који су тренутно у току, су Централизација и дорада 
постојећег ERP (Oracle eBS) система и увођење Massaging и Security servisa и 
унапређење WAN мреже

Наташа Павићевић Зоран Радуловић
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Про грам Цен тра ли за ци је и до ра де по-
сто је ћег ERP си сте ма у Дру штву се у ди је-
лу про јек та 1 и про јек та 2 у цје ло сти од ви ја 
по Oracle-овој стан дар ној AIM (Aplication 
Implementation Metodology) ме то до ло ги ји 
им пле мен та ци је.

Про јект ће се од ви ја ти у 6 фа за (по AIM 
ме то до ло ги ји) а то су: де фи ни ци ја, ана ли за, 
ди зајн, из град ња, тран зи ци ја и про дук ци ја.

Пр ва фа за Про јек та 1– Де фи ни ци ја – ко-
ја је упра во за вр ше на као свој про из вод има 
увид у по сто је ће ста ње по слов них про це-
са у ЕПЦГ АД. Фи нал ни до ку мент I фа зе 
ЗАП_ЕПЦГ_eBC_Фа за_1 пот пи сан је од 

стра не Ин фо до ма и ЕПЦГ (Ме наџ мент Про-
гра ма) 12.02.2010.го ди не.

- Увид у по сто је ће ста ње по слов них 
про це са у Дру штву до вео је до са зна ња да 
од ре ђе ни по слов ни про це си у Дру штву ни-
је су стан дар ди зо ва ни, да за њих не по сто је 
по треб не про це ду ре или пра вил ни ци, а ако 
по сто је за стар је ли су, док до бар дио по слов-
них про це са у Дру штву ни је уни фи ци ран – 
на гла ша ва Па ви ће вић.

Дру га фа за Про јек та1 – Фа за ана ли зе – 
је за по че ла 15.02.2010.го ди не.

Оно што је нео п ход но за на ста вак по сла 
на Про јек ту (за High Level Design си сте ма) 
је, по ње ним ри је чи ма,но ва ор га ни за ци о на 
струк ту ра Дру штва (high level – ни вои цен-
тра ли за ци је по про це си ма), си сте ма ти за ци-
ја рад них мје ста (по треб на за ка сни ју II фа-
зу Про јек та), струк ту ра конт ног пла на (high 
level) и на рав но од лу ка о на чи ну укљу че ња 
бу ду ћег Billing си сте ма у eBC.

Про је кат уво ђе ња Masaging и Security 
сер ви са и уна пре ђе ња WAN мре же са сто ји 
се од шест про је ка та, ко је се мо гу по сма тра-
ти као за себ ни, ка же Зо ран Ра ду ло вић ме на-
џер овог про јек та.

Про је кат 1 - Ком пле ти ра ње про јек та 
Active Directory

Про је кат 2 - Им пле мен та ци ја Enterprise 
AB и Ан ти-спам рје ше ња

Про је кат 3 - Им пле мен та ци ја Microsoft 
Exchange 2007 и ISA 2006

Про је кат 4 - Ре кон фи гу ра ци ја и уна пре-
ђе ње по сто је ће ак тив не мре жне опре ме

Про је кат 5 - Си стем ска по др шка за eBC 
Про је кат 6 - Си стем ска по др шка за Billing 
- По слов на си ту а ци ја у Елек тро при-

вре ди Цр не Го ре АД Ник шић, у кон тек сту 
Ди рек то ри јум ских Сер ви са, би ла је та ква 
да ни је по сто јао им пле мен ти ран до тич ни 
сер вис. Због то га се, при је дви је го ди не, 
при сту пи ло ре а ли за ци ји про јек та - Ди зајн 
и им пле мен та ци ја Ак тив ног Ди рек то ри ју ма 
на Windows Server 2003 плат фор ми и по ста-

вља ње WSUS сер ви са. Тре нут на си ту а ци ја у 
ЕПЦГ је да је и да ље ве ли ки број ра чу на ра 
рас по ре ђе них на укуп но 28 ло ка ци ја, по ста-
вљен у workgroup мо де лу. С об зи ром на по-
тре бу да се сви дје ло ви ЕПЦГ кон со ли ду ју 
у јед ну IT упра вљач ку цје ли ну, ја сно је да 
по сто ји ве ли ка по тре ба за ком пле ти ра њем 
за по че тог про јек та. Им пле мен та ци јом ова-
квог рје ше ња би се обез бје дио цен тра ли зо-
ва ни ме наџ мент ра чу на ра и ко ри сни ка – ка-
же Зо ран Ра ду ло вић и до да је да не по сто ји 
Enterprise AV и Ан ти-спам за шти та на ни воу 
WAN ЕПЦГ, ма да је по тре ба за та квим рје-
ше њем из у зет но из ра же на. У раз ли чи тим 
цје ли нама ЕПЦГ тре нут но је у упо тре би 
ве ћи број ли цен цних AV рје ше ња, са ма хом 
де цен тра ли зо ва ним упра вља њем, и не до-
вољ ним бро јем ли цен ци за све ра чу на ре за 
ко је по сто ји по тре ба, па је ве ли ки број ра чу-
на ра са раз ли чи тим вр ста ма free AV вер зи ја. 
Из по ме ну тог раз ло га та ко ђе тре нут но ни је 
мо гу ће вр ши ти цен тра ли зо ван ме наџ мент 
AV рје ше ња. 

Не по сто ји је дин ствен Mesaging и 
Security сер вис на ни воу ЕПЦГ. У упо тре би 
су углав ном при ват ни mail на ло зи и на ло зи 
фир ме из најм ље ни од ло кал ног про вај де ра. 
Са мим тим и не по сто ји мо гућ ност кон тро-
ле при сту па Ин тер не ту.

- Кључ не ка рак те ри сти ке тре нут не ин-

фра струк ту ре су сле де ће: Ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о ни си стем, тј. WAN мре жа 
ЕПЦГ је ди стри бу и ра на на 28 ло ка ци ја, при 
че му је ка па ци тет ак тив не мре жне ин фра-
струк ту ре (24-порт ни L2 упра вљи ви сви че-
ви), на по је ди ним ло ка ци ја ма и па сив не, ма-
њи од тре нут но за хтје ва ног бро ја ко ри сни-
ка, од но сно ко нек ци ја. То ће ре ћи да по сто-
је ћу фи зич ку ин фра струк ту ру мре же тре ба 
над гра ди ти опре мом ве ћих ка па ци те та и 
ре кон фи гу ри са ти. Да ље, лин ко ви ко ји по-
ве зу ју ло ка ци је у овом тре нут ку се по ка зу ју 
као ја ко ма лих ка па ци те та, па се ука зу је по-
тре ба за њи хо вим про ши ре њем и уград њом 
опре ме ко ја ће у на ред ном вре ме ну ин тер-
фејс но и функ ци о нал но мо ћи да се по ве же 
на оп тич ки за сно ва ном ТК си сте му ЕПЦГ 
ко ји се пла ни ра раз ви ти. Ад ми ни стра тив ни 
мо дел над ди стри бу и ра ном мре жом ак тив-
них мре жних ком по нен ти је ма хом де цен-
тра ли зо ван, до ку мен та ци ја ни је до вољ но 
до бро сре ђе на, као ни backup кон фи гу ра ци-
је ак тив них еле ме на та мре жне ин фра струк-
ту ре, а фи зич ка без бјед ност опре ме, као и 
обез бје ђе ње од пре на по на и ис па да елек тро 
мре же ни је на свим ло ка ци ја ура ђе на у скла-
ду са по тре ба ма – ис ти че Ра ду ло вић.

- По сто је ће ста ње је та кво да сва ка цје-
ли на Елек тро при вре де Цр не Го ре има сво ју 
по себ ну eBC ин стан цу. Ин стан ца се са сто-
ји из два ди је ла, апли ка тив ног и да та ба-
се ко ји су по ста вље ни на два сер ве ра Dell 
Power Edge 830, под опе ра тив ним си сте-
мом Windows 2003 Standard Edition. Ова ква 
струк ту ра и кон фи гу ра ци ја зна чај но оте жа-
ва ју одр жа ва ње, за шти ту и опо ра вак си сте-
ма, а та ко ђе и кон со ли да ци ју по да та ка - на-
гла ша ва он.

- По сто је ћи Billing си стем чи не сер ве-
ри са Novell опе ра тив ним си сте мом у сва кој 
ди стри бу ци о ној је ди ни ци. Ба за по да та ка је 
ура ђе на у Cliperu, а кли јен ти су рад не ста-
ни це под DOS или Windows опе ра тив ним 
си сте мом. Зна чај ни не до ста ци су за стар је-
лост апли ка тив ног рје ше ња, ба за по да та ка 
ко ја »пу ца » усљед ве ли ког бро ја сло го ва и 
не мо гућ ност да се на сер вер ском ди је лу при-
ми је ни ква ли тет на за шти та и без бјед ност 
по да та ка – по ја шња ва Ра ду ло вић и до да је да 
је Тен дер ски по сту пак за на бав ку хар две ра 
и им пле мен та ци је за овај Про је кат окон чан, 
те да је иза бра на фир ма Ди гит-Мон те не гро 
из Под го ри це са ко јом је и скло пљен уго вор 
ври је дан го то во 200 хи ља да еура.

На пра вље на је и про јект на ор га ни за ци-
ја – фор ми ран про јект ни тим и од лу че но о 
над ле жно сти ма над про јек том.

Спро во ђе ње и за вр ше так за по че тих ак-
тив но сти, IT струч ња ци ма ће обез би је ди ти 
про ак ти ван, ефи ка сан рад на им пле мен та ци-
ји и одр жа ва њу си сте ма, што тре ба да омо гу-
ћи по ди за ње ни воа функ ци о нал но сти ин фор-
ма ци о ног си сте ма ЕПЦГ, им пле мен та ци ју 
мре жних сер ви са ко ји омо гу ћа ва ју уна пре-
ђе ње упра вљи во сти и без бјед но сти мре же и 
ин фор ма ци ја, као и уна пре ђе ње по слов них 
про це са уну тар ЕПЦГ за све за по сле не.

М. Ву ко вић

ERP - будућа архитектура
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О ак ту ел ним те ма ма, ве за но за рад 
Елек тро ди стри бу ци је Ко тор раз-

го ва ра ли смо 19. мар та са ди рек то ром 
Не бој шом Ра ко че ви ћем ко ји је пр во 
под сје тио на нај ва жни је ак тив но сти 
у про шлој го ди ни из до ме на ин ве сти-
ци о ног одр жа ва ња и ин ве сти ци о не 
из град ње, ре кав ши да су угра ђе не три 
но ве ТС а ре кон стру и са но де сет тра-
фо ста ни ца 10/0,4 kV, у ко ји ма је из вр-
ше на за мје на ВН или НН бло ка. Та ко ђе 
је угра ђе но се дам км ка блов ске 10 kV 
мре же и ре кон стру и са но шест ни ско на-
пон ских мре жа.

У окви ру те ку ћег одр жа ва ња, еки пе 
ове ЕД би ле су сва ко днев но ан га жо ва-
не због ве ли ког бро ја ис па да на 10 и 
0,4 kV, ко ји су по сље ди ца до тра ја ло-
сти обје ка та ЕД мре же.

Сто га је у овој го ди ни нео п ход на 
хит на са на ци ја од ре ђе них енер гет ских 
и по слов них обје ка та, у пр вом ре ду ТС 
35/10 kV До бро та (пред ра чун ска ври-
јед ност ра до ва 15.285, 00 еура) и ТС 
35/10 kV Гр баљ, за ко ју тре ба обез би-
је ди ти 14.882,00 еура. А ка ко у до тра-

ја лој Управ ној згра ди ове ЕД не ма еле-
мен тар них усло ва за рад, нео п ход но је 
при сту пи ти и ње ној са на ци ји (ври јед-
ност ра до ва 76.618,00 еура), као и са-
на ци ји два ма га цин ска про сто ра ко ји 

су, прак тич но, за ру ше ње, а за чи ју је 
ре кон стрк ци ју, пре ма про ра чу ни ма, по-
треб но обез би је ди ти 36.526,00 еура.

ТС Шка ља ри пр ви при о ри тет

В е за но за пла ни ра не ак тив но сти у 
на ред ном пе ри о ду, Ра ко че вић је 

ис та као да је пр ви при о ри тет ко тор ске 
ЕД из град ња ТС 110/35/10 kV Шка ља-
ри, јер по сто је ћи ка па ци те ти у 35 kV 
мре жи (ДВ35 kV Ти ват-Шка ља ри и ДВ 
35 kV Це ти ње-Шка лај ри) и у ТС 35/10 
kV Шка ља ри не за до во ља ва ју тре нут-
не по тре бе у ан га жо ва ној сна зи кон зу-
ма, ма да би се из град њом ДВ 110 kV 
Ти ват –Ко тор зна чај но по ве ћа ла по у-
зда ност на па ја ња овог под руч ја. За стој 
у ре а ли за ци ји овог про јек та је на стао 
због не мо гућ но сти до би ја ња гра ђе вин-
ске до зво ле, јер Оп шти на Ко тор ни је 
усво ји ла ур ба ни стич ке пла но ве ко ји су 
осно ва за из да ва ње овог до ку мен та. Ра-
ко че вић сма тра да, с об зи ром да по сто ји 
мо гућ ност до би ја ња урб ани стич ко-тех-
нич ких усло ва за из ра ду ди је ла објек та 
ко ји се од но си на по стро је ње 35/10 kV, 
у пр вој фа зи тре ба ра ди ти то по стро-
је ње, а на кон усва ја ња ур ба ни стич ких 
пла но ва, по стро је ње 110/35 kV. 

У при о ри те те ко тор ске Елек тро ди-
стри бу ци је наш са го вор ник је увр стио 
и из град њу ТС 35/10 kV Гу де По ље у 
Гр бљу. Он је ис та као да се оправ да ност 
ове ин ве сти ци је огле да у кон стант ном 
по ве ћа њу бро ја по тро ша ча, по себ но из 
ка те го ри је оста ла по тро шња, као и у 
кон фи гу ра ци ји 10 kV мре же ко ју ка рак-
те ри шу ра ди јал ни и ду гач ки во до ви са 
ве ли ким бро јем ТС 10/0,4 kV. Сто га би 
се из град њом ове тра фо ста ни це знат но 
по ве ћа ла по у зда ност на па ја ња по сто-
је ћих по тро ша ча и ство ри ли усло ви за 
да љи раз вој 10 kV мре же и при кљу че-
ње но вих кон зу ме на та.

Ва жна ак тив ност у раз вој ним пла-
но ви ма је и уво ђе ње да љин ског очи-
та ва ња и ис кљу че ња бро ји ла, по себ но 
у Ста ром гра ду и ди је лу До бро те због 
њи хо ве спе ци фич но сти.

А што се ти че ак тив но сти из Пла на 
за 2010. го ди ну, ди рек тор ко тор ске ЕД 
је ка зао да је, по ред из град ње ТС Шка-
ља ри, пла ни ра на ре кон струк ци ја шест 
тра фо ста ни ца (за мје на ВН или НН бло-
ка) и уград ња пет но вих ТС 10/0,4 kV, 

ЕД КОТОР

су, прак тич но, за ру ше ње, а за чи ју је
ре кон стрк ци ју, пре ма про ра чу ни ма, по-
треб но обез би је ди ти 36.526,00 еура.

У пла ну но ва У пла ну но ва 
ди стри бу тив на по стро је њади стри бу тив на по стро је ња
Из град њом 35/10 kV тра фо ста ни ца Шка ља ри и Гу де По ље по бољ ша ће се 

на пон ске и енер гет ске при ли ке, као и кон ти ну и тет и ква ли тет ел. енер ги је, 
чи ме се да је до при нос ква ли те ту ту ри стич ке по ну де Ко то ра 

Небојша Ракочевић

ТС "Муо"
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као и уград ња још че ти ри тра фо ста ни-
це (за мје на по сто је ћих), ко је ће, уз ЕД, 
фи нан си ра ти и ин ве сти то ри. По Пла ну 
за ову го ди ну је и уград ња дви је но ве 
СТС 10/0,4 kV, из град ња 7,4 км ка блов-
ске мре же 10 kV, ре кон струк ци ја 12.000 
м ни скон пон ских мре жа, са уград њом 

са мо но си вих ка бло ва, те за мје на 300 
до тра ја лих др ве них сту бо ва на 10 kV 
да ле ко во ди ма и НН мре жа ма. 

Ка ко до др ве них сту бо ва
 

И з но се ћи про бле ме ко ји пра те 
рад ове Ди стри бу ци је, Ра ко че-

вић је по тен ци рао не до ста так др ве них 
сту бо ва ко ји им ни је су ис по ру чи ва ни 
још од 2007. го ди не, та ко да ви ше од 
го ди ну да на не ма ју ни јед ног сту ба, а 
над зем на елек тро ди стри бу тив на мре-
жа у Ко то ру је до тра ја ла и нео п ход на 
је хит на за мје на ви ше ДВ и НН сту-
бо ва. Ре зул тат ова квог ста ња је ве ли ки 
број при вре ме них и тех нич ки не при-
хва тљи вих рје ше ња на ва зду шној 10 
kV и 0,4 kV мре жи.

Од укуп но 25 во зи ла са ко ји ма рас-
по ла же ко тор ска Елек тро ди стри бу ци ја, 
са мо че ти ри су но ви јег да ту ма, а оста ла 
су ста ра без ма ло дви је де це ни је, та ко 
да су у до ста ло шем ста њу, због че га се 
на њи ма у то ку го ди не од ра ђу ју број не 
ин тер вен ци је, што из и ску је мно го нов-
ца. Ова кав во зни парк де фи ни тив но не 
од го ва ра по тре ба ма ове ЕД, ни бро јем 
ни ква ли те том, због че га је дан број 
рад ни ка у оба вља њу по сло ва ко ри сти 
соп стве на во зи ла, по себ но у пе ри о ду 
очи та ва ња по тро шње. 

Про блем пред ста вља ју и спо ре про-
це ду ре за на бав ку ма те ри ја ла и опре ме 
за те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње 
обје ка та, због че га тре ба обез би је ди ти 
нео п ход не ре зер ве у ма га ци ну (сту бо-
ви, склоп ке, ка блов ска опре ма, ка тод ни 
од вод ни ци пре на по на, овје сна опре ма) 
ко је су у овом тре нут ку, због про бле-

ма у на бав ци кра јем про шле го ди не, 
ис под сва ке нор ме, ка зао је Ра ко че вић 
до да ју ћи да је та ко ђе нео п ход но, због 
по сло ва ко је оба вља ју, опре ми ти еки пе 
Одр жа ва ња и еки пе Одје ље ња за мје-
ре ње и кон тро лу аде кват ним ала том и 
опре мом, јер је ова ко јом тре нут но рас-
по ла жу до тра ја ла и тех но ло шки пре-
ва зи ђе на, што је не до пу сти во и са ста-
но ви шта уград ње енер гет ске опре ме и 
мјер них уре ђа ја но ви је тех но ло ги је.

Има ју ћи у ви ду ста ро сну струк ту ру 
за по сле них, не по пу ње на рад на мје ста, 
број ин ва ли да ра да, као и број за по сле-
них ко ји има ју огра ни че не рад не спо-
сосб но сти због здрав стве них про бле ма, 
нео п ход но је, ка ко је ка зао, да се ко нач-
но ри је ши ста тус за по сле них по осно ву 
Уго во ра о ра ду, ко ји су ан га жо ва ни већ 
ду жи вре мен ски пе ри од. Ка ко се ра ди о 
струч ним и од го вор ним љу ди ма, њи хо-
вим при је мом у стал ни рад ни од нос ЕД 
Ко тор би нео спор но би ла на до бит ку. 

 
Из мје шта ње мјер них мје ста, 

за мје на не ис прав них бро ји ла...

Р ад ни ци Слу жбе за мје ре ње и кон-
тро лу су, по ред ре дов ног по сла, ан-

га жо ва ни и на из мје шта њу мјер них мје-
ста на гра ни цу при ват ног по сје да и јав не 
по вр ши не, што се у пр вом ре ду ра ди код 
по тро ша ча код ко јих је оте жа но очи та ва-
ње и кон тро ла бро ји ла. Та ко је у про шлој 
го ди ни из мје ште но 158 мјер них мје ста, 
а из вр ше на је и за мје на 727 не ис прав них 
бро ји ла по тро ша чи ма. Кон тро ли са но је 
1.424 по тро ша ча и код њих 6 от кри ве на 
кра ђа ел. енер ги је, а еви ден ти ра но је и 
1.038 са мо вољ но при кљу че них по тро-
ша ча. Због не пла ћа ња ра чу на за утро ше-
ну ел. енер ги ју са мре же је ис кљу че но 
820 по тро ша ча, а ове ак тив но сти ре зул-
ти ра ле су сма ње њем гу би та ка за 2,24 од-
сто у од но су на 2008. го ди ну.

По до ста вље ним за пи сни ци ма 
Одје ље ња за мје ре ње и кон тро лу о не-
пра вил но сти ма на мјер ним мје сти ма, 
под ни је то је 368 за хтје ва за по кре та ње 
пре кр шај ног по ступ ка од ко јих ни је дан 
ни је ри је шен, као и шест кри вич них 
при ја ва чи је про це су и ра ње оте жа ва не-
до ста так до ку мен та ци је о кон тро ла ма 
из прет ход ног пе ри о да на ко јој ин си-
сти ра ју над ле жни су до ви.

За бри ња ва, ка же Ра ко че вић, по раст 
пар нич ких по сту па ка у ко ји ма је ту же-
на ЕПЦГ ра ди на кна де ште те, за шти те 
пра ва сво ји не и за хтје ва за из мје шта-
ње елек тро е нер гет ских обје ка та са 
при ват них по сје да, из гра ђе них у ра-
ни јем пе ри о ду, ка да са вла сни ци ма зе-
мљи шта ни је су ре гу ли са ни имо вин ско 
прав ни про бле ми.

Б.М.

ОСНОВ НИ ПО ДА ЦИ

Д у жи на во до ва елек тро ди стри бу-
тив не мре же ЕД Ко тор ко ја за по-

шља ва 63 рад ни ка је 510 км, што је им-
пре си ван по да так, а од 16.972 по тро ша-
ча 15.493 су из ка те го ри је до ма ћин ства. 
У кон зу му по вр ши не 335 км2, ЕД Ко тор 
за на па ја ње по тро ша ча ел. енер ги јом 
ко ри сти и пет тра фо ста ни ца 35/10 kV и 
212 тра фо ста ни ца 10/0,4 kV.

У про шлој го ди ни пре у зе то је 
130.460.391 ки ло ват са ти ел. енер ги је а 
ре а ли зо ва но100.321.676 кWх, та ко да 
су гу би ци из но си ли 30.138.715 кWх, или 
23,10 од сто. То је 2,24 од сто ма ње у од-
но су на 2008. го ди ну.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Аген циј ске ви је сти

ЕПС: ПО ВЕ ЋА НА 
КРА ЂА СТРУ ЈЕ 

К ра ђа елек трич не енер ги је у Ср би ји у 
про шлој го ди ни је из но си ла 1,3 ми-

ли јар де kWh или око 61 ми ли он €, што је 
нај ве ћа кра ђа на го ди шњем ни воу у Ср-
би ји, из ја вио је ди рек тор Ди рек ци је за 
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је ЕПС-а 
и на ја вио стро жи је мје ре.

Он је на кон фе рен ци ји за но ви на ре 
ре као да је кра ђа стру је у про шлој го ди-
ни из но си ла 4 од сто укуп не енер ги је за 
по тре бе ди стри бу тив них пред у зе ћа у 
Ср би ји

и ис та као да је у 2009. го ди ни оба-
вље но 286.000 кон тро ла а да је код 5.000 
кли је на та ЕПС-а уста но вље на кра ђа елек-
трич не енер ги је.

ЕПС је са оп штио да укуп ни гу би ци, 
ко ји су у про шлој го ди ни из но си ли 4,86 
ми ли о на MWh, про цен ту ал но на ни воу 
свих ди стри бу тив них мре жа из но се око 
15 од сто.

Укуп на ври јед ност не тех нич ких гу би-
та ка у 2009. го ди ни из но си ла је око 102 
ми ли о на €“, са оп ште но је, као и да кра ђа 
стру је у струк ту ри не тех нич ких гу би та ка 
чи ни око 60 од сто, а не ис прав ни мјер ни 
уре ђа ји пра ве гу би так око 30 од сто.

ЕПС је, због све га то га до нио Ак ци о ни 
план за спро во ђе ње про гра ма мје ра за 
сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ном ди-
је лу ЕЕС-а, ко ји пред ста вља при о ри тет за 
сва ди стри бу тив на пред у зе ћа и ис та као 
да је ак це нат на сма ње њу не тех нич ких 
гу би та ка и отри ва њу кра ђи.

(Тан југ)

ХР ВА ТИ ГРА ДЕ ВЈЕ ТРО
 Е ЛЕК ТРА НУ КОД СПЛИ ТА

Хр ват ска ком па ни ја „Ра де Кон чар“ до-
би ла је, по сли је пет го ди на, гра ђе вин ске 
до зво ле за  за из град њу вје тро е лек тра не 
код Спли та, са оп штио је 17. мар та пред-
сјед ник Упра ве Кон чар Елек трон ду стри је 
Да рин ко Ба го.

Ин ве сти ци ја, пре ма про цје ни, ври је-
ди 200 ми ли о на ку на (28 ми ли о на €), при 
че му ће 80 од сто опре ме – све осим вје-
тро а гре га та – из гра ди ти до ма ће фир ме, 
пре нио је хр ват ски ча со пис „Бан ка“.

„На кон пет го ди на до би ли смо гра ђе-
вин ске до зво ле и кре ће мо с из град њом у 
ко ју ће Кон чар уло жи ти 80 ми ли о на ку на 
у го то ви ни, а узе ће мо и кре дит до укуп но 
200 ми ли о на, ко ли ко је ври јед ност ин ве-
сти ци је“, ре као је Ба го об ја снив ши да ће 
се гра ди ти 15 агре га та сна ге јед ног ме га-
ва та и је дан агре гат сна ге 2,5 MW. 

(Тан југ)
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У ци љу сма ње ње гу би та ка елек трич не 
енер ги је, што је и при о ри тет у ра ду, у 

ЕД Бар пред у зе то је низ ак тив но сти, као што 
су: кон тро ла по тро ша ча (при је све га, оста-
ле по тро шње), за мје на бро ји ла, из мје шта ње 
мјер них мје ста.

С об зи ром да је пра ће ње гу би та ка по тра-
фо ре о ни ма услов за ква ли тет ну кон тро лу, све 
ове ак тив но сти, ка ко нам об ја снио Са ша Ми-
ло ва но вић, ди рек тор бар ске ди стри бу ци је, се 
за сни ва ју на пре ци зном де фи ни са њу тра фо-
ре о на, по себ но оних са нај ве ћим гу би ци ма.

У фе бру а ру ис под пла на
 

У том сми слу, до 1. апри ла 2010. го ди не 
за вр ши ће се уград ња кон трол них мје-

ре ња, а до та да ће се окон ча ти и при дру жи-
ва ње свих по тро ша ча тра фо ре о ни ма, што је и 
услов за тач но де фи ни са ње про бле ма, од но-
сно узро ка гу би та ка, ко ји мо гу би ти: нео вла-
шће на по тро шња, не ис прав на мјер на мје ста, 
ста рост мјер них уре ђа ја.

То ком про шле го ди не, по ред из мје шта-
ња 632 мјер на мје ста (при че му је не до ста так 
ор ма ра био ли ми ти ра ју ћи фак тор) и за мје не 
1.673 бро ји ла, из вр ше на је еви ден ци ја 4.609 
не ле гал них по тро ша ча и уград ња 100 кон-
трол них мје ре ња у ТС 10/0,4 kV.

У том пе ри о ду под ни је то је 709 пре кр шај-
них и 8 кривч них при ја ва.

Ка да је ри јеч о нео вла шће ној по тро шњи 
елек трич не енер ги је, тре ба ис та ћи до бру са-
рад њу ЕД Бар са МУП-ом при ли ком ис кљу-
че ња по тро ша ча код ко јих је от кри ве на не до-
зво ље на по ја ва. У од ре ђе ном бро ју слу ча је ва 
МУП је из вр шио из у зе ће бро ји ла под осно-
ва ном сум њом да се ра ди о нео вла шће ној по-
тро шњи и та ква бро ји ла до ста вљао За во ду за 
ме тро ло ги ју на вје шта че ње. 

- Гдје год смо от кри ли нео вла шће ну по тро-
шњу по кре та ли смо кри вич не при ја ве, па сма-
трам да ће се аде кват ним санк ци о ни са њем по-
чи ни ла ца пре вен тив но дје ло ва ти на сма ње ње 

бро ја пре кр ши ла ца, и ту баш пра во суд ни ор га-
ни има ју ко нач ну ри јеч, ка же Ми ло ва но вић.

А ка да су у пи та њу ак тив но сти на сма ње-
њу гу би та ка у ЕД Бар, 
пред ко ју су по ста-
вље ни ве о ма за хтјев-
ни за да ци, он сма тра 
да ће, ка ко на во ди, 
уко ли ко бу ду ис пра ће-
ни са нео п ход ним ма-
те ри ја лом и опре мом, 
ква ли тет ном при пре-
мом и ор га ни за ци јом, 
ус пје ти да до стиг ну 
по ста вље не ци ље ве.

Укуп ни гу би ци 
у фе бру а ру, умје сто 
пла ни ра них 20,52 од-
сто, из но си ли су 16,91 
од сто, што је 3,61 од-
сто ма ње од пла на. 
Ово је, ка ко ис ти че 
наш са го вор ник, при-
је све га, ре зул тат ква-
ли тет ног и ор га ни зо ва ног ра да, а што, по свој 
при ли ци, ако се та ко на ста ви, омо гу ћа ва да ће 
се, са по себ ним ак цен том на кон тро лу свих ка-
те го ри ја по тро ша ча, оства ри ти про јек то ва ни 
сте пен гу би та ка у 2010. го ди ни од 14,80 од сто.

До бра при пре ма 
за ту ри стич ку се зо ну

П о ред ак тив но сти на сма ње њу гу би та ка, 
у ЕД Бар ве ли ка па жња је по све ће на и 

ак тив но сти ма на при пре ми за ово го ди шњу 
љет њу ту ри стич ку се зо ну. У том сми слу, до 
1. ју на пред ви ђе на је из град ња дви је ДТС 630 
kVA и стуб них ТС 250 kVA, на ло ка ци ја ма ко-
је ће знат но по бољ ша ти на па ја ње по тро ша ча 
то ком тра ја ња се зо не. По ред ре кон струк ци-
је 20 тра фо ста ни ца (ко ја се огле да у за мје ни 
сред ње на пон ских бло ко ва) и ни ско на пон ских 
мре жа (укуп не ду жи не 10.000 м), пред ви ђе на 
је и из град ња два 10 ки ло волт на во да. У ТС 
35/10 kV „Чањ“, на 35 ки ло волт ном ни воу, из-
вр ше на је за мје на елек тро е нер гет ских тран-
сфор ма то ра: умје сто уре ђа ја сна ге 1,6 МVA 
угра ђен је тра фо од 2,5 МVA.

- За све на ве де не про јек те обез би је ђе на је 
нео п ход на до ку мен та ци ја, а њи хо вом ре а ли за-
ци јом оче ку је мо бо ље ре зул та те у ово го ди шњој 
ту ри стич кој се зо ни, на гла ша ва Ми ло ва но вић.

У тој функ ци ји су и ин ве сти ци је ре а ли зо-
ва не у 2009. го ди ни. 

Као са мо стал ни ин ве сти тор, ЕД Бар је, у 
са рад њи са Оп шти ном Бар, из гра ди ла 13 ТС 

10/0,4 kV (11 ДТС и дви је СТС).
То ком на ве де ног пе ри о да ре кон стру и са но је 

10 ТС 10/0,4 kV (у ди је лу СН и НН по стро је ња и 

тран сфор ма то ра) и из гра ђе но 3,4 км 10 kV.
Исто та ко, за вр ше на је ре кон струк ци ја 31 

НН мре же (20 при град ских и 11 се о ских) и 
из вр ше на при пре ма за ре кон струк ци ју 18 НН 
мре жа (16 при град ских и 2 се о ске) – пре о ста-
ли још са мо елек тро мон та жни ра до ви.

Због за ра сло сти тра са на пој них во до ва, ко ја 
је узро ко ва ла че сте пре ки де  у на па ја њу по тро-
ша ча, оба вље но је про кре си ва ње ди о ни ца ДВ 
на пон ских ни воа 10 kV и 0,4 kV, као и при ступ-
них пу те ва у ду жи ни од 25.950 м (од че га са мо на 
тра фое Вир па за ра и Остро са укуп но 23.000 м).

Ма њи број и кра ће ври је ме пре ки да на-
па ја ња елек трич ном енер ги јом бар ских по-
тро ша ча у про шлој го ди ни нај бо ље го во ри о 
то ме да су при пре ме за прет ход ну ту ри стич ку 
се зо ну ура ђе не ве о ма ква ли тет но.

Про блем по пла ва ни је био то ли ко из ра-
жен као у су сјед ној ЕД Ул цињ. Је ди ни ди-
рект но угро же ни елек тро е нер гет ски обје-
кат би ла је ТС 10/0,4 kV „Вир па зар“, ко ја 
се на ла зи у цен тру овог гра ди ћа. Радници 
Пословнице Вирпазар урадили су све што 
су могли на  спре ча ва њу ха ва ри је и обез бје-
ђи ва њу, што је мо гу ће ви ше, у та квим усло-
ви ма, кон ти ну и ра ног на па ја ња вир па зар ских 
по тро ша ча. Њи хо ве ак тив но сти ни је су оста-
ле не за па же не, па су у МЗ Вир па зар, ка ко на-
гла ша ва  Са ша Ми ло ва но вић, ви ше пу та ЕД 
Бар и ње ну по слов ни цу ис ти ца ли као би тан 
фак тор у са ни ра њу по сле ди ца ја ну ар ских по-
пла ва на овом под руч ју.

И.З.       

ЕД БАР

Сма ње ње гу би та ка глав на бри га

ни има ју ко нач ну ри јеч, ка же Ми ло ва но вић. То ком на ве де ног пе ри о да ре кон стру и са но је
бб
н
ббро ја пре кр ши ла ца, и ту баш пра во суд ни ор га-
ни имају коначну ријеч каже Миловановић

10/0,4 kV (11 ДТС и дви је СТС).
Током наведеног периода реконструисано је

Ре зул та ти у фе бру а ру, ка да је уку пан сте пен био 3,61 про це нат ма њи од 
пла на, уз до след ну при мје ну про пи са них мје ра, са по себ ним ак цен том 
на кон тро лу свих ка те го ри ја по тро ша ча, да ју осно ву да ће се оства ри ти 
про јек то ва ни сте пен гу би та ка у 2010. го ди ни од 14,80 од сто

Саша Миловановић

Скадарско језеро стигло, у јануару, и до ТС у центру Вирпазара
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Н а кон ду же „ин ве сти ци о не су ше“, услед 
не до стат ка сред ста ва, на сту пио је пе-

ри од ка да је ЕПЦГ по кло ни ла до вољ но па-
жње по тре ба ма ЕД Ул цињ и ње них по тро ша-
ча. У про шлој 2009. го ди ни, ко ја је у том сми-
слу и пре лом на, Елек тро при вре да је у овај 
дио ФЦ Ди стри бу ци ја уло жи ла 1,5 ми ли он €. 
Уз по моћ ових сред ста ва, ко ја су ре а ли зо ва на 
ско ро у пот пу но сти, као и оних у из но су од 1 
ми ли он €, ко ли ко пред ви ђа план ин ве сти ци-
ја за 2010, у овој го ди ни ће се ри је ши ти све 
кри тич не тач ке у снаб ди је ва њу елек трич ном 
енер ги јом ул цињ ских по тро ша ча.

По ред из град ње по стро је ња 10/0,4 kV 
(сна ге 630 – 1000 kVА), те стуб них тра фо-
ста ни ца (160 – 250 kVА), са при кључ ним да-
ле ко во ди ма и укла па њи ма у ни ско на пон ску 
мре жу, нај ва жни ји по сао у том сми слу је и 
ре кон струк ци ја ста рих и до тра ја лих  10 kV 
да ле ко во да и ни ско на пон ских  мре жа, чи ме 
би се са уред ним и ква ли тет ним на па ја њем 
по крио ве ћи дио кон зу ма.

- За хва љу ју ћи ве ли ком ра зу ми је ва њу ме-
наџ мен та Дру штва, зад њих го ди на отво ре-
ни су вен ти ли за ула га ње Елек тро при вре де 
у на шу нај ју жни ју оп шти ну, због че га је и 
по бољ ша но ста ње елек тро е нер гет ског си сте-
ма на под руч ју ул цињ ске ди стри бу ци је, ка-
же Љо ро Нре кић, ди рек тор ЕДУл цињ, ко ји 
нас је ин фор ми сао и о, по ње му, кру ци јал ном 
про бле му у ра ду елек тро ди стри бу тив ног си-
сте ма: тех нич ким и ко мер ци јал ним гу би ци-
ма елек трич не енер ги је.

Гу би ци мањи од пла на

К а да је ри јеч о тех нич ким гу би ци ма у ЕД 
Ул цињ, тре ба по ћи од чи ње ни це да ЕПЦГ 

ду же ври је ме ни је у њу ула га ла, да су сред ње-
на пон ска и ни ско на пон ска мре жа до стра ја ла, а 
ври јед но је на по ме ну ти да је пр ва тип ска ДТС 
10/0,4 kV, са при мје ном га са SF6 изо ло ва них 
сред ње на пон ских по стро је ња – RMU, до би је-
на сре ди ном 2006. го ди не, ка да по чи ње отва-
ра ње вен ти ла, од но сно пе ри од ула га ња у ову 
ди стри бу ци ју, на гла ша ва Нре кић.

Глав ни узро ци ко мер ци јал них гу би та ка, 
по ње му, су: кра ђа стру је у усло ви ма ра ста 
та ри фа елек трич не енер ги је и сма ње на мо-
гућ ност по тро ша ча пла ћа ња ра чу на за утро-
ше не ки ло ва те. У по след ње ври је ме све је 
на гла ше ни ја по ја ва кра ђе стру је, а на раст 
ко мер ци јал них и укуп них гу би та ка ути ца ла 
је и ди вља град ња ко ја ни је кон тро ли са на од 
стра не над ле жних ин спек циј ских слу жби и 
ко ор ди на ци о ног ти је ла за ње но су зби ја ње. 
Би тан на пре дак је учи њен ка да су ин ге рен-

ци је са оп штин ског ни воа пре шле у ин ге рен-
ци ју Ми ни стар ства еко но ми је, чи ме је, ка ко 
ис ти че наш са го вор ник, об у ста вље на ди вља 
град ња и на по ри Елек тро при вре де око уно са 

не ле гал них по тро ша ча у ба зу по да та ка. 
На су зби ја њу и сма ње њу тех нич ких, а по-

себ но ко мер ци јал них гу би та ка у ул цињ ској 
ЕД пред у зи ма ју се за то пред ви ђе не мје ре. 
Сва ко днев на кон тро ла по тро ша ча под ра зу ми-
је ва, уз оштар на лог, и рад ви кен дом, без пре-
ко вре ме них са ти. А то ће та ко тра ја ти све док 
се не сре ди ста ње, од но сно док се гу би ци ко-
нач но не за у зда ју и све ду у до зво ље не окви ре, 
ка же Нре кић, уз об ја шње ње да је ве о ма ва жно 
да се успје ло не са мо пре по зна ти про блем, не-
го и шта тре ба учи ни ти да се он ри је ши. 

При ли ком кон тро ле 327 по тро ша ча у фе-
бру а ру от кри ве но је и об ра чу на то 27 слу ча је-
ва кра ђе стру је, док је по осно ву нео вла шће не 
по тро шње елек трич не енер ги је фак ту ри са но 
400 хи ља да kWh, од че га је на пла ће но чак 80 
од сто. Про тив ду жни ка ко ји ни је су до зво ли-
ли ис кљу че ње, уз кри вич не при ја ве по кре ну-
та је и про це ду ра код МУП-а.

Умје сто пла ни ра них 22,98 од сто, укуп ни 
гу би ци у мре жи ове ди стри бу ци је у фе бру а-
ру 2010. го ди не из но си ли су 16,11 од сто.

- Овом ак ци јом ко ју сам као пр ви чо вјек 
ЕД Ул цињ пред у зео, ко ја ће се на ста ви ти и у 
на ред ном пе ри о ду, ми слим да ће мо са ни ра ти 
ста ње и сма њи ти ко мер ци јал не гу бит ке, од-
но сно кра ђу стру је, ка же Нре кић.

У том сми слу се ра ди и на из мје шта њу 
бро ји ла ван објек та код по тро ша ча код ко јих 
се, због ма ле по тро шње, сум ња да нео вла-
шће но тро ше стру ју. С об зи ром да су пред у-
зе те ве о ма ри го ро зне мје ре, не ма по пу шта ња 
у ди је лу об ра чу на те по тро шње, што зна чи да 
је, сход но Пра ви ли ма о снаб ди је ва њу, За ко ну 
о енер ге ти ци и Оп штим усло ви ма за ис по ру-
ку елек трич не енер ги је, ар шин исти за све.

И по ред про бле ма са еки па ма за ис кљу-
че ње, у про те клом пе ри о ду, ко ји је ри је шен, 
са рад ња са Снаб ди је ва њем Ул цињ је до бра, 
а сви до го во ри из ме ђу чел них љу ди ова два 

ко лек ти ва се ис по шту ју и сви на ло зи ЕД се 
спро во де.

Уред но на па ја ње 
и то ком по пла ва

У ло жив ши ве ли ки труд и по ка зав ши за-
ви дан ни во про фе си о нал но сти и по жр-

тво ва ња, рад ни ци ЕД Ул цињ, а по себ но стал-
но при прав не еки пе, то ком ја ну а ра, ка да се, 
услед обил них па да ви на, ри је ка Бо ја на из ли-

ЕД УЛ ЦИЊ

При ли ком кон тро ле 327 по тро ша ча у фе-
ру от кри ве но је и об ра чу на то 27 слу ча је-
ђ ј ј ћ

Све ма ње сла бих мје ста у на па ја њу

не до стат ка сред ста ва, на сту пио је пе-
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бруРе а ли за ци јом пла на ин ве сти ци ја у овој го ди ни от кло ни ће се све „кри тич ке 
тач ке“ у мре жи ул цињ ске ди стри бу ци је, чи ме ће се ве ћем ди је лу кон зу ма 
обез би је ди ти уред но и ква ли тет но снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом

Улцињ

Љоро Нрекић
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ла из свог ко ри та, во ди ли су дра ма тич ну бор-
бу са во де ном сти хи јом, ка ко би спа си ли не 
са мо елек тро нер гет ске објек те, не го и имо-
ви ну, ко ли ко се мо гло, а, при је све га, жи во те 
по тро ша ча на угро же ном под руч ју.

Је дан од глав них ак те ра те бор бе са при-
род ном не по го дом упра во је био ди рек тор 
ЕД Ул цињ Љо ро Нре кић. Као члан оп штин-
ског Шта ба за од бра ну од еле мен тар них не-
по го да, де сет да на, 3 – 13. ја ну а ра, про вео је, 
ра ди пра ће ња ста ња, на те ре ну, на пр вој ли-
ни ји од бра не од по пла ва. 

Као гла сно го вор ник оп штин ског Шта ба 
за од бра ну од еле мен тар них не по го да, ко ји је 
био у стал ном за си је да њу, ре дов но је ин фор-
ми сао цр но гор ске ме ди је (штам пу и ТВ) о 
ста њу на угро же ном те ре ну. Та ко ђе су би ли и 
у стал ној ко му ни ка ци ји са слич ним шта бом 
из су сјед не Ал ба ни је око спу шта ња ни воа 
во де из ХЕ „Вау Дејс“ на Дри му.

По ред то га, за јед но са ми ни стри ма уну-
тра шњих по сло ва и од бра не Ива ном Бра јо-
ви ћем и Бо ром Ву чи ни ћем, те са по моћ ни-
ком ми ни стра за ван ред не си ту а ци је Зо ра ном 
Бе го ви ћем, као и са пред сјед ни ком Оп шти не 
Ул цињ Гзи мом Хај ди на гом, об и шао је хе ли-
хоп те ром сва по пла вље на под руч ја око Ул ци-
ња, Ска дар ског је зе ра и Ри је ке Цр но је ви ћа.

Ка ко нам ре као, нај кри тич ни је је би ло 
по ред ри је ке Бо ја не и на под руч ју Вла ди-
ми ра, гдје се са мо чам ци ма мо гло до ћи до 
до ма ћин ста ва у чи је је ку ће про др ла во да. 
Кри тич но је би ло и на бен ту, од но сно од-
брам бе ном на си пу уз ри је ку Бо ја ну, гдје је 
на су то око 8.000 м3 ја ло ви не, чи ме је спри-
је че но да во де на сти хи ја из на бу ја ле Бо ја не 
угро зи ци је ло Ул цињ ско по ље, Штој, па чак 
и дио гра да.

Да би убла жи ли не во ље од на бу ја ле во-
де, ста нов ни штву на угро же ном под руч ју 
ди стри бу и ра на је по моћ из цр но гор ских оп-
шти на ко је су би ле по ште ђе не од по пла ва и 
при ват них фир ми. Као и уви јек у ова квим 
при ли ка ма, и ЕПЦГ је при ско чи ла у по моћ – 
до на ци јом од 15 хи ља да € Оп шти ни Ул цињ, а 
ЕД Ул цињ је да ла 600 € за го ри во за по тре бе 
Шта ба за од бра ну од по пла ва и во зи ло ко је је 
из фир ме „Цр на Го ра коп“ у два на вра та до-
пре ми ло ла не не вре ће за учвр шће ње на си па 
на бен ту, ко ји је, ипак, из др жао под на ле том 
на до шле Бо ја не.

- За све ово ври је ме снаб ди је ва ње елек-
трич ном енер ги јом по тро ша ча на угро же ном 
под руч ју и у ци је лом кон зу му ул цињ ске ди-
стри бу ци је би ло је уред но. А гдје је по сто-
ја ла опа сност да ни во во де до ђе до ди стри-
бу тив них ор ма на, еки пе ЕД Ул цињ су од мах 
ин тер ве ни са ле и та кве објек те по ди за ли ван 
до ме та по пла ве, чи ме су свим по тро ша чи ма 
обез би је ди ли уред но на па ја ње. Еки пе су не-
пре кид но де жу ра ле и пра ти ле ни во во де на 
угро же ном под руч ју и ступале у акцију да 
не би до шло до ха ва ри је, стал но па зе ћи на 
без бјед ност рад ни ка и по тро ша ча, да не би 
би ли угро же ни жи во ти због стал ног по ра ста 
ни воа во де. Све се, сре ћом, до бро за вр ши ло, 
а си ту а ци ја је стал но пра ће на и би ла под кон-
тро лом, ка зао је на кра ју Нре кић.

И.З. 

Аген циј ске ви је сти

САД  ГРАД ЊА НУ КЛЕ АР КИ
Аме рич ки пред сјед ник Ба рак Оба ма на ја вио је у фе бру а ру око 8 ми ли јар ди до ла ра у кре-

дит ним га ран ци ја ма за град њу но ве аме рич ке цен тра ле по сли је го то во три де це ни је.
Оба ма је ис та као да се у по не че му сла же са ре пу бли кан ци ма по во дом прав не ре гу ла ти ве 

ко ја се од но си на кли му, пре нио је Рој терс.
Он је на гла сио да је Аме ри ци ну жно да по ве ћа снаб дје ве ност ну кле ар ном енер ги јом, ка ко 

би под ми ри ла до ма ће енер гет ске по тре бе и ка ко би се из бо ри ла с кли мат ским про мје на ма.
Оба ма ни је по и ме нич но на вео ко ри сни ка на ја вље них ин ве сти ци ја, али су не ки зва нич нци 

ње го ве ад ми ни стра ци је са оп шти ли да ће кре дит не га ран ци је у ви си ни од 8,3 ми ли јар де до ла-
ра до би ти ко ма па ни ја „Са дерн“, као по моћ за из град њу два ре ак то ра у ну кле ар ној елек тра ни 
у Џор џи ји. 

(Тан југ)

СВЈЕТ СКА БАН КА О ЕНЕР ГЕ ТИ ЦИ У ИС ТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ 
Прог но за снаб ди је ва ња ис точ не Евро пе и цен трал не Ази је при мар ним енер ген ти ма, као 

и елек трич ном енер ги јом је не из вје сна, упр кос то ме што су Ру си ја и цен трал на Ази ја тре нут но 
зна чај ни снаб дје ва чи енер ген ти ма и ис точ не и за пад не Евро пе, са оп шти ла је сре ди ном мар та 
Свјет ска бан ка (СБ).

У нај но ви јем из вје шта ју Бан ке на во ди се да, упр кос зна чај ним ре зер ва ма, чи та вом ре ги о ну 
при је ти енер гет ска кри за уко ли ко се у тај сек тор та ком на ред них 20 го ди на не уло жи 3 би ли о-
на до ла ра, об ја вље но је на сај ту СБ.

„Оче ку је се да ће тра жња при мар не енер ги је у ре ги о ну Евро пе и цен трал не Ази је до 2030. 
по ра сти за 50 од сто, а тра жња елек трич не енер ги је чак за 90 од сто“, из ја вио је ди рек тор Свјет-
ске бан ке за одр жи ви раз вој у ре ги о ну Евро пе и цен трал не Ази је, Пи тер Том сон.

Он је упо зо рио да ак тив но сти на из бје га ва њу по сле ди ца енер гет ске кри зе тре ба да бу ду 
пред у зе те и на по љу по ну де и тра жње, јер би без про мје не у по на ша њу ре ги он мо гао да до жи-
ви кри зу и до 2030. од не то из во зни ка по ста не не то уво зник енер ге на та.

(Тан југ)

БРА ЗИЛ: ВЕ ЛИ КА БРА НА У АМА ЗОН СКОЈ ПРА ШУ МИ
Бра зил ске вла сти су, ка ко ја вља Тан југ, из да ле еко ло шку до зво лу за из град њу ко тро верз не 

бра не у ср цу Ама зон ске пра шу ме, у скло пу 17 ми ли јар ди до ла ра ври јед ног про јек та из град ње 
хи дро е лек тра не „Бе ло мон те“.

Тај про је кат на ри је ци Ксин гу, у са ве зној др жа ви Па ра на сје ве ру зе мље, ко ја тре ба да по-
мог не бр зо ра сту ћој бра зил ској при вре ди да по кри је све ве ћу тра жњу елек трич не енер ги је, 
иза звао је за бри ну тост еко ло га због мо гу ћег ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и Ин ди јан це уро ђе-
ни ке.

Из град њом бра не „Бе ло мон те“ би ће по пла вље но 500 ква драт них ки ло ме та ра зе мљи шта, 
што је тек ма њи дио од 5.000 ква драт них ки ло ме та ра из пр во бит ног пла на ко ји је пред ви ђао 
из град њу че ти ри бра не. План је из ми је њен упра во из еко ло шких раз ло га.

Еко ло шке ор га ни за ци је твр де да ће про е кат „Бе ло мон те“ ин ста ли са не сна ге 11.000 ме га-
ва та, чи јом ће ре а ли за ци јом та ко ђе би ти ство рен плов ни пут за тран спорт по љо при вред них 
про из во да уз го је них на под руч ју Ама зо на, угро зи ти осје тљи ви еко си стем и не ке вр сте ри ба.

(Тан југ)

БРИ ТА НИ ЈА УВО ДИ ОЗНА КЕ 
ЗА „ЗЕ ЛЕ НЕ“ ЕЛЕК ТРОТА РИ ФЕ

У Бри та ни ји је по кре нут про грам за утвр ђи ва ње и оби ље жа ва ње елек трич не енер ги је 
про из ве де не на еко ло шки при хва тљив на чин, ка ко би по је ди нач ни по тро ша ча и ма ла пред-
у зе ћа мо гли да иза бе ру и по др же снаб дје ва че ко ји ра де на сма ње њу еми си је штет них га со ва 
ви ше не го што су оба ве зни.

Бри тан ски ре гу ла тор ни ор ган за пи та ња енер ге ти ке (OF GEM) је са оп штио да снаб дје ва-
чи еко ло шки про из ве де не енер ги је тре ба да до ка жу не за ви сном па не лу да спро во де до дат не 
ак тив но сти за до ба вља ње елек трич не енер ги је из об но вљи вих из о ра и за сам ње ње еми си је 
угљен-ди ок си да CO2 у до ма ћин стви ма, пре нио је Рој терс.

„Тре нут но са мо два од сто Бри та на ца ку пу је елек трич ну енер ги ју про из ве де ну на еко ло-
шки на чин, али се на дам да ће по у зда на озна ка увје ри ти ве ћи број љу ди да се окре ну  "зе ле ној 
енер ги ји"“, из ја ви ла је јед на од во де ћих бри тан ских струч ња ка за одр жи ви раз вој и пред сјед-
ни ка па не ла Со ли тер Та ун сенд.

Па нел је до сад про ци је нио та ри фе се дам уче сни ка у про гра му – енер гет ских ком па ни ја 
„Бри тис гас“, E.ON, „EDF Energy“, „RWE En po wer“, „Ско тис па у ер“, „Ско тис енд са дерн енер џи“ и 
„Гуд енер џи“.

(Тан југ)  

АГЕНЦИЈЕСКЕ ВИЈЕСТИ
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У ОЈ Снаб ди је ва ње Ник шић, по ред ре-
дов них по сло ва на уно су ста ња, об ра-

ди и штам пи ра чу на, као и на пла ти и ре кла-
ма ци ја ма, од пр вог мар та до дат је још је дан, 
ве о ма зна ча јан. На и ме, од овог да ту ма ОЈ 
Снаб ди је ва ње Ник шић пре у зе ла је ру ко во-
ђе ње еки па ма за ис кљу че ње не ре дов них 
пла ти ша, ко је ор га ни за ци о но и да ље при па-
да ју ФЦ Ди стри бу ци ја.

- Ри јеч је о пи лот про јек ту, ко ји ће тра-
ја ти три мје се ца. Пре у зе ли смо ру ко во ђе ње 
над еки па ма за ис кљу че ња, као и са ди је-
лом еки пе Елек тро ди стр бу ци је тач ни је са 
два ње на чла на, ко ји се ба ве ре кла ма ци ја-
ма по тро ша ча. Еки пе за ре кла ма ци је из ла зе 
на те рен по за хтје ви ма по тро ша ча – ка же 
за наш лист Ни ко ла Без ма ре вић шеф ОЈ 
Снаб ди је ва ње Ник шић. 

- Про цес по чи ње очи та ва њем ста ња, ко-
је вр ше ин ка сан ти Елек тро ди стри бу ци је, на 
осно ву чи тач ких књи га ко је им ми усту па-
мо сва ког мје се ца. На осно ву тих очи та них 
ста ња фак ту ри ше мо ра чу не по тро ша чи ма. 
Ком плет на об ра да и штам па ра чу на вр ши 
се у на шој ор га ни за ци о ној је ди ни ци, на кон 
че га их пре да је мо ло кал ној по шти до сва ког 
пе тог у мје се цу, а по шта вр ши њи хо ву да љу 
ди стри бу ци ју – до да је Без ма ре вић. 

По тро ша чи има ју пра во на ре кла ма ци-
ју, ко ју мо гу до ста ви ти на шал те ре слу жбе 
ФЦ Снаб ди је ва ње. При го во ри се мо гу од-
но си ти на до бро нео чи та но ста ње, про бле-
ме ве за не за бро ји ла, јед ном рјеч ју на све 
про бле ме ве за не за ра чун за утро ше ну елек-
трич ну енер ги ју. 

- Од мах на кон фор ми ра ња спи ско ва ре-
кла ма ци ја уве ли смо од 1. мар та, от ка да ру-
ко во ди мо ти мо ви ма за ре кла ма ци је, прак су 
да већ сју тра дан еки па из ла зи на ли це мје-
ста гдје за пи снич ки кон ста ту је про бле ме. 
На осно ву то га вр ши мо да ље спро во ђе ње 
по ступ ка ре кла ма ци је или је од ба цу је мо 
као нео сно ва ну – ис ти че Без ма ре вић. 

У овој ОЈ уред но ис пи су ју и опо ме не 
по тро ша чи ма не ре дов ним пла ти ша ма, ко је 
се ша љу пре по ру че ном по штом, а у ко ји ма 
се они оба вје шта ва ју да ће уко ли ко не из-
ми ре ду го ва ња би ти ис кљу че ни са мре же. 

Про блем пред ста вља то што зна тан број 
по тро ша ча од би ја да при ми опо ме ну, а је-
дан број опо ме на оста не не у ру чен и због 
због ло шег ре ги стра адре са у по штан ској 
слу жби.

- Што се ти че ра да еки па за икљу че ња 
мо рам на гла си ти, на рав но ми слим на пе-

ри од од 1. мар та па на да ље, да у по ре ђе њу 
са предтход ним мје се ци ма има мо за и ста 
мно го бо љи ре зул тат, што по ка зу је оправ-
да ност пи лот про јек та ко ји је у то ку. Да је 
ова кав си стем ра да био од при је три-че ти-
ри го ди не ми слим да би би ло мно го ма ње 
не на пла ће ног ду га за утро ше ну елек трич-

ну енер ги ју. Са да шњи на чин ор га ни за ци је 
еки па за исљу че ње у Ник ши ћу је та кав да 
има мо три еки пе са по два чла на и ше фа 
гру пе ко ји ру ко во ди по слом – ка же Ни ко ла 
Без ма ре вић и на гла ша ва да је мак си мал но 
за до во љан ра дом еки па и њи хо вим од но сом 
пре ма по слу. 

- Не мо гу а да не из ра зим за до вољ ство 
њи хо вим рад ним учин ком с об зи ром на све 
не при јат не си ту а ци је са ко ји ма се они су-

сре ћу на те ре ну, на раз не вр сте при јет њи 
ко је им се сва ко днев но упу ћу ју, па чак и на 
фи зич ке на ср та је на њих. Че сто се де ша ва ју 
на па ди и на слу жбе не ауто мо би ле, а би ло 
је и слу ча је ва оште ће ња на при ват ним ауто-
мо би ли ма чла но ва еки пе за ис кљу че ња. 
Еки пе се су сре ћу и са ве ли ким бро јем по-
тро ша ча ко ји не до зво ља ва ју улаз у њи хов 
по сјед, што оне мо гу ћа ва од ра ђи ва ње по сла 
до кра ја, а мо рам на гла си ти да за тај дио, 
дио по сла на при ват ним по сје ди ма не ма мо 
по др шку при пад ни ка МУП-а. Има мо и слу-
ча је ва гдје су нам да та ко ка жем „ве за не ру-
ке“. Ис кљу чи ва ње ста на ра у ба ра ка ма, гдје 
због јед ног ис кљу че ног не пла ти ше мо ра мо 
ис кљу чи ти де се так ста на ра ми слим да је 
пра ви при мјер – ка же да ље Без ма ре вић. 

Он до да је да та ко ђе од 1. мар та те ку ће 
го ди не је ди ни це Снаб ди је ва ња ра де и про-
мје ну име на на зи ва куп ца, што је по сао та-
ко ђе пре у зет од Ди стри бу ци је. 

Шал тер ски рад ни ци ОЈ Снаб ди је ва ње 
Ник шић, по ред ре дов них оба ве за сва ко-
днев но, по ри је чи ма њу и хо вог ше фа Ни ко-
ле Без ма ре ви ћа, ри је ше и број не про бле ме 
у кон так ту са по тро ша чи ма. 

- Сва ко днев но ве ли ки број ис кљу че них 
по тро ша ча, али и оних ко ји до бро вољ но до-
ђу да ри је ше пи та ње ду га, по сје те про сто-
ри је и шал те ре на ше ОЈ. Сви ма њи ма на-
сто ји мо да иза ђе мо у су срет. Омо гу ћа ва мо 
им да на кон из ми ре ња 30 од сто ду га скло пе 

про то кол на од ре ђе ни број ра та – ка же на 
кра ју Без ма ре вић. 

ОЈ Снаб ди је ва ње Ник шић ре дов но ша-
ље из вје шта је ди рек то ру ФЦ Снаб ди је ва-
ње и над ле жним слу жба ма, по дат ке о бро ју 
ис кљу че ња, о од ра ђе ним ре кла ма ци ја ма, о 
ри је ше ним за хтје ви ма по тро ша ча ве за ним 
за суб вен ци је, као и о свим дру гим пи та њи-
ма из дје ло кру га ра да ове је ди ни це. 

М. Ву ко вић

АК ТИВ НО СТИ У ОЈ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ НИК ШИЋ

сре ћу на те ре ну, на раз не вр сте при јет њи
ко је им се сва ко днев но упу ћу ју, па чак и на
физичке насртаје на њих Често се дешавају

Успје шан пи лот про је кат
ОЈ Снаб ди је ва ње Ник шић пре у зе ла од 1. мар та ру ко во ђе ње еки па ма за 

ис кљу че ње не ре дов них пла ти ша
Бо љи ре зул тат по ка зу је оправ да ност пи лот про јек та ко ји је у то ку

Никола Безмаревић

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ 
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С а јед ном од еки па за ис кљу че ње 
упу ти ли смо се ка Жу пи ник шић-

кој. У слу жбе ном ауто мо би лу мар ке 
„ла да“ кре ну ли смо ка се лу Ју го ви ћи, 
гдје је дво чла на еки па, ко ју чи не Не бој-
ша Ву јо вић и Ми тар Ћа ла сан, кре ну-
ла на свој уоби ча је ни рад ни дан. 

- Да нас има мо за да так да ис кљу чи-
мо са мре же не ре дов не пла ти ше на под-
руч ју Жу пе. Уви јек је те же ра ди ти овај 
по сао на се о ском те ре ну из ви ше раз ло-
га – ка же Не бој ша Ву јо вић и обра зла же: 
У гра ду гдје су стам бе ни објек ти са ви-
ше је ди ни ца наш по сао је мно го јед но-
став ни јим ма да и ту уви јек има до ста 
про бле ма. Са ма чи ње ни ца да иде мо да 
уга си мо стру ју не ко ме, без об зи ра на ви-
си ну ње го вог ду га, пред ста вља ри зик по 
нас и уви јек има тен ден ци ја да до ђе до 
кон флик та са по тро ша чи ма. Го то во сви 
по тро ша чи уви јек окри вљу ју нас, као да 
смо ми до ве ли до то га да они има ју ве-
ли ке ду го ве за утро ше ну стру ју. Да кле 
до не кле је лак ше ра ди ти у згра да ма, гдје 
на истом мје сту из вр ши мо и по не ко ли-
ко ис кљу че ња. Се о ски те рен је те жи због 
са мог про на ла же ња објек та ду жни ка, а 
и те же је ра ди ти ка да не ко ме ула зиш на 
при ват ни по сјед – ка же Не бој ша.

- Ми да нас има мо да од ра ди мо 15 
ис кљу че ња, што је, мо ра те при зна ти 
,те шко на се о ском те ре ну. Тре ба до ста 
вре ме на са мо да на ђе мо све оне ко је да-
нас мо ра мо по на ло гу ис кљу чи ти – до-
да је Не бој ша Ву јо вић. 

Ње гов ко ле га Ми тар Ћа ла сан се у 
пот пу но сти сла же са ми шље њем свог 
ко ле ге и до да је да се по тро ша чи на раз-
не на чи не до ви ја ју са мо да би из бје гли 
чин ис кљу че ња, у шта се бр зо и увје-
ра ва мо.

Сти же мо до ку ће јед ног од ду жни ка 
са спи ска за ис кљу че ње. Вра та отва ра же-
на са дје те том ко ја ка же да ни је упо зна та 
са ви си ном ду га и по зи ва му жа, ко ји за 
пар ми ну та сти же и об ја шња ва 
еки пи ка ко он стру ју не пла ћа 
за то што је ре вол ти ран ста њем 
сту бо ва ко ји про ла зе пре ко ње го-
вог има ња. Еки па за ис кљу че ња 
уру чу је му љу ба зно по сљед њу 
опо ме ну, уз на зна ку да већ истог 
да на мо ра из ми ри ти бар дио по-
за ма шног ду га, уко ли ко не же ли 
да већ на ред ног да на бу де ис кљу-
чен. До ма ћин пот пи су је на лог, а 
ми иде мо да ље. Док од ла зи мо са 
има ња чу је мо ко мен та ре ком ши-
је, ко ји је до шао да ви ди шта се 
де ша ва, о не прав ди у дру штву, 
дво стру ким ар ши ни ма, гло бал-
ној кри зи...

Сље де ћи слу чај је дуг стар 
ви ше го ди на и по за ма шан. Из 
јед не од дви је су сјед не ку ће, на 
бр ду из мак ну том од се о ског пу-
та, из ла зи ста ри ја же на и до ви-
ку је да ће дуг би ти из ми рен од-
мах, са мо да се стру ја не га си. 

Не бој ша уљуд но уру чу је на-
лог ко ји го спо ђа пот пи су је, док 
се Ми тар пе ње на стуб да оба ви свој за-
да так. 

- Сад је обје кат ис кљу чен са мре же, 
а све да ље је до вла сни ка. Уко ли ко пла-
ти дио ду га и оба ве же се да ће оста так 

пла ти ти у ра та ма ми ће мо од мах до ћи 
ова мо опет и при кљу чи ти га на мре жу 
– ка же Ми тар и на ста вља да ље, јер по-
за ма шан је спи сак оних ко је да нас ова 
еки па мо ра по сје ти ти. 

- Ов дје смо још до бро и про шли, 

јер по тро ша чи углав ном лич но нас оп-
ту жу ју за ис кљу че ње стру је. Де ша ва ло 
нам се да нам љу ди тра же суд ске и већ 
не знам ка кве на ло ге при је не го што их 

ис кљу чи мо. Углав ном ми зна мо ка кав 
је наш рад ни за да так и ко ја су нам овла-
шће ња и то га на сто ји мо да се стрикт но 
др жи мо – до да је Ћа ла сан.

- Љу ди се по зи ва ју на за стар је лост 
ду га, слу ша ју раз не при че по ме ди ји ма 
ко ја и ка ква су им пра ва, не ри јет ко ци ти-
ра ју по ли ти ча ре – на до ве зу је се Не бој-
ша, си ла зе ћи бр зим ко ра ком ка сто ти нак 
ме та ра уда ље ном уском се о ском пу ту 
гдје је оста ла пар ки ра на “ла да“ са опре-
мом по треб ном еки пи за ефи ка сан рад.

- Ни кад не зна мо шта се мо же де си-
ти. Би ло је слу ча је ва да кад ова ко оста-
ви мо ауто и опре му, а док се вра ти мо 
не ко на мјер но на пра ви не ку ште ту на 
во зи лу – до да је он. 

Обо ји ца при ча ју ка ко су им усло ви 
за рад са да бо љи не го при је.

- Пи лот про је кат по чет 1. мар та, ка-
да је ОЈ Снаб ди је ва ње Ник шић пре у зе-
ло ру ко во ђе ње над нама, осјет но је по-
бољ шао усло ве на шег ра да. Бо ље смо 
ор га ни зо ва ни, бо ље опре мље ни, о све-
му се во ди ви ше ра чу на, а ми сли мо да 
су и ру зул та ти на шег ра да вид но бо љи 
– ка жу углас Ми тар и Не бој ша.

По здра вља мо се јер они иду да ље, а 
спи сак је овог ки шног рад ног да на био 
по ду га чак. Све што не стиг ну да ура де 
да нас мо ра ће већ сју тра од мах на кон ју-
тар њег оку пља ња и по дје ле на ло га. 

М.Ву ко вић

СА ЕКИ ПОМ ЗА ИСЉУ ЧЕ ЊА НА ТЕ РЕ НУ У ЖУ ПИ НИК ШИЋ КОЈ

"Увијек окривљују нас"

Небојша Вујовић и Митар Ћаласан на терену у Жупи

Екипа у акцији
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Д а је про шла го ди на за ор га ни за-
ци о ну је ди ни цу Снаб ди је ва ња 

у Ба ру би ла из у зет но успје шна, нај-
бо ље го во ри ис пу ње ње, ско ро у пот-
пу но сти, пла на на пла те за на ве де ни 
пе ри од, као и то да је по сте пе ну на-
пла те у 2009. за у зе ла дру го мје сто у 
сво јој функ ци о нал ној цје ли ни, од мах 
иза Снаб ди је ва ња Ти ват.

И у пр ва три мје се ца ове го ди не 
за др жа на је до бра ди на ми ка на пла те, 
а као нај ве ћи успјех из два ја се на пла-
та 400 хи ља да € од ЈП Во до вод и ка-
на ли за ци ја, чи ме је ово бар ско јав но 
пред у зе ће не са мо у пот пу но сти из-
ми ри ло соп стве ни дуг, не го је чак и 
прет пла ти ло 100 хи ља да €.

Пот пи си ва њем про то ко ла са Лу-
ком Бар о пла ћа њу ду га на ра те, је дан 
од нај ве ћих ов да шњих по тро ша ча 

али и ду жни ка оба ве зао се да ће из-
ми ри ти дуг од 300 хи ља да €.

Ме ђу тим, свје до ци смо и не га тив-

не стра не ове при че да све ве ћи број 
до ма ћин ста ва у Ба ру из ка те го ри је 
уред них пла ти ша пре ла зи у ка те го-

ри ју не ре дов них пла ти ша. Раз лог 
то ме је све ве ће ка шње ње у ис пла-
ти за ра да у бар ским ко лек ти ви ма, 

об ја шња ва Ни ко ла Смо ло вић, шеф 
Снаб ди је ва ња Бар, са ко јим смо раз-
го ва ра ли 9. мар та.

Ис ти чу ћи из ван ред ну са рад њу 
са ЕД Бар, без чи је по мо ћи и ан га-
жо ва ња не би мо гли да ре а ли зу ју 
пла ни ра не ак тив но сти, он је та ко-
ђе под ву као ве ли ки до при нос у ре-
а ли за ци ји на пла те у 2009. го ди ни 
(по ред ше сто ро стал них рад ни ка) и 
пе то ро за по сле них на од ре ђе но ври-
је ме, ко ји су, иако њи хов ста тус ни 
до да нас ни је ри је шен, сво јим за ла-
га њем и од но сом пре ма ра ду за слу-
жи ли да до би ју рје ше ње за стал но 
рад но мје сто.

По Смо ло ви ће вој оцје ни, опре ма 
са ко јом рас по ла же ова ор га ни за ци-
о на је ди ни ца Снаб ди је ва ња је на за-
до во ља ва ју ћем ни воу. Пла ни ра ном 
на бав ком ра чу на ра и рад них ста ни ца 
от кло ни ће се сит ни ји про бле ми у ра-
ду, а ра ди се и на то ме да се, из раз-
ло га без бјед но сти, ви део над зо ром 
опре ме на плат ни пунк то ви у Су то мо-
ру и Ба ру.

Што се ти че пла но ва за на ред-
ни пе ри од, ве ли ка па жња ће се по-
све ти ти ово го ди шњој ту ри стич кој 
се зо ни, ра ди на пла те за о ста лих по-
тра жи ва ња код до ма ћин ста ва – ви-
кен да ша и уго сти тељ ских обје ка та 
се зон ског ка рак те ра.

- Као и ра ни је, и овог пу та бих ис-
та као по тре бу уво ђе ња пред став ни ка 
по тро ша ча у ЕПЦГ, да би се при бли-
жи ли куп ци ма, јер не ра зу ми је ва ње 
про бле ма са ко ји ма се су сре ће Елек-
тро при вре да и на чи на ње ног ра да до-
во ди до не спо ра зу ма, па и ме диј ских 
хај ки, чи ји смо сва ко днев ни свје до ци. 
У бу ду ћој тр жи шној утак ми ци пред-
сто ји нам бор ба за сва ког куп ца, од-
но сно бор ба за ис по ру ку елек трич не 
енер ги је ква ли тет ном куп цу, а то је 
ве ли ки и уред ни пла ти ша. Кон ку рен-
ци ја ће нас учи ни ти бо љи ма, као што 
је то ура ди ла у сва ком до ме ну жи во-
та око нас, ис та као је на кра ју Ни ко ла 
Смо ло вић.

И.З.   

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ БАР

об ја шња ва Ни ко ла Смо ло вић, шеф
Снаб ди је ва ња Бар, са ко јим смо раз-

На ста вљен до бар 
тренд у на пла ти

На пла та укуп ног ду га, па чак и пре пла та, ЈП Во до вод и ка на ли за-
ци ја, као и пот пи си ва ње про то ко ла са Лу ком Бар о пла ћа њу ду га на 
ра те, нај ве ћи успјех у пр вом квар та лу ове го ди не

Никола Смоловић

Зграда ЕД и Снабдијевања Бар

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ 
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С а укуп ним сте пе ном на пла те од 
90,12 од сто на кра ју 2009, што је 

сла би ји ре зул тат од оног ко ји је оства-
рен у 2008, Снаб ди је ва ње Ул цињ је за у-
зе ло сед мо мје сто у ма тич ној функ ци о-
нал ној цје ли ни.

У пр ва два мје се ца ове го ди не на-
пла та ни је би ло на за до во ља ва ју ћем 
ни воу, јер је оства ре но 85 од сто пла на 
за овај пе ри од.

По ми шље њу Ил ми је Дер ви ши ја, 
ше фа ул цињ ског Снаб ди је ва ња, раз лог 
за ова кав пад на пла те је све ве ћа бес па-
ри ца ко ја је ре зул тат свјет ске еко ном-
ске кри зе, ко ја се све ви ше осје ћа код 
при вред них су бје ка та, а ин ди рект но и 
код до ма ћин ста ва, јер за по сле ни не ма-
ју ре дов не за ра де.

Под ба чај у ре а ли за ци ји пла на на-
пла те је узро ко ван и ти ме да ве ћи по-
тро ша чи елек трич не енер ги је у Ул ци-
њу (као што су: Скуп шти на оп шти не, 
Јав но ко му нал но пред у зе ће, Ра дио-ди-
фу зни цен тар и дру ги) не из ми ру ју сво-
је мје сеч не ра чу не за утро ше ну стру ју.

С об зи ром да Снаб ди је ва ње Ул цињ, 

и по ред уту же ња, код ових ду жни ка не 
успи је ва мо да оства ри мо на пла ту, у ко-
ор ди на ци ји са упра вом ЕПЦГ у на ред-
ном пе ри о ду ће, ка ко ка же Дер ви ши, 
нај вје ро ват ни је усли је ди ти њи хо во ис-
кљу че ње са мре же.

Све из ра же ни ја еко ном ска кри за 
огле да се и у то ме да све ве ћи број до-
ма ћин ста ва не до зво ља ва ис кљу че ње 

због ду га или се, пак, са мо вољ но и ви-
ше пу та при кљу чу је на кон ис кљу че ња.

Мје сеч ни спи сак та квих по тро ша-
ча ре дов но се да је ЕД Ул цињ на увид, 
ко ја има соп стве не за пи сни ке о њи ма, 
да би им из мје сти ла мјер не уре ђа је ван 
објек та и про це су и ра ла за пи сни ке о са-
мо вољ ном при кљу че њу или због не до-
зво ља ва ња ис кљу че ња.

- Сма тра мо да ће ЕД Ул цињ у те ку-
ћем пе ри о ду мно го ви ше па жње по све-
ти ти овим по тро ша чи ма и пред у зе ти 
аде кват не мје ре, ка же Дер ви ши.

Док је у про шлој го ди ни скло пље но 
357 про то ко ла о из ми ре њу ду га, у пр ва 
два мје се ца 2010. скло пље но је све га 15 
про то ко ла, што го во ри да по тро ша чи 
из бје га ва ју и та кав на чин на пла те јер 
не ма ју ре дов на мје сеч на при ма ња.

У про шлој го ди ни у про сто ри ја ма 
ул цињ ског Снаб ди је-
је ва ња не по зна ти по-
чи ни о ци из вр ши ли су 
дви је про ва ле ко је су 
при ја вље не МУП-у. У 
пр вом слу ча ју су узе ли 

бла гај нич ки мак си мум код опе ра те ра у 
шал тер са ли и оште ти ли ме тал ну ка су 
у ко јој ни је би ло нов ца, а вра та и што-
ко ви су на сил ним отва ра њем оште ће-
ни, док су дру ги пут на сил но отво ри ли 
за кљу ча на вра та ко ја во де у про сто ри је 
Снаб ди је ва ња. 

- У оба слу ча ја смо ја и опе ра тер Са-
бри ја Се ло вић оспо со би ли сва вра та да 

се мо гу за кљу ча ти, на гла ша ва Дер ви ши.
Рад ни про стор Снаб ди је ва ња Ул-

цињ је уре ђен и функ ци о на лан, а што 
се ти че опре ме, у овој го ди ни оче ку је 
се на бав ка још дви је ста ни це за рад 

дво ји це опе ра те ра ко ји ко ри сте ста ре и 
не функ ци о нал не ра чу на ре.

До са да шња са рад ња са ма тич ном 
функ ци о нал ном цје ли ном је до бра. На-
ло зи и за да ци се из вр ша ва ју на ври је ме 
и на обо стра но за до во вољ ство.

Са ЕД Ул цињ, са ко јом ди је ле исти 
кров, са рад ња је ко рект на.

И.З.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ УЛ ЦИЊ

Ма њи број скло пље них про то ко ла
Због не ре дов них мје сеч них при ма ња, усло вље них еком ском кри-
зом, по тро ша чи из бје га ва ју плаћање ду га на ра те

Илмија Дервиши

Раскош и богатство природе: Улцињски маслињаци Обијена каса у просторијама Снабдијевања Улцињ 
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П о укуп ним ре зул та ти ма ра да, а по-
себ но по ре а ли за ци ји на пла те елек-

трич не енер ги је, ор га ни за ци о на је ди ни ца 
Снаб ди је ва ња у Пље вљи ма је тра ди ци нал-
но ме ђу нај бо љи ма у сво јој функ ци о нал ној 
цје ли ни. Са укуп ним про цен том на пла те у 
про шлој го ди ни од 101,3 од сто, за у зе ла је 
тре ће мје сто, од мах иза Снаб ди је ва ња Ти-
ват и Снаб ди је ва ња Бар. 

И у пр ва два мје се ца ове го ди не тај 
тренд је на ста вљен, па је Снаб ди је ва ње 
Пље вља у фе бру а ру оства ри ло нај бо ље ре-
зул та те у на пла ти.

- Иако је еко ном ска си ту а ци ја у гра ду на 
Ће хо ти ни слич на као и у дру гим гра до ви ма 
у Цр ној Го ри, ми ипак успи је ва мо да стал-
ним, си сте мат ским и упор ним, а не кам пањ-
ским ра дом, да та ко ка жем – ме ље мо, од но-
сно одр жа ва мо на пла ту на од ре ђе ном ни воу. 
Јед но став но ре че но, на ста вља мо прак су из 
ЕД Пље вља ко ја се, и у овим не по вољ ним 
еко ном ским окол но сти ма, по ка за ла као до-
бра. Основ на ка рак те ри сти ка тог ме то да је 

да не ма осци ла ци ја по мје се ци ма већ на-
пла ту одр жа ва мо мје сеч но, а у ре а ли за ци ји 
овог за дат ка ко ри сти мо све на чи не и сред-
ства до зво ље на про пи си ма ко ји ре гу ли шу 
на ве де ну област, ка же нам Све то зар Ше-
сто вић, шеф пље ваљ ског Снаб ди је ва ња, са 

ко јим смо раз го ва ра ли 16. мар та.
У том сми слу, ЕД Пље вља сва ко днев но 

се до ста вља спи сак од 15 ду жни ка за ис-
кљу че ње, а сед мич но до 60, јер ов да шња 

ди стри бу ци ја за те по сло ве на рас по ла га њу 
има са мо јед ну еки пу од два рад ни ка ко ји ма 
се при кљу чу је и ко ле га из Снаб ди је ва ња.

И на пла та суд ским пу тем, на кон уту-
же ња по тро ша ча – не пла ти ша, ко је вр ши 
Прав ни сек тор ФЦ Снаб ди је ва ње, је ефи ка-

сна, ре а ли зу је се у мак си мал ном из но су, а 
скла па ње про то ко ла са свим по тро ша чи ма 
је ре дов но.

На кра ју 2009. го ди не код до ма ћин ста ва 
је не на пла ће но 2,76 мје сеч них ре а ли за ци ја, 
а код прав них ли ца, од но сно ве ле по тро ша-
ча (у ко је спа да ју и тзв. бу џет ски по тро ша-
чи, на ко је не мо же да се ути че) 2,42 мје сеч-
не ре а ли за ци је.

За раз ли ку од опре ме ко ја је у за до во-
ља ва ју ћем ста њу (рад не ста ни це су до бре, 
је ди но би сер вер, ко ји је ислу жио сво је, тре-
ба ло за ми је ни ти), усло ви ра да ше сто ро за-
по сле них, смје ште них у не ка да шњој згра ди 
ЕД Пље вља, су крај ње ло ши. То се, ка ко ис-
ти че наш са го вор ник, пр вен стве но огле да у 
ста њу про сто ри ја, ко је су за пу ште не, нео-
кре че не и прак тич но не у слов не, а ин вен тар 
је рас хо до ван и ско ро не у по тре бљив. Исти-
на, фа са да згра де је окре че на и про зо ри за-
ми је ње ни, и на то ме се ста ло. Ма да је адап-
та ци ја рад ног про сто ра ове ор га ни за ци о не 
је ди ни це у пла ну ФЦ Снаб ди је ва ње од ње-
го вог осни ва ња при је пет го ди на, тај по сао 
још уви јек ни је ура ђен.

Без об зи ра на то, овај не ве ли ки ко лек-
тив свој по сао оба вља са вје сно, од го вор но и 
ква ли тет но, о че му нај бо ље го во ре до са да-
шњи ре зул та ти у ра ду. За сво ју ма лу и, ка ко 
ре че, ода бра ну еки пу (јер су свих ше сто ро 
у ЕД Пље вља ра ди ли на истим по сло ви ма), 
у ко јој вла да ју склад ни ко ле ги јал ни од но си, 
Све то зар Ше сто вић има са мо ли је пе ри је-
чи. По себ но ис ти че струч ност, за ла га ње и 
од нос пре ма ра ду и по тро ша чи ма сво јих са-
рад ни ка.

Ипак, у Снаб ди је ва њу Пље вља и да ље 
је не ри је шен озби љан ка дров ски про блем. 

- Иако од фор ми ра ња Снаб ди је ва ња и у 
ста рој, и у ва же ћој си сте ма ти за ци ји рад них 
мје ста по сто ји ре фе рент за фак ту ри са ње и 
на пла ту, ко ји нам је при је ко по тре бан, не 
ви дим ни ка кав раз лог и оправ да ње за што 
се ово рад но мје сто по пу ња ва на од ре ђе но 
ври је ме. Тим при је што је из вр ши лац ква-
ли те тан и ква ли фи ко ван за те по сло ве, али 
и по ред упо зна ва ња над ле жних и упор ног 
за ла га ња то рад но мје сто ни је за стал но по-
пу ње но, па ко ри стим и овај на чин да ин си-
сти рам на то ме, ка же Ше сто вић и до да је да 
је по си те ма ти за ци ји не по пу ње но и рад но 
мје сто књи го во ђе ана ли ти ке ку па ца.    

По оцје ни на шег са го вор ни ка, са рад ња 
са ЕД Пље вља, ко ја уз аси стен ци ју по ли-
ци је вр ши ис кљу че ња по тро ша ча, је до бра, 
а са ма тич ном функ ци о нал ном цје ли ном у 
Ник ши ћу, од но сно, ка ко ка же, са свим љу-
ди ма са ко ји ма су про фе си о нал но ве за ни – 
из у зет на.

И.З.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ПЉЕ ВЉА

сна, ре а ли зу је се у мак си мал ном из но су, а
скла па ње про то ко ла са свим по тро ша чи ма

Нај бо љи у фе бру а ру
Без об зи ра на еко ном ску си ту а ци ју у Пље вљи ма, ко ја се не раз ли ку је од 
оста лих дје ло ва Цр не Го ре, али и на нео д го ва ра ју ће усло ве ра да, стал ним, 
си сте мат ским и упор ним, а не кам пањ ским ра дом, по сти жу се ре зул та ти у 
на пла ти елек трич не енер ги је, ко ји су, ре дов но, у вр ху ФЦ Снаб ди је ва ње

Светозар Шестовић

Зграда Снабдијевања Пљевља

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ 
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С об зи ром да је Елек тро град ња, чи је 
се ак тив но сти односе на из град њу, 

ре мон те и ре кон струк ци ју елек тро е нер гет-
ских обје ка та, њи хо вој при пре ми за рад у 
ло шим вре мен ским усло ви ма и от кла ња њу 
ха ва риј ских ста ња, обич но нај ви ше ан га-
жо ва на у по зну је сен и то ком зим ског пе ри-
о да, на из ма ку ове зи ме о ње ним ак тив но-
сти ма у прет ход ном пе ри о ду и пла но ви ма 
за ову го ди ну раз го ва ра ли смо са Бо ри сом 
Осто ји ћем, дипл. ел. ин же ње ром, ко ји од 
1. ав гу ста про шле го ди не оба вља функ ци ју 
тех нич ког ди рек то ра ове ОЦ, а прет ход но 
је ви ше од де це ни је ра дио као од го вор ни 
про јек тант за елек тро енер гет ске објек те у 
Про јект ном би роу.

На ши са го вор ни ци у про сто ри ја ма 
Опе ра ти ве Елек тро град ње, по ред тех нич-
ког ди рек то ра, би ли су ње го ви са рад ни ци 
Во јин Бла го је вић, шеф Слу жбе гра ђе-
вин ских по сло ва, Ди ми три је Ло лић, шеф 
Слу жбе елек тро по сло ва и Ра шко Ра де-
вић, шеф Слу жбе за про из вод њу и ме ха-
ни за ци ју.

На по чет ку раз го во ра, Бо рис Осто јић 
је из ра зио за до вољ ство што му је ука за но 
по вје ре ње да бу де на мје сту тех нич ког ди-
рек то ра Елек тро град ње и за хва лио Ли сту 
Елек тро при вре да на ко рект ном пра ће њу 
ра да ове ор га ни за ци о не цје ли не. 

Рас хо ди сма ње ни, 
при хо ди по ве ћа ни 

О свр ћу ћи се на про шлу го ди ну Осто-
јић је ис та као да је у Елек тро град њи 

ве ли ка па жња по све ће на пра ће њу тро шко-
ва по сло ва ња, што је ре зул ти ра ло знат ним 
сма ње њем рас хо да, а ујед но је до шло до 
по ве ћа ња при хо да, та ко да је оства ре ни 
гу би так у 2009. го ди ни за око 42 од сто ма-
њи у од но су на прет ход ну го ди ну. У ци љу 
по бољ ша ња по слов ног ре зул та та во ди ло 
се ра чу на о све му, од по тро шње го ри ва, 
пре ко смје шта ја рад ни ка, об ра чу на пре ко-
вре ме них са ти и те рен ских до да та ка и де-
фи ни тив но је на пра вљен по зи ти ван по мак, 
али, на рав но, не на уштрб по сла, јер су сви 

рад ни за да ци, за хва љу ју ћи из у зет ном за ла-
га њу за по сле них, ква ли тет но и на ври је ме 
за вр ша ва ни. Ре а ли зо ва но је, на и ме, пре ко 
120 рад них на ло га за по тре бе функ ци о-
нал них цје ли на ЕПЦГ и тре ћих ли ца, и у 
окви ру њих ве ли ки број ин тер них на ло га и 
под на ло га. Ин тер вен ци је су, углав ном, вр-
ше не на 35, 10 и 0,4 kV мре жи.

Бројне активности 
у 2009. години

О д мно го број них по сло ва у том пе ри-
о ду Осто јић је на вео са мо не ке.

По ред ан га жо ва но сти на ре мон ту ХЕ 
Пе ру ћи ца и за мје ни изо ла то ра у ХЕ Пи-
ва, еки пе Елек тро град ње су за по тре бе ЕД 
Под го ри ца ура ди ле са на ци ју 35 kV да ле ко-
во да По на ри – Вир па зар и ре кон струк ци ју 
10 ки ло волт не мре же на под руч ју Да ни-
лов гра да, а јед на стал на еки па, ан га жо ва-
на од стра не ове ЕД вр ши ла је от клањ а ње 
ква ро ва и ха ва риј ских ста ња у под го рич-
ком кон зу му и уград њу но вих бро ји ла за 
да љин ско очи та ва ње по тро шње у Ту зи ма 
и Го лу бов ци ма. 

По за хтје ву бар ске Елек тро ди стри-
бу ци је из вр ше на је са на ци ја 35 kV да ле-

ко во да Бје ли ши – Су то мо ре и Вла ди мир 
– Острос, те ре кон струк ци ја ДВ 35 kV од 
Т-спо ја Вир па зар до Под го ра, а по за хтје-
ву ЕД Жа бљак ре кон струк ци ја при кључ ка 
ДВ 110 (35) kV Пље вља – Жа бљак и са на-
ци ја 35 (10) kV да ле ко во да Жа бљак – Шту-
оц. За ЕД Пље вља из во ђе ни су ра до ви на 
из град њи ДВ 10 kV Гор ња Вру ља – Бре за, 
са при па да ју ћим СТС 10/0,4 kV.

За по тре бе ЕД Це ти ње од ра ђе на је ре-
ви та ли за ци ја и са на ци ја ДВ 10 kV Ри је ка 
Цр но је ви ћа – До бр ска Жу па, рас плет 10 и 
35 kV во до ва у ТС Хум ци и ре кон струк ци-
ја ни ско на пон ских мре жа у Ри јеч кој на хи-
ји, а на под руч ју ЕД Ти ват је из ве де на ре-
кон струк ци ја 10 kV да ле ко во да Ра до ви ћи 
и са на ци ја сту ба „НГ“ на тра си ДВ 35 kV 
Ти ват – Би је ла.

У ко тор ском кон зуму из ве ли су ра до ве 
на ре кон струк ци ји нн мре же Пе то се ли це 
и Пе ли но ва, а у ЕД Ко ла шин са на ци ју ДВ 
110 (35) kV Мој ко вац – Ко ла шин. У овој 
Елек тро ди стри бу ци ји јед на еки па Елек-
тро град ње стал но је ан га жо ва на на ре кон-
струк ци ја ма и и са на ци ја ма да ле ко во да и 
ни ско на пон ских мре жа.

У кон зу му ЕД Ул цињ ра ђе на је ре кон-
струк ци ја енер гет ских во до ва 35, 10 и 0,4 kV.

Од зна чај ни јих ак тив но сти у прет ход-
ном пе ри о ду Осто јић је на вео и са на ци ју 
ха ва ри је на 220 ки ло волт ном да ле ко во ду 
Пље вља-Под го ри ца, на ко јем је уочи са ме 
Но ве го ди не пао стуб број 199, на ло ка ли-
те ту Ме де но Гув но у оп шти ни Мој ко вац. 
Еки пе Елек тро град ње, ко ја је је ди но у Цр-
ној Го ри спо соб на да ре а гу је у ова квим си-
ту а ци ја ма, су но во го ди шње пра зни ке, умје-
сто у сво јим до мо ви ма, про ве ле у су ро вим 
зим ским усло ви ма, на 1.300 м над мор ске 
ви си не и на тем пе ра ту ри од – 15 сте пе ни, 
гдје су у ре корд ном ро ку успје ле да из вр ше 
из град њу но вог че лич но-ре шет ка стог сту-
ба и оспо со бе ха ва ри са ни да ле ко вод. 

Но ви да ле ко во ди

Г о во ре ћи о ак тив но сти ма у овој го ди-
ни, тех нич ки ди рек тор Еле кро град ње 

је из дво јио ра до ве на ве ћим елек тро енер-
гет ским објек ти ма, као што су за вр шни ра-
до ви на 35 ки ло волт ном да ле ко во ду Гор ња 
Зе та-Бо ље се стре, у ду жи ни од 8 км, ко ји 
пред ста вља уче шће ЕПЦГ у из град њи ре-

РАЗГОВОР У "ОПЕРАТИВИ"

ко во да Бје ли ши – Су то мо ре и Вла ди мир
– Острос, те ре кон струк ци ја ДВ 35 kV од
Т ј В П ј

Ангажованост зависи од 
по тре ба дру гих дје ло ва Дру штва

Сви на по ри ове ор га ни за ци о не цје ли не под ре ђе ни на сто ја њу да се уго во-
ре ни по сло ви за вр ше ква ли тет но и на за до вољ ство на ру чи о ца, иако се њи-
хо ве ак тив но сти од ви ја ју уз по те шко ће и у оте жа ним усло ви ма 

Борис Остојић

ОЦ ЕЛЕКТРОГРАДЊА
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ги о нал ног во до во да и рје ша ва њу во до-
снаб ди је ва ња Цр но гор ског при мор ја. 

У то ку је из град ња ДВ 35 kV Це ти ње 
- Ри је ка Цр но је ви ћа - Под гор, са од цје пом 
за Љу бо тињ, за по тре бе ФЦ Ди стри бу ци ја, 
у укуп ној ду жи ни од 17,3 км ко ји се ра ди 
тра сом ста рог да ле ко во да, али са знат-
но ма ње стуб них 
мје ста и са мно го 
квли тет ни јом опре-
мом, што ће ри је-
ши ти ду го го ди шње 
про бле ме у снаб-
ди је ва њу Це ти ња и 
Бу две во дом.

При кра ју су и 
ра до ви на ре кон-
струк ци ји 10 ки ло-
волт ног да ле ко во да 
Ри је ка Цр но је ви ћа-
До бр ска Жу па за 
по тре бе на па ја ња 
фа бри ке за про из вод њу во де „Бож ја во да“ 
исто и ме не ру ске фир ме ко ја је, уз Елек-
тро ди стри бу ци ју Це ти ње, ин ве сти тор овог 
про јек та.

Ових да на по че ли су ра до ви на рас-
пле ту над зем них 35 ки ло волт них во до ва у 
окви ру ре кон струк ци је ТС 35/10 kV Хум ци 
у Це ти њу, а у то ку су, по ри је чи ма Осто ји-
ћа, и дру ге број не ак тив но сти ко је се од-
но се на ре дов но одр жа ва ње и ре кон струк-
ци је, а оба вља ју их стал не еки пе Елек тро-
град ње ан га жо ва не у ЕД Под го ри ца, ЕД 
Бе ра не, ЕД Ко ла шин и ЕД Ник шић.

Од пла ни ра них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти у овој го ди ни наш са го вор ник на во-
ди и на ста вак из град ње 110 ки ло волт ног 
да ле ко во да Ти ват-Ко тор и на ста вак за по-
че тих елек тро мон та жних ра до ва на ДВ 
110 kV Под го ри ца 2-КАП 3 за по тре бе АД 
Пре нос.

А пре ма пла ну крат ко роч них мје ра за 
са на ци ју 35 kV да ле ко во да ФЦ Ди стри бу-
ци ја, за по тре бе ове функ цо нал не цје ли не 
из вр ши ће се ре кон струк ци ја ди стри бу тив-
не 35 kV мре же, ко ја се од но си на за мје ну 
изо ла то ра, про мје ну сту бо ва и оште ће них 
ужа ди, за тим по прав ку струј них ве за и за-
мје ну од вод ни ка пре на по на. 

По ред то га, пла ни ран је и за вр ше так 
елек три фи ка ци је се ла Гор ња и До ња го ра 
Ће ра ни ћа, у кон зу му ЕД Ник шић и се ла 
Гра ди шни ца у кон зу му ЕД Бе ра не.

Про из вод ња

У на став ку ове при че о ра ду и по сло-
ва њу Еле кро град ње, Бо рис Осто јић 

је ин фор ми сао да су кра јем про шле го ди-
не штам па ли рад ну вер зи ју Ка та ло га сво-

јих про из во да ра ди бо љег пре зен то ва ња 
соп стве ног про из вод ног про гра ма ко ји 
се са со ји од кон зо ла за др ве не и бе тон-
ске сту бо ве, ар ми ра но – бе тон ских но-
га ра, ар ми ра но – бе тон ских сту бо ва, че-
лич но – ре шет ка стих сту бо ва и сту ба за 
СТС. Ка та лог про из во да ће пр вен стве но 

олак ша ти ко му ни ка ци ју са про јек тан ти-
ма, ин ве сти то ри ма и куп ци ма, а та ко ђе ће 
би ти од ко ри сти и ка да је у пи та њу при-

мје на ши фрар ни ка Елек тро при вре де, јер 
је им пле мен та ци ја Си сте ма фи нан сиј ског 
упра вља ња (ФМИС) у Елек тро град њи за-
жи вје ла. 

Ве за но за про из вод ни про грам ове ОЦ, 
Осто јић је ка зао да је у пла ну по ве ћа ње 
про из вод ње ар ми ра но-бе тон ских сту бо ва 
и ар ми ра но-бе тон ских но га ра у од но су на 
прет ход ни пе риод. У овој го ди ни, на и ме, 
пла ни ра на је про из вод ња 1.300 АБ сту-
бо ва и 3.500 АБ но га ра,што је го то во по 
500 ко ма да ви ше не го у 2009. го ди ни. Ово 
зна чај но по ве ћа ње про из вод ње ће се, пре-

ма ње го вим ри је чи ма, оства ри ти уз ми ни-
мал но ула га ње и на бав ку до дат них ка лу-
па, ра ци о нал но ко ри шће ње рас по ло жи вог 
про сто ра у по го ну и до дат но ан га жо ва ње 
за по сле них. У пи та њу је про из вод ко ји је 
ве о ма тра жен на тр жи шту и ко ји би имао 
пла сман и ка да би про из вод ња би ла ви-

ше стру ко ве ћа, 
од но сно кад би 
би ла фа брич ка, 
о че му се мо же 
раз ми шља ти у 
бу дућ но сти, јер 
са да шња про-
из вод ња под ми-
ру је тек дио по-
тре ба елек тро-
ди стри бу ци ја.

У Бра вар-
ској ра ди о ни ци 
Елек тро град ње, 
у ко јој се вр-

ши про из вод ња че лич но ре шет ка сте кон-
струк ци је и свих вр ста кон зо ла за по тре бе 
ЕПЦГ и тер ћих ли ца, го ди шње се, и по ред 

оте жа них усло ва про из вод ње (за ста ре ла 
тех но ло ги ја, не до ста так рад не сна ге, ло ши 
усло ви за рад), об ра ди око 120 то на че лич-
не кон струк ци је, што за са да за до во ља ва 
по тре бе ФЦ Ди стри бу ци ја, а дје ли мич но и 
тре ћих ли ца. Не до ста так ових про из во да је 
ан ти ко ро зив на за шти та, ко ја се ра ди са два 
ан ти ко ро зив на пре ма за, та ко да се за њу не 
мо же да ти ду го роч на га ран ци ја. Рје ше ње 
про бле ма тре ба тра жи ти у ду го трај ној ан-
ти ко ро зив ној за шти ти, као што је цин ко ва-
ње, чи ме би ови про из во ди до би ли на ква-
ли те ту и би ли кон ку рент ни про из во ди ма 

Димитрије Лолић Рашко Радевић Војин Благојевић

Санација хаварисаног стуба
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дру гих про из во ђа ча ко ји све ви ше осва ја ју 
цр но гор ско тр жи ште. 

Бројни проблеми

Г о во ре ћи о про бле ми ма ко ји пра те рад 
ове ОЦ, Осто јић је ка зао да они не да-

ти ра ју од ју че, већ се одав но по тен ци ра ју, 
а од но се се на не до ста так ква ли фи ко ва них 
рад ни ка, по себ но елек тромон те ра и мон-
те ра ме тал них кон струк ци ја, ве ли ки број 
ин ва ли да ра да, ста ро сну струк ту ру за по-
сле них, не до ста так гра ђе вин ских ма ши на, 
као и са вре ме них ма ши на за об ра ду ме та-
ла. По ред то га, не ма ли про блем у по сло-
ва њу ове цје ли не, због при ро де по сла ко ји 
оба вља ју, пред ста вља ју ком пли ко ва не про-
це ду ре јав них на бав ки ко је оне мо гу ћа ва ју 
ре дов ну на бав ку, као и ре дов ну про из вод-
њу и че сто ре ме те пла ни ра не ак тив но сти. 
Ова кве про це ду ре, по ми шље њу Осто ји ћа, 
мо гу би ти при хва тљи ве је ди но у усло ви ма 
из два ја ња ве ли ких нов ча них сред ста ва, ка-
да је до вољ но јед ном го ди шње спро ве сти 
по сту пак јав них на бав ки.

Извјесно пресељење Оперативе

Ј е дан од нај ве ћих про бле ма у овом тре-
нут ку је имо вин ско прав ни про блем са 

Глав ним гра дом Под го ри ца. На и ме, Де таљ-
ним ур ба ни стич ким пла ном ди је ла гра да у 
ко јем се на ла зи ком плекс обје ка та Опе ра-
ти ве Елек тро град ње, на пар це ли по вр ши-
не од ско ро 36 хи ља да м2, пред ви ђе на је 
дру га на мје на про сто ра (стам бе но.по слов-
ни објек ти). Због то га је са свим из вје сно 
да ће Опе ра ти ва мо ра ти да се пре се ли на 
но ву ло ка ци ју ко ја при па да ин ду стриј ској 
зо ни, о че му је кра јем фе бру а ра Глав ни 
град доставио Елек тро при вре ди пред лог 
Спо ра зу ма. Осто јић ка же да је пре се ље ње 
на но ву ло ка ци ју из у зет но сло жен про цес 
ко ји ће зах ти је ва ти до ста вре ме на, јер се 
ра ди о из град њи ве ли ког бро ја обје ка та ка-
кве и са да по сје ду ју (Управ на згра да, обје-
кат за смје штај рад ни ка, цен трал ни ма га-
цин, про из вод на ха ла за бра вар ски по гон, 
ауто ме ха ни чар ска ра ди о ни ца, ко вач ни ца, 
ар ми рач ни ца и сто лар ски по гон). У овој 
ор га ни за ци о ној цје ли ни се на да ју да ће 
бр зо до ћи до до го во ра Елек тро при вре де 
и Глав ног гра да, ка ко би што при је мо гли 
да поч ну ак тив но сти на из ра ди раз вој них 
пла но ва, де фи ни са њу оби ма про из вод ње и 
про из вод ног про гра ма, уз при мје ну мо дер-
них тех но ло ги ја, по што на са да шњој ло ка-
ци ји ни је су мо гу ће ни ка кве ин ве сти ци је. 

У на ди да ће се по ме ну ти про бле ми 
пре ва зи ћи, Бо рис Осто јић је, на кра ју, ка-
зао да Елек тро град ња, ко ја је де це ни ја ма 

стал но ан га жо ва на на нај те жим по сло ви ма 
ове вр сте у Цр ној Го ри, с пра вом оче ку је да 
ће и убу ду ће би ти не за о би ла зан фак тор у 
ра ду елек тро е нер гет ског си сте ма.

Елек тро град ња не за мјен љив 
сер вис ЕПЦГ

К ао „ста ри“ опе ра ти вац Елек тро град-
ње, изразивши искре но за до вољ ство 

што је у ову цје ли ну до шао Бо рис Осто јић, 

да сво јим зна њем и струч но шћу по мог не у 
овим пре суд ним вре ме ни ма, Во јин Бла го-
је вић је, укљу чив ши се у при чу о ак тив-
но сти ма Опе ра ти ве, ка зао да је Елек тро-
град ња ко ја је од свог по стан ка, при је 62 
го ди не, ви ше пу та ми је ња ла име али не и 
дје лат ност, ну кле ус од ко јег је све по че ло. 
Она је, по ње го вом ду бо ком убје ђе њу, и да-
нас не за мјењ љив шраф у си сте му ЕПЦГ 
ко ји јој је нео п хо дан за си гу ран рад, по го-
то во у ха ва риј ским си ту а ци ја ма, ка да ње не 
еки пе ци је ли си стем др же на сво јим ле ђи-
ма. Ово је, ка же Бла го је вић, из у зет но ври-
је дан и ве о ма сло жан ко лек тив, ко ји на рав-
но ни је без про бле ма, а је дан од нај ве ћих је 
на ру ше но здра вље ду го го ди шњих рад ни ка 
– мон те ра ко ји су не бро је но пу та об и шли 
све вр ле ти цр но гор ске. Не мо же се, сма-
тра он, мон тер ски по сао у на шим усло ви-
ма ра ди ти ду же од 15 го ди на, а да не до ђу 
здрав стве ни про бле ми, због че га тре ба раз-
ми шља ти о бе ни фи ци ра ном рад ном ста жу 
за рад ни ке на овим по сло ви ма. Стра те шки 
парт нер, по ње го вом ми шље њу, тре ба да 
уло жи од ре ђе на сред ства у ову цје ли ну, да 
би до био не у по ре ди во ви ше, јер је Елек-
тро град ња не за мјен љив сер вис у си сте му 

одр жа ва ња и из град ње елек тро енер гет-
ских обје ка та.

Са по зи ци је ше фа Слу жбе за про из вод-
њу и ме ха ни за ци ју Ра шко Ра де вић је по-
тен ци рао не до ста так ква ли тет них ма ши на 
и опре ме, те про блем не до стат ка ра дне 
сна ге и ло ших усло ва за рад у про из вод ној 
ха ли у ко јој је зи ми ве о ма те шко обез би-
је ди ти гри ја ње а ље ти хла ђе ње. Ка ко ра де 
са пра ста ром опре мом ко ја ни је об на вља-
на ду ги низ го ди на, нео п ход не су им но ве 

са вре ме не ма ши не као што је про грам ска 
бу ши ли ца. То што су и у та квим усло ви ма 
ре а ли зо ва ни сви рад ни на ло зи, за слу га је 
ве ли ког за ла га ња за по сле них.

Њи хо ва Ме ха ни чар ска ра ди о ни ца, ко ја 
је ра ни је има ла та кву ка дров ску струк ту-
ру да је у њој мо гла да се вр ши оправ ка и 
нај ком пли ко ва ни јих ква ро ва на свим ти по-
ви ма во зи ла, да нас не ма ни је ног ауто ме-
ха ни ча ра, па за ову вр сту услу га ан га жу ју 
тре ћа ли ца.

Ди ми три је Ло лић, шеф Елек тро-опе-
ра ти ве, уви јек спре ман да го во ри о број-
ним по сло ви ма сво је еки пе, ко ју успје шно 
пред во ди, овој при чи до дао је тврд њу да 
они из го ди не у го ди ну све те же пра те за-
хтје ве ко ри сни ка њи хо вих услу га, због 
хро нич ног не до стат ка мон те ра и не до-
стат ка опре ме. Мре жа је све ста ри ја и ве-
ћа, ду го вре ме на се не до вољ но одр жа ва ла, 
па је са да и за хтје ва сва ким да ном све ви-
ше. Из ра жа ва ју ћи на ду да ће се по ме ну ти 
про бле ми ри је ши ти, Ло лић је ис та као да 
ће Елек тро град ња и убу ду ће би ти ту да на 
ври је ме ис пу ња ва рад не на ло ге и бу де га-
рант си гур но сти си сте ма.  

 Б.М.

Интервенција на ДВ стубу

ОЦ ЕЛЕКТРОГРАДЊА
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Н а тен дер за из град њу вје тро е-
лек тра на и за куп зе мљи шта у 

др жав ној сво ји ни на ло ка ли те ти ма 
Мо жу ра код Улциња и Кр но ва код 
Никшића до ста вље не су три по ну-
де како је са оп штило Ми ни стар ствo 
еко но ми је.

Речено је да је за из град њу вје-
тро е лек тра на на Кр но ву по ну ду 
до ста вио кон зор ци јум Иви ком кон-
сал тинг /Ivi com Con sul ting GmbH/ и 
Ми цу би ши хе ви ин ду стрис /Mit su-
bis hi He avy In du stri es/, као и ком па-
ни ја Еyра Ма дрид.

За ло ка ли тет Мо жу ра у Ул ци њу 
сти гла је јед на по ну да, а до ста вио је 
кон зор ци јум у чи јем су са ста ву Fer sa 
Ener gi as Re no va bles S.A. и цр но гор-
ска ком па ни ја Че ле бић.

На ул цињ ском ло ка ли те ту Мо жу-
ра пред ви ђе на је град ња вје тро е лек-
тра не ин ста ли са не сна ге до 46 ме га-
ва та, а на ник шић ком Кр но ву до 50 
ме га ва та. Зе мљи ште се да је у за куп 
на 20 го ди на.

Пра во уче шћа на тен де ру има ле 
су до ма ће и стра не ком па ни је, као 
и кон зор ци ју ми, ко ји има ју ис ку-
ство у из град њи и ко ри шће њу вје-
тро е лек тра на, као и про сјеч ни го-
ди шњи бру то при ход ве ћи од 100 
ми ли о на еура, за по сљед ње три 
по слов не го ди не.

По ну ђач мо ра до ста ви ти и бан-
кар ску га ран ци ју, ври јед ну 100 хи-
ља да еура, или до каз о упла ти то-
ли ког де по зи та на ра чун Ми ни стар-
ства. По ну ђа чу ко ји не до би је ста тус 
пр во ран ги ра ног, бан кар ска га ран ци-
ја би ће вра ће на 30 да на на кон отва-

ра ња по ну да.
Ин те ре со ва ње за град њу вје тро-

е лек тра на на тим ло ка ци ја ма кра јем 
про шле го ди не по ка за ло је чак 15 
ком па ни ја.

Ин те ре со ва ње су по ка за ли дан-
ски Su zlon wind Energy и Bal kan 
Renewable Energy De ve lop ment, ита-
ли јан ски ABN Wind Energy, Lu ga-
no, Wpd Think energy Gmbh & Co i 
AGSM, хр ват ски Кон чар – Об но вљи-
ви из во ри, нор ве шки NTE Energy 
development, шпан ски Edu in ter, ру-
ски Енер го про мим порт, ње мач ки 
Ostwind Gro up, ру мун ски Хол ром 
Renewable Energy, грч ка Ter na Energy 
SA, срп ска Wind Power Com pany и 
аме рич ки EPS.

Пре ма пр вим из вје шта ји ма о ре-
зул та ти ма мје ре ња и ис тра жи ва ња 
по тен ци ја ла вје тра на ло ка ци ја ма 
Мо жу ра и Кр но во, утвр ђе но је да на 
њи ма по сто ји до во љан по тен ци јал 
енер ги је вје тра за про из вод њу елек-
трич не енер ги је.

М.В.

ТЕН ДЕР ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ВЈЕ ТРО Е ЛЕК ТРА НА

а тен дер за из град њу вје тро е-
лек тра на и за куп зе мљи шта у

По ну ђач мо ра до ста ви ти и бан-
кар ску га ран ци ју, ври јед ну 100 хи-

Сти гле три по ну де
Афо ри зми

*
Нај бо ље у чо вје ко вом жи во ту су 
ње го ва ма ла, без и ме на, не за па-
же на дје ла до бро те и љу ба ви.

Ви ли јам Вор сворт

*
Чо вјек је краљ жи во ти ња, јер ње-
го ва су ро вост пре ва зи ла зи су ро-
вост жи во ти ња.

Ле о нар до да Вин чи

*
Чо век је по стао од мај му на, али 
не од јед ном, већ ду гом бор бом 
са мај му ном у се би.

Ду шко Ра до вић

*
Као прах воћ ке ко ја иде од ру ке 
до ру ке, са чо ве ка пр во спад не 
оно што је нај фи ни је на ње му.

Иво Ан дрић

*
Све се мо же про ми је ни ти у на-
шем сви је ту у ко ме је осла био мо-
рал, сем ср ца – љу ба ви у чо вје ку и 
ње го ве бор бе за уз ви ше но.

Марк Ша гал

*
Ве ли ки чо век су ди чо ве ку по вр-
ли на ма; ма ли су ди по ма на ма.

Јо ван Ду чић

*
Уну тра шње бо гат ство ре зул тат је 
су ко ба ко ји чо вјек у се би рас пи-
ру је и одр жа ва.

Емил Си о ран

*
Чо вјек је би ће ко је не пре ста но 
тра га за сми слом ко ји му ни ко не 
мо же да ти. Сва ки по је ди нац мо ра 
сам да га от кри је.

Вик тор Емил Франкл

*
Да би оправ дао сво је по сто ја ње, 
чо вје ков жи вот мо ра да са др-
жи дви је бит не ства ри: љу бав и 
ства ра ла штво.

Сиг мунд Фројд
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Увод

П о ве ћа ње енер гет ске успје шно сти јед не 
др жа ве се оства ру је ко ри шће њем што 

ве ћег ди је ла рас по ло жи вог хи дро е нер гет ског 
по тен ци ја ла кроз сло же не хи дро е нер гет ске 
си сте ме. Ре а ли за ци ја сло же них хи дро си сте ма 
по чи ње од нај рен та бил ни јег по стро је ња, ко-
је по пра ви лу има нај ве ћу енер гет ску ври јед-
ност, а рас по ла же зна чај ном кон цен тра ци јом 
па да и про ти ца ја. Пред ово га, сло же ни си сте ми 
рас по ла жу са мо гућ но шћу уво ђе ња но вих ре-
гу ли са них про ти ца ја, итд. Број ни су при мје ри 
из окру же ња (у бив шој СФРЈ) сло же них хи-
дро е нер гет ских си сте ма, гдје су: пар ци јал но 
гра ђе ни си сте ми про ши ри ва ни и ме ђу соб но 
по ве зи ва ни, гдје се де це ни ја ма пре во де во де из 
јед ног у дру ги мор ски слив, из јед ног у дру ги 
рјеч ни слив, као и пре во ђе ње во да из аку му ла-
ци ја и ком пе за ци о них ба зе на пре ма мо ру, итд. 
По ред ово га, сло же не си сте ме ка рак те ри ше и 
про ши ри ва ње по сто је ћих ХЕ до да ва њем но-

вих агре га та или по ве ћа њем ин ста ли са но сти 
по сто је ћих, то ком ре кон струк ци је и ре ви та-
ли за ци је ста ри јих ХЕ. Код сло же них си сте ма, 
по себ но су при сут ни и об ра ђи ва ни ка скад ни 
си сте ми хи дро е лек тра на, ко ји не ће угро жа ва-
ти без бје ност љу ди, ко ји не ће на ру ши ти естет-
ске ври јед но сти при о ба ља, а ене рго-еко ном ски 

су вр ло оправ да ни. Код из бо ра па до ва, бро ја 
агре га та и сте пе на ин ста ли са но сти, итд., тре-
ба во ди ти ра чу на о уни фи ци ра ној опре ми на 
што ве ћем бро ју ка ска да. Уни фи ци ра на опре ма 
сма њу је ин ве сти ци о не тро шко ве, сма њу је тро-
шко ве одр жа ва ња и тро шко ве екс пло а та ци је. 
Код ка скад них си сте ма, рад ма њих и низ во дих 
ка ска да се оба вља у спрег ну том ра ду са уз вод-
ном–че о ном аку му ла ци јом. 

По ве ћа ње вод них би лан са аку му ла ци ја са 
ви со ким па дом, са ма лим до то ци ма соп стве ног 
сли ва, се оства ру је: пум па њем во да са ни жих 
ни воа, ко је су до та да би ле не ис ко ри шће не, ко-
ри сте се ре вер зи бил на по стро је ња ра ди оства-
ри ва ња зна чај них еко ном ско-фи нан сиј ских 
ефе ка та, као и за хва та њем но вих про ти ца ја, 
из град њом мре же ка на ла и ту не ла, ко ји гра ви-
ти ра ју аку му ла ци ји.

 При мјер пре во ђе ња во да из јед ног у дру-
ги рјеч ни слив се оства ру је у си сте му Лим ских 
ХЕ, гдје се пре во ди ту нел ском де ри ва ци јом и 
цје во во дом, око 13 м3/с из сли ва ри је ке Увац 

у слив ри је ке Лим. По ред 
ово га пре во ди се ма њи дио 
во да из сли ва Бје ло пољ ске 
Би стри це у аку му ла ци ју 
Увац. Пре во ђе њем во да, 
оства ру је се про из вод ња 
356 GWh у ХЕ Би стри ца, 
на па ду 360 ме та ра. Овај 
сло же ни хи дро си стем чи-
не: аку му ла ци ја Увац, 
Зла тар ско је зе ро (Ко кин 
Брод), ком пен за ци о ни ба-
зен Ра до и на, аку му ла ци ја 
Пот пећ, ХЕ Сје ни ца, ХЕ 
Ко кин Брод, ХЕ Би стри ца 
и ХЕ Пот пећ. У пла ну је и 
из град ња јед не РХЕ са гор-
њом аку му ла ци јом Клак на 
ри је ци Увац. 

 Хи дро си стем Ма вро-
во је из гра ђен на во до дјел-

ни ци гор њих то ко ва ри је ка Ра ди ке и Вар да ра. 
Пре во ђе њем ди је ла во да из сли ва Ра ди ке у слив 
Вар да ра се вр ши пре во ђе ње во да из сли ва Ја-
дран ског у слив Егеј ског мо ра. Основ ни обје кат 
си сте ма је Ма вров ско је зе ро (250 hm3), ло ци ра-
но на над мор ској ви си ни 1233 ме тра. По што 
по сје ду је ма ли до ток са соп стве ног сли ва, у 

ово вје штач ко је зе ро се пре во ди дио во да ри је-
ке Ра ди ке (при то ка Цр ног Дри ма) и до во ди дио 
во да са пла ни не Ша ре. Пре ко ви со ке кон цен-
тра ци је па да (660 ме та ра), ко ри сте се во де из 
Ма вров ског је зе ра (ин ста ли са ни про ток од 32 
m3/s), као и дио во да са па ди на Ша ре. На овај 
на чин се оства ру ју ви со ки енер гет ски ефек ти 
на ХЕ: Вру ток и Ра вен, ко је су из гра ђе не у гор-
њем сли ву Вар да ра. По ред ово га у екс пло а та-
ци ји је и про точ на ХЕ Вр бен на до во ду из сли ва 
Ра ди ке у Ма вров ско је зе ро. Ве ли ка за пре ми на 
Ма вров ског је зе ра и ње го ва енер гет ска ври јед-
ност од 365 GWh, пру жа мо гућ но сти за да ље 
про ши ре ње овог сло же ног хи дро си сте ма, ко ји 
по сје ду је 36 km ту не ла, 6,4 km цје во во да и 91 
km ка на ла.

 У сло же ном хи дро си сте му Вла син ских ХЕ 
се пре во де во де из сли ва Егеј ског у слив Цр ног 
мо ра. Основ ни обје кат је Вла син ска аку му ла ци ја 
(енер гет ске ври јед но сти 198 GWh), на над мор-
ској ви си ни 1213 ме та ра има запремину hm3. Ре-
ла тив но ма ли до ток са вла сти тог сли ва, на мет ну-
ли су по тре бу пре во ђе ња во да из Бо жић ке ри је ке 
(слив Егеј ског мо ра) у Вла син ску аку му ла ци ју 
пре ко пумп ног по стро је ња ПАП Ли си на (инст. 
про ти ца ја 7.5 m3/s). Си сте мом до вод них ор га на, 
из сли ва Вла си не се по ве ћа ва до ток у аку му ла-
ци ју. Из у зет но ви со ка кон цен тра ци ји па да од 880 
м се ко ри сти на: ХЕ Вр ла I, ХЕ  Вр ла II, ХЕ  Вр ла 
III и ХЕ Вр ла IV. Пре во ђе њем во де из Егеј ског у 
Цр но мор ски слив омо гу ће на је град ња до дат них 
агре га та у све че ти ри ХЕ. На осно ву на ве де ног, 
прак тич но је, удво стру че на ин ста ли са на сна га и 
про из вод ња хи дро си сте ма.

Во де Тре би шњи це се пре во де пу тем ту нел-
ске де ри ва ци је пре ма мо ру у мје сту Плат, гдје је 
из гра ђе на под зем на ХЕ Ду бров ник, про јек то-
ва на на ин ста ли са ну сна гу 216 MW и го ди шњу 
про из вод њу од 1564 GWh. За ову про из вод њу 
је по тре бан сред њи го ди шњи до ток од 76 м3/с, 
ко ји се фор ми ра на сли ву Ре пу бли ке Срп ске и 
на сли ву Цр не Го ре, од но сно ХЕ Ду бров ник ко-
ри сти до ми цил не во де Цр не Го ре и Ре пу бли ке 

СТРУЧНИ РАД 

Ви ше де це ниј ско пре во ђе ње во да у ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ да је из у зет не енер-
гет ске ефек те.

Пре во ђе ње во да Та ре у Мо ра чу је "енер гет ски нео п хо да но, а во до при вред но, 
еко ном ски и еко ло шки оправ да но"

Пре ве де не во де Ко мар ни це ће по зи тив но ути цати на про из вод њу ХЕ Пе ру ћи ца

               Пише: мр Бошко Богетић

Сли ка 1. Кри ва за пре ми не аку му ла ци је ХЕ Ко шта ни ца (у об ра ди ЕН ТЕЛ-а)
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Срп ске. Нај ва жни ји обје кат-„Ср це си сте ма“, 
је аку му ла ци ја Би ле ћа, чи ја енер гет ска ври јед-
ност из но си 1065 GWh. У I фа зи су из гра ђе не и: 
ХЕ Тре би ње 1, РХЕ Ча пљи на и ХЕ Тре би ње2. 
Раз ра ђе но идеј но рје ше ње Гор њих хо ри зо на та, 
ко је чи ни II фа зу из град ње, омо гу ћа ва град-
њу си сте ма ХЕ: Не ве си ње, Да бар и Би ле ћа. У 
скло пу овог хи дро си сте ма је ре ал на и енер гет-
ско-еко ном ски оправ да на из град ња ХЕ у Ри сну, 
ко ја би се ре а ли зо ва ла на осно ву: по то пље не 
те ри то ри је Цр не Го ре и оства ре ног па да аку му-
ла ци је (из ра же но кроз 24% за пре ми не Би лећ ке 
аку му ла ци је), при па да ју ћег хи дро е нер гет ског 
по тен ци ја ла (ко ји до са да Цр на Го ра 
ни је ко ри сти ла), као и на осно ву аде-
кват ног ко ри шће ња до ми цил них во да 
Цр не Го ре у прав цу Бо ке Ко тор ске.

СЛО ЖЕ НИ ХИ ДРО СИ СТЕМ 
ТА РА - МО РА ЧА

Ј е дин стве на је по ја ва у кон фи гу ра-
ци ји ре ље фа Цр не Го ре, да ри је ке 

те ку па ра лел но на ре ла тив но ма лој 
уда ље но сти (око 7 km), а при па да ју 
раз ли чи тим сли во ви ма. Њи хов ток ка-
рак те ри шу ви со ке ви син ске раз ли ке, 
обим и ка рак тер па да ви на, бу јич ни 
ре жим во да и ду бо ки ка њо ни по год ни 
за гра ђе ње бра на и аку му ла ци ја. Ово 
се кон крет но од но си на ри је ке Мо ра-
чу и Та ру, што да је мо гућ ност ра ци-
о нал ног и еко но мич ног ко ри шће ња 
ових хи дро по тен ци ја ла за про из вод њу 
елек трич не енер ги је кроз ин те гри са ње 
су сјед них сли во ва, од но сно пре во ђе ња 
ди је ла во да ри је ке Та ре у Мо ра чу.

По ве зи ва ње дрин ског и мо рач ког 
сли ва би се оства ри ло из град њом ХЕ 
Ко шта ни ца. ХЕ Ко шта ни ца би ко ри-
сти ла: во до дјел ни цу гор њих то ко ва 
Та ре и Мо ра че, бру то пад од око 710 
ме та ра и оп ти мал ну рас по дје лу њи хо-
вих во да.

Ова иде ја је ста ра 101 го ди ну, а 
ве за на је за про јект но рје ше ње-пла-
но ве ин же ње ра Ан та Де шко ви ћа, ко ју је са-
оп штио у пи сму упу ће ном Кња зу Ни ко ли 10. 
сеп тем бра 1909. го ди не. На кон са оп шта ва ња 
иде је, усли је ди ло је де таљ ни је обра зло же ње, 
од но сно уса гла ша ва ње и утвр ђи ва ње основ-
них усло ва за ње но оза ко ње ње. На ван ред ном 
са зи ву На род не скуп шти не 24 апри ла 1911. 
го ди не је про гла шен, об ја вљен и по твр ђен „За-
кон о кон це си ји ко ја се да је г. Ан ту Де шко ви ћу, 
ин жи ње ру, из Пи цуш ја на Бра чу, аустриј ском 
по да ни ку, за по ди за ње јед не хи дро е лек трич-
не цен тра ле на ри је ци Мо ра чи код Ман асти ра 
Мо рач ког“. Хи дро е лек трич на цен тра ла (сна ге 
40 000 до 90 000 коњ ских сна га, а и ви ше) је 
тре ба ла да ко шта од 4 до 5 ми ли о на пер пе ра, 
а ври је ме из град ње је пла ни ра но на 4 го ди не. 
Кон це си ја је би ла да та на 80 го ди на, с тим да 
Кра ље ви на исту мо же от ку пи ти на кон 60 го ди-
на, за пол ови ну ње не та да шње ври јед но сти, уз 
услов да Кра ље ви на не мо же по ве ћа ти ци је ну 
елек трич не енер ги је ко ју је по вла сти чар при је 
овo га от ку па био за кљу чио. У чла ну 4 За ко на 
се на во ди: „За вр ше ње ово га пред у зе ћа по вла-
сти ча ру се да је пра во, да се слу жи сви је ма во-
да ма, ко је су му по треб не, али са мо у у то ли кој 
мје ри, да исте не сми ју ни ка да пре су ши ва ти; да 

ми је ња ток истих во да, да ко па ту не ле, ка на ле 
и пре гра де; да гра ди пу те ве, мо сто ве, зда ња и 
же ле зни це, ис кљу чи во по тре би те за раз ви ја ње 
ово га пред у зе ћа; да пре но си елек трич ну стру-
ју у Кра ље ви ни и уоп ште да из во ди све рад ње 
и за у зи ма зе мљи шта и све што му је по треб но 
за из вр ше ње овог пред у зе ћа, а све ово уз од-
го вор ност по вла сти ча ра за све опа сно сти, ко је 
би ти јем би ле про у зро ко ва не“. По вла сти чар је 
био ду жан да из гра ди пут, ши ри не 5 ме та ра, од 
Би о ча до Цен тра ле (у зо ни Би је лих сти је на и 
Ан дри је ва), а да стру јом обез би је ди: фа бри ку 
у Ба ру, гра до ве и на се ља у Цр ној Го ри, пумп не 

ста ни це за во ду, итд. По вла сти чар је био ду жан 
да за по сли 80% ра ни ка из Цр не Го ре, као и да 
од ба на ка обез би је ди фи нан си ра ње про јек та, уз 
по ла га ње др жав ној бла гај ни ка у ци ју од 100 000 
пер пе ра, у ро ку од 6 мје се ци. За кон о кон це си ји 
је об ја вљен у ли сту "Глас Цр но гор ца" 25. апри-
ла 1911. го ди не. Због про бле ма са обез бје ђи ва-
њем по треб ног ка пи та ла, ин же њер Де шко вић 
је тра жио и до био одо бре ње за пре нос кон це-
си је на "Ано ним но Дру штво Хи дра у лич них си-
ла у Цр ној Го ри" са сје ди штем у Па ри зу. Ово 
дру штво је ра чу на ло на ка пи тал Фран цу ско-
Аме рич ке бан ке, ко ја се у том вре ме ну на шла 
у ли кви да ци ји. За три го ди не ни је упла ће на ка-
у ци ја, а Дру штво ни је мо гло обез би је ди ти фи-
нан си ра ње из град ње ХЕ на Мо ра чи. По ред ово-
га, по че так Пр в ог свјет ског ра та је до при нио да 
се не ре а ли зу је по ду хват инж. Де шко ви ћа.

 У ве зи иде је за из град њу ХЕ код Ма на сти-
ра Мо ра че, ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић и 
проф. др Бра ни слав Ђор ђе вић у књи зи „Хи-
дро е нер гетск по тен ци ја ли Цр не Го ре“ (ЦА НУ 
2007 г.) за кљу чу ју: „Пр ве иде је о ко ри шће њу 
вод них сна га Мо ра че по ти чу од инж. Ан та Де-
шко ви ћа, ко ји је 1911. раз ра дио дви је кон цеп-
ци је за из град њу хи дро е лек тра на на Мо ра чи, 

јед ну код До ње Го ри це низ вод но од та да шње 
Под го ри це, и дру гу код Ма на сти ра Мо ра че. 
Ова дру га кон цеп ци ја је би ла вр ло смје ла, са 
ве ли ком кон цен тра ци јом па да и ко та ма успо-
ра ко је су ва ри ра ле и из но си ле 320 mnm и 335 
mnm, што би зах ти је ва ло из ми је шта ње тог из-
у зет но зна ме ни тог ма на сти ра. Бал кан ски и два 
свјет ска ра та су оме ла ре а ли за ци ју би ло ка квих 
обје ка та на то ку Мо ра че“.

 Уочи Дру гог свјет ског ра та, ака де мик М. 
Пе ћи нар, хи дро гра ђе вин ски ин же њер са Зла-
ти бо ра је раз ра дио про је кат бра не на Та ри, на 
Жу том кр шу из над Ко ла ши на и ак ту е ли зо вао 
пре во ђе ње во да Та ре у Мо ра чу. Овај про је кат је 
до жи вио суд би ну прет ход ног, из 1911. го ди не, 
омео га је Дру ги свјет ски рат. По сли је Дру гог 
свјет ског ра та (1952.го ди не), хи дро ин же ње ри: 
М. Пе ћи нар В. Јев ђе вић и М.Вер чон су ак-
ту е ли зо ва ли Про је кат Та ра-Мо ра ча, а Елек тро-
про јект-Љу бља на је ура дио Идеј ни про је кат са 
аку му ла ци јом Жу ти крш, 1954. го ди не. 

 ХЕ Ко шта ни ца је де ри ва ци о но по стро је ње 
ко је ће омо гу ћи ти. да се ве ли ка ви син ска раз-
ли ка из ме ђу сли во ва Та ре и Мо ра че, на ра сто-
ја њу од све га 7 км (на бру то па ду 710 m) ис-
ко ри сти као из у зет но ква ли тет нан хи дро е нер-
гет ски и ви со ко еко ном ски рен та би лан из вор 
ква ли тет не-вр шне ел.енер ги је. С дру ге стра не, 
ХЕ Ко шта ни ца тре ба да бу де сна жна упо ри-
шна елек тра на, ко ја би у би ло ко је до ба да на, 
не де ље, мје се ца, или се зо не мо гла ис по ру чи ти 
га ран то ва ну сна гу и енер ги ју. На тај на чин би 
ути ца ла на ста би лан рад ЕЕС, обез бје ђи ва ла 
по треб ну ре зер ву сна ге, као и омо гу ћи ла раз-
мје ну ел.енер ги је са су сјед ним си сте ми ма, по 
нај по вољ ни јим усло ви ма за Цр ну Го ру, а уз 
ува жа ва ње и ускла ђи ва ње објек тив них ин те ре-
са свих ко ри сни ка сли ва ри је ке Дри не.

Основ на кон цеп ци ја хи дро е нер гет ског си-
сте ма Та ра-Мо ра ча за сно ва на је на из град њи 
на су те бра не, ви си не 75 ме та ра у про фи лу Жу-
ти крш (Сли ка 1) на Та ри, на око 1 ки ло ме тар 
уз вод но од Ко ла ши на са ко том кру не бра не 
1002,5 ме та ра. Аку му ла ци о ни ба зен Жу ти крш 
пред ста вља че о ну аку му ла ци ју хи дро е нер гет-
ског си сте ма Та ра-Мо ра ча. 

Пла ни ра но је до во ђе ње (пум па ње) во да са 
низ вод ног слив ног под руч ја Та ре (из аку му-
ла ци је Ба ко ви ћа кли су ра са ко том успо ра 932 
мнм)-про сјеч но 5 м3/s и из сли ва Гор ње Мо ра-
че-про сјеч но 3,7 m3/s (за хва том из над ко те 1021 
мнм). Нај но ви јом про јект ном до ку мен та ци јом 
„Сту ди ја о оправ да но сти пре во ђе ње ди је ла 
во да ре ке Та ре у ре ку Мо ра чу“ ко ју је об ра-
дио Енер го про јект-Хи дро ин же ње ринг 1999. 
го ди не, пла ни ра но је пре во ђе ње во да Та ре у 
Мо ра чу, у из но су 22,2 m3/s во да, од но сно 15,2 
m3/s. Во до за хват је пла ни ран у до ли ни Пчи ње, 
а истим је омо гу ће но ко ришће ње аку му ла ци ја 
до ко те 960 mnm. Ма шин ска згра да ХЕ  је про-
јек то ва на у ко ри ту ри је ке Ко шта ни це (2,5 km 
уз вод но од Ма на сти ра Мо ра ча).

 
Основ ни па ра ме трии ХЕ Ко шта ни ца:
- ко та нор мал ног успо ра 1000 m.n.m.
- про сј. про ток на про фи лу Жу ти Крш16,5 m3/s
- ин ста ли са ни про ток            4 x 23 m3/s
- бру то пад    708 m
- кон струк тив ни не то пад  692 m
- укуп на за пре ми на аку му ла ци је     235 x 106 m3

- ко ри сна за пр. аку м. Жу ти крш      198 x 106 m3

- ин ста ли са на сна га          4 x 138 MW

Слика 2. Подужни профил за ХЕ на средњој Морачи и ХЕ Коштаница

СТРУЧНИ РАД 
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- про сјеч на го ди шња про из вод ња
    (за х.низ1926-65год.)                       1332 GWh
- тип тур би не -Pel ton sa вер ти кал ном осо ви ном
- ду жи на до вод ног ту не ла                         5,5 km
- ду жи на цје во во да                              2 x 2139 m
- ВН по стро је ње-при кљ. на EES (Сл. 3) 400 kV
-  утро ше на ел. Енер ги ја на пум па њу 
    из аку му ла ци је Баковића кли су ра    45,4 
GWh
Треба указати и на сљедеће чињенице:
- Да је пр во бит но (1956. го ди не) ура ђе ни Идеј ни 
про је кет са аку му ла ци јом Ба ко ви ћа кли су ра са 
ко том успо ра 1019 mnm, ко ја би по то пи ла Ко ла-
шин. Ова аку му ла ци ја је има ла укуп ну за пре ми-
ну 1420 hm3, од но сно ко ри сну за пре ми ну 1210 
hm3. Пла ни ра на го ди шња про из вод ња хи дро си-
сте ма Та ра-Мо ра ча је из но си ла 1889 GWh. На-
мет ну ло се (1972. го ди не), као по вољ ни је идеј-
но рје ше ње са аку му ла ци јом Жу ти крш и ма лом 
аку му ла ци јом Ба ко ви ћа кли су ра 15 hm3, од но-
сно ко ри сном за пре ми ном од 7 hm3.

- У до ку мен та ци ји су би ле при сут не и дру-
ге ко ли чи не пре ве де них во да (31 m3/s i 24,4 
m3/s), као и дру ге ври јед но сти про из вод ње ХЕ 
Ко шта ни ца(1687 GWh и 1472 GWh,итд.).

- Ду жи пе ри од је би ла при сут на иде ја са 
ве ли ком аку му ла ци јом Ба ко ви ћа кли су ра(са 
ко том успо ра 1019 mnm), као и иде ја са Ви со-
ким Ан дри је вом(са ко том успо ра 335 mnm)? 
Седамдесетих година се одустало од потапања 
Колашина и Манастира Морача.

СИ СТЕМ ХИ ДРО Е ЛЕК ТРА НА 
НА СРЕД ЊОЈ МО РА ЧИ

Р ас по ло жи ви хи дро по тен ци јал ри је ке Мо-
ра че до са да ни је уоп ште ис ко ри шћен иако 

је овај во до ток био пред мет ду го трај ног (ви ше-
де це ниј ског) ис тра жи ва ња. Идејни пројекат 
је ревидован 1987. године, а Актуелизована 
инвестиционо - техн. документација урађена 
1998. године, није ревидована. За по тре бе хи-
дро е нер гет ског ко ри шће ња, на ро чи то је про-
сту ди ран сред њи дио то ка ри је ке Мо ра че од 
Ма на сти ра Мо ра че до Под го ри це.

Овај про је кат је кон ци пи ран кроз че ти ри 
при бран ске ХЕ, и то ХЕ Ан дри је во као че о не 
аку му ла ци је ко ја би из рав на ва ла во де сли ва и 
три низ вод не при бран ске елек тра не (Ра сло ви-
ћи, Ми лу но ви ћи и Зла ти ца). Ин ве сти ци јом ХЕ 
на сред њој Мо ра чи су об у хва ће ни сви гра ђе-
вин ски ра до ви и од го ва ра ју ћа опре ма за уград-
њу по два агре га та у ХЕ Ан дри је во, ХЕ Ра сло-
ви ћи, ХЕ Ми лу но ви ћи и ХЕ Зла ти ца, с тим што 
је оста вље на мо гућ ност и од го ва ра ју ћи про стор 
за ка сни ју уград њу тре ћег агре га та у сва кој од 
ХЕ, уко ли ко се ре а ли зу је пре во ђе ње ди је ла во-
да ри је ке Та ре у Мо ра чу. 

Ин ста ли са на сна га 4 ХЕ на Мо ра чи из но си 
238 MW, а про из вод ња: 450 GWh вр шне и 243,7 
GWh ба зне енер ги је. У Та бе ли 1. су да ти основ-
ни па ра ме три си сте ма ХЕ. 

Упра вља ње елек тра на ма и ВН по стро је њем 
је ауто мат ско: из ко манд них згра да или из да-
љин ског-за јед нич ког слив ног цен тра. 

Објек те за скре та ње ри је ке обез б је ђу ју за-
шти ту зо не град ње ХЕ од де се то го ди шњих во-
да за ХЕ Ан дри је во, од но сно од ве ли ких дво го-
ди шњих во да за оста ле три ка ска де.

Пре лив ни ор га ни су димензионисани на 10 
000-го ди шње ве ли ке во де.

 Код из бо ра па до ва, бро ја агре га та и сте-

пе на ин ста ли са но сти, итд., во ди ло се ра чу на 
о уни фи ци ра ној опре ми за: ХЕ Ра сло ви ћи, ХЕ 
Ми лу но ви ћи и за ХЕ Зла ти ца. Уни фи ци ра на 
опре ма (ге не ра то ри, тран сфор ма то ри, ВН по-
стро је ња 110 kV, тур би не, по буд ни си сте ми ге-
не ра то ра, си сте ми за обез бје ђе ње уља под при-
ти ском, си сте ми за хла ђе ње ге не ра то ра, опре ма 
соп стве не по тро шње, си сте ми 
за про из вод њу ва зду ха под при-
ти ском, си сте ми за снаб ди је ва-
ње тех нич ком во дом, тур бин-
ски ре гу ла то ри, за тва ра чи, итд.) 
сма њу је: ин ве сти ци о не тро-
шко ве, тро шко ве ис пи ти ва ња, 
тро шко ве одр жа ва ња тро шко ве 
екс пло а та ци је, као и тро шко ве 
код тран сфе ра ових елек тра на. 
По гон ски дје ло ви ма шин ских 
згра да: ХЕ Ра сло ви ђи, ХЕ Ми-
лу но ви ђи и ХЕ Зла ти ца су про-
јек то ва ни за уград њу по три 
вер ти кал не Ка план тур би не.
Тур би не су ди рект но спо је не 
са ге не ра то ром, а у ком пле ту 
са тур бин ским ре гу ла то ри ма и 
уре ђа ји ма за при пре му уља под 
при ти ском.

То ком ре ви зи је Идеј них 
про је ка та (21 и 22.10.1987. го-
ди не), раз ма тра ни су и про-
бле ми у ве зи: кон цен три са ног 
гу бље ња во да из аку му ла ци је 
Зла ти ца, ге о ло шких под ло га, 
мо гућ но сти на ру ша ва ња ста-
бил но сти те ра се на ко јој ле жи 
Ма на стир Мо ра ча, се и змо ло-
шке под ло ге, као и утвр ђи ва ње 
мо гућ но сти ак ти ви ра ња фо-
сил ног кли зи шта „Ђур ђе во“ у 
из ми је ње ним усло ви ма (стал на 
де ни ве ла ци ја) у аку му ла ци ји. У 
ве зи на ве де них пи та ња, за кљу-
че но је сле де ће:

- Да ни је вр ше но бо је ње во да у по но ри ма 
бу ду ће аку му ла ци је Зла ти ца, од носндо , да тре-
ба утвр ди ти гу бље ње во да из ове аку му ла ци је;

- Да се пре зен ти ра не ге о ло шке под ло ге мо-
гу у пот пу но сти при хва ти ти ;

- Ис тра жним ра до ви ма ство ри ти усло ве 
да се по у зда но уста но ви „нул то ста ње“ пла тоа 
Ма на сти ра Мо ра ча, а при хва та се кон цеп ци ја 
за шти те Ма на сти ра, као и кон цеп ци ја за шти те 
те ме ља;

- Се и змо ло шке под ло ге ни је су мо гле би ти 
при хва ће не...

-  Комисија је закључила: "Оци је ње но 
је, да не пред сто ји ак ти ви за ци ја кли зи-
шта „Ђур ђе во“... Супротно овом мишљењу, 
посљедњих година бројни стручњаци из ове 
области указују на опасности од клизишта 
Ђурђевине. Је дан од при мје ра је и струч ни рад 
„Во до при вред на осно ва Цр не Го ре са аспек-
та ко ри шће ња хи дро по тен ци ја ла“ (об ја вљен 
2004. го ди не), ауто ра: Др Мир ка Ме лен ти је-
ви ћа, Др Де ја на Ди ва ца, Ми о дра га Ми ло ва-
но ви ћа дипл.,инж,грађ., проф. др Ра то ми ра 
Жи ва ље ви ћа и Проф. др Ми ха и ла Бу ри ћа. 
У ра ду се ука зу је на: „не по вољ ни ути цај на 
обје кат од из у зет ног зна ча ја-Ма на стир Мо ра-
ча (ко та ула за у Ма на стир 287 mnm)“, од но-
сно да се на ла зи „по тен ци јал но ве ли ки руч на 
ли је вој оба ли на спрам Ма на сти ра“. Пред ла же 

се оба ра ње ко те успо ра аку му ла ци је Ан дри-
је во на 250 mnm (Ва ри јан та 2), јер, „из бје гло 
би се про во ци ра ње не ста бил но сти па ди на на 
ли је вој и де сној зо ни Ма на сти ра“, а пред ла жу 
уз вод ну аку му ла ци ју Ду бра ви ца, ка ко би био 
омо гу ћен ре вер зи би лан рад РХЕ Ко шта ни ца. 
Ува же ни струч ња ци су ука за ли и на енер гет-

ску ври јед ност аку му ла ци је Пи ва, на па ду низ-
вод них ХЕ на Дри ни, од 300 GWh. У На цр ту 
пла на (јул 2009. го ди не), „ДПП-а за про стор 
ви ше на мјен ских аку му ла ци ја на ри је ци Мо-
ра чи“, по себ на па жња је по све ће на кли зи шту 
Ђур ђе ви на, а ука зу је се и да „Ово кли зи ште 
ни је де фи ни са но ис тра жним ра до ви ма на ни во 
да се зна ње го ва по вр ши на, де бљи на,(укуп на 
за пре ми на), на гиб кли зне рав ни,...“. Прак тич-
но, ко та успо ра аку му ла ци је Ан дри је во за ви си 
од ре зул та та ис тра жни ва ња на кли зи шту и мо-
дел ских ис пи ти ва ња, док се у На цр ту пла на из 
де цем бра 2009. го ди не, да је мо гућ ност ода бра-
ном Кон це си о на ру, да из во ди ис тра жне ра до ве 
на кли зи шту? Мо је је ми шље ње, да ис тра жни 
ра до ви на кли зи шту (површине 2,5 km2), од-
но сно ин же њер ска без бјед ност, тре ба да бу ду 
оба ве за Да ва о ца кон це си је (Кон це ден та).

 Мно го го ди на ра ни је(1974.го ди не) је за-
кљу че но, да тре ба: „Утвр ди ти опа сност за тр па-
ва ња ко ри та ри је ке Мо ра ча кли зи шти ма Ра до-
ви ћа Ба ре и Ђур ђе ви на, и у ве зи са тим са гле-
да ти опа сно сти и по сле ди це успо ра ва ња во да“. 
Ово је за кљу чак ува же них струч ња ка: проф. др 
Ми ла на Хе ра ка, проф. др Ду ша на Ку шча ра, 
проф. За ри је Бе ши ћа, др Сил ва на Вид ма ра, 
др Вла ди сла ва Вла хо ви ћа, инж. Вла ди ми ра 
Ра ду ко ви ћа, инж. Сре те на Ор лан ди ћа и инж. 
Јан ка Об ра до ви ћа. 

Слика 3. Начин прикључења ХЕ Коштаница и ХЕ на Морачи на ЕЕС Црне Горе
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Су прот на струч на ми шље ња о овако важном 
питању ства ра ју за бу ну и огра ни че ња.

 У про јект ној до ку мен та ци ји се пре зен ту-
ју зна чај ни по зи тив ни ути ца ји. По ред зна ча ја 
но вих елек тра на за ЕЕС Цр не Го ре, про из вод-
ње елек трич не енер ги је и си гур ни јег на па јања 
Ту зи и Ко ла ши на (са на пон ског ни воа 110 kV)
елек трич ном енер ги јом, ство ри ће се усло ви за 
снаб ди је ва ње ин ду стри је и ста нов ни штва во-
дом из аку му ла ци ја. Оства ри ће се оче ки ва но 
ак ти ви ра ње до ма ће при вре де при ли ком из град-

ње си сте ма ХЕ, као и убр зан и хар мо ни чан раз-
вој овог ре ги о на. У љет њим мје се ци ма ће би ти 
оства ре но по ве ћа ње ми ни мал них про ти ца ја 
Мо ра че у зо ни Под го ри це и низ вод но од ње, а 
што ће зна чај но до при ни је ти сма ње њу кон цен-
тра ци је от пад них во да, а ти ме и по бољ ше ње 
ква ли те та во да Мо ра че. У пе ри о ду ве ли ких во-
да, сма њи ће се про ти цај Мо ра че, што ће ути ца-
ти на сма ње ње по пла ва у Зе ти и оста лим на се-
љи ма. Овај Про је кат мо же до при ни је ти раз во ју 
: ин фра струк тур них си сте ма, што би по зи тив но 
ути ца ло на ми гра ци о на кре та ња ло кал ног ста-
нов ни штва, спорт ско-ре кре а тив них цен та ра и 
ква ли тет ни је ту ри стич ке по ну де Цр не Го ре.

 
ХЕ Ан дри је во

Х и дро е лек тра на Ан дри је во је че о на хи-
дро е лек тра на у си сте му хи дро е лек тра на 

на сред њој Мо ра чи, са кључ ним ути ца јем на 
мо гућ но сти, на чин екс пло а та ци је и на мо гу ће, 
оства ре не ефек те ри је ке Мо ра че. Аку му ла ци ја 
Ан дри је во рас по ла же за пре ми ном од око 21 % 
укуп ног сред њег го ди шњег до то ка ри је ке Мо-
ра че на том про фи лу, а про те же се од бра не у 
ка њо ну Пла ти је, до 2,5 km из над Ма на стира 
Мо ра че. Ду жи на аку му ла ци је из но си око 14,5 
km. Осим ефе ка та на соп стве ном па ду, ова ХЕ 
оства ру је по зи тив не енер гет ске ефек те у лан цу 
низ вод них елек тра на, чи ја је укуп на про из вод-
ња не што из над про из вод ње хи дро е лет кра не 
Ан дри је во. Ло ка ци ја бра не од ре ђе на у ка њо ну 
Пла ти је-Би је ле сти је не, на 35 km уда ље но сти 
од Под го ри це. Хи дро е лек тра на Ан дри је во има 

кључ ни ути цај на мо гућ но сти аку му ли ра ња и 
из рав на ва ња про ти ца ња, тј. сма ње ње по плав-
них во да и по ве ћа ње ма лих во да на ри је ци Мо-
ра чи, што до при но си оп ти мал ном функ ци о ни-
са њу свих низ вод них хи дро е лек тра на си сте ма. 
Аку му ла ци ја ХЕ Ан дри је во је до вољ но ве ли ка 
за се зон ско из рав на ва ње до то ка, док ће оста ле 
три аку му ла ци је, ко је не из ла зе из ко ри та ри-
је ке Мо ра че омо гу ћи ти не дјељ но из рав на ва-
ње. Из рав на ва ње про то ка бит них за зо ну гра да 
Под го ри це, вр ши ће се у аку му ла ци ји Зла ти ца. 

Аку му ла ци ја ХЕ Ан дри је во је про јек то ва на у 
ви ше оп ци ја:

- Као пр во рје ше ње на мет ну ла се иде ја за 
аку му ла ци ју Ан дри је во са мак си мал ном ко том 
успо ра 338 mnm, пре ма иде ји из 1909. го ди не.

- У Идеј ном про јек ту из 1974. го ди не се да-
је ко та успо ра аку му ла ци је од 288 mnm.

- У Идеј ном про јек ту из 1986. го ди не, ко та 
успо ра аку му ла ци је је сни же на на 285 mnm.

- У струч ној ли те ра ту ри (2007. г.) је об ра ђе-
на и иде ја са ко том успо ра од 265 mnm.

- У Во до при вред ној осно ви Цр не Го ре из 
2001. го ди не је пре зен това но рје ше ње са ко том 
успо ра аку му ла ци је од 250 mnm. 

- Ака де мик Вла ди слав Вла хо вић је 
1986.г. об ра дио рје ше ње за Ма ло Ан дри је во 
(кота успора 206 mnm), као и си стем ве ћег 
бро ја ХЕ у сли ву Мо ра че.

 Ка рак те ри сти ке сти јен ске ма се и по год не 
то по граф ске ка рак те ри сти ке про фи ла ути ца-
ле су за из бор рје ше ња са ви со ком бе тон ском 
луч ном бра ном.Ула зна гра ђе ви на је ло ци ра на 
на де сном бо ку ка њо на, на око 40 m уз вод но од 
луч не бра не. До вод ни ту нел је укло пљен у тра-
су оп точ ног ту не ла. Ту нел се на ста вља че лич-
ним цје во во дом, по ло же ним у оп точ ни ту нел 
и ра чва се у три по себ на цје во во да ,до сва ког 
агре га та.

Ма шин ска згра да је ло ци ра на на де сној 
оба ли ри је ке низ вод но од сла пи шта па ра лел-
но са реч ним ко ри том. Згра ди се при ла зи са-
о бра ћај ни цом усје че ном у де сни бок ка њо на 
ко ја се од по сто је ће са о бра ћај ни це спу шта до 
пла тоа ма шин ске згра де.Ко манд на згра да је 

про јек то ва на одво је но од ма шин ске згра де, у 
про ду жет ку исте, пре ма ХЕ Ра сло ви ћи. На овај 
на чин је омо гу ћен при ступ ко манд ној згра ди 
ди рект но са пла то ом ма шин ске згра де.Ви со ко-
на пон ско раз вод но по стро је ње 220 kV је ло ци-
ра но на кро ву ма шин ске згра де. На овај на чин 
је сма њен обим гра ђе вин ских ра до ва, као што 
су уре ђе ње пла тоа, ВН по стро је ње, про стор за 
уград њу тра фоа и дру го. На па ја ње соп стве не 
по тро шње еле кр та не је пред ви ђе на из три за-
себ на из во ра. 

 На де сној оба ли бу ду ћег аку-
му ла ци је Ан дри је во, на 50 km 
уз вод но од Под го ри це на ла зи се 
Ма на стир Мо ра ча, ко ји су из гра-
ди ли Не ма њи ћи у 13 ви је ку (1252. 
го ди не). Тро шко ви за шти те овог 
зна чај ног кул тур но-исто риј ског 
спо ме ни ка као и тро шко ви кон-
зер ва тор ских ра до ва су укљу че ни 
у укуп ну ври јед ност гра ђе вин-
ских ра до ва за ХЕ Ан дри је во као 
по себ на по зи ци ја. 

 Про из вод ња елек трич не 
енер ги је ХЕ Ан дри је во, у при-
род ном то ку Мо ра че (2 агре га та 
сна ге по 63,7 MW) из но си: 214,6 
GWh вр шне енер ги је и 104 GWh 
кон стант не енер ги је. Енер гет ска 
ври јед ност аку му ла ци је Ан дри је-
во из но си 72 GWh, на соп стве ном 
па ду, а 64 GWh на па ду три низ-
вод не елек тра не.

ХЕ Ра сло ви ћи

Х и дро е лек тра на Ра сло ви ћи 
је при бран ско аку му ла ци о-

но по стро је ње са не дјељ ним из рав на ва њем во-
да. На ла зи на 25 km од Под го ри це и 7,9 km од 
бра не Ан дри је во. Аку му ла ци ја ове хи дро е лек-
тра не је ло ци ра на у ко ри ту ри је ке, а ду гач ка је 
око 8 km и за не мар љи ва је са аспек та из рав на-
ва ња ко ји мо же да оства ри. ХЕ Ан дри је во има 
ди рек тан ути цај на ква ли тет про из вод ње ХЕ 
Ра сло ви ћи. То по граф ске и ге о ло шке ка рак те ри-
сти ке те ре на и ис тра жни ра до ви би ли су осно ва 
за де фи ни са ње ло ка ци је ове ХЕ.

 За ХЕ Ра сло ви ћи је пред ви ђе на гра ви та ци-
о на бе тон ска бра на. Пре лив ни ор га ни за ева ку-
а ци ју ве ли ких во да про јек то ва ни су у цен трал-
ном ди је лу бра не а те мељ ни ис пуст ко ји слу жи 
за пра жње ње аку му ла ци је про јек то ван је у де-
сном ди је лу ти је ла бра не по ред ма шин ске згра-
де. Ева ку а ци ја во да пре ли ва вр ши се уста ва ма 
на кру ни бра не. У скло пу објек та за ева ку а ци ју 
ве ли ких во да при па да ју и сла пи шта за уми ре ње 
енер ги је ева ку и са них ве ли ких во да. За пра жње-
ње аку му ла ци је ис под ко те пре ли ва пред ви ђен 
је те мељ ни ис пуст.

 До вод ни ор га ни се са сто је од ула зне гра ђе-
ви не че лич ног цје во во да и пред тур бин ског за-
тва ра ча.Ула зна гра ђе ви на је про јек то ва на та ко 
да сва ка тур би на има свој за хват са ре шет ком 
бр зим пред тур бин ским за тва ра чем и че лич ним 
цје во во дом, ко ји су ло ци ра ни у цен трал ном ди-
је лу бра не. Ви син ски по ло жај ула зне гра ђе ви-
не је про јек то ван та ко да омо гу ћа ва не сме та но 
ко ри шће ње ко ри сне за пре ми не аку му ла ци је до 
ко те 140 mnm. 

 Ма шин ска згра да, је ло ци ра на у скло пу 
бра не ис под пре ли ва са од во ди ма сва ке тур-

ОПИС Андријево Расловићи Милуновићи Златица
- Просјечан природни проток (m3/s) 
(хидролошки период 1926-1965) 37.8 42.1 44.8 61.6

- Кота нормалног успора (mnm) 285.0 155.0 119.0 81.0
- Кота минималног радног нивоа (mnm) 220.0 140.0 104.0 66.0
- Кота доње воде (Q=0) (mnm) 155.0 119.0 81.0 44.0
- Максимални бруто пад (m) 130.0 36.0 38.0 37.0
- Минимални бруто пад (m) 65.0 21.0 23.0 22.0
- Конструктивни пад (m) 120.0 34.0 36.0 35.0
- Бруто запремина акумул. (106m3) 304.0 11,.3 9,9 16,0
- Корисна запремина акумулације (106m3) 249.0 7.8 6.8 13.0
- Инсталисани проток (m3/s) 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60
- Величина изградње (Qi/Qsr) 4.8 4.3 4.0 2.9
- Инст.снага (MW) - укупно - 238 MW 2x63,7= 127,4 2x18,.5= 37 2x18,5= 37 2x18,5= 37
- Просјечна год. произв. (GWh) - 693,7 GWh 318.6 106.9 117.2 151.0
- Тип бране Лучна Бетонско гравитациона
- Конструктивна висина бране (m) 150.0 55.0 55.8 61.0
Тип турбина Fransis Kaplan Kaplan Kaplan
- Број агрегата 2 2 2 2
- Број обртаја 375 250 250 250
- Инст. снага генератора (MVA) 2 x 70 2 x 24 2 x 24 2 x 24
- Разводно постројење (kV) 220 110 110 110
- Период изградње (год.)  6

Та бе ла 1. Основ ни па ра ме три си сте ма хи дро е лек тра на на Мо ра чи(за при род ни ток ри је ке)

СТРУЧНИ РАД 
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би не ди рект но у сла пи ште. Ко манд на згра да 
је про јек то ва на одво је но од ма шин ске згра де у 
про ду жет ку исте са низ вод не стра не, чи ме јој је 
омо гу ћен при ступ ди рект но са пла тоа ма шин-
ске згра де.

 Ви со ко на пон ско по стро је ње 110 kV је про-
јек то ва но на по сто је ћем пла тоу на де сној оба-
ли, код бра не и ко манд не згра де, из ме ђу из мје-

ште ног пу та и сла пи шта.
 Про из вод ња елек тра не у при род ном то ку(2 

агре га та сна ге 37 MW) из но си: 73,5GWh вр шне 
енер ги је и 33,4 GWh кон стант не енер ги је.

ХЕ Ми лу но ви ћи

Х и дро е лек тра на Ми лу но ви ћи је при бран-
ска хи дро е лек тра на уда ље на 17 км од 

Под го ри це. Ње на аку му ла ци ја ду жи не око 8 км 
прак тич но не из ла зи из ко ри та ри је ке Мо ра че, а 
ње на за пре ми на се мо же ко ри сти ти за не дјељ но 
из рав на ва ње.

Бра на је бе тон ска гра ви та ци о на, а у њој се 
на ла зе ма шин ска згра да и пре лив ни ор га ни. Ге-
о ло шка и мор фо ло шка си ту а ци ја усло ви ли су 
из град њу ком би но ва не бра не (бе тон ска + на су-
та). Ко та кру не бра не из но си 121,0 mnm, а то је 
ко та 2 m из над ко те нор мал ног успо ра.

 Те мељ ни ис пуст је смје штен кроз ти је ло 
бра не из ме ђу си фо на два су сјед на агре га та. 
Пред ви ђен је са мо је дан те мељн ис пуст. Те-
мељ ни ис пуст омо гу ћа ва пра жње ње аку му ла-
ци је, одр жа ва ње од ре ђе ног ни воа за ври је ме ре-
мон та хи дро ме ха нич ке опре ме и од во ђе ње во де 
за ври је ме из град ње бе тон ског че па за де фи ни-
тив но за тва ра ње оточ ног ту не ла. До вод ни ор га-
ни се са сто је од ула зне гра ђе ви не, си гур но сног 
за тва ра ча и угра ђе ног че лич ног цје во во да.

 Ула зна гра ђе ви на је ар ми ра но бе тон ска 
кон струк ци ја, ве за на за уз вод но ли це ти је ла 
бра не. Си гур но сни та бла сти за тва рач је угра-

ђен на кра ју ула зног ли јев ка.
Пред тур бин ски за тва ра чи ни је су пред ви-

ђе ни већ са мо си гур но сни за тва рач на ула зној 
гра ђе ви ни, из раз ло га што је кра так до вод ни 
си стем, ма ли хи дро ста тич ки при ти сак и ма ла 
за пре ми на аку му ла ци о ног ба зе на. Че лич ни цје-
во вод је угра ђен у ти је ло бра не. Сва ки агре гат 
има по се бан цје во вод.

 Ма шин ска згра да је ло ци ра на у ти је лу бра-
не. Као што је на ве де но, над ве ћим ди је лом ма-
шин ске згра де смје ште на су пре лив на по ља, та-
ко да се бра на, ева ку а ци о ни ор га ни и ма шин ска 
згра да по ве зу ју у функ ци о нал но и кон струк-
тив но не дје љи ву цје ли ну. Про јек то ва ни пад је 
омо гу ћио до вољ ну ви си ну ма шин ске згра де, 
та ко да се сва по треб на опре ма мо же тран спор-
то ва ти хо ри зон тал но дуж ха ле мо сним кра ном. 
Ко манд на згра да је про јек то ва на одво је но од 
ма шин ске згра де, на де сној оба ли ри је ке. Са за-
јед нич ког пла тоа ма шин ске и ко манд не згра де 
омо гу ћен је при ступ ко манд ној згра ди.Ви со ко-
на пон ско по стро је ње 110 kV је ло ци ра но на де-
сној оба ли ри је ке, низ вод но од бра не. 

 Про из вод ња елек тра не у при род ном то-
ку (са 2 агре га та, укуп не сна ге 37 MW) из но-
си 78,5 GWh вр шне енер ги је и 38,7 GWh кон-
стант не енер ги је.

ХЕ Зла ти ца

Х и дро е лек тра на Зла ти ца је при бран ска 
елек тра на, на 8,5. км од Под го ри це. Ње на 

аку му ла ци ја, ко ја не знат но из ла зи из ко ри та ри-
је ке, омо гу ћа ва не дјељ но из рав на ва ње.

 Бра на је бе тон ска гра ви та ци о на. У са ста-
ву бра не на ла зе се ма шин ска згра да и пре лив ни 
ор га ни. Пре лив ни ор га ни ко ји мо гу да ева ку и-
шу и све мје ро дав не ве ли ке во де су по ста вље ни 
на вр ху ма шин ске згра де. Ви си на бра не омо гу-
ћа ва до вољ ну ви си ну ма шин ске згра де, та ко да 

се мо же опре ма тран спор то ва ти дуж ха ле мост-
ним кра ном.

 До вод ни ор га ни ХЕ Зла ти ца се са сто је од 
ула зне гра ђе ви не, си гур но сног та бла стог за тва-
ра ча и че лич ног цје во во да.Ула зна гра ђе ви на је 
про јек то ва на та ко да сва ка тур би на има свој 
за хват са ре шет ком, си гур но сним за тва ра чем 
и че лич ним цје во во дом. Сва ки агре гат има по-
се бан цје во вод. Због крат ког до вод ног си сте ма, 
ма лог хи дро ста тич ког при ти ска и ма ле за пре-
ми не аку му ла ци је, пред ви ђе ни су са мо си гур-
но сни за тва ра чи на ула зној гра ђе ви ни. 

 Ма шин ска згра да је ло ци ра на у ти је лу 
бра не. Из над ма шин ске згра де смје ште на су 
пре лив на по ља, та ко да се бра на, ева ку а ци о ни 
ор га ни и ма шин ска згра да по ве зу ју у функ ци-
о нал но и кон струк тив но не дје љи ву цје ли ну 
Ко манд на згра да је про јек то ва на одво је но од 
ма шин ске згра де, на де сној оба ли ри је ке. Пред-
ви ђен је за јед нич ки пла то ма шин ске и ко манд-
не згра де за при ступ ко манд ној згра ди. Ви со ко-
на пон ско по стро је ње 110 kV је пред ви ђе но на 
де сној оба ли ри је ке.

 Про из вод ња елек тра не у при род ном то ку 
(2 агре га та сна ге 37 МW) из но си: 83,4 GWh вр-
шне енер ги је и 67,6 GWh кон стант не енер ги је.

Енер гет ски ефек ти 
сло же ног хи дро си сте ма Та ра-Мо ра ча

a) Код превођења 22,2 m3/s: 
- Про из вод ња ХЕ Ко шта ни ца -    1332 GWh
- Утро ше на ел.енер ги ја за пум па ње во де из 
акум. Б. Кли су ра -                           45,4 GWh
- Повећање про из вод ње ХЕ на Мо ра чи - 361GWh
- Пoве ћа ње инст. сна ге ХЕ на Мо рачи  -   119 МW
- По ве ћа ње га ран товане сна ге ХЕ Ко шта ни ца и 
ХЕ на Мо ра чи                                        63,2 МW
- Смањење произв. постој. ХЕ на Дрини 166 GWh
- Сма ње ње га ран то ва не сна ге по сто је ћих хи-
дро е лек тра на на Дри ни                        9,2 МW
b) Код пре во ђе ња 15,2 м3/с:
- Производња ХЕ Коштаница               795 GWh
- Повећање про из в. ХЕ на Мо ра чи       257GWh
- По ве ћа ње га ран то ва не сна ге ХЕ Ко шта ни ца и  
ХЕ на Мо ра чи                                        44,9 МW
- Смањење произв. постој. ХЕ на Дрини 120 GWh
- Сма ње ње га ран то ва не сна ге по сто је ћих ХЕ на 
Дри ни                                                        6,5 МW 
- Енер гет ска ври јед ност аку му ла ци је Жу ти Крш 
на соп стве ном па ду                               333 GWh
- Енер гет ска ври јед ност аку му ла ци је Жу ти крш 
на па ду 4 ХЕ на Мо ра чи                       107 GWh
- Укуп на енер гет ска ври јед ност аку му ла ци је 
Жу ти крш                               440 GWh

На ве де ни енер гет ски ефек ти се од но се за 
ко ту успо ра аку му ла ци је од 285 mnm.
Енер гет ски ефек ти ХЕ на Мо ра чи, за ко ту успо-
ра аку му ла ци је Ан дри је во од 250 mnm би из-
но си ли:
- Про из вод ња 4 ХЕ на Мо ра чи у при род ном то-
ку                                                             608 GWh 
- Про из вод ња ХЕ Ду брав ца (инст. Сна ге 60 МW 
и инст. про то ка 50 м3/ с)                       105 GWh
- Про из вод ња ХЕ Гр ла (инст. Сна ге 10 МW и 
инст. про то ка 30 м3/с)                              28 GWh 
- Ин ста ли са на сна га ХЕ Ко шта ни ца (I фа за), 
код пре во ђе ња 15,2 м3 /с                        260 МW
- Повећање про из вод ње ХЕ Гр ла (због пре ве де-
ни 15,2 м3/ с )                                       43,2 GWh
- Повећање про из вод ње 4 ХЕ на Мо ра чи због 
пре во ђе ња 22,2 m3/s                           317,8 GWh

СТРУЧНИ РАД 

ХЕ КОШТАНИЦА - 
НАЈРЕНТАБИЛНИЈЕ ПОСТРОЈЕЊЕ У ЕВРОПИ

В ла да СР Ју го сла ви је је 1997. го ди не име но ва ла Екс перт ску гру пу (струч ни Тим) 
,ко ја је има ла за да так да оци је ни оправ да ност пре во ђе ња ди је ла во да Та ре у Мо-

ра чу и из град ње хи дро е лек тра не Ко шта ни ца и из ра ди пред лог од го ва ра ју ћег рје ше-
ња са струч ном ар гу мен та ци јом. По што Екс перт ска гру па ни је оба ви ла за да так, то су 
чла но ви Екс перт ске гру пе из Цр не Го ре ура ди ли свој дио за дат ка и до ста ви ли по се-
бан Из вје штај, у ко ме се из ме ђу оста лог за кљу чу је: »са енер гет ске тач ке гле ди шта 
пре во ђе ње ди је ла во да Та ре у Мо ра чу је нео п ход но, а во до при вред но, еко ло-
шки, и еко ном ски оправ да но..«.

У »Ми шље њу о аспек ти ма пре во ђе ња ди је ла во да Та ре у Мо ра чу« проф. др Бра-
ни сла ва Ђор ђе ви ћа, ко је је упу ће но Ми ни стар ству гра ђе ви на Ср би је и ЦА НУ 1997. 
го ди не, се по себ но за кљу чу је: »ХЕ Ко шта ни ца је са ко е фи ци јен том 2,76 (у јед ној од 
нај ре ал ни јих ва ри јан ти вред но ва ња) би ла нај рен та бил ни је по стро је ње ко је се 
ика да мо гло са гра ди ти у Евро пи (2, 76 USD до би ти на 1 USD свих тро шко ва). То 
по стро је ње би се, да је са гра ђе но на ври је ме, већ ви ше пу та от пла ти ло, до но се-
ћи нов ча ну аку му ла ци ју за ре ин ве сти ра ње у дру ге објек те«.

 Ва жно је ука за ти , да је мно го ра ни је, Вла да ФНРЈ пре ко Са ве зне Ко ми си је за во-
до при вре ду до ни је ла Ре ше ње (бр.261 од 13.03. 1956. го ди не) о во до при вред ној са-
гла сно сти на ин ве сти ци о ни про грам пре во ђе ња Та ре у Мо ра чу, уз обра зло же ње »да 
пре во ђе ње во да Та ре у Мо ра чу омо гу ћу је вр ло по вољ но енер гет ско ис ко ри шћа ва ње 
во да Та ре у овом прав цу и то без не ког осјет ног не по вољ ног деј ства на бу ду ће ис ко-
ри шћа ва ње во да сли ва Дри не. Због овог је оправ да но да ти ко нач ну во до при вред-
ну са гла сност за пре во ђе ње во да Та ре у Мо ра чи пре ма спро ве де ној сту ди ји ко ја је 
под не та«. Рје ше ње је пот пи сао др Сте ван Си на но вић, ди пло ми ра ни ин же њер.
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- Повећање про изводње 4 ХЕ на Мо ра чи (због 
пре ве де них 15,2 м3/ s )                          217 GWh
Про из вод ња ХЕ Ко шта ни ца (ло ка ци ја ХЕ би 
би ла код аку му ла ци је ХЕ Гр ла), при нор мал-
ној ко ти успо ра аку му ла ци је Ан дри је во од 250 
mnm би из но си ла :
- Код пре во ђе ња 22,2 m3/s                   1062 GWh
- Код пре во ђе ња 15,2 m3/s                     728 GWh

У књи зи »Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли 
Цр не Го ре«, ауту ра: ака де ми ка Ми лин ка Ша-
ра но ви ћа и проф. др Бра ни сла ва Ђор ђе ви ћа, у 
из да њу ЦА НУ-2007 го ди не се на во ди:

»Ме ђу тим све на ве де не ве о ма до бре и са 
гле ди шта за шти те Ма на сти ра Мо ра ча не спор-
но вр ло ва ља не на мје ре ни су би ле- при хва ће не 
у јав но сти са ра зу ми је ва њем. Због то га је то ком 
ра да на ВОЦГ (2001) ура ђе на ва ри јан та 2, ко ја 
пред ви ђа сни же ње ко те успо ра аку му ла ци је Ан-
дри је во за око 35м (на ко ту НУ=250 мнм), ко ја 
се са тог пси хо ло шког ста но ви шта знат но бо-
ље укла па у кул ту ро ло шко окру же ње«, од но сно 
»та дис по зи ци ја је бо ље укло пље на у еко ло шко 
окру же ње, рје ше ње је по вољ ни је са гле ди шта 
пре во ђе ње ди је ла во да Та ре у Мо ра чу«. Ува же-
ни струч њци, (у ве зи ва ри јан те 2), ука зу ју, да 
»је са свим оправ да но да и она бу де до бро про-
јект но из у че на, на истом ни воу као и ва ри јан-
та 1«. Гу би так ко ри сне за пре ми не аку му ла ци је 
Ан дри је во се на док на ђу је ве ли ком аку му ла ци-
јом ХЕ Ду бра ви ца, што »ну жно до во ди до про-
мје не основ не кон фи гу ра ци је си сте ма«. Си стем 
ХЕ (Ду бра ви ца, Гр ла, Ан дри је во, Ра сло ви ћи, 
Ми лу но ви ћи и Зла ти ца) је еко ном ски оправ дан, 
ка ко у при род ном то ку (B/C=1,09), та ко и код 
пре во ђе ња во да (B/C=1,18 - 1,3). 

Енер гет ско-еко ном ски je оправ да но пре ве-
сти и 6 m3/s во да Та ре у Мо ра чу, од но сно ис-
пла ти ва је ХЕ Ко шта ни ца са про из вод њом од 
316,4 GWh. 

СЛО ЖЕ НИ ХИ ДРО СИ СТЕМ 
КО МАР НИ ЦА-ЗЕ ТА

З а вр шна фа за из град ње ХЕ Пе ру ћи ца (на-
кон за вр ше не IV фа зе из град ње) је ве за на 

за пре во ђе ње ди је ла во да сли ва Ко мар ни це , у 
слив Гор ње Зе те, на под руч ју Ник шић ког по ља. 
Пре во ђе ње во да из Ко мар ни це у прав цу ХЕ Пе-
ру ћи ца да је мо гућ ност, да се: во де сли ва Зе те 
опле ме не во да ма Ко мар ни це, сма ње пре ли ви 

и по ве ћа из рав на ва ње 
во да. На овај на чин се 
омо гу ћа ва ре а ли за ци ја, 
овог, вр ло зна чај ног хи-
дро е нер гет ског по тен-
ци ја ла, гдје се ко ри сти 
ви син ска раз ли ка на ре-
ла тив но крат кој ре ла ци-
ји, а што је у скла ду са 
све из ра же ни јом прак-
сом ко ри шће ња во да на 
што кон цен три са ни јим 
па до ви ма и на кра ћим 
пу те ви ма.

 Про јект на до ку мен-
та ци ја, ура ђе на од 1957. 
до 1961. го ди не, је пред-
ви ђа ла ства ра ње ве ли ке 
аку му ла ци је на под руч-
ју Шав ни ка, на про фи лу 
Кон џи ла, на ко ти 950 до 
990 mnm, ко ја би по та па-
ла Шав ник. ХЕ Шав ник 
с Гор њим По љем и ком-
пле ти ра њем ХЕ Пе ру ћи-
ца се сма тра ло за нај е ко-
но мич ни ји хи дро си стем, 
»јер уз нај ма ње (до дат-
не) ин ве сти ци је да је нај-
ви ше енер ги је.....«. 

 Из град њом ХЕ Пи ва 
су из рав на те во де ри је ке 
Пи ве на низ вод ном ди је-
лу у прав цу Дри не, та ко 
да су сма ње не (от кло ње-
не) ра ни је ди ле ме у ве зи 
од у зи ма ња ди је ла во да 
Ко мар ни це и њи хо во пре ба ци ва ње у слив Гор ње 
Зе те. Из град њом ХЕ Пи ва су из ми је ње ни во до-
при вред ни од но си на овом ди је лу сли ва Дри не. 
Из ми је ње на је ра ни ја кон цеп ци ја из град ње ХЕ 
на Ко мар ни ци, а при хва ће на но ва (1971. го ди-
не), са ко том успо ра аку му ла ци је од 818 mnm у 
про фи лу Лон ци, ко ја не угро жа ва Шав ник. По-
ред ово га, при хва ће на је и про мје на у кон цеп-
ци ји да љег раз во ја ХЕ Пе ру ћи ца (од у ста ло се 
од 8 агре га та сна ге по 40 MVA). На овај на чин, 
за вр шна фа за из град ње ХЕ Пе ру ћи ца, са пре во-
ђе њем пред ло жењх ко ли чи на во да Ко мар ни це у 
Зе ту, до би ја на ак ту ел но сти. По што ХЕ Пе ру-

ћи ца по сје ду је не до-
во љан аку му ла ци о ни 
про стор (про цје њу је 
се да би за до во љи ло 
350 hm3), то ће до во ђе-
ње во да из Ко мар ни це 
(Пи ве) ути ца ти на по-
ве ћа ње про из вод ње и 
на по бољ ша њу струк-
ту ре про из вод ње у ХЕ 
Пе ру ћи ца.

 До во ђе ње но вих 
ко ли чи на во да у ХЕ 
Пе ру ћи ца би омо гу-
ћи ли сле де ћи објек ти : 
аку му ла ци ја и ХЕ Ко-
мар ни ца, во до за хват 
ис под бра не Лон ци, ту-
нел ска де ри ва ци ја пре-
ма Гор њем По љу, уре-
ђе но ко ри то ри је ке Зе те 
(ду жи не 7 км), од но сно 

до вод во де Ко мар ни це у аку му ла ци ју Кру пац, уз 
спа ја ње аку му ла ци ја Кру пац и Сла ног (Сли ка 4.).

ХЕ Ко мар ни ца

Б ра на Лон ци успо ра ва во де Ко мар ни це до 
ко те 818 мнм (Сли ка 5), ко ја не угро жа ва 

Шав ник. ХЕ Ко мар ни ца(или ХЕ Лон ци) је че о-
на хи дро е лек тра на у сли ву ри је ке Пи ве, чи јом 
из град њом се омо гу ћа ва ко ри шће ње хи дро по-
тен ци ја ла ри је ке Ко мар ни ца, из ме ђу ко те нор-
мал ног успо ра аку му ла ци је ХЕ Пи ва и ко те нај-
ни жих обје ка та у Шав ни ку. Основ ни па ра ме три 
ХЕ Ко мар ни ца су :
- Сред њи го ди шњи про ти цај               21,6 m3/s ;
- Ко та нор мал ног успо ра аку му ла ци је       816 mnm;
- Укуп на за пре ми на аку му ла ци је         260 hm3 ;
- Ко ри сна за пре ми на аку му ла ци је        160 hm3 ;
- Ин ста ли са ни про ти цај                      2x65 m3/s; 
- Ин ста ли са на сна га                           2x 84 MW;
- Мо гу ћа го ди шња про из вод ња          200 GWh;

Превођење 15 м3/с Превођење 7 м3/с
ХЕ ЗВОРНИК 1 МW 0.46 МW
ХЕ БАЈИНА БАШТА 3.4 МW 1.6 МW
ХЕ ВИШЕГРАД 2.1 МW 0.93 МW
УКУПНО 5.6 МW 2.99 МW

Превођење 15 м3/с Превођење 7 м3/с
ХЕ ЗВОРНИК 14 GWh 6.5 GWh
ХЕ БАЈИНА БАШТА 58 GWh 26.7 GWh
ХЕ ВИШЕГРАД 48 GWh 22.1 GWh
УКУПНО 120 GWh 55.3 GWh

Пoвећање гаранто-
ване снаге (MW)

Повећање 
производње (GWh)

ХЕ ЗВОРНИК 5.7 МW 14 GWh
ХЕ БАЈИНА БАШТА 19.2 МW 46 GWh
ХЕ ВИШЕГРАД 12 МW 16 GWh
УКУПНО 36 МW 76 GWh

Слика 5. крива запремине акумулације ХЕ Комарница

Тaбе ла: 2.  Сма ње ње про из вод ње ХЕ на Дри ни због пре во ђе ња ди је ла во да Ко мар ни це у Зе ту (GWh)

Тaбела: 3. Смањење гарантоване снаге ХЕ на Дрини због превођења дијела вода Комарнице у Зету (МW)

Та бе ла: 4. По ве ћа ње про из вод ње и га ран то ва не сна ге ХЕ на Дри ни због по зи тив ног ути ца ја аку му ла ци је ХЕ Пи ва
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Сли ка 4. Пре глед на си ту а ци ја хи дро си сте ма Ко мар ни ца(Пи ва)-Зе та
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- Тип тур би не                                            Fran sis 
- Тип бра не Лучно-бетонски, висине       176 m;
- Не то пад 143,4 m 

 Истражни радови чији резултати могу 
послужити за обраду Идејног пројекта нијесу до 
краја завршени. Овај Пројекат нема ограничења 
која могу утицати на његову реализацију.

 По ред на ве де них по зи тив них енер гет ских 
ефе ка та пре во ђе ња ди је ла во да из сли ва Пи ве у 
слив Зе те, оства ру ју се и не га тив ни енер гет ски 
ефек ти на ХЕ Пи ва, као и на низ вод не ХЕ на Дри-
ни. Код енер гет ске ана ли зе пре во ђе ња во да, уви-
јек тре ба ра чу на ти и са по зи тив ним ути ца јем аку-
му ла ци је ХЕ Пи ва на низ вод не ХЕ на Дри ни.

 
Енергетски ефекти преведених вода 

из слива Комарнице (Пиве) у слив Зете 

-  Енергетска вриједност акумулације Комарница 
на сопственом паду                                57 GWh
- Енергетска вриједност акумулације Комарница 
на паду ХЕ Перућица, паду МХЕ Слап на Зети 
и на паду будуће МХЕ Рошца             208 GWh
- Енергетска вриједност акумулације Комарница 
на природном току(паду)                     196 GWh
Позитивни енергетски ефекти при превођењу 
15,2 м3/с вода Комарнице :
- Пoвећање производње у ХЕ Перућица 585 GWh
- Повећање гарантоване снаге у ХЕ Перућица    
                                                                 36,2 МW
- Повећање производње на МХЕ Слап на Зети 
                                                                    6 GWh
-  Повећање производње  на будућој МХЕ 
Рошца                                               14,6GWh
Позитивни енергетски ефекти при превођењу 7 
м3/с вода Комарнице:
Пoвећање производње у ХЕ Перућица 296 GWh
- Повећање гарантоване снаге у ХЕ Перућица 
                                                                25,2 МW
- Повећање производње на МХЕ Слап на Зети 
                                                               2,75 GWh
- Повећање производње на будућој МХЕ Ро
шца                                                     7 GWh

Пре ма За јед нич кој до ку мен та ци ји Енер-
го про јек та, Елек тро про јек та и Енер го ин ве ста 
(1976.г.), не га тив ни ути ца ји пре во ђе ња во да 
Ко мар ни це у Зе ту су да ти у та бе ла ма 2 и 3, као 
и по зи тив ни ути ца ји аку му ла ци је ХЕ Пи ва низ-
вод не ХЕ, у Та бе ли 4.

 Ако се зна, да се од пре ве де них во да 15,2 
m3/s на ХЕ Звор ник мо же ис ко ри сти ти са мо 10 
m3/s, од но сно ако се зна да је на овој ХЕ ис ко-
ри сти ви про ти цај (344,6 м3/с) знат но ма њи од 
сред њег го ди шњи про ти ца ја( 407,3 м3/с), то је 
ја сно да су не га тив ни ути ца ји од пре во ђе ња во-

да ни жи од оче ки ва них.
 По ред на ве де ног, по зи-

тив ни енер гет ски ути ца ји 
аку му ла ци је ХЕ Пи ва на низ-
вод не ХЕ на Дри ни (пре ма 
За јед нич кој до ку мен та ци ји) 
се ма ни фе ству ју у по ве ћа-
њу и по бољ ша њу струк ту ре 
про из вод ње, као и у по ве ћа-
њу га ран то ва не сна ге. По зи-
тив ни ефек ти аку му ла ци је 
ХЕ Пи ва на низ вод не ХЕ, 
ком пен зу ју не га тив не ефек-
те од пре во ђе ња ди је ла во да 
Ко мар ни це у Зе ту. Ови по зи-
тив ни ефек ти има ју зна чај но 
ве ће ври јед но сти у до ку мен-
та ци ји Елек тро про јек та из 
Љу бља не, из 1966. и 1973. 
го ди не, а износе 10,7 GWh 
на 10 м пада низводних ХЕ.

Сма трам, да је пре во ђе-
ње 7 м3/с во да из сли ва Ко-
мар ни це у слив Зе ту, енер-
гет ско-еко ном ски вр ло при-
хва тљи во за ЕЕС Цр не Го ре. 
По зи тив ни ути цај аку му ла-
ци је ХЕ Ко мар ни ца на про-
из вод њу ХЕ Пи ва и сма ње-

ње про из вод ње ХЕ Пи ва због пре во ђе ња 7 м3/с 
во да Ко мар ни це, се зна чај но ком пен зу ју. По ред 
ово га, пре ма Benefi t - Cost ана ли зи, од нос B/C 
за овај сце на рио из но си ви ше од 1,17 (са ура-
чу на тим мо гу ћим не га тив ним ефек ти ма), што 
ука зу је на оправ да ност ова квог за хва та. 

Мо гу ћи енер гет ски ефек ти од пре во ђе ња 
15,2 m3/s во да Ко мар ни це, мо гу би ти зна чај но 
огра ни че ни, због: ре ла тив но ни ског сте пе на 
ин ста ли са но сти ХЕ Пе ру ћи ца и не по сто ја њем 
ве ли ког ком пен за ци о ног ба за на у Но ри ну, за-
пре ми не од 5 hm3 .

На слици 6. приказан је уздужни профил 
хидросистема Комарница (Пива) - Зета. 

За кључ ци:

1. Без бјед ност гра ђа на и њи хо ве имо ви не 
(ис под бра на и по ред аку му ла ци ја) мо ра би ти 
за га ран то ва на. Опреч на струч на ми шље ња 
ком пе тент них струч ња ка, у ве зи кли зи шта и 
еро зи ја, у аку му ла ци ји Ан дри је во(што ства-
ра за бу ну и огра ни че ња) тре ба уса гла си ти. 
Ин же њер ска без бјед ност, као пред у слов за 
Про је кат, не сми је би ти спор на, а исту тре ба 
да ри је ши Да ва лац кон це си је. 

2. У на шем окру же њу (у ре пу бли ка ма 
бив ше СФРЈ), де це ни ја ма се не сме та но вр-
ши пре во ђе ње во да из јед ног у у дру ги слив. 
На осно ву ова ко по зи тив не прак се и ви со ких 
енер гет ских ефе ка та, ко ји се у кон ти ну и те ту 
оства ру ју, Цр на Го ра тре ба да по кре не ини-
ци ја ти ву за пре во ђе ње ди је ла во да: из сли ва 
Та ре у Мо ра чу и из сли ва Ко мар ни це у Зе ту. 
У том сми слу тре ба пре го ва ра ти са Ре пу бли-
ком Срп ском-БиХ и Ре пу бли ком Ср би јом 
и на ћи за јед нич ку упо ри шну тач ку (на при-
мјер, ХЕ Бук Би је ла), ка ко би се де фи ни са ло 
рје ше ње, при хва тљи во за све за ин те ре со ва-
не стра не.

3. Са енер гет ског аспек та пре во ђе ње 
ди је ла во да Та ре у Мо ра чу да ло би из у зет-
не ефек те за Цр ну Го ру. Превођењем малих 
количина вода из слива Комарнице значајно 
би се повећала производња ХЕ Перућица.  

4. Ва ри јан та са пре во ђе њем 15,2 m3/s 
во да Та ре у Мо ра чу (из аку му ла ци је Жу ти 
крш, као I фа за из град ње-Ва ри јан та 2), мо-
же би ти ви ше стру ко при хва тљи во-урав но-
те же но рје ше ње, из раз ло га што се: с јед не 
стра не до би ја ју вр ло зна чај ни енер гет ски 
ефек ти за Цр ну Го ру (про из вод ња од 1729 
GWh и ин ста ли са на сна га од 677 МW), а с 
дру ге стра не се, на при хва тљи ву мје ру сво-
де не га тив ни енер гет ски и во до при вред ни 
ефек ти на ХЕ на Дри ни.

5. Због мо гу ће из град ње хи дро си сте ма 
Та ра-Мо ра ча, ми шље ња сам, да тре ба пре и-
спи та ти Де кла ра ци ју о за шти ти ри је ке Та ре, 
у ди је лу то ка од из во ри шта до Ко ла ши на.

6. Пре во ђе ње 7 m3/s во да Ко мар ни це у Зе ту 
је ко ри сно рје ше ње, ка ко за по сто је ћи сте пен 
из гра ђе но сти и за пла ни ра ни раз вој ХЕ Пе-
ру ћи ца , та ко и за пла ни ра ну из град њу но вих 
ХЕ на Дри ни. По сти жу се ви со ки енер гет ски 
ефек ти на ХЕ Пе ру ћи ца (по ве ћа ње пла ни ра-
не го ди шње про из вод ње, са 971 GWh на 1267 
GWh), а с дру ге стра не су за не мар љи ви не га-
тив ни енер гет ски ефек ти на ХЕ на Дри ни.

           
Аутор је руководилац   

         развојних истраживања у 
         Сектору за развој ЕПЦГ
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Слика 6. Уздужни профил хидросистема Комарница(Пива)-Зета

ЗНАЧАЈ ПРЕВОЂЕЊА ДИЈЕЛА 
ВОДА КОМАРНИЦЕ У ЗЕТУ

Елек тро про јект - Љу бља на, је, 1985. го-
ди не ак ту е ли зо вао овај Про је кат. Про-
јек тант је про ци је нио, да је енер гет ско-
еко ном ски оправ да но пре ве сти 7 м3/с, 
од но сно 15,2 m3/s во да Ко мар ни це (Пи-
ве) у Зе ту. Пре ма овој до ку мен та ци ји, по-
ве ћа ње про из вод ње ХЕ Пе ру ћи ца би мо-
гло из но си ти 296 GWh при пре во ђе њу 7 
m3/s, од но сно по ве ћа ње од 585 GWh код 
превођења 15,2 m3/s. Пре во ђе ње во да би 
се од ра зи ло и на по ве ћа ње про из вод ње 
по сто је ће МХЕ Слап на Зе ти, као и бу ду ће 
МХЕ Ро шца. 

Во до при вред на са гла сност о пре во-
ђе њу ди је ла во да Ко мар ни це у слив Гор-
ње Зе те је из да та од Са ве зне ко ми си је за 
во до при вре ду бр.54 од 12.01.1957. го-
ди не, као и Рје ше ње Са ве зног из вр шног 
ви је ћа (СИВ) о одо бре њу ин ве сти ци о-
ног про гра ма из град ње  ХЕ Ко мар ни це 
у скло пу ХЕ Пе ру ћи ца од 1958. го ди не 
(до ку мен та ци ја ЕПЦГ: Хи дро си стем Пе-
ру ћи ца-Про бле ма ти ка раз во ја и из град-
ње-1977. го ди на).
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