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ЕПЦГ И ЕКО ФОНД ПОТПИСАЛИ 
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НА 
ПРОЈЕКТУ СОЛАРИ 3000+ И 500+ 
НАМИЈЕЊЕНОМ ДОМАЋИНСТВИМА 
И ПРИВРЕДИ 

Преговори око усаглашавања 
одредби уговора о финансирању у 
завршној фази. Тендер за набавку 
опреме отворен до средине 
новембра. Расписивање Јавног 
позива за грађане те правна и 
физичка лица, власнике пословних 
објеката, планирано 1. новембра. 
Основана фирма „ЕПЦГ- Солар 
градња“ ради извођења радова на 
уградњи фотонапонских система

Елеонора Албијанић, Митар Вучковић 

Вријеме 
је за ваше 
сунце

Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин и извршни директор Фонда 
за заштиту животне средине Драшко 
Бољевић потписали су Споразум 
о заједничком финансирању и 
реализацији пројекта „СОЛАРИ 3000+ 
и СОЛАРИ 500+“.

Уговором је дефинисано да ће стране 
потписнице заједнички финансирати 
реализацију Пројекта тако што ће 
ЕПЦГ обезбиједити 80 одсто, а Еко-
фонд 20 одсто укупних средстава 
потребних за реализацију Пројекта. 

“Стављањем потписа на Споразум 
између ЕПЦГ и ЕКО фонда, ми данас 
заправо пишемо нове странице 
енергетског развоја и почетка 
енергетске револуције у Црној Гори. 
Пројекат “Солари 3000+ и 500+” 
је пројекат које је без дилеме у 
корак са временом, раме уз раме 
са савременим државама Европе и 
свијета.

Реализација нешег заједничког 

пројекта који је препознала и 
подржала Влада Црне Горе, имајући 
у виду енергетске изазове, насушна 
је потреба наших грађана, наше 
компаније и наше државе” - истакао 
је извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин. 

Изразио је увјерење да је ово 
пројекат који ће бити само улазница 
за масовну уградњу соларних панела 
у годинама пред нама. 

“ Довести грађане у ситуацију да под 
веома повољним условима добију 
бесплатну електричну енергију и 
постану произвођачи за своје домове, 
заиста је понос сваке енергетске 
компаније.

ЕКО фонд, као наш партнер на овом 
пројекту, омогућиће грађанима 
субвенцију од 20 одсто, а ЕПЦГ 
дугорочну отплату. Дакле, све 
је обезбијеђено и прилагођено 

буџету наших грађана” - нагласио је 
Ровчанин. 
Из средстава Еко-фонда, која се 
обезбјеђују сходно одребама Закона о 
животној средини и Закона о заштити 
од негативних утицаја климатских 
промјена, уз претходну сагласност 
Владе Црне Горе, обезбиједиће се 
петина средстава за реализацију 
Пројекта, кроз додјелу субвенције за 
уградњу фото-напонских панела за 
домаћинства, правна и физичка лица.

„ Са данашњим потписивањем 
Споразума, ЕКО фонд обавља једну 
од својих основних функција, а то је 
улагање у пројекте који се односе на 
енергетску ефикаснот и обновљиве 
изворе енергије чиме смо ми велики 
дио своје пословне мисије испунили. 
Уз све ове бенефите за грађане 
и привреду, ЕКО фонд као млада 
организација скупила је снагу и вољу 
и жељу и спремна је да учествује у 
овом пројекту до краја, јер сматрамо 
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да ће ово бити одскочна даска у 
даљем развоју ЕКО фонда.

Још једном желим да се захвалим 
ЕПЦГ и Министарству екологије, 
просторног планирања и урбанизма, 
који су нас од првог дана укључили 
и слободно могу рећи били смо 
партнери у цијелој овој причи и надам 
се да ћемо сарадњу наставити у том 
духу“, казао је Бољевић.

Пројекат Солари 3000+ и Солари 
500+ представља почетак енергетске 
транзиције у Црној Гори и једну 
од најзначајнијих инвестиција у 
енергетском сектору у последњих 40 
година.

Циљ пројекта је да се, кроз енергетску 
транзицију и уградњу фотонапоских 
система код домаћинстaва и 
привредних субјеката, емисија угљен 
диоксида сведе на најмању могућу 
мјеру и очува животна средина.

Предсједник Пројектног 
одбора СОЛАРИ 3000+ и 500+ и 
предсједник Одбора директора 
ЕПЦГ, Милутин Ђукановић, 
нагласио је да ће Јавни позив за 
грађане, физичка и правна лица, 
власнике привредних погона 
бити објављен 1. новембра ове 
године, а да ће отварање понуда 
на тендеру за опрему услиједити 
за средином новембра.

„ Ово је пројекат у којем су 
сви побједници и у којем сви 
добијају, а највише грађани  који 
ће добити модерну технологију 
са периодом отплате до осам 
година и мјесечном ратом која 
неће бити већа од њиховог 
досадашњег просјечног рачуна, а 
након тога користиће електричну 
енергију бесплатно.  На добитку 
ће бити и ЕКО фонд, који покреће 
снажни инвестициони циклус у 
којем ће се изградити објекти за 
производњу електричне енергије 
из обновљивих извору енергије 
и правити одређене рестрикције 
у емисији ЦО2. У сваком случају 
мислимо да је ово историјска 

ЂУКАНОВИЋ: ПРОЈЕКАТ У КОЈЕМ СВИ ДОБИЈАЈУ

шанса за Црну Гору да искористи 
своје  ресурсе, а за ЕПЦГ још 
једна потврда да може да буде 
локомотива свеукупног развоја. 
Ово је само прва фаза пројекта, 
јер уколико се покаже велико 
интересовање за уградњу 
фотонапонских система, а нема 
логичног разлога да тако не буде, 
планирамо да проширићемо 
пројекат на још 4000 или 
5000 нових домаћинстава и 
привредних објеката. Овај 
пројекат једноставно не би 
требало завршити док се сваком 
домаћинству и сваком грађанину 
Црне Горе не дамо шансу да 
користе електричну енергију из 
фотонапонског система, казао је 
Ђукановић.

Ђукановић је подсјетио и на то 
да је основана фирма „ЕПЦГ – 
солар градња“ која ће изводити 
радове који су планирани овим 
пројектом и очекујемо да ћемо 
запослити између 400 и 500 
грађана, који ће, како је рекао, 
добити прилику да раде у 
еминентној компанији.
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Реализација Пројекта допринијеће, 
између осталог, промовисању 
приступа повећања коришћења 
обновљивих извора енергије и мјера 
енергетске ефикасности уз смањење 
емисија ЦО2, те унаприједити стање 
животне средине, дати допринос 
енергетској транзицији, која се огледа 
у смањењу коришћења фосилних 
горива – угља и нафте у производњи 
електричне енергије и њиховом 
супституцијом обновљивим изворима 
енергије.

Такође, реализација Пројекта 
донијеће значајне бенефите великом 
броју домаћинстава и значајном 
броју правних лица, кроз могућност 
куповине и уградње фото-напонских 
панела до 10кw, односно до 30кW,  и 
производње енергије за сопствене 
потребе, те у случају производње 
вишка енергије исту дистрибуирају 
у систем, односно да од потрошача 
и купца постану произвођачи и 
продавци електричне енергије.
ЕПЦГ је до сада расписала 

међународни позив за финансирање 
пројеката и убрзо ће се знати 
резултати, такође расписан је и 
тендер за набавку опреме, основано 
предузеће ЕПЦГ - СОЛАР ГРАДЊА 
за потребе реализације пројекта, 
а почетком новембра очекује се 
расписивање Јавног позива за 
грађане у којем ће бити дефинисани 

ПЕРУНОВИЋ: ОВО ЈЕ ПРВА ФАЗА У „СОЛАРИЗАЦИЈИ“ ЦРНЕ ГОРЕ

Директор Директората за енергетику у Министарству капиталних инвестиција 
Марко Перуновић сматра да је ово пројекат који у енергетском смислу 
представља новитет, али и први значајнији подухват за све у црногорском 
енергетском сектору.
„ЕПЦГ  препознали смо још одавно као локомотиву развоја не само енергетике 
него читаве економије Црне Горе  и надамо се да ће тако и остати. Видимо 
огромну жељу и снагу код новог менаџмента да се што прије реализују сви 
пројекти који су у претходном систему били заборављени. Та жеља и то 
заједништво свих нас, како из ЕПЦГ, тако и ЕКО фонда и свих министарстава 
која су укључена у све ово је нешто што нас вуче и што ће допринијети да 
се сви ови пројекти што прије реализују. Сви се надамо да је ово само прва 
фаза у реализацији знатно већег степена „соларизације“ Црне Горе, јер ако 
се ова фаза брзо и добро реализује већ крајем сљедеће фазе узђемо у фазу 
5000+ за домаћинства и 1000+ када су у питању привредни објекти“, казао је 
Перуновић. 

НОВИ ПРОЈЕКТИ

услови и начин пријаве за учешће у 
пројекту. 
У реализацији Пројекта важну улогу 
имају Комисија за инвестиције у 
енергетском сектору, Министарство 
екологије, просторног планирања и 
урбанизма, Министарство капиталних 
инвестиција, локалне самоуправе и 
ЦЕДИС.  

ЕПЦГ је почела реализацију пројекта Солари 3000+ за домаћинства и 500+ за правна лица, а један од првих корака 
било је оснивање друштва са ограниченом одговорношћу “ЕПЦГ Солар-градња”. 

Првој редовној сједници Одбора директора „ЕПЦГ Солар-градња“ присуствовали су предсједник Одбора директора 
новоосноване компаније Иван Килибарда, чланови Одбора директора Јанко Милатовић и Блажо Ђурковић и 
извршни директор новоосноване компаније Ранко Вуксановић, као и предсједник Одбора директора ЕПЦГ Милутин 
Ђукановић, који обавља функцију предсједника Скупштине оснивача наведеног Друштва.

На сједници је усвојен предлог Извршног директора о усвајању аката унутрашње организације и систематизације 
радних мјеста. 

Извршни директор упознао је Одбор директора о потреби оглашавања одређеног броја радних мјеста, што је добило 
зелено свјетло Одбора директора новооснованог Друштва.

ЕПЦГ СОЛАР-ГРАДЊА
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ИЗВРШНИ РУКОВОДИЛАЦ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНЖИЊЕРИНГ ИВАН МРВАЉЕВИЋ

Ekoportal.me

Пројекти вјетро и соларних
електрана приоритет су развоја ЕПЦГ

Које је пројекте из области 
обновљивих извора енергије ЕПЦГ 
препознала као приоритет за 
изградњу у наредном периоду?

У складу са енергетским и 
климатским политикама ЕУ, нови 
инвестициони циклус ЕПЦГ предвиђа 
диверсификацију производње 
електричне енергије уз континуирано 
повећање учешћа ОИЕ које започиње 
већ од 2022. године.

Идеја Европског зеленог плана је 
да се покаже да је декарбонизација 
могућа не само у Европској унији, 
него у цијелом свијету. Зелена агенда 
за Западни Балкан, која је најављена 
овим планом, показује на чему ЕУ 
жели да ради са нашим регионом, 
а то су првенствено загађење 
ваздуха и енергетска транзиција. 
Декарбонизација је процес који је 
увелико покренут, а решења за њу 
могу бити различита, као што то 
показују примјери ЕУ, САД и Кине. 
У периоду до 2030. године пројекти 
изградње нових вјетроелектрана и 
соларних електрана биће апосолутни 
приоритет развоја ЕПЦГ. 

Колики напредак је остварен на 
пројектима вјетроелектрана „Гвозд“, 
соларна електрана „Бриска Гора“? Да 
ли су дефинисани конкретни датуми 
почетка и тока изградње?

Што се тиче пројекта изградње ВЕ 
„Гвозд“, у току је фаза пројектовања 
након које ће услиједити прибављање 
неопходних грађевинских дозвола. 

ИВАН МРВАЉЕВИЋ
Извршни руководилац Дирекције за развој и инжињеринг

Пројектне активности на изградњи 
ВЕ „Гвозд”, укупне инсталисане 
снаге 54,6 МW и очекиване годишње 
производње од око 150 GWh, 
обухватају фазну изградњу и пуштање 
у рад сљедећих компоненти:
Укупно 13 вјетроагрегата, 
трансформаторска станица 
110/33 kV на пројектној локацији, 
реконструкција трансформаторске 
станице 110/33 kV Крново, Изградња 
једноструког далековода 110 kV ТС 
„Гвозд“ - ТС „Крново“ дужине 3125 м, 
изградња једноструког далековода 
110 kV ТС „Гвозд“ - ТС Никшић дужине 
14730 метара и реконструкција 
трансформаторске станице 110/35 kV 
Никшић.

У погледу финансирања пројекта 
очекује нас потписивање кредитног 
аранжмана са Европском банком 
за обнову и развој (EBRD), по чијим 
процедурама ће бити и спроведени 
сви тендерски поступци набавке 
опреме и радова потребних за 
изградњу електране.

ЕПЦГ је снажно посвећена 
реализацији пројекта изградње
ВЕ “Гвозд” и у том контексту 
очекујемо почетак главних радова 
на прољеће сљедеће године са 
очекиваним периодом изградње 
вјетроелектране од 18 мјесеци
након чега је предвиђен пробни
рад од 6 мјесеци.
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У зависности од временских 
прилика и завршетка фазе 
пројектовања постоји могућност 
да се са припремним радовима на 
приступним путевима почне и раније.

Иако је глобална пандемија вируса 
COVID-19 утицала и на динамику 
реализације пројекта изградње ВЕ 
“Гвозд”, узимајући у обзир чињеницу 
да су на пројекту изградње СЕ 
“Бриска Гора” партнери ЕПЦГ 
компанија FORTUM из Финске и 
ЕПЦ уговорач компанија Стерлинг 
& Wиллсон из Индије, имали смо 
значајан период застоја на пројекту 
СЕ “Бриска Гора” управо због снажног 
утицаја пандемије. На предлог Владе 
Црне Горе биће потписан анекс 
уговора којим се продужава период 
за ступање на снагу уговора до 31.12. 
текуће године. Бићу оптимистичан и 
изразити очекивање да ће изградња 
прве фазе фотонапонске електране 
инсталисане снаге 50 МW почети 
такође следеће године. Рок изградње 
је 18 мјесеци а очекивана годишња 
производња је 90 GWh.
Додао бих да ЕПЦГ разматра и 
учешће на планираном тендеру 
за закуп земљишта за изградњу 
соларне електране на локацији Веље 
Брдо у Подгорици, гдје је по фазама 
планирана фотонапонска електрана 
укупне снаге од 150 МW при чему би 
фаза I предвиђала електрану снаге 
50 МW.

Од оператора преносног система 
ЦГЕС-а и електроенергетског 
координационог центра очекујемо 
и коначну потврду могућности 
прикључења соларних електрана у 
подручју које гравитира ТС “Вилуси” 
како би приступили даљим корацима 
у циљу искориштења соларног 
потенцијала ове области. 
Спровођење сложеног процеса 
енергетске транзиције како у  
земљама региона тако и у Црној Гори 
захтјева сагледавање вишеструких 
изазова и превазилажење 
многобројних баријера као што су 
компликоване административне 
процедуре исходовања дозвола, 
техничка ограничења мрежа 
са аспекта прикључења ОИЕ, 
унапређење тржишта електричне 
енергије и свакако можда и 
најважније, позитиван приступ 
међународних финансијских 
институција новим пројектима 
тј.обезбјеђење повољних услова 
финансирања у времену када неће 
бити предвиђена подршка у виду 
подстицаја.

Какав је став ЕПЦГ заузела 
према реализацији великих 
хидроенергетских постројења?

Електропривреда Црне Горе АД 
Никшић је 3. 12. 2020. постала 
Силвер мембер чланица Међународне 
асоцијације за хидроенергетику, као 
национална енергетска компанија у 
категорији до 2000 МW инсталисаног 
хидроенергетског капацитета у свом 
портфолију.

Промоција принципа одрживог 
развоја у области хидроенергетике 
и њене улоге и значаја у системима 
обновљивих извора енергије и 
процесу енергетске транзиције су у 
фокусу дјеловања ове организације.

У периоду од 7-24. септембра овог 
пута у онлине формату одржан је 
Свјетски хидроконгрес и управо је 
једна од главних порука чињеница да 
ће хидроенергетика играти једну од 
кључних улога у достизању циљева 
Паришког споразума и борби против 
климатских промјена. 
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Пуна валоризација хидороенергетског 
потенцијала уз уважавање смјерница 
у погледу заштите животне 
средине ће свакако доприњети 
интеграцији нових обновљивих 
извора првенствено соларних и 
вјетролектрана. Као што знате 
ЕПЦГ развија пројекат изградње ХЕ 
„Комарница“ а у припремној фази је и 
актуелизација активности везаних за 
изградњу ХЕ „Крушево“.
Једнако важни и дефинитивно 
предуслов успјешне енергетске 
транзиције су пројекти 
реконструкција и модернизација 
постојећих објеката.
У сарадњи са Њемачком развојном 
банком већ је у фази имплементације 
пројекат реконструкције и 
модернизације ХЕ “Пива”, вриједан 
15 милиона еура и пројекат 
реконструкције и модернизације 
ХЕ Перућица вриједан 33 милиона 
еура. Очекује нас и пројекат уградње 
осмог агрегата у ХЕ “Перућица” 
снаге 58,5 МW и укупне вриједности 
23 милиона еура, чиме ћемо, без 
било каквих додатних захвата 
на животној средини, доћи до 
повећања инсталисане снаге и 
укупне производње електране. 
Пројекат уградње осмог агрегата ХЕ 
„Перућица“ ЕПЦГ такође реализује 
у сарадњи са Њемачком развојном 
банком (KWF).

Када се очекује почетак изградње ХЕ 
Комарница?
 
У сарадњи са Електропривредом 
Србије, Електропривреда Црне 
Горе ради на изради идејног 
пројекта изградње ХЕ „Комарница“ 
инсталисане снаге од 172 МW и 
очекиване производње до 220 GWh. 
Вриједност пројекта је процијењена 
на износ од 260-290 милиона еура. 
Посао је повјерен конзорцијуму 
Енергопројект Хидроинжењеринг и 
Институт Јарослав Черни из Београда 
и дефинисано је техничко рјешење 

које је у потпуности еколошки 
прихватљиво, које ни на који начин 
неће угрозити кањон Невидио и 
које ће након вишедеценијских 
истраживања омогућити да се 
приступи реализацији тог пројекта. 
Завршетак израде идејног пројекта 
планиран је за новембар ове године.
Пројекат изградње ХЕ „Комарница“ 
налази се на ажурираној 
Јединственој листи приоритетних 
инфраструктурних пројеката коју је 
усвојила Национална инвестициона 
комисија.

Европска комисија је усвојила 
06. 10. 2020. године свеобухватан 
економски и инвестициони план 
за Западни Балкан како би се 
успоставио дугорочни економски 
опоравак региона, подржала зелена 
и дигитална транзиција, регионална 
интеграција и конвергенција са 
Европском унијом. У области 
енергетике у оквиру такозване Flag-
ship-4-RENEWABLE ЕНЕRGY, Европска 
комисија је идентификовала четири 
конкретна пројекта која ц́е бити 
подржана, укључујући и наш пројекат 
изградње ХЕ „Комарница“.

У зависности од оптималне структуре 
реализације пројекта и коначног 
модела финансирања који ће бити 
потврђен у наредном периоду почетак 
саме реализације пројекта можемо 
очекивати у 2023. години.

Да ли су у плану нови пројекти ХЕ? 

Како сам већ и поменуо, ЕПЦГ 
је покренула активности на 
изради Студије искоришћења 
хидроенергетског потенцијала 
ријеке Пиве низводно од ХЕ „Пива“ 
тј. студије о изградњи ХЕ „Крушево“ 
са циљем дефинисања коначног 
техничког рјешења. Цијена изградње 
ХЕ „Крушево“ са пратећим објектима 
биће позната након израде и 
усвајања Студије.  

Како оцјењујете напредак остварен 
покретањем пројеката СОЛАРИ 
3000+ и СОЛАРИ 500+?

Пројекти Солари 3000+ и 500+, 
који су покренути у сарадњи 
са Министарством екологије, 
просторног планирања и урбанизма, 
Министарством закапиталне 
инвестиције, ЦЕДИС-ом и Еко 
Фондом, од великог су значаја 
управо зато што је један од главних 
циљева реализације пројекта 
промоција коришћења ОИЕ – соларне 
енергије на начин који ће донијети 
директне економске бенефите самим 
грађанима и правним лицима који 
буду учествовали.
Евалуација понуда приспјелих на 
тендеру за финансирање пројекта 
је у току, док нас убрзо очекује и 
расписивање тендера за набавку 
опреме и у коначном објављивање 
јавног позива за грађане. О самим 
критеријумима јавног позива, 
условима и току поступка јавност 
ће бити благовремено и детаљно 
упозната. 

Да ли је соларна електрана на крову 
Управне зграде ЕПЦГ у Никшићу 
пуштена у рад и какве резултате у 
производњи и уштедама остварује?

Прије око 6 мјесеци пуштена је у 
рад соларна електрана инсталисане 
снаге од 322kW и очекиване годишње 
производње од око 500000kWh. На 
самом крову и паркингу инсталирано 
је преко 1000 соларних панела а 
резултати производње су у складу са 
очекиваним.

Производња из соларне електране 
је довољна да задовољи преко 
40% потреба управне зградне на 
годишњем нивоу док је процијењена 
годишња уштеда око 140000 еура, 
уграђена су и 4 пуњача за електрична 
возила док се у возном парку ЕПЦГ 
налазе 2 нова електрична возила.
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РЕКОРДНА ПРОИЗВОДЊА СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА У ЕУ ОВОГ ЉЕТА

Нова анализа независног института Ембер показује да су рекорди у производњи електричне енергије у соларним 
панелима остварени у осам земаља ЕУ

balkangreenenergynews.com

Из сунца први пут десет одсто 
укупне производње

Соларни панели први пут су у 
Европској унији, током јуна и јула, 
обезбиједили десет одсто укупне 
производње електричне енергије. 
Рекордан резултат, ипак, не даје 
разлог за превелико славље, јер 
годишњи раст производње енергије 
у соларним електранама мора да се 
удвостручи како би ЕУ испунила циљ 
од 55 одсто смањења емисија гасова 
са ефектом стаклене баште до 2030. 
године.

Нова анализа независног института 
Ембер показује да су рекорди у 
производњи електричне енергије 
у соларним панелима остварени 
у осам земаља ЕУ, а Мађарска је 
чак учетворостручила удио ове 
енергије од 2018. године до данас. 
Обешрабрујући је податак да су 
упркос свему соларни панели 
произвели мање електричне енергије 
од европских термоелектрана на угаљ 
у јуну и јулу.

Ипак, како се наводи у анализи, 
тржиште соларне енергије спремно 
је да подржи прелазак са фосилних 
горива на обновљиве изворе енергије, 
јер је цијена производње електричне 
енергије у соларним електранама 50 
одсто нижа него у електранама на 
фосилна горива.
Глобални нивелисани трошкови 
производње електричне енергије 
(енг. ЛЦОЕ) из фотонапонских 
електрана веће снаге смањили су се 
скоро седам пута од 2010. до 2020. и 
сада износе 57 УСД/МWh.

ДРУГИ ПИШУ

Осам земаља ЕУ поставило је нови 
рекорд

Производња енергије у соларним 
електрана у јуну и јулу све је већа, па 
је тако ове године достигла 39 ТWh, у 
поређењу са 28 ТWh у истом периоду 
2018. Раст се убрзава што говоре 
подаци да је разлика између 2021. 
и 2020. била 5,1 ТWh, између 2020. и 
2019, 3,1 ТWh, а између 2019. и 2018, 
2,6 ТWh, саопштио је Ембер.
Осам земаља ЕУ поставило је нови 
рекорд током љетњих мјесеци ове 
године: Естонија, Њемачка, Мађарска, 
Литванија, Холандија, Пољска, 
Португал и Шпанија.
Холандија и Шпанија су удвостручиле 
удио соларне енергије
Седам земаља ЕУ произвело је више 
од десет одсто електричне енергије 
из соларних панела. Холандија и 
Њемачка су имале удио од 17 одсто, 
Шпанија 16 одсто, а Грчка и Италија 
13 процената.
Мађарска је учетворостручила удио 
соларне енергије од 2018. до 2021, 
Холандија и Шпанија су га дуплирале, 
а Естонија и Пољска су са нула удјела 
стигле до десет, односно пет одсто.
Први пут енергија из солара ове 
године је претекла енергију добијену 
из угља у Мађарској, што су прошле 
године успјеле Грчка и Португалија, 
а неколико година раније Холандија, 
Италија, Француска, Шпанија, 
Аустрија и Белгија.
Мађарска је забиљежила повећање 
удјела са три на 12 одсто, док је удио 
енергије из угља смањен са 17 на 
десет одсто, навео је Ембер.

Први знаци соларне револуције у 
Европи

Упркос рекордима, производња 
електричне енергије из соларних 
панела и даље је нижа него у 
електранама на угаљ, које су у јуну 
и јулу 2021. произвеле 14 одсто 
електричне енергије или 58 ТWh.
Европска унија је у посљедње двије 
године у просјеку сваке године 
повећавала производњу из соларних 
електрана за 14 ТWh. Међутим, 
проћене Европске комисије говоре 
да се годишњи раст у наредних десет 
година мора удвостручити на 30 ТWh 
како би се испунили нови климатски 
циљеви ЕУ до 2030.
Производња електричне енергије из 
нових соларних електрана сада је 
упола јефтинија у односу на постојеће 
електране на фосилна горива
Тржиште соларне енергије, како 
наводи Ембер, спремно је да 
подржи потребан раст. Производња 
електричне енергије из нових 
соларних панела сада је 50 одсто 
јефтинија него у постојећим 
електранама на фосилна горива на 
великим тржиштима као што су: 
Немачка, Велика Британија, Италија, 
Француска и Шпанија.
То су први знаци европске соларне 
револуције у земљама попут Шпаније, 
Холандије, Мађарске, па чак и 
Пољске, која је зависна од угља, 
изјавио је Чарлес Мооре, из Ембера.
Али, како је додао, дуг је пут да 
солар обезбиједи више енергије од 
фосилних горива, чак и током љетњих 
мјесеци.
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ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 
ДИРЕКТОРА ЕПЦГ МИЛУТИН 
ЂУКАНОВИЋ, ПРИСУСТВОВАО 
ЕВРОПСКОМ САМИТУ О ЗЕЛЕНИМ 
УЛАГАЊИМА

Европски самит о зеленим 
улагањима је догађај који се одржава 
у цијелој Европи и који је обезбиједио 
размјену искустава у циљу 
смањења емисије CО2 и изазова са 
којима се суочавамо, са фокусом 
на: Rаce to Zero, Greening Supply 
Chаins, британски 10 Point Plan, 
истраживање и иновације. Амбасада 
Велике Британије била један од 
домаћина догађаја

epcg.com

Зелени 
пројекти 
ЕПЦГ на увид 
Европи

Предсједник Одбора директора 
ЕПЦГ Милутин Ђукановић, на позив 
амбасадорке Велике Британије 
у Црној Гори Карен Медокс, 
присуствовао је  Европском самиту 
о зеленим улагањима. Амбасада 
Велике Британије у Црној Гори била 
је једaн од домаћина овог изузетно 
значајног догађаја.

Европски самит о зеленим улагањима 
је догађај који се одржава у цијелој 
Европи и који је обезбиједио 
размјену искуства у циљу смањења 
емисије CО2 и изазова са којима 
се суочавамо, са фокусом на: Rаce 
to Zero, Grееnиnг Supply Chаins, 
британски 10 Point Plan, истраживање 
и иновације.
Предсједник ОД ЕПЦГ Милутин 
Ђукановић, указујући на значај 
развоја у области обновљивих 
извора енергије, упознао је 
присутне о планираним зеленим 
улагањима ЕПЦГ, међу којима су: 
вјетро електрана ‘’Гвозд’’, соларне 
електране, ‘’Бриска Гора’’, ‘’Веље 

Брдо’’, ‘’Вилуси 2’’, ‘’Драгаљ/Вилуси II’’, 
‘’Чево’’, ‘’Слано – плутајући’’, ‘’Брана 
Слано’’, ‘’Брана Вртац’’, ‘’Солари 
3000+ и 500+’’, мала хидро електрана 
‘’Отиловићи’’, као и хидроелектране 
‘’Комарница’’, ‘’Перућица – осми 
агрегат’’, ‘’Крушево’’, ‘’Бока – 
Суторина’’. 

Предсједник Одбора директора наше 
компаније посебно се осврнуо на 
пројекат СОЛАРИ 3000+ за физичка 
лица и 500+ за правна лица снаге до 
30 kW, чија реализација је у току.
Европски самит о зеленим улагањима 

конципиран је као заједнички догађај 
који се истовремено одржава у 
преко 20 главних градова, па су се  
путем директног преноса са prе-
COP састанка у Милану присутнима 
обратили Алок Шарка, именовани 
предсједник CОP26, Лорд Гримстон, 
министар за инвестиције и Крис 
Бартон ХМ, трговински комесар за 
Европу.

Ово је један од највећих европских 
пословних тренутака уочи COP26 
конференције која ће се одржати у 
новембру текуће године.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
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АКТУЕЛНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ

Стабилно функционисање електроенергетског система обезбијеђено захваљујући доброј погонској спремности и 
продукцији производних објеката ЕПЦГ. Ровчанин: Не размишљамо о рестрикцијама и поскупљењу

epcg.com

ТЕ „Пљевља“ чува систем од додатног 
увоза

Тренутна електроенергетска 
ситуација у Црној Гори је стабилна 
и сви потрошачи се редовно 
снабдијевају електричном енергијом, 
и поред чињенице да се земље 
широм свијета, па и у Европи и 
региону, суочавају са енергетском 
кризом, због раста цијена енергената.  

Цијене електичне енергије и гаса су 
на свом историјском максимуму, а 
све прогнозе указују да ће цијена 
енергије расти не само у сљедећој. 
већ и наредним годинама. Енергетска 
криза дешава се у тешком периоду 
увелико поремећеног цјелокупног 
тржишта и то управо када се друштво 
почело опорављати од утицаја 
глобалне рецесије усљед пандемије 
Ковид 19.

Електропривреда Црне Горе за 
сада послује оптимално, без 
додатних губитака, а све у циљу 
одржавања стабилног снабдијевања 
домаћинстава и привреде. 

Поводом недавних медијских 
натписа о могућим рестрикцијама 
и поскупљењу електричне енергије, 
извршни директор ЕПЦГ, Никола 
Ровчанин, каже да: „Компанија не 
размишља ни о рестрикцијама ни о 
поскупљењу електричне енергије, 
упркос томе што је цијена на берзи 
достигла 200 €/МWh, а ЕПЦГ је 
домаћинствима и малој привреди 
испоручује по цијени од 43 €/
МWh. Тренутна електроенергетска 
ситуација у Црној Гори је стабилна,  
иако се у акумулацијама биљежи 
мањак воде у односу на билансне 
планове“. 

„Рад ТЕ „Пљевља, нашег кључног 
постројења, тренутно је стабилан, а 
потрошња је усклађена са плановима. 
Ово постројење тренутно покрива 60 
одсто потреба конзума Црне Горе. 
У случају да дође до испадања ТЕ 
„Пљевља“ са мреже, били бисмо 
приморани да увозимо 5 GWh дневно, 
што би значило да нам је за увоз, на 

дневном нивоу, потребно 1.000.000 €. 
Разлог овоме су веома високе цијене 
електричне енергије на тржиштима, 
које ових дана достижу 200 €/МWh.

Подсјећамо да ЕПЦГ свим 
потрошачима продаје електричну 
енергију по пондерисаној цијени од 43 
€/МWh, па је тако просјечан рачун за 
претходни мјесеци износио око 25 €. 

Како улазимо у кишни период, а сви 
релевантни показатељи упућују на то 
да ће се дотоци на нашим ријекама, 
као и нивои у нашим акумулацијама 
поправити, цијенимо да нећемо 
бити у ситуацији да размишљамо о 
увођењу рестрикција“, наглашава 
Ровчанин.

Што се тиче зависности Црне Горе 
од увоза електричне енергије, 
стање је комплексно, али се и у 
том домену потврђује важност 
наведених постројења за енергетску 
и економску стабилност.
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Електрична енергија и гас су 
последња два мјесеца на берзама 
вртоглаво поскупјели за преко 
100 одсто, али чињеница је да је 
производња ЕПЦГ диверзификована 
тако да се, на годишњем нивоу, из 
хидропроизводње остварује  53 одсто, 
из термоелектране 38 одсто и из 
вјетроелектрана 9 одсто производње, 
па је лако је закључити да енергетски 
биланс Црне Горе зависи како од 
хидролошких прилика, тако и од 
стабилног рада ТЕ „Пљевља.
 
„Када посматрамо годишњи ниво, 
можемо рећи да је Црна Гора у 
тренутном енергетском балансу, тј. 
да је потрошња једнака производњи. 
Током првог и четвртог квартала, 
имамо вишкове електричне енергије, 
будући да су то периоди са повољним 
хидролошким приликама, док током 
љета имамо мањак електричне 
енергије коју, због повећане 
потрошње, изазване потребама 
туристичке сезоне, морамо да 
увозимо. Наравно, све већи утицај на 
пословање ЕПЦГ има и волатилност 

цијена електричне енергије на 
тржиштима Европе, нарочито током 
посљедње двије године, па се, због 
неких глобалних фактора, као што су 
пандемија, ситуација са гасом, СО2 
итд, попут цијелог свијета, суочавамо 
са неким изазовима којих није било у 
тој мјери током претходних деценија. 

Примјера ради, у 2021. години су 
цијене за први квартал биле 50 €/
МWh, а до четвртог квартала су 
порасле на 200 €/МWh“, истиче 
Ровчанин. 

И пoред наведене чињенице, према 
ријечима Ровчанина, грађани немају 
разлога за бригу, јер у ЕПЦГ се не 
размишља ни о рестрикцијама ни о 
повећању цијене електричне енергије.

„До рестрикција електричне 
енергије може доћи једино усљед 
више силе, хаварије у преносној 
и дистрибутивној мрежи. Такође, 
морамо водити рачуна  и о 
ликвидности компаније, како бисмо 
били у могућности да сервисирамо 

обавезе које произилазе из уговора о 
увозу електричне енергије. Погонска 
спремност наших постројења је 
на високом нивоу и, док год су ТЕ 
„Пљевља“ и хидроенергетски објекти 
у функцији, бићемо у позицији не 
само да одржавамо енергетску 
и економску стабилност Црне 
Горе, него и да дјелујемо у правцу 
изградње нових постројења“, истакао 
је Извршни директор ЕПЦГ.

ЕПЦГ ће и даље наставити да 
стимулише потрошаче који редовно 
измирују своје обавезе, а што је у 
овом тренутку јако важно у циљу 
одржавања стабилности система.

И поред чињенице да је систем 
стабилан, ЕПЦГ позива све 
потрошаче, да због актуелне 
ситуације, којa се рефлектује и на 
наш електроенергетски систем, 
рационално користе електричну 
енергију како би сви заједно одржали 
систем стабилним, посебно имајући 
у виду неизвјестност по питању 
актуелне енергетске кризе.  

НИКОЛА РОВЧАНИН
извршни директор ЕПЦГ
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ПРОИЗВОДНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕВЕТ МЈЕСЕЦИ РАДА

Иако ЕПЦГ, у прва три квартала, може бити задовољна производним резултатима у своје три електране, цијене струје 
на тржишту су достигле историјски максимум; стога се већ размишља о  2022. години, јер је главни изазов обезбједити 
све потребне количине електричне енергије за снабдјевање наших потрошача, што кроз производњу тако и кроз увоз 
електричне енергије, каже Дарко Кривокапић, извршни руководилац Дирекције за управљање енергијом. Иначе, укупна 
производња електрана за посматрани период је 2313 GWh

Татјана Кнежевић Перишић

Цијена струје на историјском максимуму

Због добрих хидролошких 
прилика током првог квартала тј. 
у током јануара и фебруара наше 
хидроелектране су произвеле 1438 
GWh. ХЕ Перућица је произвела 756 
GWh или 20 odsto преко плана, док је 
ХЕ Пива произвела 682 GWh или 26 
odsto преко плана виђеног Билансом. 
ТЕ Пљевља је за посматрани период 
произвела 462 GWh или 7 odsto мање 
од плана.

Као што се може видјети из табеле, 
добре хидролошке прилике су 
омогућиле појаву великих дотока на 
нашим ријекама, нарочито ријеци 
Зети, па је ХЕ Перућица током јануара 
постигла и мјесечни рекорд. На 
територији општине Никшић је за 
првих 9 мјесеци пало 1112 lit/m2, од 
чега је само током јануара и фебруара 
пало 759 lit/m2. Преглед падавина по 
мјесецима, са упоредним подацима 
за прошлом годином, као и са 
просјечном количином падавина дат 
је у дијаграму.

Преглед производње и поређење са планом из Биланса електричне енергије по мјесецима је дат у табели која слиједи.
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Преглед падавина показује, да 
смо имали атипичан период за 
нама – врло издашан први квартал 
у смислу падавина, а са друге 
стране изостанак падавина током 
прољећних мјесеци.

Ова појава је као посљедицу имала 
изостанак пуњења акумулација 

АКТУЕЛНО

Крупац и Слано па се самим тим 
нијесу могли достићи планирани 
нивои акумулација.

Сушни период се наставио и током 
трећег квартала, па је тренутна 
ситуација таква да у акумулацијама 
наших хидроелектрана  имамо 75 
GWh мање енергије него што је 

планирано Енергетским билансом за 
2021. годину.  Најбољи показатељ, 
какав ефекат имају обилне 
падавине на рад ХЕ Перућица дати 
су на сљедећем дијаграму, гдје се 
види дневни ниво дотока ријеке 
Зете (изражен у МW) као и однос 
планиране и остварене производње 
ХЕ Перућица за првих девет мјесеци.

ПОТРОШЊА 98,1 ОДСТО

Потрошња је генерално била на нивоу 
планиране, 98,1 % од планиране или 

1164 GWh електричне енергије, а ако 
је судити по првим данима мјесеца 
јула, за очекивати је да потрошња 
буде на нивоу планиране по Билансу 

електричне енергије. Детаљи по 
типовима потрошње, која је у обавези 
снабдјевања ЕПЦГ дата је у табели 
која слиједи:
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АТИПИЧНО ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

Посматрани период карактерисале 
су и атипичне ситуације везано за 
тржиште електричне енергије, као и 

околности које га прате. Атипично је 
да су остварене цијене током другог 
квартала биле веће у односу на 
цијене које су остварене током првог 
квартала, јер уобичајно је да су током 
године цијене током априла и маја 

Константан раст цијена електричне 
енергије на тржишту је посљедица 
константног раста дозвола за

ДИРЕКЦИЈА: ПРОМЕТ 1294 GWh И 92 
МИЛИОНА ЕУРА

Динамичан период који је за нама, 
као и турбулентна дешавања на 
разним тржиштима, који са свим 
својим параметрима утичу на 
креирање цијене електричне енергије, 
утицао је да Дирекција за управљање 
енергијом за првих девет мјесеци у 
погледу увоза и извоза има промет 
од 1.294 GWh електричне енергије, 
вриједности око 92 милиона еура. 
Дирекција за управљање енергијом 

најниже.

Тренд раста цијена електричне 
енергије је од почетка године 
константан и данас достижу 
максималне историјске вриједности.

емисије CО2, које су почетком године 
биле на нивоу 32,5 еура до рекордних 
68 еура, као и цијена гаса на 

Цијена дозвола за емисије CО2 (€/tЕUА) Цијена гаса €/МWh

тржиштима који су само од почетка 
ове године пораста са 18 €/MWh на 
90,95 €/МWh.

као и цијела ЕПЦГ већ размишља 
о крају 2021. године , као и о томе 
шта нас чекау 2022. години. Изазови 
који су пред нама, јесу обезбједити 
све потребне количине електричне 
енергије за снабдјевање наших 
потрошача, што кроз производњу 
тако и кроз увоз електричне енергије. 
Цијене електричне енергије ових 
дана достижу рекордне нивое, а 
фјучерси показују да ће се овај тренд 
наставити и током 2022. године. 
Како смо у периоду када треба да 
се поправе хидролошке прилике, 

У акумулацијама наших 

хидроелектрана  имамо 75 

GWh мање енергије него што је 

планирано Енергетским билансом 

за 2021. годину, али вјерујемо да ће 

очекиване падавине,за овај период,  

допринијети остварењу производног 

плана за ову годину.

очекујемо да ће производња из 
хидроелектрана бити бар на нивоу 
плана, како би успјешно и привели 
крају текућу годину, закључује 
Кривокапић.
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Еколошка реконструкција којом ће се продужити радни вијек ТЕ „Пљевља“ до изградње замјенских објеката у области 
обновљивих извора енергије, у овом тренутку, је неизбјежна, сагласни су учесници панела у оквиру 7. Савјетовања ЦГ 
КО ЦИГРЕ, уз констатацију да Црна Гора, која је на прагу великог инвестиционог циклуса у обновљиве изворе енергије, 
уз модернизацију постојећих конвеционалних извора, треба да настави да буде посвећена енергетској транзицији, али 
да при том не угрози своју енергетску независност и води рачуна о социо-економском моменту

Митар Вучковић

Будућност припада зеленој енергији, 
али пут енергетске транзиције у 
Црној Гори треба да буде јасан, 
рационалан, одржив и могућ, као 
предуслов оптималног развоја 
енергетског сектора и економије 
уопште, закључак је  округлог стола 
Енергетика Црне Горе – садашњост 
и будућност одржаног у оквиру 
7. Савјетовања Црногорског 
Комитета ЦИГРЕ.  Учесници панела 
су сагласни да сложени процес 
енергетске транзиције подразумијева 
вишеструке изазове који се морају 
сагледати, као и превазилажење 
многобројних баријера попут 
компликованих административних 
процедура приликом прибављања 
потребних дозвола, техничка 
ограничења у прикључењу ОИЕ 
на енергетски систем, еколошко-
социјална питања, сталан рад на 
унапређивању тржишта електричне 
енергије и оно што је веома важно 
мора се радити на изградњи 
повјерења код међународних 
финансијских институција и њиховог 
позитивног односа према новим 
пројектима у Црној Гори. Полазећи 
од чињенице да ЕПЦГ, као најважнији 
електроенергетски субјекат у 
нашој земљи, сходно енергетским 
и климатским политикама ЕУ, као 
приоритет у наредном периоду 
предвиђа диверсификацију 
производње електричне енергије 
и континуирано повећање учешћа 
ОИЕ у укупној производњи, учесници 

ЕНЕРГЕТИКА ЦРНЕ ГОРЕ – САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ

панела су оцијенили да је енергетски 
систем Црне Горе на прекретници и 
да би, стога требало ствар препустити 
струци и утврдити разуман рок и 
одржив начин енергетске транзиције. 
У супротном, како је примијетио 
државни секретар за енергетику 
у Министарству за капиталне 
инвестиције Владе Црне Горе Марко 
Перуновић,  могуће грешке  биле 
би веома скупе и у финансијском 
и у смислу придруживања ЕУ, чије 
смо смјернице и у овој области 
прихватили, али их се, по оцјени 
Државног секретара, не придржавамо 
на прави начин.  
Паришким споразумом све земље 
Европске уније и кандидати за 
чланство прихватили су зелену 

Не затварати Термоелектрану до 
изградње замјенских обновљивих  извора

транзицију, односно смањење 
удјела фосилних горива као извора 
енергије, а самим тим и постепено 
смањење емисије CО2 до потпуне 
декарбонизације, 2050. године.
 
- Паришким споразумом постављени 
су таргети да се до 2030. године CО2 
емисија смањи 30 одсто, у односу 
на реперну 2005. годину, међутим, 
све су чешће гласине да ће се веома 
скоро, можда чак и на 26. годишњој 
Конференцији УН-а о климатским 
промјенама у Глазгову ићи на 
значајно рестриктивније мјере у 
смислу смањења CО2 емисија и већ 
се говори о неких 55 одсто мање CО2 
емисије у односу на 2005, истакао је 
Перуновић. 

МИЛУТИН ЂУКАНОВИЋ ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ
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Перуновић је поновио да су одредбе 
Паришког споразума циљеви који 
енергетику Црне Горе доводе у 
полажај доношења стратешки 
важних одлука које ће предодредити 
будућност наше земље и у 
енерегетском и у еколошком погледу 
и то на дуже вријеме.

Како онда у таквој ситуацији 
одредити судбину ТЕ „Пљевља“ 
и Рудника угља са којим чини 
црногорски термоенергетски 
комплекс? Како испунити услове 
за наставак рада Термоелектране 
или донијети одлуку о њеном 
закључавању сагласно препоруци 
Енергетске заједнице за Југоисточну 
Европу, која истина није обавезујућа, 
али јесте са великим утицајем 
на одлуке Европске комисије?  
Како у случају закључавања 
термо блока одржати стабилност 
електроенергетског система и 
енергетску независност државе у 
којој се из ТЕ „Пљевља“, у зависности 
од хидролошких прилика, обезбјеђује 
између 40 и 50 одсто енергетских 
потреба црногорског конзума, 
односно годишње у просјеку 
произведе око 1,5 ТWh електричне 
енергије?  Све су ово питања која се 
логички постављају у тренутку када 
се још вага о томе да ли је или није 
исплатива еколошка реконструкција 
постојећег термо блока којом би се 
проценат штетних гасова и прашине 
довео на прописане параметре, 
а ефикасност рада термо блока 
задржала на 31 одсто.

Из угла Владе, прије доношења 
коначне одлуке ствари треба још 
добро проанализирати, тим прије што 
нас, како је навео државни секретар 
Перуновић, производна цијена МWh 
из ТЕ, узимајући у обзир изузетно 
велику цијену угља од 24 еура по тони, 
трошкове рада, одржавања, тренутну 
цијену CО2 кредита, која се креће, 
ових дана, и до 60 еура по емитованој 

тони, а фјучерси се продају за неких 
100 еура, доводи до излазне цијене 
од неких 100 еура оквирно и у 
зависности од тога на који начин би 
плаћали стране CО2 кредите.

- Овим се јасно потврђује да 
је Термоелектрана са својом 
цијеном струје, у будућности, доста 
неконкурентна као произвођач, каже 
Перуновић.

Претходни менаџмент ЕПЦГ, 
подјсјетио је Државни секретар за 
енергетику, потпуно је неплански 
утрошио дефинисаних 20 хиљада 
сати рада ТЕ „Пљевља“ у постојећем 
режиму и пропустио прилику да 
за то вријеме изведе еколошку 
реконструкцију I Блока која би 
одговарала европским захтјевима. 

Уз то, истиче Перуновић, са 
конзорцијумом Дон Фан, ББ Солар, 
Бемаx и Пермонте потписан је 
сумњив Уговор о реконструкцији, 
вриједан 54 милиона еура, а 
детаљна анализа, коју је урадио 
нови менаџмент ФЦ Производња, 
како је нагласио, показала је да 
је потребно уложити знатно већа 
средства како би се задовољили 
прописани параметри, а еколошка 
реконструкција извела на прави 
начин. 

- Долазимо до укупне суме која је 
значајно већа и која ће се кретати 
око 70 милиона еура. На крају ћемо 
имати понуду кинеског партнера, 
анализираћемо све то, па ћемо 
донијети одлуку у вези са самом 
реконструкцијом, истиче Перуновић. 

Дакле, кроз транзициони период, 
треба доћи до жељеног циља - 
нулте емисије CО2 у 2050. години, 
а при томе не угрозити стабилност 
система и снабдијевање купаца, 
али и егзистенцију  око 1200 
радника запослених у компанијама 

пљеваљског енергетског комплекса, 
што би веома утицало на социјалну 
стабилност не само Пљеваља, него и 
сјевера Црне Горе и државе у цјелини. 

- Најбитније за све нас је да 
успоставимо баланс и обезбиједимо 
стабилност енергетског система и 
социо-економску слику Пљеваља, 
јер јако је битно да људи који су 
потенцијално угрожени зеленом 
транзицијом буду у сваком случају 
социјално обезбијеђени, нађу неки 
посао, ако не у самој ТЕ, онда у неком 
другом систему рада у Пљевљима, 
сматра Перуновић.
Једно од могућих рјешења у том 
правцу, према агенди Министарства 
капиталних инвестиција је и 
изградња цементаре у Пљевљима, 
у периоду до 2035. године до 
када би се продужио радни вијек 
Термоелектране.

Пљевља за то имају потенцијал у 
великим количинама лапорца као 
пратећег производа у Руднику угља, 
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наводи Перуновић, који би се могао 
употријебити за производњу цемента 
у новоизграђеној фабрици у којој 
би се отворило између 250 и 300 
радних мјеста за људе из пљебаљског 
репроланца.  
 
- Паралелно са цементаром у 
Пљевљима, оно што ми видимо 
као предуслов за обезбеђивање 
стабилности система јесте изградња 
гасних електрана. У фази разраде 
идејних решења јесу два објекта, 
један у Бару од 50 МW, други у 
Подгорици од 150 МW у простору 
Алуминијског комбината, гдје би се у 
првој фази користио еnergy. Требало 
би од 200 до 250 хиљада тона, па 
би то било прелазно рјешење, јер је 
знатно скупљи од природног гаса 
који би временом могао доћи преко 
јадранско-јонског гасовода.

Опет, изградња Гасовода касни, 
док дође до наше границе, док ми 
урадимо све, требаће нам доста 
времена, казао је Перуновић.

Државни секретар за енергетику, 
износећи енергетску агенду 
Министарства капиталних 
инвестиција, истакао је да успјешну 
енергетску транзицију омогућава 
и реализација пројеката у области 
обновљивих извора енергије. 
Набројао је неколико пројеката 
од стратешке важности; пројекат 
повећања годишње производне 
ХЕ „Перућица“ за додатних 600 до 
800 GWh, који је у фази анализе; 
пројекат Солари 3000+ и Солари 
500+ за приватне кориснике 
који би обезбиједио инсталацију 
фотонапонских панела снаге између 
20 и 25 МW; пројекат ВЕ „Гвозд“ 
снаге 54 МW, за који су припреме у 
финалној фази; откуп вјетропарка 
„Крново 2“ инсталисане снаге 72 
МW која годишње испорули око 
190 МWh електричне енергије, гдје 
су направљени први контакти са 
тренутним власницима; пројекат СЕ 
„Веље брдо“ која ће бити двофазна, 
а који је у припреми и гдје се очекује 
врло скоро расписивање тендера; 

пројекат ВЕ „Бриска гора“, гдје је 
Министарство просторног планирања 
урадило ревалоризацију самог 
пројекта, због негативног утицаја на 
просторни план Улциња и животну 
средину, чиме је одобрило двофазни 
пројекат, прва фаза 50 МW, друга 75 
МW. 

Перуновић је рекао да се морају 
интензивно развијати и сви остали 
потенцијали и постојеће студије.

- Имамо Комарницу, Крушево, морамо 
разговарати о реверзибилним 
електранама, бољем коришћењу вода 
пивског слива. Да би постављени 
циљ достигли, потребно је ићи 
убрзаним процедурама које нас јако 
коче, а то је могуће само уз чврсти 
став Владе и њено препознавање 
националног интереса енергетских 
пројеката.

Оваквим приступом обезбјеђујемо 
да Црна Гора постане градилиште у 
енергетици, стварамо нову велику 
вриједност електричне енергије чија 
цијена на тржишту свакодневно 
расте, видимо да је ових дана 
достигла 140, 150 еура по МWh.
На тај начин, ако правилно 
спроведемо енергетску транзицију, 
ми добијамо наклоност ЕУ, чиме нам 
се отварају врата за коришћење јако 
повољних кредитних линија, грант 
средстава до којих још не долазимо 
на прави начин, закључио је државни 
секретар за енергетику Марко 
Перуновић.

Извршни руководиоци, ФЦ 
Производња ЕПЦГ Бојан Ђордан и 
Дирекције за управљање енергијом 
Дарко Кривокапић скрећу пажњу на 
важност наставка рада ТЕ „Пљевља“ 
и тврде да је брзи прелазак на зелену 
енергију везан за значајне ризике 
који се не сагледавају потпуно, мада 
је, како су навели, неспорна потреба 
за ограничавањем емисија CО2.
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Такође, брза транзиција енергетике 
могла би да угрози сигурност и 
произведе значајне социјално–
економске  посљедице, а 
сматрају и да  промјенљивост 
и интермитентност рада ОИЕ 
могу да представљају проблем 
многим економијама, тј. ризик за 
снабдијевање великих потрошача, 
као и да повећањем учешћа ОИЕ 
расте несигурност снабдијевања, јер 1 
GWh  из обновљивих извора не може 
бити једнак GWh из традиционалних 
извора енергије. 

Према ријечима извршног 
руководиоца Дирекције за 
управљање електричном енергијом 
ЕПЦГ Дарка Кривокапића изградња 
нових обновљивих извора енергије 
пријеко је потребна и због чињенице 
да је ЕПЦГ, у протекле двије деценије, 
поред сопствене производње, за увоз 
електричне енергије издвојила преко 
милијарду еура. 

- Када говоримо о електро-
енергетском систему и улагању у 
нове пројекте, првенствно у вјетар 
и солар, морамо узети у обзир и 
потребе преносног система који 
је за 2021. годину 52 одсто својих 
потреба за помоћним системским 
услугама, првенствено секундарном 
и терцијалном регулацијом, 
обезбиједио из домаћих извора, а 
48 одсто по уговорима са сусједним 
преносним системима и ако хоћемо 
да ширимо капацитете у области 
соларне и вјетро енергије, морамо 
улагати и у хидро изворе који ће 
моћи да пружају помоћне услуге 
систему и „пеглају“ читав систем, 
јер због потреба система плашим 
се да неће бити могуће управљати 
самим системом, појаснио је 
извршни руководилац Дирекције за 
управљање енергијом.
Осврнувши се на тржиште и кретање 
цијена на берзи електричне енергије, 
Кривокапић је казао да се долази 

до цијене eнергије која је средином 
септембра достигла износ од 
невјероватних 180 еура по MWh.
- Током 2020. године цијене енергије 
су пале у другом кварталу због 
COVID-a, мање потрошње, јер је 
индустријска производња била 
смањена, није у том моменту 
пронађен адекватан одговор 
на корона кризу и док су се 
консолидовале индустија и потрошња 
цијене су падале због повећане 
понуде, а онда је кренуо нагли 
раст, па су почетком ове године 
цијене са око 70 еура скочиле на 
180 еура по MWh, као посљедица 
скока цијене кредита за емисију 
CO2 на тржиштима која је у јануару 
ове године била и тада за нас 
невјероватних 32,5 еура, а ових 
дана је достизала и 68 еура, казао је 
Кривокапић објаснивши да је скок 
цијена CO2, у највећој мјери изазван 
процесом декарбонизације којем су 
се окренуле готово све земље Европе, 
али и недостатком неких енергената, 
што је негативно утицало и на 
стабилност система.
Кривокапић је прокоментарисао и 
шта за Електроенергетски биланс 
Црне Горе значи кад имамо и кад 
немамо Термоелектрану у систему. 
- Када би угасили ТЕ „Пљевља“ 01. 
јануара 2025. године, у ситуацији 
да конзум Црне Горе расте 1 одсто 
на годишњем нивоу, неко ће рећи 
да је то мало и минорно, али 
смо ишли на варијанту да ће се 
потрошња дјелимично повећати због 
електрификације саобраћаја, а да ће 
се смањити енергетска ефикасност, 
при једнакој индустријској потрошњи, 
видимо да је потреба конзума између 
3.500 и 3.700 GWh. Узели смо у 
обзир да је 2024. године планирано 
да у електроенергетски систем уђе 
и ВЕ „Гвозд“ и понтонска соларна 
електрана на Сланом језеру, али 
онда гасимо ТЕ 2025, а до 2030. смо 
додавали енергију коју добијамо из 
нових извора.

Морам рећи да су сви ови пројекти 
још у фази Идејних пројеката, а ту су 
и ХЕ „Комарница“ и ХЕ „Крушево“ и ВЕ 
„Бриска Гора“ 1 и 2, као и ови мањи 
пројекти солара и ВЕ „Брајићи“ и ми, 
дакле тек 2030. године долазимо на 
количину енергије којом тренутно 
располажемо, а говоримо само о 
количини не о квалитету, казао је 
Кривокапић.
Истакао је да су нам потребни сви 
ови пројекти у области обновљиве 
енергије и да се мора што прије 
кренути у изградњу нових извора, јер 
десет година прође брзо.
- Када би ишли у еколошку 
реконструкцију са истом динамиком 
у реализацији свих обновњивих 
извора, узевши у обзир да ТЕ 
„Пљевља“ неће радити осам мјесеци 
на прелазу 2023/24. година због 
еколошке реконструције и наравно 
улазак на мрежу свих ових електрана 
које сам набројао добили би вишак 
од 1000 GWh годишње, али не 
треба заборавити да је квалитет 
енергије много бољи кад имамо 
Термоелектрану у систему, јер кад 
немамо то је сасвим друга прича, 
рекао је извршни руководилац 
Дирекције за управљање енергијом 
ЕПЦГ. 
Извршни руководилац ФЦ 
Производња Бојан Ђордан осврнуо се 
на пројекат еколошке реконструције 
постојећег блока ТЕ „Пљевља“ 
на то шта подразумијева и шта је 
замишљено да се постигне његовом 
реализацијом. 

- Еколошка реконструкција је веома 
важна, с обзиром на то да смо Блок 
2 изгубили у тренутку када се нијесу 
створили услови да се изградња тог 
пројекта исфинансира, што сматрам 
великом штетом за наш систем, 
јер да смо то успјели мислим да би 
данас безбрижније чекали изградњу 
свих ових обновљивих извора како 
бисмо обезбиједили пријеко потребне 
мегават-сате, казао је Ђордан.
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НОВЕМБАР 2021.

Постојећи термо блок, данас, 
располаже снагом од 225 МW са 
нето степеном ефикасности од 
34,5 одсто, kоји варира мање од 
процента зависно од квалитета угља, 
и годишњом производњом од 1.400 
GWh.

- Ако узмемо у обзир објекте које тек 
имамо у некој перспективи, мислим 
да ако би се сви изградили они тек 
прилазе производњи ТЕ од 1400 GWh, 
годишње, повукао је паралелу челник 
ФЦ Производња ЕПЦГ, што како је 
казао довољно говори о важности 
ТЕ „Пљевља“ за електроенергетски 
систем Црне Горе.

Еколошка реконструкција је 
једино могуће рјешење како би 
се Термоелектрана одржала у 
животу, каже Ђордан, подсјетивши 
да проблем који непосредно мучи 
ТЕ јесте спор са Енергетском 
заједницом, а тиче се прекорачења 
дозвољених радних сати, који су 
одобрени 01. јануара 2018. године 
и прилагођавање рада постојећег 
Блока прописаним условима.
- Уколико би из система изашла 
Термоелектрана, не постоји мјесец 
у којем бисмо остварили суфицит у 
производњи електричне енергије, 
све до изградње извора који би 
могли да замијене ТЕ, а природу те 
енергије једино може да замијени 
неки погон на гас или нешто слично, 
изградња батерија које би „пеглале“ 
велики број обновљивих извора 
енертије, вјетроелектрана и соларних 
електрана, а за све то треба огромно 
вријеме, да се ураде све студије, 
изграде капацитети, да се припреми 
електроенергетски систем за прихват 
толико нове снаге, а нарочито снаге 
којом располажу обновљиви извори, 
мишљења је Ђордан.

Ђордан наводи да би без 
Термоелектране било потребно 
набавити 1.500 GWh електричне 

енергије коју треба набавити што, 
по актуелним цијенама превазилази 
200 милиона еура на годишњем 
нивоу,  с обзиром на то да ХЕ „Пива“ 
не производи за потребе домаће 
потрошње, већ искључиво за продају. 

Ђордан сматра да себи не би требало 
да давамо императив строгих и врло 
блиских датума изласка ТЕ „Пљевља“ 
из погона, док не будемо апсолутно 
сигурни и спремни да можемо ту 
енергију да на квалитетан начин 
замијенимо.

- Ако узмемо у обзир еколошке 
захтјеве Енергетске заједнице,  
2050. година не говори да морамо 
искључити нешто, не морамо. 
Него 2050. је гранична година, а до 
тада имате еколошке стандарде 
и изволите уклопите се у њих, али 
будите свјесни да ћете једног дана са 
ТЕ морати да изађете и искористите 
тај период да градите нове изворе, 
замјенске изворе за Термоелектрану, 
истиче Ђордан.

Извршни руководилац ФЦ 
Производња Бојан Ђордан сигуран 
је да ТЕ „Пљевља“ са еколошком 
реконструкцијом има своју будућност, 
на 10 до 15 година сигурно, а задатак 
и државе и ЕПЦГ, као доминантне 
компаније у електроенергетском 
систему јесте да се потруди да 

изгради што више нових објеката 
и систем прилагоди обновљивим 
изворима како би се створили услови 
за излазак Термоелектране из погона, 
оцијенио је Ђордан.

Са аспекта менаџмента ЕПЦГ 
еколошка реконструкција је 
неизбјежна с обзиром на то да је 
потписан Уговор, да су одређене 
обавезе које су испуњене из Уговора, 
свака друга одлука била би итекако 
погрешна и повлачила би велике 
финансијске посљедице за компанију. 

- Да немамо Уговор и да није 
уплаћен аванс ситуација би била 
значајно другачија, могли бисмо 
да размишљамо хоћемо ли, на који 
начин и у ком обиму да изведемо 
еколошку реконструкцију, имали 
бисмо и можда одријешене руке са 
Енергетском заједницом, али то је све 
требало да буде јасно дефинисано и 
испланирано 2017. године кад је већ 
било јасно да од изградње Блока 2 
неће бити ништа, закључио је Бојан 
Ђордан.

У наредном броју листа осврнућемо се 
на искуства Србије на путу енергетске 
транзиције, тренутном статусу зелених 
пројеката ЕПЦГ, као и о спремности 
преносног система да прихвати 
новоизграђене изворе обновљиве 
енергије.
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

ПРЕМИЈЕР ЗДРАВКО КРИВОКАПИЋ СА САРАДНИЦИМА ПОСЈЕТИО ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ „ПЉЕВЉА“ 

Еколошка реконструкција постојећег термо блока веома је важна за грађане Пљеваља, али и за електо-енергетску 
и економску стабилност Црне Горе, оцијенили највиши представници државне извршне власти и руководства ЕПЦГ 
приликом обиласка постројења ТЕ „Пљевља“ које, посебно у овим љетњим и сушним мјесецима, даје огроман допринос 
сигурности у снабдијевању електричном енергијом свих потрошача у нашој земљи

epcg.com

Еколошка реконструкција услов 
успјешне енергетске транзиције

Премијер Здравко Kривокапић, 
министар финансија и социјалног 
старања Милојко Спајић и 
министарка јавне управе, дигиталног 
друштва и медија Тамара Срзентић, 
посјетили су, 10. августа ове године,  
ТЕ “Пљевља”, гдје су са челним 
људима ЕПЦГ, које је предводио 
извршни директор Никола Ровчанин 
разговарали о актуелној ситуацији 
у енергетском сектору у свјетлу 
могућности и обавеза на путу 
енергетске транзиције. Jедна од 
преовлађујућих тема била је еколошка 
реконструкција термоенергетског 
блока, као и очекивања од 
реализације тог пројекта. 
Предсједник Владе упознао је 
руководство Термоелектране 

„Пљевља“ са међународним 
трендовима у области енергетике, 
наглашавајући чињеницу да је Црна 
Гора, као држава која је отворено 
кренула да примјењује европске 
норме и вриједности – ишчекујући 
2024/25. годину, када би процес 
придруживања Европској унији 
требало да буде довршен – у обавези 
да се партнерски и одговорно понаша 
у свакој релевантној области, а 
нарочито у енергетици.

„За све што јесте унапређење 
затеченога, ја као предсједник Владе 
јесам, али сам такође и за опрез и 
за домаћински однос, за прорачун и 
визију, за поуздану техно-економску 
анализу – колико би заиста еколошка 

реконструкција Термоелектране 
могла да кошта и шта и колико се 
том реконструкцијом добија, а шта 
се губи и за који период. Да се види 
која је дара, а која мјера. Наравно, 
лицитирања око цијене улагања у 
реконструкцију не смије бити. Црна 
Гора више нема права да бескрајним 
анексима „рјешава“ проблеме лоших 
преговора или још горих планова“, 
рекао је Kривокапић.

Говорећи о перспективама у 
области енергетике у Црној Гори, 
Премијер је, као сасвим оствариве 
пројекте, поменуо оне који се односе 
на Јадранско-јонски гасовод у 
залеђу Бара те истраживање гаса у 
црногорском дијелу Јадрана.
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Саговорници су сагласни око оцјене 
према којој обновљиви извори 
енергије (ОИЕ) немају алтернативу. 
С тим у вези, константовано је да 
усмјеравање енергетског сектора ка 
изградњи нових “зелених” извора 
електричне енергије – у складу са 
правилима Енергетске заједнице 
– представља један од кључних 
задатака, како Владе, тако и ЕПЦГ.

Представници ЕПЦГ су премијера 
и министре информисали о значају 
еколошке реконструкције ТЕ, као и о 
фази у којој се тај пројекат тренутно 
налази.

“С обзиром на то да ТЕ „Пљевља“ 
представља врло значајан елемент 
сигурности и стабилности рада 
црногорског електро-енергетског 

система, треба да настави са радом 
све док се не обезбиједе замјенски 
капацитети у предстојећем периоду”, 
истакао је премијер Kривокапић.

Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин саопштио је да ће се 
тим пројектом, који подразумијева 
и топлификацију града, коначно 
ријешити проблем загађења 
Пљеваља и ТЕ довести у ранг са 
најсавременијим термоелектранама 
када је у питању примјена еколошких 
мјера за овакве типове постројења.

Ровчанин је, између осталог, казао да 
ће еколошка реконструкција створити 
предуслове за успјешну енергетску 
транзицију, која обухвата планирање 
и изградњу замјенских енергетских 
капацитета, као и могућност рада 

ТЕ за период од наредних 10 до 15 
година. 

„Пројектом еколошке реконструкције, 
такође, стварају се предуслови да 
ЕПЦГ изврши значајне инвестиције 
у ОИЕ и тиме успјешно прође кроз 
процес енергетске транзиције“, 
истакао је Извршни директор ЕПЦГ.

На састанку је било ријечи и о другим 
могућностима и пројектима, чија 
би реализација, осим доприноса 
додатној стабилности енергетског 
система, могла да доведе и до 
отварања нових радних мјеста. Ту 
се, прије свега, мисли на пројекат 
цементаре, мХЕ „Отиловићи“ 
и хидроенергетски потенцијал 
Ћехотине у једном дијелу тога те 
ријеке.
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Подизање прашине са депоније 
Маљевац, под утицајем вјетра, 
најчешће током љетње сезоне када је 
површина депоније сува, регулисано 
је константним одржавањем тзв. 
воденог огледала на површини 
касете и уградњом и пуштањем у рад 
система за орошавање.
Систем за орошавање вјештачком 
кишом је метода која омогућава 
довођење воде на третирану 
површину симулирајући природну 
кишу. Вода је у систему орошавања 
под притиском, те излазећи кроз 
млазницу обара честице прашине и 
прска околно тло.
Према ријечима Мијушковића, овим 
поступком се спречава одизање 
лаких честица пепела са депоније 
путем капљица адекватне количине 
воде са којима се интегришу и везују 
за тло, на најрационалнији начин.

-  Распршивачи система за 
орошавање међусобном допуном, 
равномјерно распршују воду. 
Међусобна удаљеност распршивача 
изабрана је на бази просјечне 
брзине вјетра у том подручју. Циљ 
рационалне расподјеле распршивача 
је да, узимајући у обзир конфигурацију 
терена као и габарите третиране 
површине, систем за орошавање 
распрши што равномјернију и 
потребну количину воде.

Иначе, систем за распршавање се 
састоји од:
1. центрифугалне пумпе високог 
притиска;

МАЉЕВАЦ: ПУШТЕН У РАД СИСТЕМ ЗА ОРОШАВАЊЕ 

Вјештачком кишом против прашине
Систем за орошавање вјештачком кишом је метода која омогућава довођење воде на третирану површину 
симулирајући природну кишу. Вода је у систему орошавања под притиском, те излазећи кроз млазницу обара честице 
прашине и прска околно тло, каже инжeњер Душан Мијушковић, прецизирајући да се за прашину на Маљевцу старају 
водено огледало и око 60 распрскивача воде

Татјана Кнежевић Перишић

2. магистралног цјевовода NО110 који 
има улогу раздјелника који се грана у 
секторе, за које се везују огранци са 
распршивачима, орошавање се врши 
редом свака зона једна за другом;

3. распршивачи са ротирајућим 
снопом који прскањем покрива 
површину у облику круга;

4. аутоматски испусни вентил који 
обезбјеђује једноставно испуштање 
воде из система. Вентил се затвара 
под притиском воде која се пушти 
у сектор. По завршетку заливања, 
када притисак воде опадне у сектору, 
вентил се отвара и вода из тог дијела 
цијеви у сектору излази. Испуштање 
се врши низ косину насипа чиме се 
допунски влажи у том дијелу;
5. зимски испусни вентил који служи 
за пражњења система за орошавање 
и заштиту од мраза;

6. ваздушни вентили који служе за 
непрекидно уклањање ваздуха током 
рада система за орошавање;

7. управљачки уређај који има 
задатак да укључује или искључује 
поједине зоне заливања. На 
управљачки уређај се прикључује 
и сензор за кишу, чији је задатак 
да онемогући заливање за вријеме 
кишних периода.
У управљачки уређај се додатно 
уграђује модул за пумпу, обзиром 
да се систем орошавања напаја из 
црпилишта.   

Управљачки уређај се повезује и са 
мини метеоролошком станицом која 
детектује и прати кретање вјетра и 
остале атмосферске утицаје и при 
брзинама вјетра од 19 до 24km/h 
или паду температуре испод 3⁰C 
искључује систем за орошавање;
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8. филтер са припадајућим 
елементима који служи за уклањање 
чврстих честица из процесне воде 
путем предфилтрације и филтрације 
како би се спријечило зачепљење 
дизни на распрскивачима и сметње 
на електромоторним вентилима,

КОНЦЕПЦИЈА РАДА СИСТЕМА ЗА 
ОРОШАВАЊЕ 

Мијушковић прецизира да систем за 
орошавање може да се премјешта 
по фазама, тј. онако како захтијева 
динамика израде конструкције 
насипа око предвиђених касета. 
Траса је лоцирана на западу депоније, 
дуж касете III.

- Регулација рада цјелокупног система 
је путем временског програматора 
који даљинском командом даје 
сигнал за отварање електро-вентила 
постављеног на свакој грани сектора 
и уједно дефинише парцијално 
вријеме орошавања.

Програматор се повезује на мини 
метереолошку станицу која је 
снабдјевена сензорима за влагу, 
брзину вјетра, температуру итд. и 
која даје импулс програматору за 
искључивање система код „искакања“ 
параметара изван предвиђених 
оквира.
Предвиђен је програматор за рад у 
спољним условима. 
Снабдијевање водом је из 
пријемне коморе таложника на 
петој степеници на К+814m н.в, 
одакле се високопритисном 
центрифугалном пумпом транспортује 
путем магистралног цјевовода до 
појединих сектора, односно крајњих 
потрошача на њима, у овом случају 
металних распрскивача. Снабдјевање 
водом пријемне коморе потребним 
количинама воде, врши се пумпама 
из пумпне станице дренажних-
процједних вода.

Вишак допремљене воде води се 
преливом у таложник.

Вођење магистралних цјевовода 
NО110 на пројектованим  трасама. 
је по терену и у зависности од фаза 
изградња насипа. Другим ријечима, 
са напредовањем изградње насипа 
по фазама мијења се и положај 
система за орошавање, све до неке 
завршне коте К+832m н.в.
За случај евентуалног зачепљења 
дизни на распршивачима од 
механичких примјеса, поред 
усисне корпе – саугера на усисном 
дијелу пумпе постоји и аутоматски 
електрични самопречишћавајући 

филтер на бy-пасу потисног дијела 
цјевовода за уклањање истих,  тик 
иза пумпе.

Иначе, комплетан цјевоводни
систем састављен је од ХДПЕ
цијеви различитих пречника који 
се полаже по терену и адекватним 
фитинзима повезује у јединствену 
цјелину.

Метални распрскивачи у циљу 
бољег домета издигнути су на 
стативима на висини од 1,5m изнад 
површине терена и смјештени су на 
помоћним ослонцима, истиче Душан 
Мијушковић.
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Након што је Одбор директора 
донио Одлуку о почетку реализације 
инвестиције на коју се чекало већ 
40 година, Електропривреда Црне 
Горе улази у реализацију пројекта 
„Топлификација Пљеваља – за чиста 
и топла Пљевља“. 

Пројекат у првој фази обухвата 
изградњу примарног топловода 
од термоелектране „Пљевља“, као 
топлотног извора, до града. Тиме ће 
се,  након еколошке реконструкције 
термоенергетског блока, стећи 
неопходни услови да се постојећа 
инфраструктура прикључи на 
топлотни извор те обезбиједити да 
се у перспективи, у оквиру друге и 
треће фазе, та топлотна грана шири 
по граду. 

Извршни директор ЕПЦГ, Никола 
Ровчанин, каже да о ефектима 
инвестиције не треба посебно 
говорити.

„У питању је деценијско чекање на 
здраву животну средину, тако да ће 
Пљевља, послије толико деценија, 
гашењем бројних котларница у центру 
града и бројних индивидуалних 
ложишта, коначно створити услове 
за здраву животну средину. Увјерен 
сам  да ће се одмах, већ у првој фази, 
конекцијом на постојећу топлотну 
инфраструктуру ријешити више од 50 
одсто проблема и то управо на оним 
котама, које су у котлини најниже“, 
истакао је Ровчанин.

Други ефекат је веома важан, не 
само за Пљевља и ЕПЦГ, него и за 

државу Црну Гору у сусрет затварању 
Поглавља 27 – животна средина и 
предприступним преговорима са ЕУ у 
области заштите животне средине.

„Трећи ефекат који је, такође, веома 
важан, односи се на значајне 
финансијске бенефите за комунално 
предузеће које ће вјероватно бити 
снабдијевач топлотном енергијом. 
И цијена топлотне енергије ће 
бити мања за све грађане општине 
Пљевља“,  нагласио је Ровчанин.

Динамика реализације Пројекта 
је убразана и у току је формирање 
Комисије саставњене од 
представника ЕПЦГ, Општине Пљевља 
и Управа за јавне радове. Планирано 
је да се почетком наредне године 
крене у радове, а реализација је 
предвиђења за неколико мјесеци од 
почетка.

Директор ТЕ „Пљевља“, Добрило 
Гачевић, наводи да ће се дио 
паре одузети са постројења и 
магистралним водом упутити према 
граду.

„Магистрални вод биће дуг  4,5 до 4,7 
километара. Снага која се одузима са 
дубинског постројења је топлотних 
40 МW.

Kључни ефекти пројекта су, поред 
еколошког који је немјерљив за град, 
економски, односно енергетски, јер 
ће се дио примарне енегије уштедјети 
на све оно што се троши у граду, на 
гријање. И компоненте угља које се 
троше за те намјене, биће уштеђене, 
а подићи ће се и укупна ефикасност 
електране као енергетског објекта“, 
истиче Гачевић.

Подсјећамо, убрзо ће почети 
еколошка реконструкција ТЕ 
„Пљевља“, пројекат вриједан 54 
милиона еура, приводи се крају 
дио пројекта фазне рекултивације 
депоније „Маљевац“ у вриједности 20 
милиона еура, док ћe се измјештањем 
Палешког потока коначно добити 
чиста ријека Ћехотина.
Реализацијом ових пројеката грађани 
ће напокон имати већи комфор 
живота у  чистијим, здравијим и 
топлијим Пљевљима.

ОДБОР ДИРЕКТОРА ЕПЦГ ДОНИО ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПРОЈЕКТА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ ПЉЕВАЉА

За чиста и топла Пљевља 
Почетак 2022. године планирани је рок за улазак у реализацију Пројекта која ће трајати неколико мјесеци. Тренутно, 
убрзаном динамиком ради се на формирању Комисије која ће бити састављена од представника, ЕПЦГ, Општине 
Пљевља и Управе за јавне радове

epcg.com

ДРУШТВО
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РАДНИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА НАЈВИШЕГ РУКОВОДСТВА ЕПЦГ И ДИЈЕЛА НВО СЕКТОРА У ПЉЕВЉИМА

Сарадња са еколозима важан 
предуслов за успјешну реализацију 
пројеката

На састанку у Пљевљима, којем 
су присуствовали представници, 
НВО „Green home“, „Eko тим“-а, 
организације „KОД“, као и пљеваљске 
НВО „Брезница“ поновљено је 
опредјељење ЕПЦГ да, у највећој 
мјери, инвестира у развој зелене 
енергије, као и намјера наше 
компаније да, кроз обезбјеђење 
дијела средстава из европских 
фондова и банкарских институција, 
у сарадњи са кредибилним 
партнерима, приступи изградњи 
соларних и вјетроенергетских 
капацитета. 

Оцијењено је да је на том путу од 
изузетног значаја и сарадња са 
невладиним сектором, посебно 

Представљени нови пројекти наше компаније из области обновљивих извора енергије (ОИЕ), чија реализација би 
требало да почне до краја ове или током првог полугођа наредне године. Током сусрета са представницима локалних 
НВО и Агенције за заштиту животне средине изражено задовољство покретањем пројекта „Топлификација Пљеваља – 
за чиста и топла Пљевља“
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организацијама које у фокусу имају 
очување животне средине.
У том смислу, присутним 
представницима цивилног сектора 
представљени су пројекти ЕПЦГ 
уз констатацију да се успјешно 
приводе крају припреме за изградњу 
вјетроелектране „Гвозд“ на крновској 
висоравни и соларне електране 
„Бриска Гора“ изнад Улциња те да 
ће завршетком Идејног пројекта, у 
новембру ове године, бити испуњени 
сви услови за почетак изградње ХЕ 
„Kомарница“.

Скупштина акционара, подсјетимо,
на редовном јунском засједању,
дала је „зелено свјетло“ за
изградњу вјетропарка „Гвозд“, а 

прелиминарно је успостављена 
сарадња са Европском банком 
за обнову и развој (ЕБРД) ради 
обезбјеђења потребних средстава
за реализацију пројекта. 
Актуелни су и потпуно извјесни и 
пројекти, изградње понтонске, тј. 
плутајуће соларне електране на 
Сланском језеру у Никшићу за
чију изградњу су заинтересоване 
данске компаније, затим СЕ „Веље 
Брдо“,  као и пројекти „Солари 3000+“ 
и „Солари 500+“, који подразумије-
вају уградњу соларних панела на 
крововима индивидуалних
стамбених објекта, погонима мале 
привреде те јавним предузећима
и установама, вриједан око 30 
милиона еура.
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ОБЈЕKТИВ

У складу са темељним опредјељењем 
да инвестира у развој зелене 
енергије, ЕПЦГ активно ради и 
на пројекту који подразумијева 
обиљежавање неплодног земљишта 
на којем би се, такође, инсталирали 
фотонапонски системи, саопштено је 
на састанку.

Боравак у Пљевљима извршни 
директор ЕПЦГ, Никола Ровчанин, 
и руководиоци, ФЦ Производња, 
Бојан Ђордан, и  Дирекције 
за развој, Иван Мрваљевић, 
искористили су и за одвојени 
сусрет са извршним директором 
НВО „Брезница“, Милорадом 
Митровићем, те представницима 
Спортско-риболовног клуба „Липљен“ 
и  Агенције за заштиту животне 
средине. 

Рјешавање актуелних еколошких 
питања у циљу стварања услова 
за комфорнији и здравији живот 
становника Пљеваља била је тема тог 
састанка, а саговорници су посебну 
пажњу посветили реализацији 
пројекта наставка коришћења и 
фазне рекултивације депоније пепела 
и шљаке „Маљевац“. 

Поновљена је чврста ријешеност 
ЕПЦГ да настави са озелењавањем 

тог простора, који ће бити оплемењен 
разноврсним растињем и садницама  
и претворен у пријатан кутак за 
одмор и рекреацију.

У том смислу, потврђено је да је ЕПЦГ, 
заједно са Агенцијом за заштиту 
животне средине, веома посвећена 
испуњавању преузетих обавеза и до 
краја мотивисина да се, у сарадњи са 
извођачима, у потпуности испоштују 
све одредбе Уговора.

Иначе, до сада су затворене двије 
трећине депоније,  завршени 
радови на рекултивацији Kасете 
2, санирано клизиште низводно 
од објекта и измјештен Палешки 
поток те изграђена пумпна станица 
процједних вода, трафостаница и 
остала електро инфраструктура за 
потребе тог постројења, тако да је 
преостала рекултивација Kасете 1, 
која се не користи и Kасете 3, након 
што истекне њен експлоатациони 
вијек. 

С обзиром на то да се, под утицајем 
високих температура и недостатка 
падавина, овог љета, један број 
посађених садница на депонији 
осушио, представници ЕПЦГ су 
истакли да ће на јесен, када је 
и најпогоднији период за садњу, 

осушене саднице бити замијењене 
новим што је дефинисано и Уговором 
о реализацији пројекта.

Подсјетимо, посао, вриједан око 20 
милиона еура, обухвата техничку и 
биолошку рекултивацију земљишта, 
а озелењавање те површине почело 
је, средином августа прошле године, 
сјетвом траве и садњом осам хиљада 
садница црног бора, јавора и руја 
од укупно око 45 хиљада колико је 
предвиђено пројектом.

Kонстатовано је, такође, да ће се 
измјештањем Палешком потока  
на квалитетан начин ријешити и 
проблем загађења ријека, Везишњице 
и Ћехотине, а тиме створити и 
предуслови за бољу валоризацију тог 
подручја кроз развој туристистичке 
привреде и спортског риболова.

Интересујући се о тренутном статусу 
пројекта еколошке реконструкције 
постојећег термоенергетског блока, 
која би требало да почне ускоро, 
локални еколошки активисти 
изразили су посебно задовољство 
одлуком Одбора директора ЕПЦГ 
о уласку у реализацију пројекта 
„Топлификација Пљеваља – за чиста 
и топла Пљевља“, послије више од 
четири деценије чекања. 
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У склопу посјете компанији Холдинг 
Словенске Електране д.о.о. (ХСЕ), 
представници ЕПЦГ – извршни 
директор Никола Ровчанин, извршни 
руководилац ФЦ Производња Бојан 
Ђордан, извршни руководилац 
Дирекције за правне послове Мићун 
Милатовић, руководилац Сектора 
експлоатације ТЕ „Пљевља“ Зоран 
Шљукић, главни инжењер Хемијско-
технолошког погона ТЕ „Пљевља“ 
Даница Цмиљанић и руководилац 
Сектора за одржавање ХЕ „Пива“ 
Данило Рутешић – обишли су, 20. 
августа, термоелектрану „Шоштањ“, 
гдје су их дочекали извршни директор 
тог постојења Митја Ташлер и 
технички директор Бранко Дебељак.

ТЕ „Шоштањ“ је изграђена средином 
прошлог вијека и некад је имала шест 
блокова. Данас су у функцији два, при 
чему се, до краја ове године, очекује 
искључење блока V, чија снага износи 
350 МW. Он ће бити конзервиран и 
спреман за поновни улазак у погон, 
уколико се за тим јави потреба.

Преостали блок (VI) има снагу од 600 
МW, пуштен је у рад 2014/15. године, 
а цијена његове изградње увелико 
је премашила милијарду еура. ТЕ 
„Шоштањ“, у тренутној формацији, 
покрива више од трећине електричне 
енергије која се произведе у 
Словенији.

Према плану ХСЕ, ТЕ „Шоштањ“ би 
требало да ради до 2049. године, с 
тим што Влада Републике Словеније 
тражи да се постројење искључи из 
погона најкасније до 2033, тако да се 
с тим у вези воде преговори, а из ове 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕПЦГ ПОСЈЕТИЛИ ТЕ „ШОШТАЊ“ У СЛОВЕНИЈИ

Важно искуство уочи еколошке 
реконструкције пљеваљског
термо блока
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компаније се надају да ће рок успјети 
да помјере барем до 2040. године.
Kада је ријеч о алтернативама, у 
случају гашења ТЕ, у Словенији 
разматрају изградњу новог 
нуклеарног блока у Kршком, а 
озбиљно се анализирају и ефекти 
евентуалног увођења погона на 
гас. Оно што олакшава позицију и 
Словеније и ХСЕ, у контексту трагања 
за алтернативним рјешењима, јесте 
чињеница да ова држава, преко 
Аустрије, већ има приступ гасоводима 
из Русије и Алжира. У склопу саме ТЕ 
„Шоштањ“ већ постоје два агрегата на 
гас, снаге од по 42 МW.

Руководство ТЕ „Шоштањ“ процјењује 
да осавремењивање објеката, у виду 
реконструкције која би резултирала 
смањењем емисија штетних материја 
у ваздух, пружа могућност да објекти 
који користе угаљ наставе са радом. 
Поменуто мјерење емисија штетних 
материја, након реконструкција 

сличног типа, показују да не постоји 
бојазан од негативног утицаја на 
животну средину. Одузимањем 
топлотне енергије из ове ТЕ ријешено 
је гријање Шоштања и Велења.

Инсталисана снага система за 
гријање ових градова са околином 
износи око 140 МW. С тим у вези, од 
ТЕ до градских језгара је направљен 
надземни магистрални вод који 
прати локални рјечни ток као 
најједноставнију и најприроднију 
трасу.

Размјена идеја, информација и 
искустава са колегама из Словеније 
биће од велике користи и за 
будуће пројекте ЕПЦГ, нарочито у 
контексту еколошке реконструкције 
ТЕ „Пљевља“, односно одлука које 
се тичу даље будућности овог, за 
електро-енергетску стабилност и 
црногорску економију, круцијалног 
постројења.  
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ДИНАМИКА РАДОВА У ХЕ ПИВА 

У оквиру капиталног ремонта 
агрегата А3 су у току завршни 
радови у фабрици на ремонту/
изради дјелова агрегата који су били 
предвиђени уговором; у августу је 
извршено испитивање и пуштање у 
рад реконструисане трафостанице 
ТС 35/10 кV, као и њено повезивање 
у систем управљања и надзора; 
завршени су сви већи уговорени 
радови на кружној саобраћајници 
у Плужинама, док је у периоду од 
20.09. до 17.10., завршен редовни 
годишњи ремонт агрегата А1 и А2
 
Татјана Кнежевић Перишић

Завршен 
годишњи 
ремонт А1 
и А2

Према ријечима Мија Губића, шефа 
Службе за електро радове, у оквиру 
капиталног ремонта агрегата А3 
тренутно су у току завршни радови у 
фабрици на ремонту/изради дјелова 
агрегата који су били предвиђени 
уговором.

Тим поводом представници 
техничких лица из ХЕ“Пива“ су крајем 
августа посјетили фирме Litostroj 
power из Љубљане и Електроремонт 
из Суботице, како би се погледао 
квалитет и статус уговором 
дефинисаних радова. Такође, 
разговарано је даљој динамици 
послова, а све у циљу завршетка 
радова на капиталном ремонту 
агрегата А3 у складу са роковима 
дефинисаним уговором, каже Мијо 
Губић за наш лист.
 
-Транспорт дјелова и почетак радова 
на генератору, који су били предмет 
радова фирме Електроремонт, 
планира се крајем семптембра, кад 
ће се најприје кренути са радовима 
на ротору генератора (монтажа 

кочионих облога, полова ротора, 
потпора итд) а затим и са осталим 
монтажним радовима на генератору. 
Такође, транспорт дјелова турбине, 
који су били предмет радова фирме 
Литострој Поwер, планира се у првој 
половини октобра, након чега ће се 
наставити са монтажним радовима 
на турбини, додаје он.
 
Губић истиче да је, у оквиру пројекта 
реконтрукције и модернизације ХЕ 
„Пива“, у току августа извршено 
испитивање и пуштање у рад 
реконструисане трафостанице ТС 
35/10 кV, као и њено повезивање у 
систем управљања и надзора у ХЕ 
„Пива“.
У оквиру овог пројекта, крајем 
семптембра, настављени радови 
на новом систему управљања 
на агрегату А3, према динамици 

усаглашеној са радовима на 
капиталном ремонту агрегата А3.
 
На питање шта је са радовима на 
заштитној конструкцији испред 
улаза у електрану, Губић каже да су 
тренутно заустављени, из разлога 
омогућавања несметаног транспорта 
дјелова агрегата А3. 

-Након транспорта свих дјелова 
агрегата А3 у електрану, радови 
на заштитној конструкцији ће се 
наставити.
 
У ХЕ Пива је, у временском периоду 
од 20.09.2021. до 17.10.2021, завршен 
редовни годишњи ремонт агрегата А1 
и А2,  у оквиру кога ће се извршити 
редовна испитивања, мјерења, 
радови и контроле који су планирани 
у оквиру ремонта.

АКТУЕЛНО
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НОВЕМБАР 2021.

КРУЖНА САОБРАЋАЈНИЦА У 
ПЛУЖИНАМА, ФАЗА I

Завршени су сви већи уговорени 
радови на кружној саобраћајници у 
Плужинама, фаза I.

У завршној је фази уређење простора 
око саобраћајнице, што је, такође, 
саставни дио Уговора, закљученог 
између ЕПЦГ А.Д. из Никшића 
и предузећа „Erlang“ д.о.о. из 
Подгорице. 

Извођење радова на поменутој 
саобраћајници је трајало више од 
три године. Главни разлози су били 
неријешени правно експропријациони 
односи. Наиме, Извођач је уведен у 
посао након закључивања Уговора, 
2018. године, у складу са Дозволом 
за грађење, добијеном 2017. године.

У току извођења радова се 
појавио проблем да није извршена 
експропријација дијела пројектоване 
трасе, па су радови обустављени. 
Експропријација је завршена крајем 
2019. године, тако да су створени 
услови за наставак извођења радова 
тек 2020. године. 

Изградњом овог инфраструктурног 
објекта добијена је нова 
саобраћајница, у дужини од преко 3 
км, са свим структурним елементима: 
коловоз са двије саобраћајне 
траке, тротоари, паркинг простори, 
потпорни зидови, прилазне рампе, 
хидротехничке инсталације, лед 
расвјета.

Реализацијом овог пројекта, 
вриједног 1,5 милиона еура, повезано 
је уже градско језгро са насељем 
Росуље.

Саобраћајница пролази поред 
амбијенталног ресторана „Сочица“, 
Саборног храма посвећеног Светом 

Патријарху Макарију Соколовићу, 
који је у изградњи, атрактивних 
локација за изградњу нових објеката, 
новоизграђених бунгалова и објеката 
на обали Пивског језера.

Послије завршеног техничког 
пријема, кружна саобраћајница ће 

бити предата Општини Плужине, као 
властити инфраструктурни објекат.

Напомињем да је кружна 
саобраћајница дио нереализованих 
обавеза ЕПЦГ према Општини 
Плужине, насталих по основу 
изградње ХЕ „Пива“.

АКТУЕЛНО

АНЂЕЛКО РАДОВИЋ, НОВИ ПРЕДЈЕДНИК СИНДИКАЛНЕ 

ПОДРУЖНИЦЕ ХЕ „ПИВА“

ПРИОРИТЕТ РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНИХ

Нови предсједник синдиката у електрани је Анђелко Радовић, машиниста 

агрефата, са 25 година радног стажа у нашој Компанији. У изјави за наш 

лист он каже да ће се залагати, са колегама из других подружница, за што 

бољи статус и права запослених, нарочито запослених ХЕ „Пива“.

-Морам истаћи да су услови рада у ХЕ „Пива“ много тежи у односу на 

остале дјелове Друштва. Ту мислим на рад у кањону и опасности које 

он носи, као и штетности по здравље запослених, што је неопходно 

вредновати у складу са Колективним уговором и Актом о процјени 

ризика. У израду новог Правилника систематизације радних мјеста по 

подружницама, неопходно је укључити њихове синдикалне представнике, 

како би се што боље заштитила права запослених. 

-Запослени у ХЕ „Пива“ нијесу задовољни са постојећим Правилником за 

рјешавање стамбених питања. Послодавац је последње четири године 

смањио издвајање и уплаћивао 4,5% за стамбени фонд умјесто 6% које 

сада издваја. Тражићемо да се то умањење надокнади тако што би се 

издвајањем увећало 6+1,5 или више процената.

Једна трећина запослених у ХЕ „Пива“ има преко 20 година радног стажа 

и нема ријешено стамбено питање. Да би запослени у ХЕ „Пива“ ријешио 

стамбено питање са средњом стручном спремом, мора имати преко 30 

година радног стажа, а са високом стручном спремом преко 20 година 

радног стажа. На основу тога, у ХЕ „Пива“ стамбено питање годишње 

ријеше највише два, а неких година ни један запослени. 

Трудићу се да наставим рад пивског синдикализма и заступам права 

запослених ХЕ „Пива“, јер се у овом нашем погону са најмањим бројем 

радника и најтежим условима увијек остварује највећи профит. А основи 

синдикални принцип је праведно вредновање људског рада, закључује 

Радовић.
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РЕМОНТ ХЕ „ПЕРУЋИЦА“

Редовни годишњи ремонт успјешно и на вријеме изведен, углавном, у 
сопственој режији и уз малу помоћ референтних компанија из земље и 
региона. Капитална реконструкција агрегата приводи се крају, јединица 
у погону седмицу прије плана, двојка касни двадесетак дана. Овог љета 
замијењена још два блок трансформатора по уговору са загребачким 
„Кончаром ДСТ“. Рјешавање имовинско-правних односа предуслов за почетак 
реконструкције и пет малих хидроелектрана у саставу „Перућице“

Митар Вучковић

Драгуљ црногорског 
електроенергетског 
система и спреман и 
поуздан 

Редовни годишњи ремонт у нашој 
најстаријој великој електрани 
одавно је постао рутина, а квалитет 
изведених радова на замјени 
амортизованих дјелова те провјери и 
испитивању опреме и постројења, као 
и радова на бројним грађевинским 
објектима у систему „Перућица“, 
најбољи су гарант успјешног 
рада и изузетног доприноса 
електроенергетском систему који 
се од „Перућице“ увијек и с справом 
очекује. Тако ће бити и ове, 2021. 
године, која ће остати упамћена 
и по успјешној замјени још два 
блок трансформатора и завршетку 
капиталне реконструкције генератора 
који екипе суботичког „АТБ Севера“ 
и „Кончара“ из Загреба, истина уз 
одређени заостатак  када је у питању 
уговорени рок за ревитализацију 
друге машине, одговорно и стручно 
приводе крају. 
Директор електроенергетског 
објекта на Глави Зете Радован 
Ђукановић очекује да ће, у  односу 
на план, реконструкција агрегата 
А2, највјероватније, потрајати до 
20. октобра, али да то неће битније 
утицати на производњу електране, 
уколико до тада не буде обимнијих 
падавина. 

„Дошли смо у ситуацију да ће 
највјероватније капитални ремонт 
генератора А2 каснити из разлога 
што подизвођач из „Kончара“ није 
благовремено завршио ремонт 
полова у својој фабрици. Дошло је 
до кашњења, лично мислим  нe из 
неких објективних него субјективних 
разлога. Људи су пошли на 
колективне одморе, то им не можемо 
опростити, видјећемо како ће се 
све то завршити. Није да радимо 
тај посао прве године, него трећу 
годину заредом и  на основу тога 
мислим да су се могли благовремено 
припремити и организовати 
да одраде посао на вријеме“, 

истиче видно разочаран директор 
Ђукановић.

И Слободан Гутеша из компаније 
„АТБ Север“ Суботица очекује да 
ревитализација агрегата А2 буде 
пролонгирана најмање двадесетак 
дана, углавном због кашњења 
преизоловања и допреме полова 
из „Кончара“. Истиче, међутим да 
је ревиталиазација прве двије, 
најстарије машине протекла у складу 
са очекивањима, без обзира на то 
што су се донекле конструкционо 
разликовале у односу на остале 
три које су исте снаге, а новије 
производње. 

„Првих осам полова из Загреба 
стигло је тек у другој половини 
септембра, а друга половина крајем  
мјесеца, што ће завршетак радова 
другог агрегата пролонгирати за 
наведени период“, најавио је Гутеша. 

Наглашава да је, осим овог 
посљедњег кашњења све 
остало било како треба и да је 
генерално задовољан сарадњом 
са инвеститором и квалитетом 
изведених радова, тако да он и 
његове колеге из „Перућице“ и Црне 
Горе одлазе са позитивним утисцима.

АКТУЕЛНО

РАДОВАН ЂУКАНОВИЋ,
Директор електроенергетског 

објекта на Глави Зете

СЛОБОДАН ГУТЕША,
„АТБ Север“ Суботица
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За разлику од капиталног, редовни 
годишњи ремонт, и ове године 
вриједан око 800 хиљада еура, 
протекао је у складу са планираном 
динамиком и очекивањима, па је 
након пуњења доводног система 
и уобичајене провјере агрегата, 
„Перућица“ поново синхронизована 
на мрежу 10. септембра.

„Што се тиче тих уобичајених 
ремонтних радова, углавном cу 
изведени сопственим снагама, на 
опште задовољство као и сваке 
године и уз велико залагање 
нашег особља. Све је протекло по 
плану и на задовољавајући начин. 
Наравно да сваке године ангажујемо 
и специјализоване екипе из 
иностранства, односно из региона, 
за неке специјалне послове и 
испитивања која су законска обавеза, 
а које немамо право ми да одрадимо.

То се односи на испитивања 
трансформаторских уља, 
система сопствене потрошње, 
противпожарних система, електро 
и громобранских инсталација, 
испитивање судова под притиском, 
наношење антикорозивнe заштитe 
доводних цјевовода, техничког 
осматрања објеката  и доста тога 
још“, подсјећа Ђукановић.

Указује и на неке од већих послова 
који су успјешно завршени, а 
односе се на испоруку и монтажу 
електричних заштита ДВ НК I, прву 
фазу реконструкције расхладног 
система, санацију табластих 
затварача на затварачници на 
Улазној грађевини, као и лептирастих 
затварача на „Повији“, замјену 
оштећених бетонских облога на 
доводним каналима и других.

Јанко Гардашевић, специјалиста 
инжењер за електро послове у 
Служби за одржавање електро 
опреме, износи своје утиске са 

редовног годишњег ремонта. Каже 
да је било доста посла, али да је 
захваљујући залагању запослених 
и међусобном разумијевању и 
подршци између свих служби све 
успјешно завршено те да их у томе 
нијесу омеле ни  екстремно високе 
температуре које су карактеристичне 
за љетње мјесеце на Глави Зете.

„Што се тиче ремонтних радова 
очекивао сам велики обим послова 
па сам им, од самог почетка, 
адекватно приступио.

Конкретно, био сам ангажован на 
ремонту опреме у високонапонском 
разводном постројењу, а како нас је 
драги колега и мој цимер Милорад 
Раичевић, од ког сам научио пуно 

АКТУЕЛНО

ЈАНКО ГАРДАШЕВИЋ,
инжењер за електро послове у 

Служби за одржавање електро опреме

не само стручних, већ и животних 
лекција заувијек напустио, преузео 
сам и његове обавезе везано за 
сопствену потрошњу електране, 
којима је до тада успјешно руководио. 
Извршили смо замјену блок 
трансформатора Т3 и Т4.

Ту је било тешкоћа код сигнализације 
као и управљања помоћном опремом 
трансформатора, а заједничким 
напорима са колегама из електро 
тима и то смо ријешили“, присјећа се 
Гардашевић који је у ХЕ „Перућица“ 
дошао 2013. године у оквиру 
прве генерације високошколаца, 
полазника стручног оспособљавања. 

Осим радова на трафоима 
Гардашевић наводи да је његова 
Служба успјешно ремонтовала и шест 
далеководних поља, три за Подгорицу 
и три за Никшић, и извела ремонт 
седам генераторских поља.

Дио ремонта у генераторским 
пољима одрадио је и сарајевски 
Енергосервис који са ХЕ „Перућица“ 
остварује дугогодишњу сарадњу. 
Запослени у Служби за одржавање 
електро опреме изводили су и радове 
у расхладном каналу у оквиру прве 
фазе реконструкције расхладног 
система.
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„Радови су углавном протекли у 
складу са планираном динамиком 
уз неке непланиране проблеме које 
смо рјешавали у ходу, а осим тога 
проблем је био и са радном снагом, 
јер је доста колега елетричара било 
је на боловању, неко због короне, 
неко из других здравствених разлога. 
Због свега наведеног динамика 
радова је била отежана, међутим 
напором свих запослених у Служби, 
који ХЕ „Перућица“ сматрају својом 
другом кућом и тако се према њој и 
односе, успјели смо да превазиђемо 
све проблеме и успјешно завршимо 
планиране ремонтне радове“, истиче 
са нескривеним задовољством 
Гардашевић.

И његов искуснији колега из Службе 
за машинско одржавање Сава 
Мијушковић задовољан је обављеним 
послом у оквиру овогодишњег 
ремонта. 
„Ремонт је текао својим током, није 
било неких непланираних послова, 
углавном се све радило по утврђеној 
динамици. Изводили смо послове 
из описа редовног одржавања 
хидромашинске опреме генератора, 
преглед и санацију дјелова опреме 
у случају потребе и сл. Суочили смо 
се са одређеним малим прслинама 
на дијелу хидромашинске опреме 
које смо санирали по технологији 
која је прописана и устаљена“, каже 
Мијушковић.

Мијушковић у ЕПЦГ ради од 2000. 
године, а у „Перућицу“ је прешао 2005. 
Каже да је у протеклих петнаестак 
година доста тога побољшано, што 
је допринијело оптималној погонској 
спремности Електране.

„Доста се улагало посљедњих година, 
опрема је знатно ревитализована и 
унапријеђена. Морам рећи да је много 
боља ситуација у дијелу машинске 
опреме, посебно када су у питању 
њени осјетљивији дјелови, тако да 
могу са задовољством констатовати 
да је ХЕ „Перућица“ иако старија, 
погонски знатно поузданија и 
спремнија у односу на претходни 
период“, каже Сава.
Директор ХЕ „Перућица“ Радован 
Ђукановић са оптимизмом гледа  
на будућност Електране. Очекује 
да ће се завршетком капиталне 

реконструкције агрегата и 
уградњом нових, савременијих 
блок трансформатора уз завршетак 
пројекта модернизације добити 
поуздан и погонски максимално 
спреман објекат и у наредних 
двадесетак година. 

Уз то, за очекивати је да ће се, у 
наредне неколике године, створити 
услови и за уградњу осмог агрегата 
који би повећао инсталисану снагу 
„Перућице“ за додатних 58,5 МW. 
Користио би се и као резерва, а 
наравно и за додатну производњу, 
посебно у вријеме појачаних дотока.

Ђукановић не заборавља још 
један важан дио посла који чека 
на реализацију, а односи се на дио 
опреме уграђене још прије шездесет 
година. 

САВА МИЈУШКОВИЋ,
Служба за машинско одржавање
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„То су растављачи у разводном 
постројењу 110 кV. Ту смо кренули 
у акцију прије двије, три године 
расписивањем тендера за набавку 
опреме и одабир најповољнијег 
извођача радова.
Дошло је, међутим, до неких жалби, 
велика су интересовања из разних 
фирми тако да нијесмо то још успјели, 
али надам се чврсто да ћемо током 
2022. године и то завршити.
Тиме би заокружили и тај дио који 

Пројекат реконструкције мХЕ

За реконструкцију пет малих 
хидроелектрана у саставу „Перућице“, 
подсјетимо, одобрен је буџет у 
износу од око 2,7 милиона еура 
и имамо урађене и ревидоване 
Идејне пројекте. Но, Радован 
Ђукановић истиче да неријешени 
имовинско-правни односи, за сада, 
онемогућавају расписивање тендера 
за набавку и монтажу електро-
машинске опреме и извођење 
грађевинских радова. 

„Покренути су поступци рјешавања 
имовинско-правних односа и надам 
се да ћемо их ускори ријешити како 
би се створили услови за израду 
техничке документације и почетак 
реконструкције. Не иде све баш лако, 
то је са државом и министарством, 
али када то буде завршено све 
остало је припремљено и брзо ће 
почети реализација пројекта“, очекује 
директор ХЕ „Перућица“.

ПОДРШКА

Извршни директор Никола Ровчанин у друштву, извршног руководиоца 
ФЦ „Производња“ Бојана Ђордана, главног финансијског директора Мира 
Врачара и извршног руководиоца Дирекције за правне послове Мићуна 
Милатовића посјетио је, средином септембра,  ХЕ „Перућица“. 
Током разговора са директором ХЕ Радованом Ђукановићем и његовим 
првим сарадницима, поред осталог, размијењена су и усаглашена 
мишљења у вези са новом организационом шемом компаније и даљим 
радовима на изради акта о систематизацији радних мјеста. Разговарало 
се и о изради нових планова буџета, који би, према заједничкој оцјени, 
требало да буду усаглашени са стварним могућностима, како би се 
избјегло резервисање средстава и константно преношење из једне у другу 
буџетску годину, уколико не постоје изгледне прилике за реализацију. 
Представници извршног менаџмента ЕПЦГ изразили су задовољство 
стањем у коме се налази наша најстарија велика електрана. Обећали 
су да ће убудуће настојати да долазе чешће, нарочито након успјешног 
завршетка започетих и у сусрет новим инвестицијама.
Извршни директор ЕПЦГ Никола Ровчанин састанак је искористио да  
руководиоце ХЕ „Перућица“ упозна са развојном визијом компаније, у 
погледу нових инвестиција (ВЕ „Гвозд“, СЕ „Бриска Гора“, плутајући солар 
на Сланском језеру, пројекат „Солари 3000+ и 500+“), с посебним освртом 
на значај улагања у хидроенергију (ХЕ „Kомарница“, ХЕ „Kрушево“). С тим у 
вези, подвукао је и спремност извршног менаџмента Компаније да подржи 
даље инвестирање у ревитализацију постојеће опреме ХЕ “Перућица” и 
повећање инсталисане снаге уградњом осмог агрегата.

нам је можда и најмање поуздан“, 
наводи Ђукановић. 
Поузданости и сигурности система 
допринијеће и завршетак пројекта 
модернизације, који се очекује у 
наредних пар година.

То се посебно односи на реконстр-
укцију преостала три агрегата, прва 
четири завршена су 2008. године.
Ту је и посао у разводном постројењу, 
као и затварачницама доводних 

система којe су у прилично лошем 
стању, што и не чуди с обзиром на то 
да се ради о опреми уграђеној прије 
шездесет година.

„Сви ови радови ће засигурно 
значајно повећати погонску 
спремност електране и продужили 
радни вијек црногорског привредног 
драгуља који је закорачио у седму 
деценију“, закључио је на крају 
разговора директор Ђукановић.
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О РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАНАЛА У НИКШИЋКОМ ПОЉУ

Радови на рехабилитацији канала, вриједни су 7,76 милиона еура, без ПДВ-а, а обухватају рехабилитацију и надвишење 
канала Опачица са протока 51m3/s на 81,2 m3/s, каже Слободан Бановић, менаџер пројекта, прецизирајући да ће они 
довести до знатног смањења губитка воде из доводног система и побољшању експлоатационе карактеристике ХЕ 
“Перућица”, када ће електрана моћи да ради пуном снагом и кад нема природних дотока Зете, што до сад није био 
случај.

Татјана Кнежевић Перишић  

За пуну снагу рада ХЕ “Перућица”

АКТУЕЛНО

Разговор са Слободаном 
Бановићем, менаџером пројеката у 
Дирекцији за развој и инжењеринг, 
почињемо кратким подсјећањем 
да је Електропривреда Црне Горе 
у претходном периоду отпочела 
нови инвестициони циклус, који је, 
поред бројних развојних пројеката 
у области обновљивих извора 
енергије, обухватио и реконструкцију 
и модернизацију постојећих 
хидроелектрана.

- Подсјетићу ваше читаоце да је у 
ХЕ „Перућица“ у току реализација 
друге фазе пројекта реконструкције и 
модернизације, која обухвата  замјену 
хидромашинске и електромашинске 
опреме агрегата 5, 6 и 7, 
реконструкцију свих затварачница 
у систему, изградњу система 
хидролочких мјерних станица, нови 
SCADA систем и др.

Такође, у оквиру истог пројекта се 
реализују и радови на рехабилитацији 
дијела доводног система – канала 
Опачица и Моштаница.

Да напоменем да је прије 10ак година 
завршена прва фаза реконструкције 
која је обухватила  реконструкцију 
првих 5 агрегата, канала Зета 2, 
Зета 1 и компензационог базена, 
а у овој години се наставља са 
реконструкцијом преосталог дијела 
система. Пројекат је финансиран 
од стране КFW – Њемачке развојне 
банке у укупној вриједности од 33 
милиона €.

Сл. Типски попречни пресјек канала Опачица

Сл. Типски попречни пресјек канала Моштаница

КАНАЛИ У НИКШИЋКОМ ПОЉУ, О КАКВОМ ЈЕ ПРОЈЕКТУ РИЈЕЧ?

Радови на рехабилитацији канала, вриједни 7,76 милиона еура, без ПДВ-а, 
обухватили су рехабилитацију и надвишење канала Опачица са протока 51m3/s 
на 81,2 m3/s

Због веома лошег стања изводе се радови на рушењу и поновну изградњу 
канала Моштаница.

Радови обухватају израду санацију насипа канала од глиновитих материјала, 
поправку или замјену бетонске облоге, затим замјену филтерског материјала 
испод бетонске облоге, ињектирање и заптивање пукотина бетонске облоге те 
поправку оштећених дјелова дренажног система, 
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Ове године је реконструисана 

дионица канала Моштаница од око 

1250m, од укупно 2550m; Канал 

Опачица је дужине 4200m, ове године 

ће бити реконструисано 1500m 

канала.

У насипе је уграђено око 40000m3 

глине те око 5000m3 бетона (дневна 

динамика уградње бетона је 200- 

250m3)!

АКТУЕЛНО

У ЧЕМУ ЈЕ НАЈВЕЋИ ЗНАЧАЈ 
ПРОЈЕКТА?

Значај пројекта се огледа у 
знатном смањењу губитке воде из 
доводног система и побољшању 
експлоатационе карактеристике 
ХЕ “Перућица”, што значи да ће 
се са истим водним ресурсима 
производити већа количина 
електричне енергије, што се свакако 
мора пзитивно одразити и на 
стандард грађана. Након завршетка 
пројекта електрана ће моћи да ради 
пуном снагом и кад нема природних 
дотока Зете, што до сад није био 
случај.

Такође, завршетком радова, стварају 
се сви потребни услови за уградњу 
осмог агрегата у ХЕ “Перућица” те 
сигуран рад система и у наредном 
периоду.

ДИНАМИКА РАДОВА 

Пројекат је прилично захтјеван 
првенствено због ограниченог рока 
за извођење бетонских радова, лазе 
Бановић.

- Наиме, бетонске радове је једино 

могуће изводити у току августа 
мјесеца кад је електрана у ремонту, тј 
кад се вода испусти из канала.

Тада и високе температуре не 
погодују технологији уградње бетона, 
па су радови организовани у 3 смјене, 
како би се током дана изводили 
тесарски и армирачки радови, а у 
току ноћи бетонски радови.

Канал Моштаница је дугачак 2550m, 
ове године је реконструисана 
дионица од око 1250m.

Канал Опачица је дужине 4200m, а 
ове године ће бити реконструисано 
1500m канала.

У овој години је уграђено у насипе око 
40000m3 глине, око 5000м3 бетона 
(дневна динамика уградње бетона је 
200- 250м3)

За сад се радови одвијају према 
планираној динамици, чак нешто и 
испред плана. 

Ситуација са короном није омела 
несметан ток извођења, мада се 
строго примјењују све мјере који су 
адекватне за ове услове рада. 

Овлашћене организације које 
се старају за заштиту на раду и 
на страни извођача и на страни 
ЕПЦГ озбиљно и професионално 
раде посао, па се није дозволило 
да пандемија омете организацију 
радова.

Иначе, планирано је да период 
јул-септембар буде резервисан за 
реконструкцију и модернизацију 
доводног система, не само ове него 
и у наредне двије године, закључује 
Бановић.
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Пројекат “100 највећих”: ЕПЦГ прва у 
категорији великих предузећа
И ове године Електропривреда Црне Горе је на првом мјесту по оствареним приходима у категорији великих предузећа. 
Признање које је уручио директор Управе приходa Александар Дамјановић примио је извршни директор Никола 
Ровчанин, у оквиру пријема организованог у хотелу „Хилтон“ у Подгорици.
Да подсјетимо, пројекат „100 највећих“ се у Црној Гори реализује од 2018. године, у оквиру ког се представљају 
најуспјешније компаније у Црној Гори. Циљ пројекта је да допринесе развоју и јачању позитивне пословне климе кроз 
промоцију позитивне пословне праксе највећих и најпрофитабилнијих компанија, као и највећих послодаваца.
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CdM

ЕПЦГ на ажурираној Бијелој листи 
Управе прихода Црне Горе
Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ) 
на списку је пореских обвезника 
код којих је уочен највећи степен 
фискалне дисциплине, саопштено 
је из Управе прихода Црне Горе 
која је недавно објавила ажурирану 
Бијелу листу. Поред ЕПЦГ, на листи 
су компанија Воли, Мерkатор, 
Црногорски електродистрибутивни 
систем (ЦЕДИС) Хард дисконт 
Лаковић.

Обвезници с Бијеле листе препознати 
су као компаније које уредно измирују 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

обавезе према својим повјериоцима, 
укључујући и државу те самим 
тим представљају и афирмативне 
потенцијалне пословне партнере на 
тржишту.

“На листи су се нашла имена 
пореских обвезника с којима Управа 
континуирано остварује успјешну 
сарадњу у погледу поштовања 
пореских прописа и измиривања 
пореских обавеза”, навели из Управе.
“Kритеријуми на основу којих је 
извршена селекција обвезника за 

Бијелу листу обухватали су уредност 
обрачунавања пореза и подношења 
пореских пријава, редовност 
измиривања пореских обавеза, 
као и да степен регуларности 
пословања уочен у поступцима 
инспекцијског надзора. У настојању 
да се овом праксом афирмише што 
више уредних пореских обвезника, 
листом је обухваћен не само сегмент 
великих компанија, већ и мала и 
средња предузећа са високом стопом 
пореске дисциплине”, саопштено је из 
Управе прихода Црне Горе.

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ ДОНИЈЕЛА 
ПЛАН ДАВАЊА КОНЦЕСИЈА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА У ЦРНОЈ ГОРИ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

Ова мХЕ не нарушава нити угрожава 
животну средину ни локално 
становништво

Медијски портал Владе Црне Горе

Одобрена 
изградња мХЕ 
Отиловићи

Влада Црне Горе донијела је, на 40. 
сједници, План давања концесија 
за коришћење вода за изградњу 
хидроелектрана у Црној Гори за 
2021. годину, којим је предвиђена 
додјела само једне концесије за 
изградњу мХЕ валоризацијом водног 
потенцијала акумулације „Отиловићи“, 
у Пљевљима, уз постојећу 
брану, која би подразумијевала 
коришћење вишка воде која отиче из 
акумулације. 

Осим овог пројекта, Влада за 2021. 
годину не предвиђа додјелу концесија 
за потребе градње других мХЕ, у 
складу са опредјељењем да не треба 
подстицати изградњу нових мХЕ. 

Искључиви разлози којима се Влада 
руководила приликом доношења 
одлуке да се започну активности 
на додјели планиране концесије 
заснивају се на чињеници да ова мХЕ 
не нарушава нити угрожава животну 
средину ни локално становништво, 
будући да ће искористити водни 

потенцијал, као и велики дио 
постојећег система бране и других 
пратећих објеката, акумулације 
„Отиловићи“. 

Kонцесија ће бити директно 
додијељена ЕПЦГ, у складу са 
одредбом Закона о концесијама 
којом је прописано да није неопходно 
спроводити поступак јавног 
надметања у случају реализације 
концесије од стране привредног  
друштва у коме држава има већинско 
власништво. 
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АKТУЕЛНО

ПРЕМИЈЕР KРИВОКАПИЋ СА САРАДНИЦИМА ПОСЈЕТИО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДУ ЦРНЕ ГОРЕ

Влада Црне Горе спремна је да подржи све пројекте у области енергетике, poručio премијер Здравко Kривокапић током 
разговора са представницима највишег руководства наше компаније

epcg.com

Новца ће увијек бити за праве пројекте

Предсједник Владе Црне Горе 
Здравко Kривокапић, заједно 
са министром пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Александром Стијовићем, 
боравио је, 24. августa oве године, 
у Електропривреди Црне Горе 
у Никшићу, гдје је разговарао 
са представницима управе, 
предсједником Одбора директора 
Милутином Ђукановићем, извршним 
директором Николом Ровчанином, 
чланом Одбора директора Мирјаном 
Чизмовић, извршним руководиоцем 
ФЦ Производња Бојаном Ђорданом 
и главним финансијским директором 
Миром Врачаром. Састанку је 
присуствовао и предсједник Општине 
Никшић, Марко Kовачевић.  

Премијер Kривокапић истакао је 
значај који ЕПЦГ има за свеукупни 
развој Црне Горе, те да је Влада 
спремна да подржи све пројекте у 
области енергетике, јер је електрична 
енергија производ који је тражен и 
има своју будућност. 

„Бити енергетски богат, значи бити 
економски моћан. Важно је све 
пројекте у потпуности припремити по 
стандардима које диктира ЕУ, да се не 
би дешавало да постоји обезбијеђена 
кредитна линија, а нема спремних 
пројеката.

Новца ће увијек бити за праве 
пројекте у области зелене 
енергетике“, рекао је Kривокапић.

Премијер је указао на постојање 
сасвим довољних претпоставки да 

се реализује инвестирање у области 
енергетике и на сјеверу и на југу Црне 
Горе, гђе би се инсталирањем вјетро 
и соларних електрана постигао и 
економски баланс који тренутно не 
постоји између ове двије регије. 

Премијер је нагласио да не 
треба гајити илузију и ширити 
лажне наде да ће дуго још након 
2030. године бити исплативо 
производити електричну енергију у 
термоелектранама, зато је потребно 
што прије кренути у реализацију 
свих енергетских рјешења која би 
замијенила производњу електричне 
енергије у количини за коју је сада 
задужена термоелектрана „Пљевља“.

„Гасовод јадранско -  јонским путем, 
па и онај који би од Пријепоља ишао 
преко Пљеваља, гасна електрана у 
залеђу Бара, само су нека од рјешења 
у која морамо ући.

Морамо направити вишеваријантни 
енергетски систем и немамо времена 
за губљење“, поручио је Kривокапић. 

Предсједник Борда директора ЕПЦГ 
Милутин Ђукановић, катастрофалним 
је означио стање у којем је ново 
руководство затекло ову компанију.

„Право је чудо како су претходна 
управа и власт успјели да сруше култ 
рада и да не искористе невјероватне 
потенцијале. Без обзира на нанесену 
штету, ми ћемо остварити висока 
очекивања.
Искрено мислим да уз зелену 
трансформацију, можемо да будемо 
локомотива развоја свих осталих 
привредних сегмената у Црној Гори“, 
рекао је Ђукановић.

Ђукановић је истакао високу 
друштвену одговорност коју је 
показала нова управа ЕПЦГ која је 
одмах по ступању на функцију, добит 
фирме из 2020. године ставила на 
располагање у државни буџет, те 
да из друштвено коректног односа, 
такође нису жељели да доводе у 
питање социјалну сигурност грађана 
који имају дуговања по основу 
утрошка електричне енергије. 
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„У првом полугођу ове године 
остварили смо добит од 17,1 милион 
еура, 30 милиона уплатили смо у 
државни буџет, а наше кћерке фирме, 
РУП и ЦЕДИС још око 14, 5 милиона. 
Нијесмо зуборавили ни редовне 
платише којима смо одобрили 12, 
25 одсто попуста на укупни рачун за 
утрошену електричну енергију. Уз то, 
омогућили смо отплату старог дуга 
у, чак, 96 мјесечних рата и бројне 
друге повољности“, подсјетио је 
Предсједник Одбора директора ЕПЦГ. 

Ђукановић је нагласио да је, у 
функцији што ефикаснијег доношења 
и реализовања пројеката у 
електроенергетском сектору, ЕПЦГ  
формирала мултидисциплинарну 
Kомисију, јер се ради о сложеним и 
скупим инвестицијама. 

„Похвалићу се да смо за пројекте  
Солари 3000+ и Солари 500 + већ 
након два мјесеца расписали 
јавни позив за финансирање 
пројеката укупне вриједности од 
око 30 милиона еура. Већ је осам 
финансијских институција изразило 
интересовање за финансирање ових 
пројеката.

Обиљежили смо велики број 
локација које смо планирали за 
изградњу соларних електрана и 
вјектроелектрана, у септембру 
очекујемо почетак радова 
на вјектроелектрани „Гвозд“, 
производног капацитета од преко 50 

мегавата, до краја октобра очекујемо 
да ћемо завршити редиговани 
пројекат за ХЕ „Kомарница“, са 
Републиком Српском се разговарало 
о компнезацији за Билећко језеро и 
ХЕ „Суторина“, истакао је Ђукановић.

Извршни директор Електропривреде 
Црне Горе Никола Ровчанин истакао 
је да је нови менаџмент компаније 
за протекла четири мјесеца успио 
да поправи имиџ компаније не само 
из финансијског угла гледано, већ и 
из перспективе потрошача, те да су 
се зарад новог начина управљања, 
унапријед одрекли отпремнина и 
многих припадајућих им привилегија.

„Показали смо високу друштвену 
одговорност. Финансирајући 
асфалтирање многих локалних 
путева и помажући установе 
здравственог система, враћамо дуг 
према здравству и инфраструктури 
и трудимо се да Црна Гора буде 

здравија и љепша. Бројне су спортске 
организације у Црној Гори чији смо 
спонзори и финансијери“, казао је 
Ровчанин.

Министар Стијовић, говорио је о 
рјешавању проблема око Билећког 
језера, чијих се 44 одсто слива налази 
на територији Црне Горе, а осталим 
дијелом у Републици Српској,  као 
и о порибљавању никшићких 
акумулационих језера које би требало 
ресорно Министарство требало да 
обезбиједи у сарадњи са Општином 
Никшић и Електропривредом Црне 
Горе. 

Главни финансијски директор ЕПЦГ 
Миро Врачар, упознао је премијера 
Kривокапића са износима дуговања 
која буџетски потрошачи имају према 
ЕПЦГ, али и са дугом у износу од 
13, 5 милона еура који је направила 
фирма Монтенегробонус, а претходна 
Влада дуг преузела на себе и анексом 
уговора пролонгирала отплату до 
2026. године.

Врачар, очекује од актуелног 
министра финансија да ће ово и 
слична буџетска дуговања бити 
што прије ријешена у корист ЕПЦГ, 
како би компанија добила потребан 
финансијски инпут који би јој 
омогућио да до краја спроведе 
амбициозне развојне планове новог 
менаџмента.
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Обновљиви извори 
енергије заједнички изазов

Извршни директор Електорпривреде 
Црне Горе Никола Ровчанин примио 
је, средином септембра, амбасадора 
Мађарске у нашој земљи Јожефа 
Неђешиа. Састанку су присуствовали 
и извршни руководилац ФЦ 
„Производња“ Бојан Ђордан, главни 
финансијски директор Миро Врачар, 
извршни руководилац Дирекције за 
развој Иван Мрваљевић и стручни 
сарадник за медије Извршног 
директора Томаш Дамјановић те 
економски савјетник Амбасаде 
Мађарске Милан Радачи и други 
савјетник Петер Хетеи. 

Током разговора поновљена је 
опредијељеност ЕПЦГ да доминантно 
улаже у развој обновљивих извора 
енергије и у том смислиу разматране 
су могућности успостављања 
сарадње ЕПЦГ са релевантним 
мађарским компанијама. 

Оцијењено је да би европско искуство 
Мађарске, током посљедње двије 
деценије чланства у Европској унији, 
укључујући и њене компаније из 
енергетског сектора, могло бити 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

веома драгоцјено за даљи процес 
придруживања Црне Горе европској 
породици народа и од непроцјењиве 
важности за успјешну енергетску 
транзицију у нашој земљи. 

Амбасадор Неђеши похвално 
је говорио о динамици развоја 
међудржавних и економских односа 
Мађарске и Црне Горе, наглашавајући 
да у енергетском сектору постоји 
значајан простор за сарадњу између 
ЕЦПГ и релевантних мађарских 
компанија, тим прије што, како 
је оцијенио, постоје заједнички 
изазови у погледу опредијељености 
за улагања у обновљиве изворе 
енергије. 

Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин госте је упознао са 
актуелним и будућим пројектима 
компаније, подвлачећи отвореност 
за успостављање комуникације и 
тјешње сарадње са одговарајућим 
фирмама из Мађарске.
Исказујући задовољство садржајем 
разговора, амбасадор Неђеши 
закључио је да се нада успостављању 
још чвршћих веза између мађарских 
и црногорских привредних субјеката у 
области енергетике. 
Заједнички пословни пројекти, 
засновани на локалним потребама, 
могли би допринијети повећању 
производње, побољшању 
продуктивности, модернизацији 
постојећих и увођењу нових 
технологија и проширења капацитета 
те, у коначном, повећању обима 
трговинске размјене између двије 
државе, заједнички је закључак 
учесника састанка.
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Челници ЕПЦГ угостили Џикнића

Предсједник Одбора директора и 
извршни директор ЕПЦГ Милутин 
Ђукановић и Никола Ровчанин 
угостили су, средином августа, 
специјалисту екологије Милоша 
Џикнића, овогодишњег представника 
Црне Горе на Свјетском конгресу 
младих за климатске промјене, 
који ће се, од 28. до 30. септембра, 
одржати у Милану.

У разговору је оцијењено да је 
Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ), у 
складу са међународним трендовима, 
стратешком оријентацијом Владе 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

и интерним актима, чврсто 
опредијељена за улагање у 
обновљиве изворе енергије.

Челници ЕПЦГ, Џикнића су упознали 
са планом Компаније  да постојеће 
производне капацитете, које тренутно 
чине: ТЕ „Пљевља“, хидроелектране,  
„Пива“ и „Перућица“, растерети 
изградњом нових капацитета и то 
оних који би потврђивали поменуту 
усмјереност ка зеленој енергији.

Међу актуелним или будућим 
пројектима ЕПЦГ нарочито велики 

значај имају пројекти соларна 
електрана „Бриска гора“ у Улцињу, 
вјетроелектрана „Гвозд“ у Никшићу, 
плутајући солар на језеру Слано, 
„Солари 3000+“ и „Солари 500+“, 
еколошка реконструкција ТЕ, као и 
топлификација Пљеваља.

Џикнић је, након упознавања са 
будућим пројектима ЕПЦГ, казао да му 
је изузетно драго што ће се компанија 
усредсредити на енергетску 
транзицију и зелене послове и 
прилагодити еластичности рјешења 
заснованих на природи.
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За Дан ЕПЦГ узет је 19. август као подсјећање на исти датум 1910. године када је, у част крунисања Николе I Петровића 
Његоша,  на пријестоном Цетињу, пуштена у рад прва електрична централа у Црној Гори и једна од првих у региону

Митар Вучковић

Почиње енергетска револуција

ПОВОДИ

У сусрет интензивним инвестиционим 
улагањима у изградњу нових 
производних капацитета, нарочито 
оних чији би се рад заснивао на 
обновљивим изворима енергије, 
као и скором завршетку радова на 
ревитализацији и модернизацији 
хидроененергетских објеката из 
свог производног портфолија, 
Електропривреда Црне Горе 
обиљежава 111 година постојања и 
рада, одлучна и истрајна у одлуци 
да испуни све захтјеве Европске 
енергетске заједнице на пољу 
енергетске транзиције. 

„Дан Електропривреде Црне Горе, 
19. август, представља згодно 
подсјећање на импресивну традицију 
наше компаније, а чињеница да је, још 
прије 111 година, у част крунисања 
Николе И Петровића Његоша, у рад 
пуштена прва електрична централа 
у Црној Гори побуђује понос, али и 
обавезу да, у времену које слиједи, 
будемо на висини задатка, тако 
што ћемо, пословањем које је на 
трагу савремених тенденција у 
свијету, јачати и електро-енергетску 
стабилност и економију Црне Горе, 
на задовољство свих грађана“, казао 
је, поводом 111. годишњице ЕПЦГ, 
Никола Ровчанин, извршни директор 
компаније.

Пред нама је скори почетак 
реализације пројекта вјетропарка 
„Гвозд“ на крновској висоравни, 
соларне електране „Бриска Гора“ 
изнад Бара, а израдом Идејног 
пројекта, крајем године, биће 
испуњени и сви потребни услови за 

ОБИЉЕЖЕНО 111 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

почетак изградње ХЕ „Kомарница“, на 
истоименој ријеци. 

„ВЕ “Гвозд” ће располагати 
инсталисаном снагом од 54,6 МW, а 
њена годишња прозводња биће око 
150 GWh електричне енергије, што је 
довољно за покривање потрошње 
око 25 хиљада домаћинстава. На 
Бриској Гори планирана је фазна 
изградња електране и то прва фаза са 
минималном инсталисаном снагом од 
50 МW и друга до укупно планиране 
инсталисане снаге веће од 200 
МW. Реализацијом ових пројеката, 
као и пројекта ХЕ „Kомарница“, 
инсталисане снаге 172 МW, у наредне 
неколике године, знатно ће се 
повећати снага производних објеката 
у саставу ЕПЦГ што, уз завршетак 
капиталне ревитализације постојећих 
и стварање услова за монтажу и 
осмог агрегата у ХЕ „Перућица“ те 
стратешке  захвате на постројењима 
ХЕ „Пива“, даје много разлога за 
оптимистичан поглед на будућност“, 
истакао је Ровчанин. 

За ЕПЦГ је посебно значајан пројекат 
еколошке реконструкције ТЕ 
„Пљевља“, којим се том постројењу 
омогућава продужетак радног 
вијека, што, уз подразумијевајућу 
рекултивацију депоније пепела и 
шљаке на Маљевцу и топлификацију 
Пљеваља, чини да се, осим 
економског аспекта, задовољи и 
еколошки критеријум, као предуслов 
за комфоран живот грађана.

Од нових пројеката ЕПЦГ посебно 
је интересантна изградња плутајуће 
соларне електране на Сланском 
језеру.
Управо ово језеро пружа велике 
могућности у погледу развоја 
соларне, зелене енергије, с обзиром 
на то да Црна Гора, као земља мале 
површине и специфичне географске 
конфигурације, не располаже 
огромним пространствима погодним 
за монтажу соларних панела, а и само 
Сланско језеро, за разлику од Kрупца, 
није препознато као туристичка 
атракција Никшића.
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При томе, треба узети у обзир и 
чињеницу да градња плутајућих 
соларних панела на овом језеру не 
би за собом повлачила имовинске 
спорове, будући да се оно налази у 
власнишћу наше компаније.

Пројекат би, у потпуности, слиједио 
смјернице Међународног савеза 
за очување природе и природних 
богатстава (ИУЦН) које се односе 
на ублажавање негативног утицаја 
обновљивих извора енергије на 
биодиверзитет. 

Предано радимо и на пројекту 
обиљежавања неплодног земљишта, 
на којем би се инсталирали соларни 
панели, а посљедњи у низу пројеката 
којим ЕПЦГ показује да иде у корак са 
временом, одлучно се суочавајући са 
енергетским и еколошким изазовима, 
јесу „Солари 3000+“ и „Солари 500+“. 

„Наша компанија намјерава да, 
покретањем ових пројеката, 
допринесе смањењу коришћења 

штетних извора енергије и, уједно, 
омогући грађанима да, путем уградње 
соларних панела на објектима за 
индивидуално становање, погонима 
мале привреде, као и јавним 
установама и предузећима, сами буду 
у позицији да генеришу електричну 
енергију.
Kредит за уградњу соларних 
панела би отплаћивали у року 
од пет до седам година и то под 
врло повољним условима, будући 
да висина рате не би била већа 
од просјечног мјесечног рачуна 
за електричну енергију. Kоначно, 
евентуални вишак би продавали 
нашој компанији“, подсјетио је 
Извршни директор ЕПЦГ.

Упоредо са развојним пројектима, 
водимо рачуна и о стандарду грађана, 
па смо, током ове године, покренули 
акцију којом се власницима бројила 
који припадају социјално угроженим 
групама, односно незапосленима 
који се налазе на евиденцији Завода 
за запоштљавање Црне Горе и 

пензионерима чија примања не 
прелазе 222 еура, омогућили да 
остваре попуст од 40 одсто на рачуну 
за утрошену електричну енергију. 
Брига не изостаје ни када су у 
питању редовне платише, тако да 
сви чланови „Златног тима“, а ради 
се о домаћинствима која редовно 
измирују своје обавезе, на укупном 
рачуну за утрошену електричну 
енергију остварују попуст од 12,25 
одсто. 

„Пред нама је вријеме великих 
искушења, али и шанси да ЕПЦГ 
учинимо регионалним гигантом, 
а држави омогућимо и електро-
енергетску стабилност и економски 
раст, уз подразумијевајућу бригу о 
интересима и положају грађана Црне 
Горе.

Исход будућих пројеката не зависи 
само од ЕПЦГ, али ћемо учинити све 
што је у нашој моћи да будемо на 
висини задатка у свако вријеме и на 
сваком мјесту“, подвукао је Ровчанин.

Циљеви наше пословне политике, 
поред достизања зацртаних 
енергетских и економских ефеката, 
подразумијевају и пуно поштовање 
европских стандарда у области 
очувања животне средине,  као 
неопходног услова за што комфорнији 
живот грађана, посебно у срединама 
у којима се налазе наши производни 
објекти.

О томе, у доброј мјери, свједоче 
и наша улагања у рекултивацију 
депоније пепела и шљаке на 
Маљевцу, у пљеваљској општини, 
вриједна око 20 милиона еура, која 
полако, али сигурно постаје зелени 
кутак за одмор и рекреацију свих 
генерација грађана Пљеваља, а ту је 
и пројекат еколошке реконструкције 
термо блока, вриједан око 54 
милиона еура, који обухвата и 
топлификацију града подно Голубиње.
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Награде најбољим радницима 

На 111. годишњицу Електропривреде 
Црне Горе признање за најбољег 
радника наше компаније заслужено 
су понијеле колеге: Славко Лакетић 
из ТЕ „Пљевља“, Милорад Килибарда 
из  ХЕ „Перућица“, Мишко Вујовић из 
Дирекције Друштва, Тадија Бајовић из 
ХЕ „Пива“ и Владета Канкараш из ФЦ 
“Снабдијевање”.

Награду, која се додјељује поводом 
19. августа-Дана ЕПЦГ, а састоји се 
од новчаног дијела у износу од 700 
еура и пригодне Плакете, уручио им 
је  први човјек извршног менаџмента 
Никола Ровчанин оцијенивши да му 
је посебна част и задовољство да 
буде у друштву људи који су толико 
деценија у Компанији, а који су 
својим залагањем и постигнутим 
резултатима дали изузетан допринос 
остваривању циљева и угледу 
Друштва.

 - Заиста ми је задовољство да будем 
са вама који сте толико деценија 
посветили нашој компанији.

ПОВОДОМ 19. АВГУСТА ДАНА ЕПЦГ МИОДРАГ ВУКОВИЋ

Ја сам ту тек неколико мјесеци, али 
сам осјетио потребу да, заједно са 
члановима Колегијума, донесем 
Одлуку о утврђивању посебних 
награда и признања у ЕПЦГ, 
захваљујући којој ћемо, сваке године, 
бити у прилици да, поводом Дана 
Друштва, изаберемо и наградимо 
најбоље раднике Компаније – казао је 
Никола Ровчанин.

- По оцјени ваших извршних 
руководилаца, а на основу 
критеријума које смо дефинисали 
Одлуком, као и оних појединачних, 
карактеристичних за сваку 
функционалну или оперативну 
цјелину, вас петорица сте, међу 
980 запослених у нашој компанији, 
испунили све услове да ове године 
будете проглашени за најбоље 
раднике ЕПЦГ.

Не сумњам да су ваши извршни 
руководиоци донијели најбољу 
одлуку и да сте ви, а колико сам 
чуо и у самом колективу и радним 

срединама у којима дуго година 
привређујете, заиста најбољи радници 
наше компаније за ову годину - 
истакао је Ровчанин.

- Додјела награда најбољим 
радницима Електропривреде Црне 
Горе АД Никшић је уприличена након 
паузе од скоро 12 година, тако да нам 
је због тога и много милије што смо је 
нас петорица  добили – каже Славко 
Лакетић, један од добитника.

- Од 1. септембра сам отишао у 
пензију, тако да ми је ово признање 
дошло као круна на вишедеценијски 
рад у ТЕ “Пљевља”, гдје сам провео 
свој животни вијек. У ТЕ “Пљевља” 
сам почео радити још у вријеме 
изградње погона 1981. године,да би 
са почетком њеног рада 1982. године 
наставио радити заједно са првим 
запосленима у овом грандиозном 
производном објекту.
Свједочио сам и пробној производњи, 
када смо сви пролазили обуку коју су 
вршили специјалисти из Русије.



47

НОВЕМБАР 2021. АКТУЕЛНО

Радио сам готово у свим дјеловима 
производних погона, тако да одлично 
познајем сваки дио термоелектране. 
Награда,коју сам добио, позитивно 
ме је изненадила јер је тако сав мој 
вишегодишњи труд на послу добио 
смисао.

Морам поменути да су за награду 
дијелом заслужни и моје колеге са 
којима сам радио, а посебно бих 
истакао колегу Драгомира Мандића 
са којим сам провео цијели радни 
вијек ,али и школовање.На крају бих 
поручио младим колегама да им 
стојим на располагању уколико им 
треба било каква врста помоћи, те им 
желим успјешан рад у термоелктрани 
– истиче Славко Лакетић.

- Пријатно сам изненађен наградом, 
јер на овај начин се шаље јасна 
порука да се рад и залагање исплати. 
Ово је поготово битно кад имате на 
уму младе колеге који свакако треба 

да имају мотив за даљи рад у фирми. 
Ја сам свој досадашњи радни вијек 
,дуг 35 година,провео у Механизацији 
ЕПЦГ у Служби одржавања. 

Ова служба има велики значај у 
компанији, а мислим да је награда 

У ЕПЦГ радим већ пуних 37 година, 
од тога 35 година сам запослен у 
наплати у Снабдијевању у Пљевљима.  
Ову награду доживљавам као успјех 
свих нас запослених у ОЈ Пљевља, 
јер ми смо иначе познати да смо 
колектив који функционише као 
фамилија.

Иако је посао на шалтеру јако 
захтјеван јер сте стално у контакту са 
потрошачима, ја изузетно волим овај 
посао који ево већ дуги низ година и 
радим- наглашава један од добитника 
Владета Канкараш.

- Ја сам у Електропривреди од 20. 
августа 1995. године. Радио сам прве 
три године у Механизацији, а после 
тога до данас на „Перућици“. Мислим 

коју сам добио то и потврдила – 
истиче Мишко Вујовић дугогодишњи 
радник наше компаније.
- Изузетно сам почаствован и 
задовољан овом наградом.

да сваки рад треба наградити, а 
има пуно наших колега који такође 
заслужују ове награде. Зато се надам 
да ће ово постати традиција, да би 
што већи број колега осјетио радост 
какву смо нас петорица осјетили 
ове године. Морам нагласити да сам 
изненађен, али заиста пријатно – 
каже Милорад Килибарда.

- Запослен сам у ХЕ „Пива“ већ 
пуних 26 година, па бих могао 
слободно рећи да сам ветеран у овом 
импозантном производном погону. 
Награда ме је пријатно изненадила. 
Морам истаћи да сам мишљења да је 
било ко од нас колега запошљених у 
одржавању у Машинском одјељењу 

МИЛОРАД КИЛИБАРДА ХЕ „ПЕРУЋИЦА“

МИШКО ВУЈОВИЋ ДИРЕКЦИЈA ДРУШТВА

СЛАВКО ЛАКЕТИЋ ТЕ „ПЉЕВЉА“
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ПО ХИЉАДУ ЕУРА НАЈБОЉИМ РАДНИЦИМА РУДНИКА

 

Поводом Дана рудара Црне Горе, предсједник Одбора директора и извршни директор Рудника угља у Пљевљима Душан 

Јањушевић и Милан Лекић уручили су плакете и новчане награде најбољим радницима.

Плакету и по хиљаду еура добили су руковалац багера Милко Шундић, руковалац дампера Дојчило Малиџан, руковалац 

булдожера Жељко Ментовић, аутодизаличар Божидар Ћаћић и руковалац утоваривача Иван Бабић.

Сви они имају више од тридесет година рада у Руднику угља.

За посебно истицање у обављању послова са по 500 еура награђени су руковалац булдозера Витомир Остојић, пословођа 

Вукомир Лисичић, и пословођа на експлоатацији угља Радоје Зуковић.

Поздрављајући награђене раднике, Лекић је казао да је та награда скромно признање њиховом раду, али и потврда њихових 

професионалних и људских квалитета.

- Посебна ми је част изадовољство што сам имао прилику да вам уручим награде као најбољим радницима у нашој компанији. 

Ова награда је признање вашем раду, али и својеврсна потврда ваших професионалних и људских квалитета. Успјели сте у 

једној веома тешкој конкуренцији да на овај начин буде вреднован ваш труд и ваша марљивости и то је нешто чиме би требало 

да се поносите - поручио је Лекић.

Награђени радници,нагласио је Лекић, изабрани су на основу предлога њихових претпостављених.

- То је оно што је веома битно из више разлога, а поготово због чињенице што су ваш рад и узорна посвећеност пословним 

обавезама примијећени од цијелокупног менаџмента и све то, поновићу,у једној заиста јакој конкуренцији - саопштио је Лекић.

Додао је да Рудник угља велика компанија, а да је посао који обављају награђени радници изузетно тежак, а да је награда само 

један скромни допринос и знак пажње за њихов труд. Дозволите ми на крају да вам пожелим, прије свега, добро здравље, као и 

сваку личну и породичнус рећу, казао је Лекић.

добио умјесто мене ову награду, 
да би то такође било заслужено и 
да би награда дошла у праве руке. 
Није лоше живјети и радити у Пиви, 
мада смо свједоци да овај крај из 
године у годину напушта све већи 
број, поготово млађих људи. По мом 
мишљењу, привилегија је радити у 
Пиви и ЕПЦГ, јер је ова наша фирма 
заиста за сваки респект – наглашава 
Тадија Бајовић, један од пет 
награђених радника,
Чланом 6 Одлуке Извршног 
директора о утврђивању посебних 
награда и признања у ЕПЦГ, 
дефинисано је да „награде и 
признања представљају један од 
видова доприноса угледу Друштва 
и да се додјељују запосленима у 
зависности од: посебног ангажовања, 
квалитета и резултата рада у 
остваривању циљева ФЦ/ОЦ; 
познавања посла и односа према 
раду; односа према колегама и 
претпостављенима; поузданости и 
иницијативности у обављању посла; 
времена проведеног на одређеном 
послу, односно радног стажа од 25 

година у Друштву; учешћа у уштедама 
и рационализацијама и других 

критеријума по оцјени извршног 
руководиоца ФЦ/ОЦ“.

ТАДИЈА БАЈОВИЋ ХЕ „ПИВА“

ВЛАДЕТА КАНКАРАШ ФЦ “СНАБДИЈЕВАЊЕ”
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Престижни скуп енергетичара, у бечићком хотелу „Медитеран“, од 28. до 30. септембра ове године, окупио око 250 
еминентних стручњака из земље и региона. Представљено је 48 стручних радова, који су прошли оштру селекцију 
и организовани панели о будућности црногорског енергетског сектора. ЕПЦГ, као пријатељ ЦГ КО ЦИГРЕ, помогла 
организацију и овогодишњег скупа

Митар Вучковић

Овогодишње, седмо по реду 
Савјетовање Црногорског комитета 
за велике електричне мреже, 
одржано је у години великог 
јубилеја – 100 година Међународног 
комитета ЦИГРЕ са сједиштем у 
Паризу и 70 година  ЦИГРЕ у Црној 
Гори. Специфичан је и тренутак, с 
обзиром на то да електроенергетском 
сектору Црне Горе предстоје бројне 
активности, почев од стварања 
услова за интензиван енергетски 
развој, наставка модернизације 
производних и преносних објеката, 
преко изградње нових и коришћења 
алтернативних извора енергије и 
организованог приступа енергетској 
ефикасности, до активности на 
развоју тржишта и примјене smart grid 
технологија.

У свему томе ријеч струке биће од 
посебног значаја. Потврдио је то и 
министар капиталних инвестиција у 
Влади Црне Горе Младен Бојанић на 
свечаном отварању 7. Савјетовања, 
које је у бечићком хотелу 
„Медитеран“, од 28. до 30. септембра, 
окупило око 250  научних и стручних 
радника те пословних људи из 
Црне Горе и земаља централне 
и југоисточне Европе. Министар 
Бојанић, том приликом, подсјетио  
је да Министарство капиталних 
инвестиција, као носилац израде 
Енергетске и климатске стратегије, 
чини све да у процесу израде 
стратешки важних докумената што 
више укључи струку, што је, како је 

ОДРЖАНО VII САВЈЕТОВАЊЕ ЦГ КО ЦИГРЕ

Ријеч струке пресудна у креирању 
енергетског развоја

казао, један од разлога потписивања 
и Меморандума о сарадњи са 
Универзитетом Црне Горе. 

- Треба нам струка и треба нам што 
више стручних људи да нам помогне 
у изради стратегијских докумената и 
закона, како би помогли привреди и 
изнашли права рјешења за изазове 
који су пред нама. У том смислу 
очекујем да нам и ви помогнете да 
изнађемо квалитетна и дугорочна 
рјешења у енергетици која ће бити 
у складу са новим трендовима 
и енергетском транзицијом која 
се ослања на зелену енергију и 
обновљиве изворе, обратио се 
учесницима Савјетовања министар 
Бојанић.
Да је зелена енергија и енергетска 
транзиција у фокусу и енергетских 
субјеката потврдило је и обраћање 
предсједника Одбора директора ЕПЦГ 
Милутина Ђукановића учесницима 
Скупа.

Ђукановић је казао да се у 
Електропривреди Црне Горе 
актуелна енергетска транзиција 
доживљава као велика шанса за 
покретање привредних активности 

и динамичнији економски раст у 
држави. 

- Без обзира на то што све то брзо 
иде и што се дешавају и неке 
непредвиђене околности, да би 
били успјешни морамо да радимо и 
градимо нове објекте за производњу 
електричне енергије из обновљивих 
извора. То је једина сигурна и 
добитна комбинација, поручио је 
Предсједник Одбора директора наше 
компаније.

Ђукановић је подсјетио и на то да у 
претходних четрдесет година у Црној 
Гори није изграђен ниједан извор 
елетричне енергије, али и нагласио 
да су пред Електропривредом Црне 
Горе велики пројекти од којих су неки 
већ покренути. Скренуо је пажњу 
на пројекат Солари 3000+ и Солари 
500+, који је, како је казао, у почетку 
дјеловао енергетски неутралан, а 
који ће, узимајући у обзир актуелно 
кретање цијена електричне енергије 
на берзи, бити итекако профитабилан 
са енергетског и економског аспекта 
и донијети огромну корист грађанима 
Црне Горе.
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- Пред нама су велики изазови. Са 
Електропривредом Србије у току 
је израда пројектне документације 
за ХЕ „Комарница“, покренули смо 
активности на изради техничке 
документације за ХЕ „Крушево“, врло 
брзо ћемо почети изградњу соларне 
електране на Бриској Гори, ових 
дана, очекујемо да Министарство 
капиталних инвестиција распише 
јавни позив за изградњу СЕ „Веље 
Брдо“, убрзо би требало да почну 
радови на изградњи вјетро парка 
„Гвозд“ на Крновској висоравни, 
инсталисане снаге преко 50 МW, а 
обиљежили смо и велики простор  
и територије на тзв. „каменом 
мору“ које располажу великим 
потенцијалом за изградњу соларних 
капацитета“, казао је Ђукановић.  

Ђукановић је истакао да се морају 
искористити све предности којима у 
енергетском погледу располаже Црна 
Гора која, подсјетио је, располаже 
и до 40 одсто већим потенцијалом 
сунчевог зрачења него у Њемачкој.

-У Електропривреди Црне Горе 
почели смо да 24 часа живимо са 
пројектима.

Има их пуно, кредитне линије су 
доста повољне и не видим ниједну 
препреку, уколико не буде до нас, 
да све те пројекте реализујемо, 
закључио је предсједник Одбора 
директора Електропривреде Црне 
Горе Милутин Ђукановић. 

Успјешан рад и размјену корисних 
искустава учесницима 7. Савјетовања 
пожељели су и представник 
регионалног комитета ЦИГРЕ за 
Југоисточну Европу и предсједник 
Комитета ЦИГРЕ Србије Небојша 
Петровић, као и предсједник ЦГ КО 
ЦИГРЕ Предраг Мијајловић. 

Мијајловић је истакао да је за све 
ове године Црногорски комитет 
међунарнодног вијећа за велике 
електричне мреже био носилац 
привредног развоја друштва. 

- Ово без лажне скромности, али да 
ли смо били препознати од најшире 
друштвене заједнице уопштено и 
посебно од државе у појединим 
моментима, лично мислим да 
нијесмо. Није нас то поколебало и 
није нам сметало. Често смо имали 
свој циљ, корачали смо и сваки 
наш даљи корак био је још упорнији 
и још чвршћи. Били смо и остали 
једно и надам се да ће то бити залог 
за нека будућа времена, поручио је 
предсједник ЦГ КО ЦИГРЕ.

Црногорски комитет ЦИГРЕ у 
међународну ЦИГРЕ примљен је у 
августу 2008. године. Тада се Црна 
Гора уписала у велику фамилију ове 
утицајне и реномиране асоцијације, 
која кроз дјеловање радних група 
и студијских комитета креира 
будућност у области електро-
енергетике у свијету.

А, они који су својим радом, знањем 
и залагањем до сада дали огроман 
допринос развоју енергетике и 
енергетске научне мисли, али и 
помогли организацији и афирмацији 
црногорске ЦИГРЕ, завриједили су 
вриједна признања, међу којима се 
посебно истиче награда за животно 
дјело, која је у години великих 
јубилеја за међународни и наш 
комитет ЦИГРЕ, одлуком Управног 
одбора ЦГ КО ЦИГРЕ, припала 
истакнутом стручњаку, професорици 
Електротехничког факултета 
Универзитета Црне Горе у пензији 
Јадранки Радовић. 

Престижно признање за допринос 
развоју црногорске и енергетике 
уопште, професорки Радовић уручио 

предсједник Црногорског комитета 
ЦИГРЕ Предраг Мијајловић. 

Захвалнице су додијељене 
представницима компанија, 
овогодишњих покровитеља, 
спонзора и пријатеља Савјетовања, 
док је плакета у знак захвалности 
за дугогодишњи непрекидни рад 
на организацији и афирмацији 
Црногорског комитета ЦИГРЕ  
заслужено је отишла у руке, Момира 
Грбовића, Милице Деретић и Снежане 
Станковић; плакета за дугогодишњи 
стални и изузетно квалитетан 
стручни рад ЦГ КО ЦИГРЕ припала 
је, Влајку Јауковићу и Бориславу 
Брњади; плакета у знак захвалности 
за дугогодишњу сарадњу и допринос 
развоју ЦГ КО ЦИГРЕ Снежани 
Ивановић и Благоти Новоселу те 
Славки Марковић, Ранку Вукотићу и 
Драгутину Мартиновићу.

На 7. Савјетовању  ЦГ КО ЦИГРЕ, 
у оквиру 14 студијских комитета, 
представљено је 48 научних радова 
из Црне Горе и региона.

Одржана су и два окугла стола, од 
којих је за нас посебно интересантан 
панел на тему „Енергетика Црне Горе 
– садашњост и будућност“.  

И ове године рад Савјетовања 
пратила је изложба енергетске 
опреме, производа, инструмената, 
услуга и софтвера реномираних 
домаћих и страних произвођача.

Покровитељи овогодишњег 
Савјетовања биле су компаније: 
General Elektric Grin Solutions - 
Београд,  Елнос Група - Бања Лука и, 
први пут, Терна Црна Гора, док се у 
друштву Министарства капиталних 
инвестиција, ЦЕДИС-а и ЦГЕС-а, 
међу пријатељима и овогодишњег 
Савјетовања ЦГ КО ЦИГРЕ нашла 
Електорпривреда Црне Горе.
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Ровчанин на XII Савјетовању о 
електродистрибутивним мрежама
У Врњачкој Бањи, од 30. 
августа до 3. септембра, 
одржано је XII Савјетовање о 
електродистрибутивним мрежама са 
регионалним учешћем. Организатор 
манифестације је ЦИРЕД Србије, 
а Електропривреду Црне Горе 
представљао је извршни директор, 
Никола Ровчанин.

Захваљујући се домаћинима на 
позиву, Ровчанин је присутне упознао 
са развојним пројектима ЕПЦГ. 
„Чврсто смо опредијељени за 
подизање нивоа електро-енергетске 
стабилности Црне Горе и то кроз 
улагање у обновљиве изворе 
енергије. Сходно томе, планирамо 
изградњу вјетроелектране ‘Гвозд’, 
соларне електране ‘Бриска Гора’, 
хидроелектране ‘Комарница’, те 
плутајућег солара на Сланском језеру.

Такође, тренутно радимо на 
реализацији пројеката ‘Солар 3000+’ 
и ‘Солар 500+’ којима пружамо 
могућност грађанима да сами 
производе електричну енергију. На 
тај начин се остварује вишеструка 
корист: грађани имају мање издатке, 
наш систем се унеколико растерећује, 
а све на фону усмјерености ка зеленој 
енергији“, истакао је Ровчанин.

На скупу се, у контексту 
реструктурирања регионалних 
електроенергетских система, 
говорило и о моделима рјешавања 
проблема који се тичу старијих 
постројења, нарочито оних који крше 
или отежано задовољавају стандарде 
ЕЕЗ у погледу емисије штетних 
материја у атмосферу. У том смислу, 
Ровчанин се осврнуо на случај ТЕ 
Пљевља.

АKТУЕЛНО

„Ова термоелектрана, са 42-52% 
учешћа у производњи електричне 
енергије, представља несумњиво 
најважније постројење наше 
компаније.

Проблеми који се односе на 
усклађеност са стандардима ЕЕЗ 
условили су разматрање двије 
могућности: промптно гашење 
постројења или продужење 
радног вијека путем еколошке 
реконструкције. Опредијелили смо 
се за другу варијанту, јер нас то, у 
сваком погледу, кошта неупоредиво 
мање, а оставља нам и довољно 
времена да, путем изградње 
замјенских капацитета, сачувамо 
електро-енергетску и економску 
стабилност ЕПЦГ и Црне Горе.
Слични проблеми постоје и у 

другим државама Европе, а њихова 
опредијељеност да трансформацију 
својих електро-енергетских система 
изводе постепено служи нам као 
путоказ“, закључио је Ровчанин.
ЦИРЕД је водећа међународна 
стручна организација у области 
технике дистрибуције електричне 
енергије, са сједиштем у Бриселу, која 
дјелује 45 година и окупља преко 37 
држава из цијелог свијета.

Савјетовање ЦИРЕД-а традиционално 
има научно-стручни и комерцијални 
карактер, а окупља менаџере 
електродистрибутивних компанија, 
произвођаче, кориснике и сервисере 
енергетске и друге опреме за 
дистрибуцију, инжењере експерте, 
професоре и истраживаче, те 
консултанте и пројектанте из региона.

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОДРЖАН ЦИРЕД СРБИЈЕ

НИКОЛА РОВЧАНИН ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕПЦГ
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Истражно бушење у подморју код 
Улциња обећава да ће се наћи 
велико налазиште нафте, а на 
нашој територији је још неколико 
потенцијалних налазишта, казао је 
државни секретар за енергетику 
и рударство у Министарству 
капиталних инвестиција, Марко 
Перуновић, и додао да је тренутна 
дубина бушотине у Улцињу 4.700 
метара.

„Велики је оптимизам да ће се у 
формацији фрактурисаних карбоната 
на дубини од 6.500 метара пронаћи 
економски исплативо лежиште. 

Постоји још неколико интересантних 
концесионих подручја, са аспекта 
истраживања нафте и гаса и када 
се, у зависности од резултата 
ЕНИ/Новатек бушотине, распишу 
тендери, јавност ће бити на вријеме 
информисана“, казао је Перуновић.

Како је навео, након потврђивања 
резерви у постојећем лежишту, 
сљедећа фаза је развој лежишта, што 
подразумијева додатне бушотине и 
развој модела производње.

„У случају позитивног сценарија, прва 
производња се очекује за три године. 
Није планирана изградња рафинерија 
у Црној Гори што иде у прилог 
очувању животне средине и план је 
да се произведена нафта продаје као 
сирова“, истакао је Перуновић.

Он наглашава да је енергетика област 
од које Црна Гора, односно њени 
грађани и привреда могу да живе.
„Мишљења сам да, ако се средства 
правилно инвестирају у добре 

енергетске пројекте, црногорска 
економија за релативно кратак 
период може да доживи прави бум“, 
сматра Перуновић.
Такође, најављује да се пројекат 
рудника Брскова развија планираном 
динамиком и да га посматрају 
као један од основних развојних 
пројеката.
„Моћи ћемо да запослимо од 
500 до 700 радника са тог дијела 
Црне Горе. Рачунамо на годишњи 
приход од 2,5 до три милиона еура 
за општину Мојковац, 10 милиона 
прихода за државу. Пројекат је 
развијен по најстрожијим еколошким 
стандардима и свакако да 
представља велику шансу за развој, 
не само Мојковца, већ и читавог 
сјеверног дијела Црне Горе“, казао је 
Перуновић.

Наводи још неке, од бројних 
енергетских пројеката, за које мисли 
да ће бити локомoтива економског 
развоја Црне Горе.

„То су, прије свих, пројекти 
вјетроелектрана ‘Гвозд/Крново2’ – 
54 МW, Солар 3000+ и 500+ пројекат 
инсталирања соларних панела на 
крововима кућа и јавних зграда, 
соларна електрана Веље Брдо – 
двофазно 50+150 МW, повећање 
искоришћености вода Никшићког 
поља, са значајним повећањем 
производње ХЕ Перућица и 
покретање питања коришћења
воде Билећког језера“ – казао је 
Перуновић додајући да су ово само 
неки од бројних пројеката, за које 
је мишљења да се јако брзо могу 
имплементирати.

ЦРНА ГОРА

Истражно бушење код 
Улциња обећава велико 
налазиште нафте



53

НОВЕМБАР 2021. ЦЕДИС

Приводе се крају вишемилионски 
пројекти на ревитализацији сеоске мреже

Црногорски електродистрибутивни 
систем успјешно приводи крају другу 
годину пројеката ревитализације 
средњенапонске и нисконапонске 
мреже. Уговорени радови у оквиру 
друге године вриједни су око 
12 милиона еура, а пројекти су 
усмјерени на реконструкцију мреже 
и унапређење квалитета напајања 
електричном енергијом на руралном 
подручју широм Црне Горе.
Сходно уговореним обавезама, 
радови би требало да буду 
финализирани до почетка зимске 
сезоне.

„До краја августа реконструисано 
је око 300 km мреже на руралном 
подручју, замијењено око 3.700 
стубова, спроведена замјена свих 
дотрајалих елемената мреже и 
уграђена нова, висококвалитетна 
опрема. Након завршетка радова 

квалитетније напајање може 
очекивати око пет хиљада корисника, 
односно уколико у резултат укључимо 
и ефекте прве године пројеката 
ревитализације, боље напонске 
прилике су омогућене за 15 хиљада 
корисника електродистрибутивне 
мреже у селима широм Црне 
Горе“, истакао је Вуко Вукићевић, 
руководилац Сектора за одржавање.

У оквиру друге године третирано је 
седам 10 kV далековода („Велимље“ 
у Никшићу, „Лијева Ријека“ у 
Подгорици, „Вирпазар“ и „Острос“ у 
Бару, „Бишево“ у Рожајама, „Горња 
Морача“ у Колашину и „Бољанићи“ у 
Пљевљима) чија је ревитализација 
коштала око 10 милиона еура. 

Истовремено је реализована 
и два милиона еура вриједна 
реконструкција додатна четири 10 kV 

далековода („Липовик“ на Цетињу, 
„Хоти“ у Тузима, „Мрке Петровићи“ у 
Подгорици и „Коњухе“ у Андријевици).
Подсјећамо да је кроз пројекте 
ревитализације средњенапонске 
и нисконапонске мреже у 
реконструкцију око 800 km (10 kV) 
далековода укупно до сада уложено 
26 милиона еура, чиме је остварено 
значајно унапређење квалитета 
напајања за дио сеоског подручја у 
Црној Гори.

Радове изводи Конзорцијум којег 
чине црногорске комапаније „Мезон“ 
д.о.о. Даниловград, „Електро 
Тим“ д.о.о. Будва и „Рамел“ д.о.о. 
Никшић, са којима је у децембру 
2018. године потписан оквирни 
споразум за потребе Пројекта 
ревитализације средњенапонске 
(СН) и нисконапонске (НН) 
електроенергетске мреже.
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Без Термоелектране нема Рудника,
а без Рудника нема ни Пљеваља

Пљевљима су потребна нова 
радна мјеста и нова индустријска 
постројења, а не гашење постојеће 
привреде. Уколико је еколошка 
реконструкција предуслов за 
продужење рада Термоелектране – 
макар у идућих десет година, а сви 
подаци указују да јесте, не видим 
нити један оправдан разлог да Влада 
Црне Горе одустане од те инвестиције, 
без обзира на различите интересе и 
притиске - казао је недавно извршни 
директор Рудника Милан Лекић.
Он је позвао премијера, министре и 
стручну јавност да се јавно укрсте 
аргументи по овом питању и да се 
изнађе најбоље могуће рјешење за 
грађане Пљеваља, енергетски сектор 
и државу Црну Гору.
 - Мишљења сам да је еколошка 
реконструкција исплативо и крајње 
рационално рјешење, поготово у 
ситуацији када држава Црна Гора, још 
увијек, није створила алтернативна 
рјешења и моделе који би на 
адекватан начин компензовали 
производњу електричне енергије - 
казао је Лекић.
Он поздравља напоре и улагања у 
обновљиве изворе енергије.
- Они свакако доприносе 
електроенергетској стабилности, 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР РУП МИЛАН ЛЕКИЋ

као што поздрављам и чврсту 
ријешеност Владе Црне Горе да у 
Пљевљима поново заживи фабрика 
за производњу цемента, али, опет 
кажем, транзиција по овом питању 
никако би смјела да буде исхитрена 
и површно реализована – него 
праведна, са пуно сензибилитета и 
опреза, прије свега, због неколико 
хиљада радних мјеста који су 
директно повезани са опстанком 
Термоелектране и Рудника угља - 
наводи Лекић.
Како је истакао, додатни подстицај 
за опрез стоји у чињеници да 
пљеваљска термоелектрана, 
практично, производи половину 
електричне енергије у цијелој 
држави, те да би њеним евентуланим 
гашењем Црна Гора била гурнута у 
велике финансијске проблеме.
- Према одређеним показатељима, 
за десет година, колико би, макар, 
Термоелектрана радила након 
еколошке реконструкције, Црна Гора 
би уштедјела преко милијарду еура на 
увоз електричне енергије.
Колико су Рудник угља и 
Термоелектрана узајамно повезани 
и међусобно зависни, најбоље 
нам указује чињеница да су, услед 
овогодишњег продуженом ремонта 

Термоелектране, испорука угља, а 
самим тим и приходи наше компаније, 
драстично опали, упркос чињеници 
да је широка потрошња рекордно 
повећана, док је Електропривреда, 
у међувремену, морала да увезе 
електричну енергију у износу преко 
10 милиона евра. Стога, не постоји 
никаква дилема како би се гашење 
Термоелектране одразило на 
опстанак Рудника угља - оцијенио је 
Лекић.
С друге стране, додаје он, деценијама 
уназад, ове двије компаније, по 
природи свог пословања, уплаћују 
вишемилионске износе у државну и 
општинску касу.

- Примјера ради, само у протеклих 
десет година, на основу разних 
пореза и накнада, Рудник угља 
је држави Црној Гори и Општини 
Пљевља, уплатио преко 160 милиона 
евра. У крајњем, директни приходи 
од око 1,2 милијарде евра за десет 
година, не рачунајући рад осталих 
привредних грана ослоњених на 
Рудник угља и Термоелектрану, 
вишеструко оправдавају трошак 
еколошке реконструкције од око 66 
милиона. Уложени новац ће се за 10 
година, вратити скоро 20 пута. Такав 
однос инвестивиција и поврата, не 
постоји ни у ИТ сектору, због чега се, 
без икаквих дилема, намеће одговор 
да осим еколошке реконструкције 
друго рјешење не постоји. Имајући у 
виду све наведено, сматрам да Влада 
Црне Горе убудуће мора да испољи 
посебну пажњу и интересовање у 
случају опстанка Термоелектране, па 
тако и Рудника угља, јер су последице 
драматичне за цијелу државу, а 
понајвише за Пљевља - закључио је 
Лекић.

РУП

МИЛАН ЛЕКИЋ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР РУП
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Миодраг Вуковић

Бројне 
повољности 
за купце

Електропривреда Црне Горе 
покренула је девети циклус акције 
„Подијелимо терет“, намијењен 
свим купцима, који припадају групи 
потрошње „Домаћинства“, а имају 
дуговања по основу рачуна за 
електричну енергију. „Подијелимо 
терет 9“ почео је 1. септембра и 
трајаће до 30. новембра. У том 
периоду, сва домаћинства којима 
истичу  Споразуми  из акције 
„Подијелимо терет 7“, као и сва 
нова домаћинства која желе да 
се прикључе, своје обавезе могу 
измирити по изузетно повољним 
условима.
Имајући у виду сложену ситуацију 
услијед КОВИД 19, за девети циклус 
акције ПОДИЈЕЛИМО ТЕРЕТ, услов 
за прикључење акцији стичу сви 
купци код којих је сума уплата у 
претходнм мјесецу закључно са 
датумом закључивања Споразума по 
повлашћеним условима „Подијелимо 
терет 9“  једнака или већа од 
посљедње фактуре којој је истекао 
валутни рок. Тако се акцији током 
октобра могу прикључити купци, 
који припадају групи потрошње 
„Домаћинства“, уз неопходан услов 
да је износ уплата у септембру, 
до момента склапања споразума, 
једнак или већи од посљедње 
фактуре (јулски рачун)  и да до краја 
септембра плате августовску фактуру. 
У новембру неопходан услов је да је 
износ уплата у октобру, до момента 
склапања споразума, једнак или већи 
од рачуна за септембар и да до краја 
новембра буде плаћена октобарска 
фактура.

АКЦИЈА ПОДИЈЕЛИМО ТЕРЕТ ПО 
ДЕВЕТИ ПУТ

Домаћинства која се прикључе 
акцији „Подијелимо терет 9“, стичу 
право на бројне повољности: отплата 
претходног дуга у фиксним мјесечним 
ратама у износу од 20 еура, изузеће 
од принудних метода наплате док се 
поштује Споразум,обустава обрачуна 
затезне камате.
На покретање акције у ФЦ 
Снабдијевање одлучили су се због 
потенцијално великог броја купаца, 
којима би ова акција помогла да 
измире дуговања за утрошену 
електричну енергију.
- На основу података из базе 
закључили смо да имамо више од 
9.000 корисника акције Подијелимо 
терет 7, активних или  раскинутих 
уговора, који су потенцијални 
корисници акције Подијелимо 
терет 9 . Такође , потенцијални 
корисници акције ПТ 9 могу бити и 
други корисници којима је раскинут 
уговор у ПТ 8, због неплаћања или 
корисници  који имају дуговања 
која нису покривена споразумом о 
измирењу обавеза на рате – каже 
дипл.ел.инг Радован Ђукановић,  
руководилац корисничког центра ФЦ 
Снабдијевање.
- Према подацима до којих смо дошли 
корисника који не припадају ПТ 7, а 
имају дуговања и потенцијално су 
кандидати за ПТ 9 има преко 110.000.  
Када се на ово дода 9.000 корисника 
акције ПТ 7 који су такође кандидати 
за ПТ 9 видимо да укупно има око 
120.000 корисника који су кандидати 
за ПТ 9. Ако се узме у обзир овај 
податак видимо да потписивањем ПТ 
9 ЕПЦГ штити капитал од неколико 
десетина милиона еура – каже даље 
Ђукановић.
- Посебан фокус  бих ставио на групу 
корисника чији укупан дуг износи 
преко 440 еура. Такође , потенцијални 
корисници акције ПТ 9 могу бити 
и други корисници , са којима је 
раскинут уговор у акцији ПТ 8, због 
неплаћања или корисници  који имају 
дуговања која нијесу покривена 

споразумом о измирењу обавеза на 
рате – закључује Радован Ђукановић.
На основу анализе одрађене у ФЦ 
Снабдијевање, долази се до података 
да су укупна дуговања корисника  у 
акцији ПТ 7 22,9 милиона еура и то 
у категорији преко 440 еура, 22,7 
милиона, а  у категорији испод 440 
еура, укупна дуговања износе око 200 
000 еура.
- Са евентуалним потписивањем 
уговора у акцији ПТ 9, само код 
ове групе корисника , ЕПЦГ штити 
капитал од близу 23 милиона еура  
не узимајући у обзир дуговања 
раскинутих уговора у ПТ 8 и дуговања 
потенцијалних корисника који немају 
дуговања покренута било којим 
споразмом – наглашава Ђукановић.
Максималан број рата на који се 
може потписати Споразум  је 22. 
Уколико је дуг мањи од 440 еура, број 
рата се одређује тако што се износ 
дуга дијели са 20 еура (нпр. дуг од 
320 еура купац ће отплаћивати у 16 
фиксних мјесечних рата од 20 еура).
Такође, сви купци електричне 
енергије који су искључени са мреже  
имају право да се прикључе акцији, а 
уз наведене неопходне услове морају 
да плате и трошкове прикључења.
Купци  који већ имају потписан 
стандардни споразум, могу  га 
репрограмирати  по овом моделу, 
уз услов да редовно измирују своје 
обавезе по постојећем Споразуму.
За све информације, потрошачи 
се могу обратити Call центру, 
бесплатним позивом на број 19100, 
информације могу добити и путем 
www.epcg.com, званичне Фејсбук 
стране, на имејл адреси call.centar@
epcg.com, као и на информативно-
наплатним пунктовима локалних 
јединица Снабдијевања.
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Поднијети захтјев за промјену имена купца

Наплатни пункт и у Плужинама

СНАБДИЈЕВАЊЕ

epcg.comЗА БРОЈИЛА КОЈА СЕ ВОДЕ НА ПРЕМУНУЛА ЛИЦА

Електропривреда Црне Горе 
обавјештава све кориснике 
бројила, чије се власништво води 
на преминула лица,  да у наредном 
периоду (од 11.10.2021.године-до 
01. новембра) поднесу Захтјев за 
промјену имена-назива купца и 
закључе Уговор о снабдијевању.
Ова обавеза прописана је чланом 
206. Закона о енегетици и чланом  
23. Општих услова за снабдијевање 
електричном енергијом, којим је 
дефинисано да су насљедници дужни 

У Плужинама је, на мјесту досадашњег информативног пулта у оквиру подружнице ЕПЦГ, отворен наплатни пункт ФЦ 
Снабдијевање, гдје грађани могу измиривати обавезе по основу утрошене електричне енергије. 

Тиме је и грађанима ове општине и нашој компанији знатно олакшан посао у вези са предметним активностима. 

ЕПЦГ ће и убудуће радити на осавремењивању својих пословница, посебно водећи рачуна о поједностављивању 
комуникације са грађанима, на обострано задовољство.

да у року од 90 дана од дана смрти 
физичког лица обавијесте писаним 
путем снабдјевача и поднесу захтјев 
за промјену имена-назива купца 
електричне енергије.

Наиме, ЕПЦГ је информисана од 
надлежних инсититуција да се 
одређени број бројила и даље воде на 
преминула лица, а што није у складу 
са наведеним законским условима.
Упозоравају се корисници електричне 
енергије да ће, уколико не поднесу  

Захтјев за промјену имена-назива 
купца и не закључе Уговора о 
снабдијевању у назначеном року,  
Електропривреда приступити 
искључењу мјерних мјеста.

Списак наведених купаца објављен 
је на интернет страници компаније 
www.epcg.cом, порталу електронске 
управе и на огласним таблама 
локалних јединца Снабдијевања 
у градовима гдје су регистровани 
власници бројила.
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ПРИПРЕМИЛА: Т. К. ПЕРИШИЋ

Србија емитовала „зелену обвезницу“ од 
милијарду еура

PowerChina улаже у хидро, 
соларне и вјетроелектране

Словенија 
добија 
још једну 
соларну 
електрану

Србија је на међународном 
финансијском тржишту реализовала 
двије емисије еурообвезница у 
еурима, саопштила је Народна банка 
Србије, истичући да је први пут 
емитована „зелена“ еурообвезница 
у износу од једне милијарде 
еура, рочности седам година. 
Еурообвезница емитована је по 
најнижој купонској стопи икада од 
1,00% и стопи приноса од 1,26%, уз 
тражњу инвеститора која је током 
аукције премашила три милијарде 
еура, наводи НБС.

Кинеска компанија „Пауер Чајна“ 
(PowerChina) има амбиције да 
улаже у обновљиве изворе енергије 
(ОИЕ) у Србији. Посебну пажњу 
планирају да посвете изградњи нових 
хидроелектрана, соларних електрана 

Србија је тако постала једна од 
малобројних европских земаља и 
једина европска држава ван ЕУ која 
је емитовала зелени инструмент, 
наводи НБС.

Овако прикупљена средства 
биће искоришћена искључиво за 
финансирање или рефинансирање 
нових и постојећих расхода 
усмјерених на постизање још 
одрживијег раста српске економије, а 
кроз улагања у областима обновљиве 
енергије, енергетске ефикасности, 

саобраћаја, одрживог управљања 
водама и спречавања и контроле 
загађења, каже се у саопштењу.
(energetskiportal.rs)

РЕГИОН 

и вјетроелектрана. О плановима за 
инвестирање разговарали су Зорана 
Михајловић, министарка рударства и 
енергетике и Ђи Сјаојунг, представник 
ове компаније.
„Наш циљ је да унапредимо 
енергетску стабилност у наредним 
деценијама, а визија о зеленој Србији 
обезбједиће привредни раст, нова 
радна мјеста и довољно енергије која 
долази из обновљивих извора. Већи 

Земље у региону теже ка томе да 
масовно користе ОИЕ, а може се рећи 
да Словенија предњачи у томе да 
масовно користи енергију сунца за 
добијање електричне енергије.
Холдинг Словенске електране, 
највец́и произвођач електричне 
енергије из обновљивих извора 
недавно је почео са изградњом 
највеће соларне електране у земљи. 
А сада најављују да ће започети 
и изградњу соларне електране на 
хидроелектрани „Златоличје“. 

дио пројеката вриједних 17 милијарди 
еура у новом инвестиционом циклусу 
је управо у вези са ОИЕ. Књига 
пројеката је приказ потенцијала 
Србије у области електроенергетике, 
ОИЕ, топлотне енергије, енергетске 
ефикасности, геологије и рударства, 
као и иновативних пројеката у 
области водоничних технологија“, 
рекла је министарка.
(energetskiportal.rs)

Наиме, на овој хидроелектрани већ 
постоји соларна електрана од 777 
киловата, а сада ће на лијевој обали 
канала поставити једну јачине 2,7 
мегавата. На неискоришћеном дијелу 
одводног канала биће постављено 
око 6.000 соларних панела.

Постављањем ове соларне 
електране, Словенија ће добити 
додатне GWh из обновљивих извора, 
наводи се у саопштењу.
(energetskiportal.rs)
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Несташица угља у БиХ

50 електричних бицикала у Осијеку

Мостар: прва јавна пунионица 
електричних аутомобилa

Београд: постављен први 
пречишћивач ваздуха од 
алги 

И поред свих напора и значајних 
финансијских улагања од стране 
Електропривреде БиХ, поједини 
рудници нијесу успјели да остваре 
планиране производне резултате и 
осигурају довољне количине угља за 
стабилно снабдијевање електричном 
енергијом и предстојећу грејну 

Иако је годинама бројним 
активностима судјеловао у Дану без 
аутомобила, Град Осијек сада први 
пут организује Европску недјељу 
мобилности. Осијек је препознат 
као перјаница међу градовима који 
у Хрватској уводе многе видове 
таквог транспорта у свој јавни 
пријевоз. Градски пријевоз путника 

Иза Градске скупштине Града Мостара постављена је двострана пунионица електричних аутомобила. Двострана 
пунионица значи да се два електрична возила могу пунити у исто вријеме, а такође се могу пунити електрични бицикли 
и скутери. Инсталирана пунионица је снаге два пута 22 кW, тип утичнице модел 3. Власницима електричних аутомобила у 
Босни и Херцеговини тренутно је доступно свега неколико јавних пунионица. (energetskiportal.rs)

Први урбани фото-биореактор у 
Србији, „LIQUID 3“, постављен је 
испред зграде општине Стари град у 
Македонској улици у Београду.

Ово „течно дрво“ како га називају у 
Институту за мултидисциплинарна 
истраживања Универзитета 

сезону, наводи се у саопштењу 
ЕПБиХ. „Као примјер наводимо 
случај Рудника ,Крека’ који је и 
поред значајне набавке опреме кроз 
докапитаилизацију, за првих 7,5 
месеци испоручио цца. 300.000 тона 
угља мање од уговореног“, пише у 
саопштењу. (energetskiportal.rs)

Осијек, осим улагања у трамвајску 
мрежу управља системом дијељених 
аутомобила те ће управљати и 
системом дијељених бицикала, у 
склопу којега ће се кроз пројект 
Е-мобилност града Осијека набавити 
175 бицикала, од којих ће 50 бити 
електричних.
(energetika.net.hr)

у Београду гдје је осмишљен, 
представља потпуно ново 
биотехнолошко рјешење за 
пречишћавање ваздуха и смањење 
емисије угљен-диоксида у урбаним 
подручјима гдје су његове 
концентрације највеће. Процјењује 
се да су градови извор чак 75 одсто 

укупних емисија угљен-диоксида на 
свијету, од чега највећи проценат 
долази из саобраћаја и хлађења и 
гријања у зградама. „LIQUID 3“ је 
ефикасно и иновативно рјешење за 
смањење емисије штетних гасова и 
побољшање квалитета ваздуха.
(energetskiportal.rs)
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Од почетка године нафта је 
поскупила чак 40 одсто

Фотонапон 
у великој 
глобалној 
експанзији 

ЕУ објавила позив за финанцирање ОИЕ 
од 12 мил еура

Сјеверни ток 
2 завршен

Цијене нафте на свјетском тржишту 
расту седмично; Цијена барела на 
лондонском тржишту порасла је 3,3%, 
на 75,34 USD/bl, док је на америчком 
тржишту барел поскупио 3,2%, на 
71,87 USD/bl. Раст цијена доминатно 
је посљедица спорог опоравка 
производње у Мексичком заливу 
након урагана Ида. 
ИЕА прогнозира опоравак потражње 

Очекује се да ће ове године бити 
инсталисано чак 191 GW нових 
соларних фотонапонских јединица - 
што је за трећину више него прошле 
године и то успркос томе што су 
цијене силицијума и модула остале 
високе до 2022. године, констатовао 
је BloombergNEF. Статистика за треће 
тромјесечје даје процјену за 2021. на 
191 GW, што је 32,6% више у односу на 
прошлогодишњу инсталацију од 144GW. 

Министарство регионалног развоја 
и фондова Европске уније као 
Управитељ Програма „Енергија и 
климатске промјене“ објавило је прва 
три Позива на доставу пројектних 
приједлога.

Руски Газпром је објавио да је 
такозваним златним варом завршио 
гасовод  Сјеверни ток 2, чиме је 
утврђена још једна важна веза 
између руског и њемачког тржишта. 

за нафтом у октобру и њен раст за 1,6 
милиона  барела дневно, те наставак 
тренда до краја године. ОПЕЦ у овој 
години очекује раст потражње за 
готово шест милиона барела дневно, 
те за 4,15 милиона дневно у 2022. 
Цијена барела на лондонском 
тржишту порасла је од почетка 
године око 40%, захваљујући опоравку 
потражње за нафтом услијед 

опоравка економије  од пандемије 
коронавируса; неки аналитичари 
предвиђају да би барел лако могао 
досегнути и 90 USD до Божића, што 
сада више није далеко.
(energetika-net.hr)

Газпром је раније најавио да би до 
краја године кроз тај гасовод могао 
транспортовати нешто више од пет 
милијарди m3 плина, но почетак 
испоруке зависиће о њемачком 
регулаторном тијелу. Сјеверни ток 
2 удвостручиће капацитет испоруке 
правцем Русија – Њемачка на 110 
млрд. m3 гаса годишње.
(energetika-net.hr)

BNEF затим очекује да ће се годишњи 
развој соларне енергије повећати 
на 214GW и 222GW у 2022. односно 
2023., што је углавном у складу с 
оптимистичним сценаријем развоја. 

Очекује се да ће Кина 2021. бити 
далеко највећи предводник у 
примјени соларне енергије, а САД је 
као други далеко иза Кине.
(energetika-net.hr)

Укупно је на располагању готово 12 
мил. еура.
Позив на доставу пројектних 
приједлога „Повећање капацитета 
за производњу соларне енергије“ 
вриједан 7.400.000,00 ЕУР подржава 

провођење пилот пројеката 
интегрираних фотонапонских 
електрана у сврху повећања 
инсталираних капацитета за 
кориштење сунчеве енергије.
(energetika-net.hr)

ПРИПРЕМИЛА: Т. К. ПЕРИШИЋ
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ЕУ и САД у 
глобалној 
иницијативи 
за метан

Електрични таксији ускоро у Бечу

30% наруџби нових бродова чини погон на ЛНГ

Њујорк ће забранити продају аутомобила 
на фосилна горива

Сједињене Америчке Државе и 
Европска унија су најавили глобалну 
иницијативу за метан која ће се 
покренути на 26. конференцији 
странака у октобру у Глазгову.
Судјелујући на Форуму о 
енергетици и клими под водством 
САД-а, предсједник Џо Бајден и 
предсједница Европске комисије 
Урсула Фон дер Лајен позвали су 
остале земље на придруживање 

Како би се смањиле емисије штетних 
гасова и додатно побољшала 
квалитета живота у граду, аустријска 
пријестолница улаже и у електричне 
таксије. У сљедеће двије године осам 
стајалишта таксија и 56 возила у Бечу 

Наруџбе нових пловила на ЛНГ 
приближавају се 30% укупне бруто 
тонаже по наруџби, објавио је СЕА-
ЛНГ. Танкери и теретни бродови 
забиљежили су слично повећање 
за седам, односно два пута више 
наруџби за пловила на ЛНГ погон у 
претходном раздобљу од 18 мјесеци. 

Након Европске уније и САД креће 
у рат против возила с моторима на 
унутрашње  изгарање.

Све већем броју америчких савезних 
држава и држава широм свијета које 
су показале палац доље бензинцима 
и дизелашима придружио се и 
Њујорк.

Та је савезна држава донијела закон 
према којем се од 2035. године више 

иницијативи и похвалили земље које 
су већ изразиле своју подршку. 

Заједнички циљ је смањења 
глобалних емисија метана до 2030. 
за најмање 30% у односу на 2020. 
Остваривањем циљева иницијативе 
загријавање би се смањило за 
најмање 0,2 Целзијева степена до 
2050. године, сапштено је из ЕК-а. 
(energetika-net.hr)

Индустријско тијело је рекло да 
би пријелаз на био-ЛНГ, а на крају 
и на синтетички ЛНГ омогућио 
индустрији да испуни ИМО-ове 
декарбонизацијске циљеве до 2050. 
године кориштењем успостављене 
ЛНГ инфраструктуре.
(energetika-net.hr)

биће опремљено новом технологијом 
коју је развила аустријска твртка 
Easelink са сједиштем у Грацу. Сви 
таксији у Бечу требали би прећи на 
електрични погон до 2025. године. 
(energetika-net.hr)

неће смјети продавати возила с 
моторима с унутрашњим изгарањем, 
већ само она с нултом емисијом 
стакленичких гасова. Тај потез требао 
би смањити емисије за 35% и помоћи 
остваривању климатских циљева 
укључујући смањење стакленичких 
гасова за 85% до 2050.

Закон укључује да до 2045. и сва већа 
и мања доставна возила буду без 
емисија. (energetika-net.hr)
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Миодраг Вуковић

Добра 
атмосфера и 
дружење

У Будви су од 22. до 26. септембра 
одржани овогодишњи, 17. по 
реду, Раднички спортски сусрети 
у организацији Синдикалне 
организације запослених (СОЗ). 
Након једногодишње паузе због 
актуелне епидемиолошке ситуације 
изазване вирусом Covid 19, на 
овогодишњим сусретима, поред 
запослених из ЕПЦГ, учествовали су 
и радници Рудника угља Пљевља. 
Изостало је учешће запослених из 
ЦЕДИС-а, који су ранијих година
били редовни учесници РСИ.

 Раднички спортски сусрети, ове 
године, одржани су у ХТП „Будванска 
ривијера“, учествовало је  око 250 
запослених, а такмичења су била 
организована у 13 дисциплина.
Отварајући Сусрете, предсједник 
Одбора директора ЕПЦГ Милутин 
Ђукановић истакао је да се нада 
да ће и ово дружење допринијети 
доброј и конструктивнијој атмосфери 
у обје компаније, учеснице сусрета, 
као важан предуслов за успјешно 
остваривање пословних циљева.

ОДРЖАНИ 17. РАДНИЧКИ 
СПОРТСКИ СУСРЕТИ

- Без добре атмосфере, нема ни 
успјеха. Пред нама су велики 
изазови, задаци, радимо на 
енергетској транзицији. Пуно је 
обавеза, енергетско тржиште веома 
је непредвидљиво, али покренули 
смо огроман број пројеката. Није 
демагогија када кажемо да ће ЕПЦГ 
бити носилац развоја привреде и 
локомотива тог развоја. Желимо 
да нам посао не буде оптерећење, 
него задовољство. Што се тиче 
пословодства, заиста ћемо све 
урадити да задржимо такву 
атмосферу да са задовољством 
долазите на посао, да сви видимо 
резултате нашег рада, а надамо се да 
ће то препознати и шира друштвена 
заједница - истакао је овом приликом 
Милутин Ђукановић.
Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин, у свом обраћању 

присутним учесницима игара, 
честитао је СОЗ-у на томе што је успио 
да, упркос бројним ограничењима 
у условима Covid 19, ове године, 
организује сусрете и позвао на 
одговорност и поштовање мјера. 
Истакао је да менаџмент жели да 
развија добре и партнерске односе са 
синдикатом, а учесницима је пожелио 
„да Спортске игре проведу у лијепој 
атмосфери, фер плеју, спортском 
дружењу и без повреда“.
Ровчанин се осврнуо и на резултате 
пословања црногорских енергетских 
субјеката и допринос запослених.

- Запослени из енергетског сектора су 
својим радом, залагањем, стручношћу 
и посвећеношћу учинили да управо 
компаније из енергетског сектора 
сваке године буду најуспјешније у 
Црној Гори - нагласио је Ровчанин.

ПЕХАР ЗА ГЕНЕРAЛНОГ ПОБЈЕДНИКА ПОДИГАО ЈЕ ВЛАДИМИР НИКЧЕВИЋ

РСИ БУДВА 2021
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Подсјетио је да је ЕПЦГ у првих 
шест мјесеци ове године остварила 
профит који премашује 17 милиона 
еура, 14 милиона више у односу на 
претходну годину. Тако је и у осталим 
енергетским компанијама и Руднику 
угља.
- Надам се да ће наша енергетска 
породица наредних дана бити 
увећана за још једну компанију – 
Електропривреда Солар градњаи да 
ћемо наставити у истом духу.Наша 
је намјера да направимо модерну, 
европску компанију. Увијек је била 
част, задовољство и привилегија 
радити у енергетском сектору, а 
надам се да ће у будућности то бити 
још више. Пред нама су велики 
инвестициони циклуси, велики 
инвестициони пројекти. Нажалост, 
у претходних 40 година то није 
био случај. Посљедњи енергетски 

НАЈУСПЈЕШНИЈИ ТАКМИЧАР: ДЕЈАН ЏАКОВИЋ –РУДНИК УГЉА

објекат је изграђен 1982. и ми ту 
стварност морамо да промијенимо. 
То је обавеза и због енергетеских 
компанија, али и државе и њеног 
развоја - истакао је први човјек 
извршног менаџмента ЕПЦГ.
Учесницима Радничких спортских 
сусрета обратио се и предсједник 
Синдикалне организације запослених 
Рајко Голубовић, који је изразио 
задовољство због чињенице да 
су након једногодишње паузе и 
бројних епидемиолошких изазова 
17. Раднички спортски сусрети 
запослених у ЕПЦГ и РУП-у, ипак, 
организовани.
- Радује ме што смо за разлику 
од прошле, ове године успјели да 
организујемо Спортске сусрете, а с 
обзиром на то да се и даље боримо са 
епидемијом корона вируса, замолио 
бих вас да будемо одговорни и 

понашамо се у складу са мјерама 
које је препоручио Институт за јавно 
здравље. Као што налаже традиција 
и ове године дајемо предност добром 
дружењу - казао је Голубовић.
Добра атмосфера и дружење 
обиљежили су и ове спортске сусрете, 
који су се одржали у специфичним 
околностима због пандемије корона 
вируса.
Након годину дана паузе 
најуспјешнија екипа на спортским 
теренима у Будви (генерални 
побједник) била је Екипа 1 - 
Дирекција Друштва, Дирекција 
ФЦ Снабдијевање и Дирекција ФЦ 
Производња.
Титулу најуспјешнијег такмичара 
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понио је колега из Рудника угља, 
Дејан Џаковић, док је најуспјешнија 
учесница Ивана Сјеклоћа, запослена у 
Call центру ЕПЦГ.
Предсједник Организационог 
одбора, Рајко Голубовић, званично 
је затворио Игре и истакао како је 
све протекло у најбољем реду, те да 
су сви допринијели фер и коректној 
атмосфери на теренима, а да је и 
овога пута дружење било у првом 
плану.
- Најважније је да се сви здрави и 
весели враћамо радним обавезама, 
а сигуран сам да ћемо заједно, као и 
до сада, наставити да нижемо успјехе 
у нашим компанијама - закључио је 
предсједник СОЗ-а.

НАЈБОЉА ТАКМИЧАРКА РСИ: ИВАНА СЈЕКЛОЋА – CALL ЦЕНТАР ЕПЦГ

НАЈУСПЈЕШНИЈИ О ИГРАМА

- Наша екипа је први пут учествовала на спортским сусретима запослених 

ЕПЦГ, јер смо претходних година у истом период учествовали на међународним 

спортским играма које се одржавају у Грчкој. Ове године смо се пријавили за 

РСИ које организује ЕПЦГ И учествовали у готово свим дисциплинама. Лично 

сам задовољан својим , а и наступом цијеле наше екипе. Атмосфера током свих 

дана игара била је одлична, како на теренима тако и ван њих. 

Похвалио бих организацију, која је била на високом нивоу, иако знамо да то није 

било лако, поготово у овим актуелним условима.

Надам се да ћемо се дружити и наредне године у још вечем броју – каже Дејан 

Џаковић. 

- С обзиром на чињеницу да претходне године игре нијесу одржане, због 

ситуације са Covid- ом, као прво задовољна сам што су се традиционални 

сусрети уопште и одржали. Мислим да смо сви били жељни дружења и опуштања 

након цијеле радне године. 

Игре су протекле у доброј атмосфери и фер борби на спортским теренима, а 

ја сам више него задовољна постигнутим резултатом. Одличан спортски дух  

пренијели смо и на традиционална вечерња дружења. Надам се да сам мојим 

уцешћем и постигнутим резултатима  подстакла и остале колеге да нас наредних 

година буде што више како на теренима,  тако и на забавама – истиче Ивана 

Сјеклоћа.
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Соларни 
панели за 
напаjање 
Манастира 
Сомина

Извршни директор Никола Ровчанин, 
члан Одбора директора ЕПЦГ Рајко 
Радусиновић, извршни руководилац 
ФЦ Производња Бојан Ђордан и  
предсједник СО Никшић Немања 
Вуковић посјетили су Манастир 
Преображења Господњег на Сомини, 
како би пустили у рад соларне 
панеле, чију је изградњу, у цјелости, 
финансирала наша компанија.
Манастир је изграђен и освјештан 
2001. године, а припада Епархији 
будимљанско-никшићкој. Налази 
се на око 45 км сјеверозападно од 
Никшића. 

Изградњом соларних панела је, 
према ријечима игумана Арсенија и 
монахиња, Синклитикије и Босиљке, 

ријешен проблем који је, током 
претходне двије деценије, овај 
објекат имао у погледу напајања 
електричном енергијом.

ЕПЦГ и овим потезом показује да 
је трајно посвећена друштвено 
одговорном дјеловању, које се 
огледа кроз разне врсте помоћи, од 
оне која је намијењена угроженим 
појединцима, рањивим групама и 
друштвеној заједници, па све до 
спремности да се побољшају услови 
у објектима традиционалних вјерских 
заједница.
Такође, изградња ових соларних 
панела представља потврду 
одлучности наше компаније када је 
у питању развој обновљивих извора 

енергије.
Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин рекао је да ће наша 
компанија бити ослонац цијелог 
друштва и покретач развоја. 

„Чини ми велико задовољство то 
што данас рјешавамо један велики 
проблем који је дуго времена 
оптерећивао овај манастир. 
Наставићемо да, са пуном 
посвећеношћу и одговорним односом 
према заједници, помажемо свима 
којима је наша помоћ потребна, уз 
примјерен однос према заштити 
животне средине, а тако нешто 
се најефектније постиже управо 
улагањем у зелену енергију“, истакао 
је Ровчанин.
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Електропривреда Црне Горе, у сарадњи са Спортско-риболовним клубом „Никшић“ и НВО “Озон”, организовала акцију 
спасавања заостале рибе у хидроенергетском систему “Перућица” након затварања система због почетка редовног 
годишњег ремонта хидроелектране 

epcg.com

Очување еко система жеља и обавеза

Традиционална акција ЕПЦГ и 
СРK „Никшић-НK“ и ове године 
била је успјешна, а из канала 
хидроенергетског система у 
Никшићком Пољу, под будним 
оком пољопривреног инспектора,  
извађено је и у матична језера, Слано 
и Kрупац, враћено неколико тона 
рибе. 

Директор ХЕ “Перућица”, мр Радован 
Ђукановић, казао је да је ЕПЦГ, 
као одговорна компанија, ради на 
изналажењу трајног и одрживог 
модалитета заштите рибе од проласка 
у канал.

“ЕПЦГ, сходно закону о слатководном 
рибарству, са колегама риболовцима 
испуњава дефинисане обавезе 
о порибљавању Сланског и 
Kрупачког језера. И поред тога ЕПЦГ 
је  потписала додатни уговор са 
Спортско-риболовним клубом из 
Никшића о излову и враћању рибе у 
матична језера, а све у циљу очувања 
еко система“, нагласио је Ђукановић.

АКЦИЈА СПАСАВАЊА РИБЕ ИЗ КАНАЛА ХЕ „ПЕРУЋИЦА“

У акцију спасавања рибе у каналима 
ХЕ “Перућица”, ЕПЦГ је, и ове 
године, укључила  НВО „Озон“ 
која се бави очувањем животне 
средине. Директор НВО „Озон“, 
Александар Перовић, истакао је да 
им је задовољство бити дио тима 
који покушава да ријеши проблем 
са очувањем рибљег фонда и да је 
задовољан приступом и начином 
на који је организована акција 
спасавања рибе.

“Треба имати у виду да су оба језера 
након више деценија постојања 
попримила екосистемски значај, а  
већ су и дефинисане одређене врсте 
флоре и фауне у које дефинитивно 
спадају и одређене врсте рибе. 
Стога сматрам да овакве акције 
представљају примјер да се тзв. 
хумана екологија примјењује у 
пракси уз сарадњу и укљученост свих 
релеватних сектора и институција“, 
казао је Перовић.

Акција је услиједила након почетка 
пражњење доводног система, а њени 

ефекти говоре о доброј припреми и 
вишегодишњем искуству на овим 
пословима, не само одговорних у 
ЕПЦГ, него и руководства и чланова 
СРK „ Никшић-НK“ као концесионара у 
дијелу коришћења и очувања рибљег 
фонда.

Секретар Спортско-риболовног клуба 
„Никшић“, Влајко Симовић, казао је 
да ће акција трајати колико год буде 
потребно како би се већина рибе 
вратила у матична језера. 

„Прошле године спашено је неколико 
тона рибе а ове, ако временске 
прилике дозволе, покушаћемо да 
повећамо ефекте акције“, истакао је 
Симовић.

Редовни годишњи ремонт  ХЕ 
“Перућица” почео је 31. јула, а 
потпуна обустава рада у Електрани 
потрајала је до краја августа.  Након 
успјешно изведеног ремонта и других 
планираних радова у том периоду, 
доводни систем поново је стављен у 
функцију 1. септембра.
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Потписивањем уговора о пословној 
сарадњи са Агенцијом за заштиту 
животне средине и одговарајућим 
здравственим установама, наша 
компанија се обавезала да на 
донаторски рачун уплати укупно 
10.320 еура за озелењавање 
површина испред здравствених 
установа – за потребе Kлиничког 
центра Црне Горе 4.390 еура, Општој 
болници у Пљевљима 2.990 еура, а 
Општој болници у Беранама 2.940 
еура 

epcg.com

За љепшу 
и здравију 
Црну Гору

Поводом тридесетогодишњице 
усвајања Декларације о еколошкој 
држави, Агенција за заштиту 
животне средине је, у сарадњи 
са здравственим установама, 
покренула акцију „За љепшу и 
здравију Црну Гору“. Сврха кампање 
је озелењавање болничких површина, 
чиме се шаље порука о важности 
боравка у здравом, природном 
окружењу и доприноси подизању 
друштвене свијести о том аспекту 
јавног здравља, нарочито у контексту 
актуелног суочавања са пандемијом 
КОВИД-19. 

Полазећи од стратешког опредјељења 
Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ), 
заснованог на идеји о неопходности 
улагања у обновљиве изворе 
енергије, наша компанија укључила 
се у поменуту акцију тако што се, 
потписивањем уговора о пословној 
сарадњи са Агенцијом за заштиту 
животне средине и одговарајућим 
здравственим установама, обавезала 
да ће на донаторски рачун уплатити 
укупно 10.320 еура за озелењавање 
површина испред здравствених 

ЕПЦГ ПОДРЖАЛА АКЦИЈУ 
ОЗEЛЕЊАВАЊА БОЛНИЧКИХ 
ПОВРШИНА

установа – супотписница уговора. 

Сходно поменутим актима, за 
потребе Kлиничког центра Црне 
Горе је предвиђено 4.390 еура, 
Општој болници у Пљевљима ће 
бити донирано 2.990 еура, а Општој 
болници у Беранама 2.940 еура.   

„Много цијенимо допринос који ЕПЦГ 
пружа реализовању наше акције 
очувања животне средине.

Вјерујемо да смо на добром путу 
да оснажимо друштвену свијест у 
смислу препознавања важности 
квалитета средине у којој живимо“, 
казао је др Милан Газдић, в.д. 
директора Агенције за заштиту 
животне средине.

Извршни директор ЕПЦГ Никола 
Ровчанин истакао је да је, у условима 
КОВИД-19 са којим се суочава цијели 
свијет, од нарочите важности, на 
овакав начин, исказати подршку 
нашем здрвству.

„Учешће у овој акцији јесте још једна 

потврда да ЕПЦГ озбиљно држи 
до одлуке о томе да помаже развој 
инфраструктуре и подстиче подизање 
свијести о важности екологије за 
заједницу, тим прије што се ове 
године навршава тридесет година од 
усвајања Декларације о еколошкој 
држави, а наша компанија је, као 
што је познато, трајно усмјерена ка 
улагању у зелену енергију“, казао је 
Ровчанин. 

У оквиру промоције ове акције, на 
сајту Агенције за заштиту животне 
средине ће се објавити име и 
логотип ЕПЦГ, што би требало да 
представља подстицај и другим 
привредним субјектима да пруже 
допринос јачању свијести о важности 
поштовања еколошких стандарда, 
а здравствене установе о којима је 
овђе ријеч ће, кроз планиране радње 
у реализацији еколошке акције, на 
планираним локацијама постављати 
рекламни материјал и презентовати 
пројекте које спроводи ЕПЦГ у вези 
са обновљивим изворима енергије 
и заштитом и унапређењем животне 
средине. 
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Овај гест добија нарочито велики значај када се има у виду стање у коме се тренутно налази наш васпитно-образовни 
систем, у контексту суочавања са епидемиолошким ризицима“, истакла је директорица подгоричке ЈПУ „Ђина Врбица“ 
Ивана Разић

epcg.com

Ровчанин: Никада нећемо изгубити из вида 
потребе грађана и јавних установа

Електропривреда Црне Горе је, 
полазећи од чврсте усмјерености ка 
друштвено одговорном пословању, 
уз пуно разумијевање за тешкоће 
с којима се наша земља суочава 
у погледу јачања капацитета за 
заштиту и очување здравља током 
погоршане епидемиолошке ситуације, 
истрајна у намјери да пружи помоћ 
јавним установама, с нагласком на 
оне у којима бораве дjеца. 

Сходно таквом опредjељењу, извршни 
директор наше компаније, Никола 
Ровчанин, данас је, на састанку са 
Бојаном Разић, директорицом ЈПУ 
„Ђина Врбица“ из Подгорице, овој 
институцији уручио донацију у виду 
санитетске опреме.

„У више наврата смо говорили о 
одлучности ЕПЦГ да се позиционира 
као друштвено одговорна компанија. 
Такво држање долази до изражаја 

ЕПЦГ ДОНИРАЛА САНИТАРНУ ОПРЕМУ ЈПУ ,,ЂИНА ВРБИЦА“

нарочито у овако осјетљивом 
тренутку, када се Црна Гора суочава 
са разнородним ефектима пандемије 
Цовид-19. Наш примарни циљ, с 
обзиром на поље дjеловања, јесте 
развијање енергетског сектора, али 
никада нећемо изгубити из вида 
потребе грађана и јавних установа 
без којих је немогуће замислити 
свакодневицу. Ова донација је само 
један у низу показатеља добре воље 

Електропривреде, али и спремности 
васпитно-образовних институција да 
се прилагоде изазовима садашњице“, 
казао је Ровчанин.

С друге стране, директорица Бојана 
Разић је „Захваљујући доброј сарадњи 
са извршним директором ЕПЦГ, 
господином Николом Ровчанином, 
нашој установи је донирана 
санитетска опрема. Овај гест добија 
нарочито велики значај када се има 
у виду стање у коме се тренутно 
налази наш васпитно-образовни 
систем, у контексту суочавања са 
епидемиолошким ризицима“, истакла 
је Разић.
Надовезујући се на чињеницу да 
је ЈПУ „Ђина Врбица“ укључена 
у реализацију међународног 
програма „Еко-школа“, који за циљ 
има развијање свијести о очувању 
животне средине код најмлађе 
популације, Разић је навела да је са 
Ровчанином договорен наставак 
сарадње, кроз бројне активности у 
оквиру теме „Енергетска ефикасност“. 
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Највећи црногорски рок фестивал, 
након паузе изазване корона 
вирусом, уз подршку и наше 
Компаније, одржан је од 5.-7.августа 
на Крупцу; директор Фестивала 
Предраг Зечевић задовољан је 
посјетом и сматра да је његово 
одрзавање права побједа музике; 
Lake fest је за десет година, угостио 
око 200 извођача, са преко 200 
хиљада посјетилаца, а то је разлог 
да наредни буде још организованији, 
финансијски стабилнији, зашто 
не државни пројекат, јер је много 
добра донио Никшићу и Црној Гори, 
категоричан је Зечевић

Татјана Кнежевић Перишић

Поново 
заједно са 
музиком

Након паузе од годину дана, због 
пандемије корона вируса, у августу 
је одржан 10. Lake fest,  уз стриктно 
поштовање епидемиолошких мјера 
и процедура за улазак. Љубитеље 
рока су три ноћи забављали Хладно 
пиво, Гоблини, Eyesburn, Бјесови, 
Исказ, Mortal kombat, Six pack, 
Sunshine, Зостер, Дејан Петровић, 
Рудолф, Ритам нереда, Штрајк мозга, 
Парампашчад и Никола Врањковић.
- Мислим да је ово био неки 
вентил. Знам да је здравствени 
билтен најважнији, али негдје смо 
нашли начин како да и у ово доба 
функционишемо и како ипак да се 
дружимо, каже Пеђа Зечевић за наш 
лист.

Уз захвалност спонзорима, посебно 
ЕПЦГ и Пивари Никшић, Зечевић 
истиче да је посао одрађен до краја, 
чак изненађујуће добро, обзиром 
на присуство око 10-ак хиљада 
посјетилаца:

- Ни мјесец дана прије Lake-a, 
нијесмо имали никакву маркетиншку 

ЕПЦГ ПАРТНЕР LAKE FEST-У

кампању. Буквално смо објавили line 
up двадесетак дана прије фестивала 
и то након консултација са нашим 
највјернијим фановима. Чини ми се 
да је ово за нас једна велика побједа. 
Драго ми је што нијесмо изневјерили 
себе, публику, овај град и државу, 
поручује Зечевић.

Посебно му је, каже, задовољство 
што је бина остала иста, продукција 
чак најбоља до сада, док је расвјета 
била комплекснија, као освјежење за 
комплетан амбијент:

- Помјерили смо ствари напријед. 
Lake fest је први црногорски фестивал 
и једини који у потпуности ради 
домаћа продукција. Организација 
броји велики број младих људи 
из Никшића и Црне Горе, а то даје 
посебну енергију и резултате. Прије 

неколико година планирали смо 
да другачије обиљежимо десети 
рођендан фестивала, са свјетским 
звијездама, али нас је пандемија 
спријечила у томе. Ипак, овим 
издањем смо опет поручили да 
музика увијек побијеђује, додаје 
Зечевић. 

На питање колики је уопште значај 
једног оваквог фестивала за град и 
државу, Зечевић нема дилему:
- За ових десет година, довели 
смо близу 200 извођача и група, 
концертима је присуствовало око 
200 хиљада људи, аутохтони смо 
рок фестивал-али и даље немамо 
финансијску подршку коју смо 
заслужили, у смислу да свако издање 
донесе нека звучнија имена из 
свијета, да продукцијски будемо још 
бољи и слично.

ДРУШТВО
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Јер да би довели свјетско име, 
морате га “свјетски” и платити.

А друго, увијек смо склонији да нечији 
туђи пројекат више вреднујемо него 
неки свој.

Ја сам увијек  за све црногорске 
фестивале и за све што ова држава 
изњедри, да се подржи, афирмише и 
пропрати јер од тога имамо користи 
сви, посебно туризам, од чега Црна 
Гора највише и живи. 

Доказали смо, овим издањем,
да умијемо да “одрадимо” посао
и у немогућим условима, а
резултати који су иза нас, дају нам 
за право да се надамо да ће бити 
препознати и да ће наредни Lake fest 
бити државни пројекат, закључује 
Зечевић.

ДРУШТВО

PARTY BUS

ЕПЦГ, општине Подгорица и Пљевља, ТО Колашин и Рудник угља, помогли 

су одрзавање и популарног Party bus-а, који је ове године био у Подгорици, 

Колашину и  Пљевљима.

Гости су били чланови групе Рудолф и Галија као и кантаутор Ибрица Јусић.

И овај, пети по реду Party bus, промовисао је љепоте Црне Горе и кроз музички 

и еколошки програм показао ове дестинације на посебан начин, саопштили су 

организатори, НВО “Синтеза”.

Претходних година су, у склопу ове манифестације, промовисане љепоте и 

културни споменици Плужина, Бара, Никшића, Даниловграда...
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City Groove је од свог настанка 2015. 
године израстао у респектабилан 
фестивал који је успио да угости и 
публици Црне Горе представи највећа 
свјетска имена, каже директор 
овог Фестивала Драган Булајић, 
прецизирајући да су, већ прве године, 
били и grand opening Hard Rock cafea 
у Подгорици, те одмах одскочили и 
у свјетским медијима представили 
Подгорицу, Црну Гору, као и партнере 
попут ЕПЦГ.

Од самог почетка ЕПЦГ је наша 
подршка. Захвални смо што је 
највећа компанија у Црној Гори стала 
уз нас. Сигурно да без подршке ЕПЦГ 
не бисмо успјели да напредујемо, 
бар не тако брзо како јесмо. Некако 
је и природно да највеће компаније 

стоје уз највећа музичка имена, каже 
Булајић.

Ове године сте успјели да 
обезбиједите долазак и њемачког 
музичара, композитора и продуцента 
Schiller, као и феноменалног Тонија 
Цетињског. Како оцјењујете реакције 
публике? Да ли су извођачи имали 
дилему око доласка, с обзиром на 
covid ситуацију у Црној Гори?

Веома смо срећни што је један од 
водећих арт умјетника свијета био 
на нашем фестивалу. Schiller својим 
наступима пуни највеће арене 
Берлина, Рима, Париза, Лондона... 
Видјели сте да је и Амбасада 
Њемачке најавила и с пажњом 
испратила његов долазак и наступ.

Управо такав умјетник је отворио 
овогодишње издање City Groove 
фестивала. Наравно да ништа 
мање интересовања није било ни 
за остале двије ноћи на којима смо 
представили Тонија Цетинског и 
Нормана Дареjа.

Публика је била одушевљена. 
Мање одушевљења је било 
када смо објавили да ћемо се 
строго придржавати прописаних 
епидемиолошких мјера, али осим 
музичких, организатори фестивала 
и њихови извођачи морају имати и 
друштвено одговорну мисију, тако 
да ниједног момента нијесмо имали 
дилему. 

Шта, по Вашем мишљењу, значи 
City Groove за Подгорицу и Црну 
Гору? У контексту овог питања, да 
ли мислите да и овај фестивал, као 

ДРУШТВО

Захвални смо што је највећа компанија у Црној Гори стала уз нас. Сигурно да 
без подршке ЕПЦГ не бисмо успјели да напредујемо, бар не тако брзо како 
јесмо. Некако је и природно да највеће компаније стоје уз највећа музичка 
имена, каже директор Фестивала Драган Булајић.

Татјана Кнежевић Перишић

Највећа компанија уз највећа 
музичка имена

ЕПЦГ ПОДРЖАЛА ФЕСТИВАЛ CITY GROOVE
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и Lake fest, Bedem fest... заслужују 
да буду државни пројекти, што 
подразумијева снажну финансијску 
подршку, долазак великих музичких 
звијезда и, коначно, високу 
посјећеност, као и позиционирање 
државе као фестивалске 
дестинације?

Као што сам већ казао, City Groove 
је већ прве године прешао границе 
Црне Горе и као партнер Hard Rock 
cafea се нашао на свјетској сцени 
првим издањем. Касније смо успјели 
угостити Simple Minds, Morcheeba, 
Stereo MC, Боба Синклера, Fede la 
grand, Шилера… Напоменућу да је 
само фотографију фронтмена Simple 
Minds, који у рукама држи поклоњену 
монографију Црне Горе, на њиховим 
страницама видјело преко 900.000 
људи из цијелог свијета!

ДРУШТВО

За сљедећу годину очекујемо
Zucchera, тако да, осим што својим 
грађанима омогућујемо  да имају 
највећа свјетска имена у свом 
комшилуку, тако и постајемо алат 
туристичким радницима и додатан 
мотив за долазак туриста у Црну Гору. 

Туризам је веома битна приходна 
страна црногорског буџета, а 
фестивали су дио маркетиншке 
промоције дестинације, тако да 
сваки цент уложен у фестивале буде 
вишеструко враћен буџету Црне Горе. 

Као што и Ваша компанија размишља 
о развоју и инвестицијама у 

сопствену производњу, тако би се и 
држава морала окренути домаћим 
снагама у свим сегментима. И ми 
се, стога, трудимо да као партнере 
ангажујемо само фирме из Црне Горе. 
Сваку фестивалску ноћ представимо 
макар једног домаћег извођача. Сви 
странци дођу и прођу, а ми увијек 
остајемо овдје, једни са другима.

Вјерујем да ће се у будућности 
побољшати подршка државе, јер 
не треба измишљати топлу воду, 
само гледати како то раде највећи 
и најуспјешнији. Код њих се у 
фестивалској индустрији окрећу 
милијарде еура.

ZUCCERO НА CITY GROOVE-У?

Сљедеће године очекујемо Zucchera, тако да, осим што својим грађанима 

омогућујемо  да имају највећа свјетска имена у свом комшилуку, тако и 

постајемо алат туристичким радницима и додатан мотив за долазак туриста у 

Црну Гору.
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На традиционалном 43. Купу Никшића 
у спортском риболову, одржаном 
25. септембра ове године на Сланом 
језеру, такмичари СРК „ЕПЦГ“  
остварили су одличан резултат. 
У јакој конкуренцији, осам екипа, 
освојено је високо треће мјесто 
екипно у дисциплини „Лов удицом 
на пловак“, док је у појединачној 
конкуренцији, у истој дисциплини, 
такмичар нашег клуба Никола 
Зуровац био други.

За нашу екипу наступали су: Перко 
Томашевић, Александар Кривокапић 
и Никола Зуровац.

Перко Томашевић, члан Управног 
одбора и такмичар Клуба, истиче да је 
Спортско-риболовни клуб “ЕПЦГ“, ове 
године, након оснивања, учествовао 
у двије такмичарске дисциплине 
под окриљем Савеза Спортско-
риболовних организација Црне Горе 
те да су, као и у сваком спорту, и у 
спортском риболову важни тренинг и 
одговарајуће припреме.

- Спортски риболов је специфичан 
спорт. На примјер једно такмичење 
у лову шарана траје од 48 до 72 
сата, а има их четири у такмичарској 
години, тако да то захтијева и 
одређена финансијска средства. Но, 
у том дијелу очекујемо помоћ наше 
компаније, а сигуран сам да ћемо 
је у потпуности оправдати. Као што 
видите знања и мотива не фали, што 
потврђује и чињеница да су, упркос 
свим тешкоћама са којима смо се 

Трећи екипно, Зуровац други 
појединачно

УСПЈЕШАН НАСТУП СПОРТСКО-РИБОЛОВНОГ КЛУБА „ЕПЦГ“ НА КУПУ 
НИКШИЋА У ДИСЦИПЛИНИ „ЛОВ УДИЦОМ НА ПЛОВАК“

СПОРТ

Риболовцима из наше компаније, до краја године, предстоји и Куп Црне Горе у 
дисциплини “Лов удицом на пловак” на којем, такође очекују запажен наступ

Миодраг Вуковић

сусретали, као и  мањак искуства, 
већ у првој години стигле медаље и 
пехари, каже Томашевић.

Предсједник СРК ЕПЦГ Рајко 
Голубовић похвалио је одличан 
наступ на Купу Никшића и истакао 
како вјерује да је то почетак добрих 
резултата.

- Ово су прве медаље и пехари за наш 
Клуб, као резултат једног одговорног 

и напорног рада. Честитам момцима 
на одличним резултатима, очекујем 
да и у наставку сезоне будемо 
успјешни - навео је Голубовић.
Риболовцима СРК „ЕПЦГ“, до краја 
године, предстоји и Куп Црне Горе у 
дисциплини “Лов удицом на пловак” 
на којем, такође очекују запажен 
наступ. 

Такмичења у организацији Савеза 
у плану су и наредне сезоне, а 
планирано је да се наш Клуб појави и 
као организатор једног од њих. 

-Уколико буде разумијевања за 
реалне потребе такмичара и уз 
додатни ангажман у предстојећим 
сезонама можемо очекивати  из 
нашег клуба и репрезентативце Црне 
Горе који ће представљати наш клуб 
и државу на свјетским и европским 
првенствима, сигуран је Томашевић.
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Велики пехар Шаховског савеза Црне 
Горе вратио се у витрине Шаховског 
клуба „Електропривреда“, који је ове 
године, по четврти пут освојио турнир 
ЦЕДИС Премијер лиге Црне Горе, 
почетком августа у Сутомору.

Шахистима „Електропривреде“,  
предвођене актуелним 
сениорским прваком наше 
земље Луком Драшковићем и 
српским велемајстором Бобаном 
Богосављевићем, за Велики пехар 
Шаховског савеза Црне Горе било је 
довољно седам побједа, односно 21 
меч бод.

За „Електропривреду“ наступали су 
и: Стефан Мијовић, Јован Миловић, 
Боро Миљанић, Божидар Kисић, Вук 

Милетић, Игор Шарић, Александра 
Миловић и Ненад Алексић.

Капитен ШК „Електропривреда“ 
Жељко Мијановић са нескривеним 
задовољством пренио нам је утиске 
са овогодишњег шампионата. 

 “Пораз у првом колу од Мимозе
није нас обесхрабрио, напротив 
као да смо тада схватили да ће 
неизвјесност око побједника 
потрајати до посљедње рунде и да
се можемо укључити у борбу за 
највиши пласман.

Наши снови су се обистинили и 
већ у наредном дербију против 
прошлогодишњег шампиона екипе 
Будућности и пресудног успјеха у 

СПОРТ

Митар Вучковић

Доминацијом до великог пехара
ШАХИСТИ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ“ ДРЖАВНИ ШАМПИОНИ

том мечу стекли смо неопходно 
самопоуздање и до краја турнира 
нанизали још шест побједа што је 
било довољно за титулу“, рекао је 
Мијановић.

Истакао је да су и овог пута, као 
и претходне три деценије, имали 
огромну подршку Електропривреде 
Црне Горе под чијим именом 
наступају.

“Настојимо да узвратимо добрим 
резултатима, како у појединачној, 
тако и екипној конкуренцији, и 
увијек ћемо се максимално трудити 
да оправдамо њихово повјерење и 
уложена средства на афирмацији и 
Клуба и свих наших чланова“, поручио 
је Мијановић.
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Отварањем новог граничног прелаза 
Затријебачка Цијевна – Грабон, 
радозналост ме је тјерала да се 
упутим ка Гусињу. Знао сам одавно 
да је кањон Цијевне који пролази 
кроз нашу земљу посебан драгуљ 
природе, често сам га обилазио, 
али ниједног тренутка нијесам ни 
помишљао да се та љепота наставља 
и на албанској страни. Кривудави пут, 
који се попут змије вијуга, посебан је 
доживљај, дозвољена брзина од 40 
или 20km/h на већем дијелу пута не 
смета, погледи који пуцају и на једну 
и на другу страну, дају величанствене 
слике природе, која ни овђе није била 
шкрта. 

Текст и фотографије: Андрија Касом

До Гусиња 
преко 
Албаније 

Био је август, прошло је неколико 
дана од отварања граничног прелаза 
Затријебачка Цијевна – Грабон, и 
одлучио сам кренути ка Гусињу. 
Знатижеља ме је вукла да видим 
колико ми је времена потребно до  
Гусиња овим путем, почетком августа 
од Гусиња до Подгорице, кроз кањон 
Мораче, возио сам четири сата и 
двадесетпет минута. 

Са Цетиња сам кренуо у раним 
јутарњим сатима, желио сам избјећи 
гужве које су тих дана владале на 
овом граничном прелазу. 

Од Диноше нов пут, кривуда се попут 
змије прелијепим кањоном Цијевне 
који може бити туристичка атракција, 
на свако мало наилази се на мале 
скривене плаже. У то сам се увјерио 
при повратку, безброј паркираних 
возила поред пута, схватио сам да 
има људи који су море замијенили 
прелијепом и чистом водом ријеке 
Цијевне. На једном проширењу сам 
се и зауставио, желио сам виђети 
плажу са пута. Људи се купају, сунчају, 
осјетио сам атмосферу каква се 
осјећа на плажама поред мора. 

Преласком граничних прелаза, 
прелази су један поред другог, 
заборавио сам на вријеме, није ми 
се журило. Свако мало сам стајао, 
мамила ме је љепота кањона. На путу 
нема много проширења, чини ми се 
да сам наишао само на три-четири. 

ПУТОПИС
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Но, ни то ме није могло спријечити да 
ухватим добре кадрове, заустављао 
сам се на сред пута са сва четири 
упаљена жмигавца. 
До Тамаре, првог насељеног мјеста 
брзо се стигне. За Тамаре не могу 
рећи ни да је село, ни да је варош, пар 
кафића, ресторана, једна продавница, 
центар који се још увијек ради, сав од 
камена, издиже се изнад Цијевне, а 
степеницама се може доћи до њене 
обале. Изузетно лијепо архитектонско 
рјешење, када се све стави у 
функцију, ово ће бити мјесто којем ће 
се људи радо враћати. Смјестио сам 
се на тераси једног кафића, уживајући 
у првим сунчевим зрацима који су је 
почели обасјавати, наручио турску 
кафу без цукра и цоца-цолу, и то ме 
коштало два еура, може се платити 
и еурима и лекама, небитно је што 
имате у ђеп.

ПУТОПИС
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Наставио сам даље. Кривудави пут, 
иако је магистрала ужи је од наше, 
издизао се уз планине, спуштао 
са истих, било је и равничарских 
дионица, и ниједног тренутка ми није 
сметала дозвољена брзина 40 или 20 
km/h. На овом путу, за све оне који 
воле природу добро је бити сувозач, 
сувозач ће моћи уживати у чудесима 
која је природа извајала. А, видјеће и 
оно што је човјек урадио, у цијевима 
„отимају“ ријеку. Та мјеста су тужна, 
не приличи то ни Цијевни, ни другим 
ријекама.
Поред мостова, поред неких кућа 
видјећете и бункере, свједоке 
једног прошлог времена, прелијепи 
кањон и водопад ријеке Вермосх, у 
непосредној близини са границом 
наше земље.

И поред честог заустављања, брзо 
сам се нашао у Гусињу. Како се у 
граду одржавало неко спортско 
такмичење, главна улица је била 
затворена за саобраћај, морао сам 
споредним кренути ка Алипашиним 
изворима. Међутим, у тим споредним 

улицама ниђе нијесам наишао на 
таблу која би показивала правац, 
морао сам се заустављати  и 
приупитивати пролазнике куда ићи. 
Ово ми је мало несхватљиво, да град 

са неколико улица не постави ознаке 
како стићи до љепота које има, не 
због нас домаћих, већ због странаца 
којих је и тог дана било пуно. Но, није 
ово једини случај.

ПУТОПИС
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Доласком до Алипашиних извора, 
иако сам неколико пута долазио, 
никада више воде нијесам видио као 
овог августа.

Јединствено мјесто, мјесто на којем 
има воде на све стране. Стари 
ресторан који је био, слободно 
могу рећи и знак препознавања 
Алипашиних извора, још увијек чами, 
без врата, без прозора...овакав је био 
и прије пет-шест година.

У себи сам поставио питање „да 
ли је могуће да овом ресторану не 
могу вратити живот“? У његовој 
близини постоји и други ресторан, 
ни приближне љепоте коју има 
„заборављени“, иако је било 10,30 
часова ујутру, капија му је била 
затворена.

Ово заиста не могу да схватим, а на 
паркингу безброј аутомобила, што са 
домаћим, што са страним таблицама.

Бог нам је дао чудесну природу, а 
нама изгледа одузео памет.

Разочаран,због непопијене кафе, 
упутио сам се ка водопаду Грља. Пут 
катастрофа, рупа на рупу, ознака 
ниђе.

На мјесту ђе се пут рачвао у три 
правца, морао сам паркирати ауто и 
сачекати неког да приупитам којим 
смјером ићи. Прорадио је у мени 
бијес „зар је тешко поставити табле 
на мјестима ђе се путеви рачвају“? 
Коначно сам стигао и до водопада, 
урадио неколико снимака, још увијек 
разочаран непрофесионалношћу 
људи, те мисли нијесам могао 
избачити из главе, и упутио се ка 
тераси, чини ми се приватног кампа, 
коначно да попијем кафу. Терасе су 
биле пуне људи, странци-планинари 
са свих страна свијета. 

Изгледа да ми је тај дан било 

суђено да у Гусињу доживљавам 
разочарења. По повратку, имао сам 
доста времена на располагању, желио 
сам кренути ка Националном парку 
Проклетије.

Поново ниђе ознака, поново 
заустављање, приупитивање људи.
Ово ме је дотукло до краја. Крећем 
ка Националном парку и послије, 
чини ми се 50 метара, преласком 
са асфалта на макадам, морао 
сам се вратити, моје ауто није 
могло прескочити рупе које су се 
га сачекале на путу. Несхватљиво, 
разочаравајуће. 

Да бих се бар мало вратио себи, 
напуштио сам Гусиње и упутио се 
Плавском језеру, ово језеро због 
љепоте увијек ми даје оно што 
највише волим, позитивну енергију.

ПУТОПИС
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Мудре мисли

tanja.nikcevic@epcg.com

задатак и моја животна сврха. 
Не питам да ли је праведна, 
моја је.
МЕША СЕЛИМОВИЋ

Никада нијесам ни желео 
да будем попут већине, а ни 
већина никада није успијевала 
да буде као ја.
ЧАРЛС БУКОВСКИ

Незнање је увијек спремно да се 
само себи диви.
НИКОЛАС БОИЛЕАУ

Ако човјек није открио нешто 
за шта је спреман умријети, 
није вриједан живљења.
МАРТИН ЛУТЕР КИНГ

Само храброст на путу чини да 
се пут укаже.
ПАУЛО КОЕЉО

Судбина ме је поставила на 
ову стазу, за другу не знам. И 
корачаћу по њој док у мени 
има снаге. Треба тако, то је мој 

Ништа у свијету није опасније 
од искреног незнања и савјесне 
глупости.
МАРТИН ЛУТЕР КИНГ

Постоје вукови и постоје 
зечеви. А ако си зец изгледи су 
ти слаби.
НЕВАДА БАР

Издати издајицу није издаја.
ШАНДОР ПЕТЕФИ

По Николи Тесли, легендарном 
научнику и проналазачу годинама 
и деценијама послије смрти, име је 
добила јединица јачине магнетног 
поља, астероид, кратер на Мјесецу, 
фабрика сијалица у Чешкој, 
електрични аутомобил, београдски 
аеродром, авион...
Био је син православног свештеника, 
који је највећи број проналазака 
остварио у САД чији је грађанин 
био готово 60 година. Умро је у 
јеку Другог свјетског рата у центру 
Њујорка, на православни Божић 
7. јануара 1943. Вијест је обишла 
свијет тек два дана касније, када је у 
оронулој хотелској соби гдје је живио 
као самац, пронађено његово тијело.
Урна са Теслиним пепелом 
похрањена је најприје на гробљу у 
Њујорку уз звуке виолине и мелодију 
„Тамо далеко“, а пренијета је у 
Београд 1951. године и отад се чува у 
Музеју Николе Тесле у Крунској улици 
поред његових личних ствари.
Никола Тесла је оставио иза себе 
више од 700 проналазака.

Tесла
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КОЛО
НАГРАДНE ИГРE78.

Буди у току
 – буди у

игри“

Буди у току
 – буди у

игри“КОЛО
НАГРАДНE ИГРE78.

1 x
Xiaomi Mi Air 
Purifier 3C

2 x
Xiaomi Mi Air 
Fryer 3,5l

2 x
Xiaomi Mi
Handheld Vacuum 
Cleaner Light

2 x
Xiaomi Mi Vacuum 
Cleaner mini
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Буди у току – буди у игри

Колико вриједи Тендер за 
набавку опреме за пројекат 
Солари 3000+ и Солари 500+?

Правила:
Право учешћа у наградној игри имају само запослени у ЕПЦГ који 
тачно одговоре на питање и пошаљу купон са одговором и личним 
подацима. Сваки запослени може послати само један купон.
Сви који пошаљу два или више купона, као и они који погрешно 
одговоре на питање, биће дисквалификовани. Наградну игру 
приређује Сектор за корпоративне комуникације, те запослени у 
њему не могу учествовати. 
Купоне је потребно послати најкасније до 25. новембра на адресу 
ЕПЦГ, Сектор за корпоративне комуникације, Вука Караџића 2, 
Никшић, са назнаком „за наградну игру“, или убацити у за то 
предвиђене кутије.

Добитници ће бити контактирани по извлачењу, а њихова имена 
објављена у наредном броју листа Електропривреда.

Добитници 77. кола:
2 x McKinley Imola 220 камп шатор
Марко Осмајић (ХЕ „Перућица“)
Мирослав Рондовић (ТЕ „Пљевља“)

Наградно питање

КОЛО
НАГРАДНE ИГРE78.

1x Xiaomi Mi Air Purifier 3C
2x Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
2x Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light
2x Xiaomi Mi Air Fryer 3,5l

Комисија за извлачење:
Татјана Кнежевић Перишић
(Сектор за корпоративне комуникације)

Миодраг Вуковић
(Сектор за корпоративне комуникације)

НАГРАДЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА:

БРОЈ ТЕЛЕФОНА:

Е-MAIL:

ОДГОВОР:

3 x McKinley Camp comfort 10l врећа за 
спавање
Данило Рутешић(ХЕ „Пива“)
Милан Влаховић (ХЕ „Перућица“)
Добрила Милинковић (ТЕ „Пљевља“)
3 x McKinley Hammock prime лежаљка
Душица Ђођић (ХЕ „Пива“)
Жарко Драшковић (Дирекција)
Рајко Јелушић (Снабдијевање РЦ Бар)
3 x Energetics NBR фитнес подлога
Радуле Продановић (Снабдијевање РЦ Бар)
Нина Николић (Дирекција)
Божидар Живковић (ФЦ Снабдијевање)
4 x McKinley Picnic rug простирка
Станка Дубљевић (Дирекција)
Милика Зечевић (ТЕ „Пљевља“)
Желимир Гломазић (ХЕ „Пива“)
Славко Бијеловић (ФЦ Снабдијевање)

2 x McKinley Crow CT 20 ранац
Александар Горановић (Дирекција)
Слободан Р. Благојевић (ХЕ „Пива“)
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НОВЕМБАР 2021.

IN MEMORIAM

Добрило Гачевић
(1957 - 2021)

Добрило Гачевић, директор ТЕ „Пљевља“, изненада је преминуо, 20. септембра ове године, док је обављао редовне радне задатке. 

Добрило Гачевић је дугогодишњи радник Електропривреде Црне Горе, а цијели свој радни вијек,  од самог почетка,  провео је у ТЕ 

„Пљевља“ у којој је обављао и низ одговорних функција.  Рођен је 1957. године. Дипломирао је на Електротехничком факултету 

у Београду на смјеру енергетика. У ТЕ „Пљевља“ одрадио је приправнички стаж 1982. године, а послије одслуженог војног рока 

засновао радни однос као главни инжењер за мјерење и регулацију до 1986. године. Наредних девет година радио је као водећи 

инжењер електропослова за помоћне објекте ТЕ “Пљевља”, а затим све до 2001. као водећи инжењер за управљање и заштиту 

високонапонске опреме ТЕ “Пљевља”. 0д 2001. до 2010. године био је помоћник директора за техничка питања тог термоенергетског 

објекта. Годину је био и в.д. директора Термоелектране, а након тога помоћник директора Дирекције за пословни и технички 

развој ЕПЦГ за локацију Пљевља и менаџер пројеката у Дирекцији за развој и инжењеринг ЕПЦГ. За директора једине црногорске 

Термоелектране именован је у априлу ове године.

Учествовао је у реализацији и припреми више важних пројеката у ЕПЦГ. Издвајамо рад на припреми пројекта еколошке 

реконструкције ТЕ „Пљевља“ и топлификације Пљеваља те припреми за реализацију пројекта мХЕ „Отиловићи“.

Изненадни одлазак Добрила Гачевића велики је и ненадокнадив губитак за породицу, али и за нашу компанију. 

Сахрана Добрила Гачевића обављена је 21. септембра на мјесном гробљу у пљеваљском селу Ранче.
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