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ЛИЦЕНЦАЛИЦЕНЦА
По ста ло је при род но да увод ник, 

ме ђу број ним пи та њима ко ји ма је у 
ин тер ва лу из тме ђу из ла ска два бро ја 
Ли ста по све ће на нај ве ћа па жња, апо-
стро фи ра оно што по оп штем ути-
ску има нај ве ћу те жи ну и зна чај за 
Ком па ни ју.

Ово га пу та, не сум њи во, та част 
при па да пој му „ли цен ца“ – ла тин-
ској ри је чи ко ја зна чи до пу ште ње, 
до зво лу, одобрење, право на нешто, 
право употребе, право вршења нечега, 
право извођења или приказивања чега, 
повластица, дозвола за професионално 
бављење неким послом и сл. 

На и ме, су штин ско пи та ње у 
Елек тро при вре ди Цр не Го ре, ма кар 
на ни воу АД, тј. Ди рек ци је, то ком 
про шлог мје се ца је би ло то да ли ће 
Елек тро при вре да ус пје ти да за др жи 
ли цен цу за оба вља ње од ре ђе них елек-
тро е нер гет ских дје лат но сти ко је 
из да је Ре гу ла тор на аген ци ја, или ће 
оне би ти пре ни је те на но во фор ми ра-
на дру штва огра ни че не од го вор но сти 
без за хтје ва Елек тро при вре де као ма-
тич ног дру штва, од но сно да ли ће и у 
ста ту су прав но раз дво је не ком па ни је 
оба вља ти елек тро-енер гет ске дје лат-
но сти за ко је је са мо она по сје до ва ла 
ли цен це од тре нут ка ка да је функ ци о-
нал но раз дво је на. 

Су штин ски ар гу мен ти ЕПЦГ за 
усва ја ње Ма кро ор га ни за ци је ко јом су 
на ни воу Ак ци о нар ског дру штва за-
др жа ни не ки стра те шки по сло ви су 
би ли да су ис по што ва ни За кон о енер-
ге ти ци, Ди рек ти ве ЕУ и За кључ ци 
Вла де. Ни ко јој то ни је оспо рио. На 
ње ној стра ни би ло је и по зи тив но ми-
шље ње са вјет ни ка, ин сти ту та Хр во је 
По жар из За гре ба, али је над ле жна ин-
сти ту ци ја за из да ва ње ли цен ци са ма 
по кре ну и ла по сту пак за њи хо во пре но-
ше ње на но во фор ми ра на дру штва и 
ду го ис тра ја ва ла на то ме, што би, да 
је тако оста ло, Елек тро при вре ду као 
ак ци о нар ско дру штво све лo на оба вља-
ње са мо сит них, ма ње ва жних, али не 
и елек тро е нер гет ских по сло ва, ко ји 

ни по че му не би мо гли оправ да ти ни 
ње но име, а ка мо ли по сто ја ње на ма пи 
цр но гор ских при вред них дру шта ва.

Но, Елек тро при вре да је, по ред 
ука зи ва ња на фор мал но-прав на пи та-
ња и чи ње ни цу да се ли цен це из да ва ју 
на не чи ји за хтјев, да се та ко и ми је-
ња ју и пре но се на дру ге су бјек те и сл, 
успје ла да се пи та ње ли цен ци ри је-
ши у скла ду са сво јим пред ло гом кон-
цеп та - на осно ву нај ја чег ат гу мен-
та: да фор мал но–прав но фор ми ра ње 
при вред ног су бјек та ни је до вољ на 
га ран ци ја да се он, од стар та, мо же 
успје шно ба ви ти дје лат но шћу ко ја 
јој је на ми је ње на, те да за си гур но и 
успје шно функ ци о ни са ње ел. енер гет-
ског си сте ма у но вој ор га ни за ци ји и 
по дје ли дјелатности, ипак, тре ба 
мно го ви ше од од лу ке о фор ми ра њу 
и на пи са не ли цен це. И ту је по ен та. 
Елек трич на енер ги ја је спе ци фич на 
ро ба, а Елек тро при вре да ни је обич-
на тр го ви на стру јом. У пи та њу је 
ком плек сан и ком па ти би лан си стем, 
не про цје њи во ва жан за дру штво. 
Ње го во функ ци о ни са ње се не сми је 
угро зи ти – ауто ри та тив но су, на 
осно ву зна ња, ис ку ства и струч ног 
са гле да ва ња ука за ли пред став ни ци 
Ком па ни је, по ру чив ши да без но ве и 
убје дљи ве ор га ни за ци је ни је су спрем-
ни пре у зе ти при мје ну дру гог кон цеп-
та ор га ни за ци је ЕПЦГ.

Елек тро при вре ди су та ко про ду-
же не ли цен це и по твр ђе но пра во да 
са ма оци је ни ка да ће но во фор ми ра на 
дру штва, без ри зи ка по си стем, мо ћи 
са ма оба вља ти енер гет ске дје лат но-
сти, уважавајући при том ро ко ве ко је 
је утвр ди ла Вла да.

Ж. Ћетковић

У В О Д Н И К



4

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Одбор директора ЕПЦГ  (17.04.2008.)

Интензивиране активности 
на превазилажењу дефицита 

електричне енергије

АГЕНЦИЈА

CIGRE CG

ДИСТРИБУЦИЈА

АКЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ПРИЛОГ

стране 5 - 6

стране 9 - 11

стране 12 - 14

Расправа у Регулаторној агенцији поводом измјена лиценци
ЕПЦГ затражила обустављање поступка стране 15 - 17

стране 18 - 20

Основан Црногорски комитет CIGRE
Нови члан европске породице стране 22 - 25

стране 26 - 27

стране 28 - 29

страна 30

страна 32

страна14

ЕД Подгорица
У плану више важних инвестиција стране 33 - 34

страна 35

стране 36 - 43

Макроорганизација правно 
раздвојене Електропривреде Црне 

Горе АД Никшић - I фаза

стране 44 - 45
Измјене и допуне Статута 

Електропривреде ЦрнеГоре АД Никшић

страна 45

страна 45

стране 46 - 50

АУТОРСКИ ТЕКСТ
Миливоје Вујачић, секретар Друштва

Реформски и функционални 
карактер нове организације Друштва

Ванредна Скупштина акционара ЕПЦГ
Почео процес правног раздвајања ЕПЦГ

Бранко Котри, предсједавајући Одбора РА 
Очувати принципе функционалног 

раздвајања

Упоредна анализа прихода ЕПЦГ
Потврђена процјена ЕПЦГ страна 21

ХЕ “Перућица”
Припреме за санацију брана и акумулација

“Слано” и “Крупац”

стране 31 - 32

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
ЦРНЕ ГОРЕ

Предсједник Одбора
директора

Др Радомир Миловић
Извршни директор
Срђан Ковачевић

ЦЕНТАР ЗА ОДНОСЕ
СА ЈАВНОШЋУ

Руководилац и главни
и одговорни уредник

Жарко Ћетковић
Редакцијски одбор:

Гојко Кнежевић,
предсједник

Зоран Ђукановић,
Мирко Килибарда,
Жарко Ћетковић, 

Ана Грего и
Госпава Голубовић

Редакција:
Новинар - координатор

Биљана Митровић
Новинари:

Иван Зорић и
Бранка Симићевић

Компјутерска обрада:
Видоје Зековић

Адреса редакције:
Улица Вука Караџића 2

Никшић
Телефони:

083/204-130, 214-252
Факс:

083/214-252
E - mail: listepcg@cg.yu

Web site: www.epcg.cg.yu
Штампа: ОБОД- Цетиње

Тираж: 2500
Издавач: Електропривреда

Црне Горе А.Д. Никшић

1

ГОДИНА: XXX              БРОЈ 312           НИКШИЋ                   8. АПРИЛ 2008.            ISSN 1805136 

Електропривреда
Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић

Ванредна Скупштина акционара
Почео процес правног 
раздвајања Електропривреде

Стране 7 - 8.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

Др Радомир Миловић, предсједник Одборa директора 
Докапитализација и јавно-приватно 

партнерство - оптимални модели развоја ЕПЦГ

стране 7 - 8

ИНТЕРВЈУ

СНАБДИЈЕВАЊЕ

ПРОИЗВОДЊА

ХЕ “Пива”
Без застоја током зиме

ТЕ “Пљевља”
Одличан учинак у производњи

ЕЛЕКТРОГРАДЊА На тржиште са новим програмима

ПРЕНОС
Изградња  телекомуникационе мреже ЕПЦГ

За поузданији рад енергетског система
Управљање загушењима нужност

Клуб добровољних давалаца крви
Прва акција у 2008. години 

испунила очекивања

Одлука о покретању поступка обезбјеђења услова 
за изградњу  нових и ревитализацију и оптимизацију 

постојећих електроенергетских објеката
Одлука о продаји акција емитената Инвест 

банка Монтенегро АД Подгорица и Подгоричка 
банка Societe generale group Подгорица

Одлуке о оснивању друштaва 
са огранченом одговорношћу



5

П о сту па ју ћи по за кључ ци ма Вла де Цр-
не Го ре од 6. мар та ове го ди не, по ко ји-

ма је ЕПЦГ за ду же на да обез би је ди све нео-
п ход не пред у сло ве за за јед нич ко ула га ње 
у ре а ли за ци ју про јек та Тер мо е лек тра не 
II, укљу чу ју ћи и до но ше ње од го ва ра ју-
ћих од лу ка, као и да от поч не ре а ли за ци ју 
овог про јек та и све пред у сло ве уз до но ше-
ње од го ва ра ју ћих од лу ка и при су пи ре а-
ли за ци ји да се до ка пи та ли за ци јом или 

ула га њем пу тем по вла шће ног ко мер ци-
јал ног удру жи ва ња обез би је де по треб на 
сред ства за ин ве сти ци о не ак тив но сти у 
Елек тро при вре ди Цр не Го ре, Од бор ди рек-
то ра је на сјед ни ци од 17. мар та 2008. го ди не 
утвр дио пред лог од лу ке о по кре та њу по ступ-
ка обез бје ђе ња усло ва за из град њу но вих и 
ре ви та ли за ци ју и оп ти ми за ци ју по сто је ћих 
елек тро е нер гет ских обје ка та, ко ју тре ба да 
до не се ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра 31. 
мар та 2008. го ди не, па је због то га на овој 
сјед ни ци до не се на и од лу ка о про ши ре њу 
днев ног ре да Скуп шти не.

Приоритет - изградња 
производних објеката

У том сми слу, пред ло же ном од лу ком 
по сту пак обез бје ђе ња усло ва за из-

град њу но вих и ре ви та ли за ци ју по сто је ћих 

елек тро е нер гет ских обје ка та под ра зу ми је ва 
из бор стра те шког парт не ра за за јед нич ко фи-
нан си ра ње, до ка пи та ли за ци ју ЕПЦГ но вом 
еми си јом ак ци ја и по вла шће но ко мер ци јал-

но фи нан си ра ње, за тим за ду же ње Од бо ра 
да са ме наџ мен том Дру штва са гле да нај по-
вољ ни ји на чин фи нан си ра ња и ре а ли за ци је 
кон крет них елек тро е нер гет ских про је ка та 
и Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Цр не Го ре 
до 2025. го ди не и Пла на раз во ја и ин ве сти-
ци ја, ко је ће се вр ши ти уз по моћ ода бра них 
струч них кон сул та на та, као и при пре му по-
треб не до ку мен та ци је.

Због по тре бе што хит ни јег за до во ље ња 
цр но гор ског елек тро е нер гет ског де фи ци та, 
при ли ком ре а ли за ци је ове оба ве зе при о ри-
тет ће се да ти из град њи про из вод них обје ка-
та и про јек ти ма у обла сти елек тро е нер ге ти-
ке од др жав ног ин те ре са.

За фи нан си ра ње из град ње дру гог бло ка 
ТЕ Пље вља пу тем за јед нич ког фи нан си ра-
ња спро ве шће се по сту пак из бо ра стра те-
шког парт не ра уз прет ход но ра зр је ше ње 
отво ре них пи та ња сво јин ске, упра вљач ке и 

ор га ни за ци о не при ро де у ре про лан цу ТЕП 
- РУП. док ће се мо дел до ка пи та ли за ци је 
ЕПЦГ но вом еми си јом ак ци ја вр ши ти са мо 
до 55 од сто др жав ног уче шћа у вла снич кој 

струк ту ри Елек тро при вре де Цр не Го ре.  
При је утвр ђи ва ња пред ло га Од бор ди рек-

то ра је кон ста то вао да су ду го го ди шњи за стој 
у из град њи про из вод них ел. енер гет ских ка-
па ци те та и кон ти ну и ра ни раст по тро шње ел. 
енер ги је у Цр ној Го ри усло ви ли де фи цит овог 
енер ген та ко ји већ пре ла зи тре ћи ну кон зу ма, 
да је еви ден тан пер ма нен тан раст ци је на ел. 
енер ги је на ре ги о нал ном и европ ском тр жи-
шту, да је то до ве ло до то га да је за на бав ку 
не до ста ју ћих ко ли чи на ел. енер ги је у овој го-
ди ни по треб но обез би је ди ти око 80 ми ли о на 
€ што је ве ли ко фи нан сиј ско оп те ре ће ње и 
ли ми ти ра ју ћи фак тор да љег раз во ја елек тро е-
нер гет ског си сте ма и Цр не Го ре као цје ли не. 

Модели превазилажења дефицита

У та квим окол но сти ма кон ста то ва на је 
оба ве за овог ак ци о нар ског дру штва 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ  (17. МАРТ 2008.)

Ин тен зи ви ра не ак тив но сти 
на пре ва зи ла же њу де фи ци та 

елек трич не енер ги је
По кре нут по сту пак о обез бје ђи ва њу усло ва за из град њу но вих и ре ви та ли за ци ју 

по сто је ћих елек тро енер гет ских обје ка та

Утвр ђен ко на чан текст ела бо ра та „Ма кро ор га ни за ци ја прав но раз дво је не 

ЕПЦГ“ – I фа за

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

да сход но опре дје ље њи ма стра те ги је раз-
во ја енер ге ти ке ин тен зи ви ра ак тив но сти 
на пре ва зи ла же њу де фи ци та из град њом 
но вих из во ра ел. енер ги је и ре ви та ли за-
ци јом и оп ти ми за ци јом по сто је ћих, а као 
нај ра ци о нал ни ји и нај е фи ка сни ји на чин 
фи нан си ра ња тих ак тив но сти Од бор ди рек-
то ра ви ди у из бо ру стра те шког парт не ра 
за за јед нич ку из град њу и ре ви та ли за ци ју 
енер гет ских ка па ци те та, до ка пи та ли за ци ју 
ЕПЦГ но вом еми си јом ак ци ја и по вла шће-
ном ко мер ци јал ном фи нан си ра њу.

При том, кон ста то вао је Од бор, чи ни се 
по себ но оправ да ним при ми је ни ти мо дел 
за јед нич ке ин ве сти ци о не град ње са стра те-
шким парт нер том у по ступ ку ре ви та ли за-
ци је ре про лан ца ТЕП – РУП и из град ње 
дру гог бло ка ТЕ Пље вља, као по свим па ра-
ме три ма, при о ри тет ног енер гет ског објек-
та, али за чи ју ре а ли за ци ју тре ба прет ход-
но обез би је ди ти ве ћин ско уче шће др жа ве 
у Руд ни ку угља и при па ја ње Руд ни ка Елек-
тро при вре ди Цр не Го ре.

Од бор је та ко ђе кон ста то вао да при ли-
ком раз ра де мо де ла фи нан си ра ња из град ње 
и ре ви та ли за ци је по стро је ња тре ба са чу ва-
ти ве ћин ско др жав но вла сни штво у ЕПЦГ 
у ви си ни од нај ма ње од 55 од сто.

Бизнис план и уговор са КАП-ом

У на став ку сјед ни це усво јен је кон со-
ли до ва ни Би знис план Елек тро при-

вре де Цр не Го ре за 2008. го ди ну ко ји ће 
по слу жи ти као до ку мен та ци о на осно ва за 
из ра ду ко нач ног Би знис пла на  на кон што 
се утвр ди но ва ор га ни за ци о ја Дру штва и 
на кон што Ре гу ла тор на аген ци ја за енер-
ге ти ку на осно ву за хтје ва о утвр ђи ва њу 
ре гу ла тор ног при хо да одо бри оправ да не 
тро шко ве и оста ле еле мен те за утвр ђи ва ње 
ре гу ла тор ног при хо да.

С тим у ве зи, за ду жен је Сек тор за 
кор по ра тив но пла ни ра ње да ура ди но ви 
би знис план ко ји ће би ти уса гла шен са но-
вом ор га ни за ци јом Ком па ни је, чим се за то 
ство ре усло ви. 

При хва ће ни су по том Уго вор о ку по про-
да ји ел. енер ги је и уго вор о услу га ма пре но-
са ел. енер ги је за 2008. го ди ну са КАП-ом, 
ко је ће ис пред ЕПЦГ пот пи са ти из вр шни 
ди рек тор Ср ђан Ко ва че вић.

За регулисање обавеза према 
Плужинама

П ри хва ће на је и ин фор ма ци ја о ис пу-
ња ва њу оба ве за Елек тро при вре де 

пре ма оп шти ни Плу жи не са про цје ном 
ври јед но сти пре о ста лих оба ве за и ди на ми-
ком њи хо ве ре а ли за ци је. Исто вре мем но је 
за ду же на Про из вод ња да при пре ми Уго вор 
ко јим ће се ре гу ли са ти на чин ре а ли за ци је 
тих оба ве за до 2012. го ди не уз оба вља ње 
над зо ра над утро шком сред ста ва од стра не 
ЕПЦГ и ин ве сти ци о них по слва од стра не 

Оп шти не Плу жи не. 
У по ступ ку за кљу че ња уго во ра Оп шти-

ни Плу жи не биће пред ло жено да се до 2012. 
го ди не не вр ши плаћање ко му нал них так си 
и на кна да од стране Елек тро при вре де Цр не 
Го ре. Уго вор ће пот пи са ти из вр шни ди рек-
тро Дру штва, а Про из вод ња ће на ве де ну 
ин фор ма ци ју до пу ни ти по да ци ма о ре а ли-
зо ва ним ин ве сти ци о ним ак тив но сти ма у 
Плу жи на ма у прет ход ном пе ри о ду. 

При хва ће на је и ин фор ма ци ја о до на-
ци ја ма, спон зор стви ма и по мо ћи ма у 2007. 
го ди ни, као и план за рас по дје лу, по мо ћи 
спон зор ста ва и до на ци ја за 2008. го ди ну 
у ви си ни од укуп но 700.000 € и то пре ма 
обла сти ма и по ре ги ја ма. 

За формирање 
црногорског Комитета CIGRE

Н а овој сјед ни ци при хва ћен је и пред-
лог Ини ци ја тив ног од бо ра за фор ми-

ра ње цр но гор ског ко ми те та CI GRE и Ти ма 
за при пре му Осни вач ке скуп шти не CI GRE, 
по во дом че га је 
до не се на од лу ка 
о фи нан си ра њу 
ди је ла тро шко ва 
за ор га ни зо ва ње 
Осни вач ке скуп-
шти не, штам па ње 
Ста ту та, из ра ду 
пе ча та, ме мо ран-
ду ма, опре ма ње 
кан це ла ри је и др, 
као и на док на де 
за рад се кре та ри-
ја та ове асо ци ја-
ци је. 

С тим у ве зи кон сти ту и са на су  и од ре-
ђе на за ду же ња: за опе ра тив но спро во ђе ње 
од лу ке – из вр шни ди рек тор Дру штва и Сек-
тор за еко ном ске по сло ве Ди рек ци је; за 
од ре ђи ва ње до 15 пред став ни ка по цје ли на-
ма – Про из вод ња, Пре нос и Ди стри бу ци ја 
и по до 10 пред став ни ка – Снаб ди је ва ње, 
Ди рек ци ја и Елек тро град ња; За опре ма ње 
по себ не кан це ла ри је за рад Цр но гор ског ко-
ми те та CIGRE – Пре нос и дру го.

За ду жен је и ру ко во ди лац Цен тра за 
од но се са јав но шћу Ди рек ци је Дру штва и 
ме на џер Дру штва за од но се са јав но шћу да 
осми сле и ме диј ски пре зен ту ју све ак трив-
но сти на фор ми ра њу цр но гор ског ком те и та 
CIGRE. 

При хва ће на је ини ци ја ти ва из вр шног 
ди рек то ра Дру штва за фор ми ра ње На ци о-
нал ног ко ми те та Свјет ског енер гет ског са-
вје та за Цр ну Го ру, као не вла ди не ор га ни за-
ци је, на кон че га је фор ми ран ини ци ја тив ни 
од бор за ре а ли за ци ју тог по сла у са ста ву: 
Сло бо дан Да ко вић, ко ор ди на тор, Вла ди-
мир Ву јо вић и Ма ри ја Ла зо вић, чла но ви. 
Овај од бор ће има ти за да так да ини ци ра ко-
ор ди ни ра ње  ак тив но сти на из ра ди основ-
них прав них ака та за кон сти ту и са ње На ци-

о нал ног ко ми те та Свјет ског енер гет ског 
са вје та за Цр ну Го ру, при че му се ЕПЦГ 
оба ве за ла да обез би је ди основ не про стор-
не, ка дров ске и ма те ри јал не усло ве за фор-
ми ра ње и функ ци о ни са ње ове асо ци ја ци је, 
о че му ће се ста ра ти из вр шни ди рек тор. 

И овог пу та Од бор ди рек то ра је одо-
брио је дан број спон зор ста ва и по мо ћи: 
ша ховскм клу бу Елек тро при вре де Цр не 
Го ре за так ми чар ску се зо ну у 2008. го ди ни 
у ви си ни од 40.000 €, мје сној за јед ни ци Тре-
шње во на бав ку 7 агре га та на наф ту сна ге 
од по 4 kW за елек три фи ка ци ју до ма ћин ста-
ва стал них ста нов ни ка се ла Пу сти Ли сац, 
Са ви не Кру шке, Чу ма ви ца, Па кла ри ца, 
Под бу ко ви ца и Ље сков До, пре ма при ло же-
ном спи ску мје сне за јед ни це, чи ме ће се, 
по при о мо пре да ји агре га та сма тра ти да је 
елек три фи ка ци ја свих се о ских на се ља у тој 
мје сној за јед ни ци за вр ше на. 

Елек тро при вре да ће, по од лу ци Од бо ра 
ди рек то ра на овој сјед ни ци, а на осно ву за-
хтје ва из да вач ке ку ће ЦИД из Под го ри це, 
са 5.000 € спон зо ри са ти об ја вљи ва ње књи-

ге „Ар хи тек ту ра Цр не Го ре“ ауто ра Вла ди о-
ми ра Ни ко ла је ви ча Бе ло у со ва, а са 1.000 €, 
ка ко је од лу че но, уче ство ва ће и у ор га ни зо-
ва њу са вје то ва ња ЕНЕР ГЕ ТИ КА 2008. ко ја 
се одр жа ва од 25 – 28. мар та 2008. го ди не 
на Зла ти бо ру.

*
*        *

У то ку мар та ове го ди не, 31. у мје-
се цу, Од бор ди рек то ра ЕПЦГ је одр жао 
још јед ну сјед ни цу. Раз лог са зи ва ња ове 
сјед ни це био је утвр ђи ва ње ко нач ног тек-
ста ела бо ра та Ма кро ор га ни за ци ја прав но 
раз дво је не ЕПЦГ - I фа за уочи одр жа ва-
ња Скуп шти не ак ци о на ра, на ко јој ће се 
тај акт до ни је ти. Да кле, на овој сјед ни ци 
утвр ђен је ела бо рат на ве де ног ма те ри ја ла 
ко ји ин те грал но об ја вљу је мо у овом бро-
ју Ли ста. Исто вре ме но су усво је не и оцје-
не и за кључ ци са 29. сјед ни це Од бо ра ди-
рек то ра од 22. фе бру а ра по том пи та њу. 
У од лу ци о ње го вом утвр ђи ва њу се још 
ка же да је то ко нач но опре дје ље ње Елек-
тро при вре де ко је ће се им пле мен ти ра ти у 
пр вој фа зи прав ног раз два ја ња овог при-
вред ног дру штва.

Ж.Ћ.
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Н а ван ред ној Скуп шти ни ак ци о на-
ра Елек тро при вре де Цр не Го ре, 

одр жа ној 31. мар та у Ник ши ћу, ве ћи-
ном гла со ва усво је не су из мје не и до-
пу не Ста ту та ЕПЦГ ко је се од но се на 
тран сфор ми са ње функ ци о нал них цје ли-
на и Елек тро град ње у дру штва са огра-
ни че ном од го вор но шћу и до ни је те од-
лу ке о осни ва њу пет ДОО: По ри звод ња 

и Снаб ди је ва ње у Ник ши ћу, , Пре нос, 
Ди стри бу ци ја, и Елек тро град ња у Под-
го ри ци, чи ме је по че ло прав но раз два ја-
ње Елек тро при вре де.

Скуп шти на је дво тре ћин ском ве ћи-
ном до ни је ла и Од лу ку о про да ји ак ци-
ја ко је има ЕПЦГ у Ин вест Мон те не гро 
и Под го рич кој бан ци ра ди фор ми ра ња 
фон да за ре а ли за ци ју со ци јал ног про-
гра ма ра дни ци ма за чи јим је ра дом пре-
ста ла по тре ба и до бро вољ ног от ку па 
рад них мје ста. 

Про тив из мје на Ста ту та би ли су 
пред сјед ник Син ди ка та Елек тро при-
вре де Сло бо дан Кри во ка пић, Влат ко 
Ера ко вић, Ду шко Бо жо вић  и, пред-
сјед ник асо ци ја ци је ма њин ских ак ци-

о на ра Ва си ли је Ми лич ко вић, ко ји је 
био и про тив Од лу ке о про да ји ак ци ја 
Елек тро при вре де.

Јед но гла сно је усво је на је ди но Од лу-
ка о по кре та њу по ступ ка обез бје ђе ња 
усло ва за из град њу и ре ви та ли за ци ју 
по сто је ћих елек тро енер гет ских обје-
ка та ко јом је пред ви ђена могућност 
финансирања путем: из бора стра те-

шког парт не ра, до ка пи та ли за ци је Ком-
па ни је  еми си јом ак ци ја и по вла шће ног 
ко мер ци јал ног фи нан си ра ња. 

 
Пред сто ји рје ша ва ње 

број них отво ре них пи та ња

П ри је пре ла ска на днев ни ред, 
пред сје да ва ју ћи овог скуп штин-

ског за си је да ња ак ци о на ра, из вр шни ди-
рек тор Ср ђан Ко ва че вић је у увод ном 
из ла га њу по све ће ном ве о ма ва жним 
пи та њи ма о ко ји ма је од лу чи ва ла ова 
скуп шти на, ка зао да се прав ним раз-
два ја њем, у скла ду са про це сом ко ји 
се од ви ја у За пад ној Евро пи, одва ја ју 

мре жне од тр жи шних дје лат но сти да 
би се по спје ши ло тр жи шно по сло ва ње 
и омо гу ћи ло сло бод но и не ди скри ми ни-
са но ко ри шће ње мре жа  од стра не свих 
за ин те ре со ва них су бје ка та.

- Да на шње прав но раз два ја ње је 
пр ва од три фа зе овог про це са у ко јој 
ЕПЦГ осни ва пет дру шта ва са огра ни-
че ном од го вор но шћу и пре но си им дио 
имо ви не, нео п хо дан за оба ва ља ње елек-
тро е нер гет ских и дру гих дје лат но сти, 
што је осми шље но у ела бо ра ту Ма кро-
ор га ни за ци је прав но раз дво је не ЕПЦГ. 

- Пред ло же не из мје не и до пу не Ста-
ту та од но се се са мо на тран сфор ма ци ју 
функ ци о нал них цје ли на и Елек тро град-
ње у дру штва са огра ни че ном од го вор-
но шћу, а сва оста ла пи та ња ра да но вих 
су бје ка та и функ ци о ни са ња је дин стве-
ног елек тро е нер гет ског си сте ма би ће 
на кнад но уре ђе на од го ва ра ју ћим нор ма-
тив ним ак ти ма и уго во ри ма, ка зао је Ко-
ва че вић ис та кав ши да ова кав кон цепт 
ко ји је утвр дио Од бор ди рек то ра,  пре-
ма ко јем се стра те шки по сло ви за др жа-
ва ју на ни воу ма тич ног дру штва, имо-
ви на, а ти ме и основ ни ка пи тал оста ју 
је дин стве ни, у пот пу но сти оства ру је 
циљ – обез бје ђе ње ре фор ме енер гет-
ског сек то ра с јед не и по у зда но функ ци-
о ни са ње ЕЕС с дру ге стра не.

- Пред сто ји да се раз ри је ше отво ре-
на пи та ња око не нов ча них уло га ма тич-
ног у за ви сна дру штва, ли цен ци ра ња 
дје лат но сти снаб ди је ва ња и при мје не 
јав них на бав ки на ку по про да је и услу-
ге из ме ђу прав но раз дво је них дру шта-
ва, без че га би про цес ре фор ми мо гао 
би ти па ра ли сан, упо зо рио је из вр шни 
ди рек тор и до дао да по сло вод ство у 
су прот ном не ће пре у зе ти од го вор ност, 
о че му би од мах би ла оба ви је ште на и 
Скуп шти на ак ци о на ра.

На за бри ну тост на во де нај но ви је од-
лу ке Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти-
ку о про ду же њу ли цен ци и на чи ну њи-
хо вог пре но ше ња на за ви сна дру штва, 
ко ји ма се не ува жа ва став Елек тро при-
вре де о ну жно сти раз два ја ња ли цен ци 
за та риф не и ква ли фи ко ва не по тро ша-
че, об ја снио је Ко ва че вић. Он је за тим 
ис та као да од лу ком Скуп шти не ни је 
за вр шен про цес прав ног раз два ја ња, 
јер пред сто ји до но ше ње нор ма тив них 
ака та, ме ђу соб них уго во ра, ре ги стра ци-
ја дру шта ва, до би ја ње ли цен ци и дру ге 

СКУПШТИНА

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

По чео про цес прав ног 
раз два ја ња Елек тро при вре де

Дво тре ћин ском ве ћи ном до ни је те од лу ке о осни ва њу пет дру шта ва са 

огра ни че ном од го вор но шћу: Про из вод ња, Пре нос, Ди стри бу ци ја, Снаб ди је-

ва ње и Елек тро град ња, и од лу ка о про да ји ак ци ја ко је има ЕПЦГ у Ин вест и 

Под го рич кој бан ци

Јед но гла сно усво је на Од лу ка о по кре та њу по ступ ка обез бје ђе ња усло ва 

за из град њу и ре ви та ли за ци ју по сто је ћих елек тро е не регтских обје ка та

Радно предсједништво: М. Вујачић, С. Ковачевић и др Р. Миловић
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ак тив но сти за ко је, пре ма ње го вој про-
цје ни, тре ба око два мје се ца. 

- Ако се оста не при са да шњим опре-
дје ље њи ма, из два ја ње Пре но са усли је-
ди ће до кра ја 2009. го ди не, о че му ће 
од лу чи ва ти ова скуп шти на, на ја вио је 
Ко ва че вић.

Ве за но за Од лу ку о по кре та њу по-
ступ ка обез бје ђе ња усло ва за из град-
њу но вих и ре ви та ли за ци ју по сто је ћих 
обје ка та, он је ре као да ће те ин ве сти-
ци о не ак тив но сти на ба зи до ка пи та ли-
за ци је и ула га ња пу тем по вла шће ног 
ко мер ци јал ног удру жи ва ња сред ста ва 
ути ца ти на сма ње ње, или чак ели ми ни-
са ње де фи ци та, што би био из у зе тан 
до при нос про фи та бил но сти по сло ва ња 
Елек тро при вре де и укуп ном при вред-
ном раз во ју Цр не Го ре.

При мјед бе ак ци о на ра

П ри је из ја шња ва ња о из мје на ма и 
до пу на ма Ста ту та, по моћ ник ми-

ни стра за еко ном ски раз вој Ми о драг 
Ча но вић је ин фор ми сао ак ци о на ре да 
је Вла да до ста ви ла аманд ман на члан 9 
Из мје на и до пу на Ста ту та ко ји утвр ђу је 
да из вр шни ди рек тор за ви сног дру штва 
не мо же би ти би ран у Од бор ди рек то-
ра, а ко ји је уочи по чет ка Скуп шти не 
при хва тио Од бор ди рек то ра.

Се кр етар Дру штва Ми ли во је Ву-
ја чић по ја снио је да се у Из мје на ма 
и до пу на ма За ко на о при вред ним дру-
штви ма ко је су сту пи ле на сна гу по чет-
ком ове го ди не на во ди да члан Од бо ра 

ди рек то ра не мо же би ти ли це ко ме је 
на осно ву суд ске од лу ке за бра ње но да 
бу де би ран на ту функ ци ју, ре ви зор Дру-
штва и  из вр шни ди рек тор, осим у слу-
ча је ви ма јед но чла них ак ци о нар ских 
дру шта ва. 

- По што се са овим из мје на ма мо-
ра ју уса гла си ти на ши но ра ми тив ни 
ак ти до 30 ју на ове го ди не, пла ни ра но 
је да се на ре дов ној го ди шњој скуп-
шти ни ак ци о на ра кра јем ју на до не се 
но ви Ста тут ко ји ће узе ти у об зир и 
од но сне од ред бе, об ја снио је Ву ја чић 
до да ју ћи да је по ме ну тим из мје на ма 

нор ми ра но да ман дат чла но ва Од бо-
ра  тра је го ди ну да на, да кле, од скуп-
шти не до скуп шти не, те да ће се по 
за ко ну ко ји се при мје њу је у слу ча ју 
не у са гла ше но сти нор ма тив них ака та 

са њим, у ју ну на го ди шњој скуп шти-
ни кон ста то ва ти пре ста нак ман да та 
чла но ва Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ и 
из вр ши ти из бор но вог Од бо ра са јед-
но го ди шњим ман да том.

Пред сјед ник асо ци ја ци је ма њин-
ских ак ци о на ра Ва си ли је Ми лич ко вић 
из ра зио је не го до ва ње због не ких ста-
во ва из Ре гу ла тор не аген ци је да ни је 
за да так Елек тро при вре де да оства ру је 
про фит и ста ва Вла де ко ја „ву че по те зе 
као да је 100 од сто вла сник ЕПЦГ“.

- Чи ње ни ца је да по сто ји не ус кла ђе-
ност ра да си сте ма, јер је про фит ко ји 
се оства ру је у про из вод њи око 170 ми-
ли о на еура, а Елек тро при вре да сва ке 
го ди не укњи жи по де сет до пет на ест 
ми ли о на еура гу бит ка. Та ко ни ко у сви-
је ту у ак ци о нар ском дру штву не би по-
сло вао, твр ди Ми лич ко вић ко ји је по-
звао Устав ни суд да на по кон од го во ри 
на ини ци ја ти ву ма њин ских ак ци о на ра 
о кр ше њу Уста ва због не тр жи шног по-
сло ва ња Елек тро при вре де ко ја је је ди-
но ак ци о нар ско дру штво у Евро пи ко је 
не по слу је тр жи шно, већ је за др жа ло 
све од ли ке јав ног пред у зе ћа, од но сно 
со ци јал не уста но ве.

Он је ка зао да ма њин ски ак ци о на ри 
је су за до брог стра те шког парт не ра, са-
мо да се тач но зна ко је ку пио ак ци је 
Елек тро при вре де.

- Кључ све га је, ме ђу тим, да ЕПЦГ 
у овом тре нут ку ни је спрем на за овај 
вид до ка пи та ли за ци је, јер ако се по мно-
жи пет на ест од сто ње не ври јед но сти са 
ци је ном ак ци ја на бер зи, та сред ства не-

ће би ти до вољ на ни за ре ви та ли за ци ју 
дви је елек тро ди стри бу ци је. Кад Ком па-
ни ја бу де по сло ва ла на тр жи шним осно-
ва ма, он да тре ба про да ти ак ци је, а не 
са да, јер ће се са да шњом про да јом на-

пра ви ти ве ли ка ште та, па ће мо умје сто 
700 или 800 ми ли о на еура до би ти са мо 
сто ти ну, ка зао је Ми лич ко вић.

За ин те ре со ва не ве ли ке ком па ни је
 

И пред став ник фон до ва је су ге ри сао 
да се, с об зи ром да у За ко ну не по-

сто ји од ред ба о до но ше њу од лу ке о до ка-
пи та ли за ци ји, пре ци зи ра ју сва пи та ња, 
од то га да ли ће би ти јав не или за тво ре-
не по ну де, до пи та ња да ли ће ак ци о на-
ри има ти пра во пре че ку по ви не.

Од го во рио је из вр шни ди рек тор ре-
кав ши да је у пла ну да Елек тро при вре-
да у на ред них пет го ди на ин ве сти ра 
250 ми ли о на еура у ре ви та ли за ци ју и 
мо дер ни за ци ју по сто је ћих обје ка та, а 
у то ни је укљу че на град ња но вих елек-
тра на. Та сред ства се, об ја снио је он, 
мо гу обез би је ди ти или кре дит ним за ду-
же њем код Свјет ске бан ке, КfW бан ке 
и дру гих уста но ва ко је да ју по вољ не 
кре ди те, уко ли ко се они ус пи ју до би ти, 
или еми то ва њем јед ног бро ја ак ци ја, од-
но сно до ка пи та ли за ци јом, као дру гим 
на чи ном да се на ђе  стра те шки парт нер 
ко ји ће обез би је ди ти но вац и ис ку ство.

- Ве ли ко је ин те ре со ва ње зна чај них 
ком па ни ја, а на ша је про цје на да би се из-
бо ром до брог стра те шког парт не ра по ве-
ћа ла ври јед ност Елек тро при вре де, ка зао 
је Ко ва че вић на во де ћи да је до ни је та са мо 
од лу ка о по кре та њу про це са, а фор ми ран 
је Тим ко ји ће раз мо три ти број на пи та ња 
од зна ча ја за ње ну да љу ре а ли за ци ју.

Б M.

Са Скупштине акционара

СКУПШТИНА

Василије Миличковић дискутује на Скупштини
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  По во дом за кљу ча ка Вла де ЦГ ко-
ји ма је за ду же на ЕПЦГ да обез би је-
ди нео п ход не пред у сло ве за за јед нич-
ко ула га ње у ре а ли за ци ју Про јек та 
ТЕ ПЉе вља 2, као и за обез бје ђе ње 
по треб них сред ста ва за ин ве сти-
ци о не ак тив но сти до ка пи та ли за-
ци јом, или пу тем по вла шће ног ко-
мер ци јал ног удру жи ва ња, о че му је 
Од бор ди рек то ра до нио кон крет не 
за кључ ке и пред ло ге од лу ка, а Скуп-
шти на ак ци о на ра – од лу ке, за наш 
лист го во ри др Ра до мир Ми ло вић, 
пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра.

Дру го ва жно и ак ти у ел но пи та-
ње о ко јем нам је сво је ми шље ње и 
оцје не из нио др Ми ло вић је усво је на 
Ма кро ор га ни за ци ја прав но раз дво је-
не ЕПЦГ, ко ја је иза зва ла од ре ђе не 
не спо ра зу ме са Ре гу ла тор ном аген-
ци јом. 

Бит но је ис та ћи да су и јед но 
и дру го рје ше ње про и за шли из ини-
ци ја ти ва и пред ло га Од бо ра ди рек-
то ра и ру ко вод ства ЕПЦГ и да су, 
као опре дје ље ња ЕПЦГ, пре то че на 
у за кључ ке Вла де, или по др жа ни гла-
са њем од стра не пред став ни ка Вла-
де на Скуп шти ни ак ци о на ра што 
је, без ди ле ме, сво је вр сно при зна ње  
ру ко вод ству Ком па ни је за из на ла-
же ње та квих рје ше ња раз во ја, ре ви-
та ли за ци је и ор га ни за ци је Елек тро-
при вре де, ко ја је при хва ти ла и Вла-
да ЦГ као пред став ник ве ћин ског 
вла сни ка Елек тро при вре де. 

Е лек тро при вре да се ду же вре ме-
на ба ви ла из на ла же њем оп ти мал-

них мо де ла про јект ног фи нан си ра ња 
за ре ви та ли за ци ју по сто је ћих ка па ци-
те та и њи хо во оп ти ми ра ње у сми слу 
по бољ ша ња усло ва за про из вод њу, 
пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не 
енер ги је и на рав но за из град њу но вих 
обје ка та за про из вод њу у ци љу сма-
ње ња ел. енер гет ског де фи ци та, као 

јед ног од нај ве ћих про бле ма са ко јим 
се су о ча ва енер гет ски сек тор Цр не 
Го ре. У том сми слу смо и у ра ни јим 
ана ли за ма, па ра лел но са про це сом 

про да је Тер мо е лек тра не, до шли до од-
ре ђе них ста во ва и за кљу ча ка ко ји су 
опре ди је ли ли мо гу ће мо де ле про јект-
ног фи нан си ра ња. Ис та кли смо не ко-
ли ко та квих ва ри јан ти, при је све га ва-
ри јан ту до ка пи та ли за ци је, гдје би се 
пу тем еми си је од ре ђе ног бро ја ак ци ја 
до шло до  ка пи та ла за ре ви та ли за ци ју 
по сто је ћих ка па ци те та и за из град њу 
но вих из во ра. Та ко ђе смо, као мо гу ћи 
мо дел про јект ног фи нан си ра ња, на ве-
ли и мо дел про да је од ре ђе ног бро ја 
ак ци ја, за тим мо дел јав но-при ват ног 
парт нер ства, ко ји под ра зу ми је ва тра-
же ње стра те шког ин ве сти то ра, при је 
све га за из град њу дру гог бло ка ТЕ 
Пље вља, као и кре дит не мо де ле ко ји 
под ра зу ми је ва ју за ду же ња код ба на-

ка, те ва ри јан те ко је ком би ну ју све те 
мо де ле. 

- Ко нач но смо се у Елек тро при вре-
ди опре ди је ли ли да се као оп ти ма лан 

мо дел про јект ног фи нан-
си ра ња иза бе ре мо дел 
до ка пи та ли за ци је ко ји 
се у ре ла тив но ши ро ком 
оп се гу мо же ре а ли зо ва-
ти еми си јом ма њег или 
ве ћег бро ја ак ци ја, од но-
сно обез бје ђе њем ма њег 
или ве ћег из но са ка пи та-
ла ко ји би био  уло жен 
у ин фра струк ту ру Елек-
тро при вре де, ка ко за ре-
ви та ли за ци ју по сто је ћих 
та ко и за из град њу но вих 
обје ка та. 

Т а ко ђе смо се сло-
жи ли да је мо дел 

„јав но-при ват но парт-
нер ство“ за из на ла же ње 
стра те шког парт не ра за 
из град њу дру гог бло ка 

Тер мо е лек тра не Пље вља, као при о-
ри тет ног но вог из во ра, по ко јем би 
ЕПЦГ у тај енер гет ски су бје кат уло-
жи ла по сто је ћу ин фра струк ту ру ТЕ и 
РУП-а, а стар те шки парт нер би обез-
би је дио сред ства за из град њу дру гог 
бло ка. Та ко би се фор ми рао је дин стве-
ни ком плекс ко ји би ин те гри сао по-
сто је ћи и но во и згра ђе ни блок ТЕ и, 
на рав но, Руд ник угља као нео п ход ни 
дио тог елек тро е нер гет ског ком плек-
са. 

На ба зи та квих по ла зи шта ЕПЦГ 
је ре сор ном ми ни стар ству пре до чи ла 
сво је ста во ве, а Вла да Цр не Го ре, ко-
нач но, на сјед ни ци од 7. мар та ове го-
ди не, до ни је ла од го ва ра ју ће за кључ ке 
ко ји, упра во, под ра зу ми је ва ју из на ла-

ДР РА ДО МИР МИ ЛО ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА 

До ка пи та ли за ци ја и јав но-при ват но 
парт нер ство – оп ти мал ни мо де ли 

раз во ја Елек тро при вре де

Дo ТЕ Пљевља 2 
јав но-при ват ним 

парт нер ством
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же ње мо де ла про јект ног фи нан си ра-
ња на овај на чин. Дру гим ри је чи ма, 
ини ци ја ти ва усво је на на Од бо ру ди-
рек то ра ЕПЦГ је пре то че на  у два 
Вла ди на за кључ ка, од ко јих се је-
дан од но си на обез бје ђе ње свих нео-
п ход них пред у сло ва за за јед нич ко 
ула га ње у из град њу Тер мо е лет кра-
не 2, а дру ги на по кре та ње по ступ-
ка до ка пи та ли за ци је, ко јим би се 
пу тем еми си је од ре ђе ног бро ја ак ци ја 
обез би је ди ла сред ства за ре ви та ли за-
ци ју по сто је ћих, и евен ту ал но, из град-
њу но вих ка па ци те та за про из вод њу 
елек трич не енер ги је, укљу чу ју ћи и од-
ре ђе не мо де ле по вла шће ног ко мер ци-
јал ног удру жи ва ња, од но сно кре дит-
ног за ду же ња као мо гу ћу ва ри јан ту 
мо де ла про јект ног фи нан си ра ња. 

Др жа ва ће и да ље би ти 
ве ћин ски вла сник ЕПЦГ

Н а осно ву ових за кљу ча ка Од бор 
ди рек то ра је на  сјед ни ци одр жа-

ној 17. мар та, уз од ре ђе не кон ста та ци-
је, до нио од го ва ра ју ће од лу ке, од но сно 
пред ло ге од лу ка за Скуп шти ну ак ци о-
на ра ко ја је одр жа на 31. мар та. Уз пред-
лог од лу ка усво је не су и од ре ђе не кон-
ста та ци је ко је их са же то обра зла жу. 

Су шти на усво је них мо де ла, ме ђу-
тим, је у то ме што се њи ма, иако у 
зна чај ној мје ри ми је ња ју и вла снич ку 
струк ту ру Елек тро при вре де, ак циј ски 
па кет Вла де у Елек тро при вре ди не ће 
би ти ма њи од 55 од сто. До го во ре но 
је на и ме, да се, на ра чун но вог ка пи-
та ла ко ји ће стра те шки парт нер уни је-
ти про це сом до ка пи та ли за ци је, са да-
шњих не што из над 70% вла сни штва 
др жа ве спу сти на из нос ко ји не мо же 
би ти ма њи од 55 од сто. То је вр ло бит-
но, јер др жа ва оста је и да ље ве ћин ски 
вла сник, не ви ше дво тре ћин ски, као 
што је то до са да би ло, али сва ка ко 
са зна чај но ве ли ким про цен том ак-
циј ског ка пи та ла, јер она и да ље, уз 
стра те шког парт не ра ко га ће на овај 
на чин иза бра ти у про це су до ка пи та ли-
за ци је, мо же да има зна чај ну уло гу у 
од лу чи ва њу и до но ше њу свих зна чај-
них од лу ка ве за но за Елек тро при вре-
ду Цр не Го ре. 

Ин те гра ци јом ТЕП – РУП до 
је дин стве ног енер гет ског су бјек та

М о дел стра те шког парт нер ства 
за из град њу ТЕ Пље вља, по-

ред вла снич ке, под ра зу ми је ва и од-
го ва ра ју ће ор га ни за ци о не тран сфор-
ма ци је у енер гетскм ком плек су ТЕП 
– РУП.

Кад ко мен та ри ше мо ова кво опре-
дје ље ње и ова ко иза бра не мо де ле 
фи нан си ра ња из град ње но вих и ре-
ви та ли за ци је по сто је ћих обје ка та ва-
ља на по ме ну ти да мо дел стра те шког 
парт нер ства, за ко ји смо се опре ди је-
ли ли,  пре вас ход но за из град њу дру-
гог бло ка, под ра зу ми је ва од го ва ра-
ју ће, при је све га, вла снич ке, а он да 
и ор га ни за ци о не тран сфор ма ци је у 
енер гет ском ком плек су у Пље вљи-
ма ко је се ти чу и Тер мо е лек тра не и 
Руд ни ка. У овом тре нут ку се сма тра 
да би би ло ве о ма до бро да Руд ник ко-
ји са да ни је у ве ћин ском др жав ном 
вла сни штву - то по ста не, ка ко би се 
ство ри ли усло ви да се РУП ин те гри-
ше са ЕПЦГ и да се по том, на ба зи 
ин те гра ци је, у Пље вљи ма кон сти ту-
и ше је дан енер гет ски ком плекс ко ји 
би са чи ња ва ли ТЕ и РУП. Тај но ви 
енер гет ски су бје кат би ка сни је имао 
по зи ци ју парт не ра пу тем тен де ра иза-
бра ном стра те шком парт не ру са ко-
јим се же ле од ви ја ти ак тив но сти на 
из град њи дру гог бло ка.

При то ме, ва ља на по ме ну ти да, 
осим ва ри јан те ко ја под ра зу ми је ва 
пре ла зак Руд ни ка у ве ћин ско др жав-
но вла сни штво, по сто је и ва ри јан те 
са стра те шким парт не ром ко је мо гу 

по ћи од са да шњег ста ња, али је то до-
ста ком пли ко ва но. Ина че, чи та ва ова 
про це ду ра ве за но за вла снич ко-ор га-
ни за ци о ну тран сфор ма ци ју енер гет-
ског ком плек са у Пље вљи ма је до ста 
сло же на.

Ве за но за про це ду ре евен ту ал ног 
ин те гри са ња ТЕ и РУП-а Од бор ди-
рек то ра је до нио од ре ђе не за кључ ке, 
што зна чи да је Елек тро при вре да већ  
пред у зе ла од ре ђе не мје ре. На ред-
них да на ће мо се ви ше ба ви ти ти ме. 
Пред сто је при пре ме тен де ра за дру-
ги блок, а ства ра ње усло ва за ње го ву 

из град њу би ће је дан од бит них за да-
та ка ЕПЦГ.

Де фи ни са ни су штин ски еле мен-
ти Ма кро ор га ни за ци је Дру штва 

Ш то се ти че Вла ди них за кљу-
ча ка од 29. но вем бра про шле 

го ди не ко ји ма је прав но раз два ја ње 
Елек тро при вре де пред ви ђе но у три 
фа зе, ру ко вод ство ЕПЦГ је не ко ли ко 
мје се ци ин тен зив но ра ди ло на свим 
пи та њи ма ко ја се ти чу ре а ли за ци је 
Вла ди не од лу ке, при је све га у оном 
ди је лу ко ји се од но си на пра ву фа зу. 
У том сми слу је при пре мље на ван ред-
на сјед ни ца Скуп шти не ак ци о на ра. 
Основ ни ма те ри јал од ко га се по шло 
у ба вље њу том про бле ма ти ком био је 
ела бо рат ко ји је на од ре ђе ни на чин де-
фи ни сао су штин ске еле мен те ма кро-
ор га ни за ци је Ком па ни је. Усво је ни 
мо дел, на и ме, под ра зу ми је ва раз два-
ја ње ЕЛек тро при вре де на 5 дру шта ва 
огра ни че не од го вор но сти, са ЕПЦГ 
као ак ци о нар ским дру штвом за из вје-
сно ври је ме. Би ће то, да ка же мо, не ка 
вр ста мје шо ви тог хол дин га са за јед-
нич ким стра те шким функ ци ја ма ко је 
су, до ду ше, у Вла ди ној од лу ци до ста 
не ја сно де фи ни са не. Оцје њу ју ћи да 
су то функ ци је ко је се ти чу основ них 
рад њи и ак тив но сти ве за но за ре а ли-
за ци ју елек тро е нер гет ског би лан са, 

по шли смо 
од елек тро-
е нер гет ског 
б и  л а н  с а 
као глав ног 
до  ку  мен  та 
ко ји усва ја 
Вла да. У 
том сми слу 
смо пред-
ви дје ли да 
се по сло ви 

ко ји се од но се на на бав ку не до ста ју-
ћих ко ли чи на ел. енер ги је због ја ко 
ве ли ких енер гет ских ве ли чи на, од-
но сно ве ли ког уче шћа те енер ги је у 
би лан су, а зна се да је де фи цит ел. 
енер ги је из над јед не тре ћи не, или 
око 40 од сто у од но су на уку пан би-
ланс, за др же на ни воу ак ци о нар ског 
дру штва. По ла зе ћи од то га да је за 
те не до ста ју ће ко ли чи не ел. енер ги је 
нео п ход но обез би је ди ти зна чај на фи-
нан сиј ска сред ства због ја ко ви со ке 
ци је не ел. енер ги је, сма тра ли смо да, 
док год по сто ји вер ти кал на ин те гра-

Не спо ра зум са РА око ли цен ци се је ди но мо же 
ри је ши ти њи хо вим пре но ше њем по за хтје ву 
ма тич ног дру штва уз за др жа ва ње стра те шких 
и по сло ва из по сто је ћих уго во ра са КАП-ом, 
ЕПС-ом и до ба вља чи ма не до ста ју ћих ко ли чи-
на ел. енер ги је из уво за на ни воу АД

'
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ци ја на ни воу јед ног ак ци о нар ског 
дру штва као што је Елек тро при вре-
да, те по сло ве и пра ће ње ре а ли за ци је 
тих уго во ра тре ба за др жа ти на ни воу 
ак ци о нар ског дру штва због њи хо вих 
и ве ли ких фи нан сиј ских ври јед но сти 

и зна ча ја за ре а ли за ци ју Би лан са. Та-
ко ђе смо оци је ни ли да по сло ве снаб-
ди је ва ња Ком би на та алу ми ни ју ма ел. 
енер ги јом због спе ци фич но сти и ја ко 
ве ли ког уче шћа КАП-а, у ел. енер гет-
ском би лан су Цр не Го ре, та ко ђе тре-
ба кон тро ли са ти и за др жа ти на ни воу 
Пред у зе ћа. Су о чи ли смо се и са про-
бле мом ду го роч ног уго во ра за ко ри-
шће ње Пи ве са Елек тро при вре дом 
Ср би је, гдје смо та ко ђе 
до би ли на го вје шта је да 
они хо ће ЕПЦГ за парт-
не ра све док она ег зи-
сти ра као прав ни су бје-
кат, па смо се, на рав но, 
опре ди је ли ли да се и 
ти по сло ви оба вља ју у 
Ди рек ци ји, од но сно да 
дио по сло ва Снаб ди је ва ња оба вља 
јед на слу жба или не ки дру ги ор га ни-
за ци о ни об лик кон сти ту и сан на ни-
воу ак ци о нар ског дру штва.

Ли цен це су штин ски про блем

С а та квим  пред ло гом смо ушли 
у про је кат Ма кро ор га ни за ци-

је. Бит но је ис та ћи да од стра не РА у 
овом тре нут ку ни је смо на и шли на ра-

зу ми је ва ња по пи та њу ди је ла по сло ва 
ко ји ће се оба вља ти у ак ци о нар ском 
дру штву, али су се  ап со лут но по зи-
тив не по зи ци је сте кле код ре сор ног 
ми ни стар ства по пи та њу пред ло же-
ног мо де ла раз два ја ња и ло ци ра ња 
мје ста ових по сло ва у ак ци о-
нар ском дру штву. Ре гу ла тор на 
аген ци ја се ду го ни је сла га ла 
са та квим пред ло гом и то нам 
је ства ра ло ве ли ке про бле ме. 
Ме ђу тим, по сљед ње ак тив но-
сти и не ки до га ђа ји ко је смо 
има ли пре ма Ре гу ла тор ној 
аген ци ји го во ре да је сва ка-
ко у бу ду ћем ма кро ор га ни за ци о ном 
мо де лу Елек тро при вре де је ди но рје-
ше ње да се ли цен це, као су штин ски 
про блем, за све дје лат но сти ко је се 
оба вља ју у ди о ни чар ским дру штви ма 
пре не су на та дру штва, од но сно да се 
спу сте на осно ву за хтје ва ЕПЦГ за 
про ду же ње и пре но ше ње ли цен ци за 
Про из вод њу, Пре нос и Ди-
стри бу ци ју, као и ли цен ца 
ко ја се од но си на снаб ди је-
ва ње та риф них по тро ша ча 
за Снаб ди је ва ње, али да се 
ли цен ца за по сло ве ко ји се 
од но се за на ве де не уго во ре 
за др жи на ни воу ак ци о нар- ског 
дру штва, од но сно ма тич ног дру штва 
за не ки пре ла зни пе ри од ко ли ко тра је 
пр ва фа за прав ног раз два ја ња и да се 
на тај на чин пре ва зи ђе тај не спо ра зум 
из ме ђу Елек тро при вре де и Ре гу ла тор-
не аген ци је за енер ге ти ку, а ко ји по ти-
че из раз ло га што РА не при хва та да 
се у ова квом мо де ло ва њу раз два ја ња 
Елек тро при вре де на ДОО, по сло ви 

те вр сте оба вља ју у ак ци о нар ском 
дру штву. РА, на и ме, сма тра да се на 
ни воу ма тич ног пред у зе ћа, од но сно 
ак ци о нар ског дру штва мо гу оба вља-
ти са мо не ли цен ци ра ни по сло ви, што 
би, ру ку на ср це, Елек тро при вре ду 
све ло на по сло ве ко ји су, не ћу ре ћи да-
ле ко од елек тро е нер гет ске дје ло ат но-
сти, али, у сва ком слу ча ју, она би се 
ба ви ла не чим што ни је елек тро е нер-
гет ска дје лат ност.

Ми сли мо да је пред лог ЕПЦГ ра зу-
ман и ми ће мо да ље ин си сти ра ти на 
та квом рје ше њу. Ап со лут но смо уби-
је ђе ни да је ово рје ше ње и са ста но ви-
шта За ко на, а и ста но ви шта пре по ру-
ка Европ ске Уни је, и , ко нач но на ших 

по тре ба ко је су при је све га ба зи ра не 
на чи ње ни ци да не сми је мо до зво ли-
ти да се елек тро е нер гет ски си стем и 
ње го во функ ци о ни са ње до ве де у пи та-
ње би ло ка квим од лу ка ма ко је се ти чу 
пре но ше ња ли цен ци или спу шта њем 
на не ке ни же ор га ни за ци о не об ли ке. 
Сма трам да ће мо де фи ни тив но има ти 

ра зу ми је ва ње у Аген ци ји да се на тај 
на чин раз ри је ши пи та ње ли цен ци. То 
се је ди но та ко мо же за вр ши ти, или да 
јед но став но наш мо дел Ма кро ор га ни-
за ци је пад не, а у том слу ча ју не ко ће 
и те ка ко би ти од го во ран за функ ци о-
ни са ње си сте ма. 

Рје ше ње је, зна чи, да се с на ше 
стра не до ста ви за хтјев за про ду же ње 
и пре но ше ње ли цен ци, а не да Ре гуч-
ла тор на аген ци ја од ре ђу је ко ће и 
ка да вр ши ти од ре ђе не по сло ве. То 
ће мо ми ура ди ти на кон Скуп шти не. 
У на шем за хтје ву ће мо ка за ти кад ће 
на ша ДОО би ти оспо собљна за са-
мо стал но оба вља ње елек тро е нер гет-
ских дје лат но сти. Ина че, ми не ких 
дру гих спор них пи та ња не ма мо. Да-
ља ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја 
у сми слу ре а ли за ци је ових по сло ва 
је ствар Елек тро при вре де и то је оно 
што ће про ис те ћи из ма те ри ја ла ко ји 
се зо ве Ма кро ор ган за ци ја. На ред них 
да на ће мо се ба ви ти упра во нор ма тив-
ним ак ти ма ко ји де фи ни шу по сло ве, 
у ства ри нор ма тив ним ак ти ма ор га ни-
за ци је и си сте ма ти за ци је и дру шта ва 
огра ни че не од го вор но сти и ак ци о нар-
ског дру штва, ка же др Ми ло вић. 

Ж.Ћетковић

Ап со лут но смо уби је ђе ни да је но-
ва ма кро ор га ни за ци ја ЕПЦГ, осим 
што је ба зи ра на на За ко ну и пре по-
ру ка ма ЕУ, ускла ђе на и са на шим 
по тре ба ма

Не сми је мо до зво ли ти да се функ ци о ни-
са ње елек тро е нер гет ског си сте ма до ве-
де у пи та ње би ло ка квим од лу ка ма ко је 
се ти чу пре но ше ња или спу шта ња ли-
цен ци на ни же ор га ни за ци о не об ли ке

Уко ли ко пад не мо дел ма кро ор га ни-
за ци је ко ји је усво јио Од бор ди рек-
то ра, не ко ће и те ка ко би ти од го во-
ран за функ ци о ни са ње си сте ма 

'

'
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Регулатива

Европ ске ре фор ме у сек то ру елек тро е-
нер ге ти ке посљед њих го ди на за хва та ју и 
наш ре ги он. Са убр за ним при бли жа ва њем 
Европ ској Уни ји оне се све ви ше ис по ља ва-
ју и у Цр ној Го ри ко ја по по зи тив ним сиг на-
ли ма и им пле мен та ци ји од ре ђе них рје ше ња 
већ пред ња чи у од но су на окру же ње, па и 
не ке раз ви је не зе мље.

Ове ре фор ме у Евро пи су от по че ле са Ди-
рек ти вом о пра ви ма за уну тра шње тр жи ште 
елек трич не енер ги је 96/92/ЕЦ, а ин те зи ви-
ра не но вом бр.2003/54/ЕЦ од 26.ју на 2003.
го ди не. У ре ги он их уво ди Спо ра зум о фор-
ми ра њу енер гет ске за јед ни це од 25. ок то бра 
2005.го ди не, а у Цр ну Го ру, по ред устав не 
оба ве зе при мје не ме ђу на род ног пра ва За кон 
о енер ге ти ци из ју на 2003.го ди не и Пра ви ла о 
раз два ја њу ин те гри са ног елек тро е нер гет ског 
су бјек та ко ја је до ни је ла Ре гу ла тор на аген ци-
ја за енер ге ти ку де цем бра 2004.го ди не.

У ре форм ском по гле ду Европ ска за јед ни-
ца има ја сан циљ - да се у функ ци ји ли бе ра-
ли за ци је и раз во ја тр жи шта, свим за ин те ре-
со ва ним ко ри сни ци ма обез би је ди сло бо дан 
и не ди скри ми на то ран при ступ елек тро е нер-
гет ским мре жа ма, као при род ним мо но по ли-
ма, што се по сти же раз два ја њем вер ти аклно 
ин те гри са них ком па ни ја и одва ја њем про-
из вод ње и снаб ди је ва ња као тр жи шних од 
пре но са и ди стри бу ци је као ти пич но мо но-
пол них дје лат но сти. При том се на гла ша ва 
по се бан зна чај опе ра то ра пре но сног и ди-
стри бу тив ног си сте ма и “да прав но раз два ја-
ње не под ра зу ми је ва и про мје ну вла сни штва 
над сред стви ма”.

Ови прин ци пи су при хва ће ни и раз ра ђе-
ни Спо ра зу мом за кљу че ним из ме ђу Европ-
ске за јед ни це, 8 зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе 
и Ми си је при вре ме не упра ве Ује ди ње них 
на ци ја на Ко со ву ко јим се ус по ста вља “јед-
но ин те гри са но тр жи ште при род ног га са и 
елек трич не енер ги је за сно ва но на за јед нич-
ком ин те ре су и со ли да но сти”.

Иако Цр на Го ра још уви јек ни је члан 
Европ ске Уни је она је сво јим За ко ном о енер-
ге ти ци у пот пу но сти при хва ти ла и раз ра ди ла 
основ на опре дје ље ња европ ске ре гу ла ти ве. 
Њи ме се пред ви ђа раз два ја ње је дин стве ног 

елек тро е нер гет ског су бјек та на функ ци је 
про из вод ње, пре но са, ди стри бу ци је и снаб-
ди је ва ња у дви је фа зе.

Пр ва фа за - функ ци ко нал но раз два ја ње, 
ко је се са сто ји од раз два ја ња ра чу на, упра-
вља ња и ин фор ма ци ја за вр ше на је у оста-
вље ном ро ку 31.12.2004.го ди не. Дру га фа за 
- прав но раз два ја ње, ни је оро че на, али је на 
из вје стан на чин де тер ми ни са на:

- Спо ра зу мом о фор ми ра њу енер гет ске 
за јед ни це по ко ме све чла ни це па и Цр на Го-
ра, мо ра ју из вр ши ти отва ра ње тр жи шта за 
све ка те го ри је по тро ша ча осим “до ма ћин ста-
ва” по чев од 01.01.2008.го ди не и 

- Пра ви ли ма о раз два ја њу ин те гри са ног 
еле кек тро е нер гет ског су бјек та са ста вом Ре-
гу ла тор не аген ци је да ће се “прав но раз два ја-
ње из вр ши ти на на чин да бу ду очу ва ни прин-
ци пи функ ци о нал ног раз два ја ња”.

Правно раздвајање

Ина че, сам за кон под “прав ним раз два-
ја њем под ра зу ми је ва да су дје лат но сти ко је 
се оба вља ју уну тар ин те гри са ног елек тро е-
нер гет ског су бјек та прав но раз дво је не та ко 
да сва ки но ви енер гет ски су бје кат по ста је 
по себ но прав но ли це и по слу је не за ви сно 
од оста лих енер гет ских су бје ка та”. Ње го вим 
нео ро ча ва њем за ко но да вац је ин ди рект но, 
али са свим ја сно, ис та као зна чај и сло же ност 
пред мет ног про це са. Мо же се “де си ти би ло 
ка да на кон сту па ња на сна гу овог за ко на” 
али очи то тек ка да се прет ход но стек ну сви 

усло ви по оцје ни над ле жних 
ор га на ко ји за  то пре у зи ма ју и 
од го вор ност. А од го вор ност за 
функ ци о ни са ње елек тро е нер-
гет ског си сте ма и ње го ву успје-
шност у сва кој зе мљи, па и Цр-
ној Го ри, је огром на.

Од мах на кон за вр шет ка 
функ ци о нал ног раз два ја ња 
Од бор ди рек то ра Елек тро при-
вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 
не по сред но и пре ко Ко ми те та 
за раз два ја ње као свог ор га на, 
по чео се ба ви ти кон цеп ту ал ним 
осми шља ва њем прав ног раз два-
ја ња. Том по слу је био по све ћен 
и кон сул тант IPA Energy у окви-
ру по мо ћи Европ ске Аген ци је 
за ре кон струк ци ју. Све њи хо ве 
одво је не ела бо ра ци је су се кре та-
ле од ре струк ту ри ра ња елек тро е-
нер гет ског су бјек та по чла ну 22, 
или осни ва њa за ви сних дру шта-
ва по чла ну 64 За ко на о при вред-
ним дру штви ма и ства ра њa тзв. 
мје шо ви тог хол дин га у ко ме би 

ма тич но дру штво, по ред упра вља ња по осно-
ву вла сни штва над имо ви ном и основ ним 
ка пи та лом, оба вља ло и још не ке енер гет ске 
по сло ве, до пот пу не дис пер зи је си сте ма упра-
вљач ким и вла снич ким раз два ја њем но во фор-
ми ра них елек тро е нер гет ских су бје ка та.

Став двотрећинског власника

На ба зи ових ма те ри ја ла и пред ло га Ми ни-
стар ства за еко ном ски раз вој Вла да Цр не Го-
ре је на сјед ни ци од 29.11.2007.го ди не, у име 
др жа ве као дво тре ћин ског вла сни ка Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић за у зе ла став 
по пи та њу ње ног прав ног раз два ја ња ко ји, с 
об зи ром на окол но сти и спе ци фич но сти цр но-
гор ског елек тро е нер гет ског си сте ма, треба да 
се, од лу ка ма Од бо ра ди рек то ра и Скуп шти не 
ак ци о на ра, ре а ли зу је у три фа зе.

У пр вој фа зи Елек тро при вре да Цр не 
Го ре АД Ник шић као ак ци о нар ско Дру-
штво тре ба да по чла ну 64 За ко на о при-
вред ним дру штви ма осну је 5 јед но ча ним 
дру шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу, 
ко ји ма ће “као не за ви сним прав ним су-
бјек ти ма у ви ду удије ла пре ни је ти при па-
да ју ћи дио имо ви не. Ма тич но дру штво 
ће за др жа ти стра те шке по сло ве и вр ши ти 
бла гу ко ор ди на ци ју но во фор ми ра них дру-
шта ва”. 

Ове ак тив но сти су у то ку и у највећем 
обиму су завршене на Скуп шти ни ак ци о на-
ра 31.03.2008. го ди не. Иначе, од ви ја ју се по 

МИЛИВОЈЕ ВУЈАЧИЋ, СЕКРЕТАР ЕПЦГ О ПО СТУ ПКУ И ПРАВ НИМ АСПЕК ТИМА ТЕ КУ ЋЕГ РАЗ ДВА ЈА ЊА ЕПЦГ

Реформски и функционални карактер 
нове организације Друштва 

Миливоје Вујачић

Ела бо рат Ма кро ор га ни за ци ја прав но 

раз дво је не Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 

Ник шић и на ње го вим прин ци пи ма утвр-

ђе ни ак ти су кон зи стент ни и уса гла ше ни са 

европ ским и на ци о нал ним за ко но дав ством 

и за кључ ци ма Вла де Цр не Го ре
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од лу ци Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре-
де Цр не Го ре АД Ник шић о по кре та њу по-
ступ ка прав ног раз двај ња, Про гра му I фа зе 
прав ног раз два ја ња и На цр ту еле бо ра та Ма-
кро ор га ни за ци ја прав но раз дво је не Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић - I фа за од 
22.02.2008.го ди не, који је 31.03.2008. године 
утврђен у  коначном тексту. 

Дру га и тре ћа фа за прав ног раз двај ња 
тре ба да се оства ре тран сфор ма ци јом дру-
шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу у ак-
ци о нар ска дру штва по чла ну 22 За ко на о 
при вред ним дру штви ма. Те ак тив но сти су 
оро че не са 31.12.2008. од но сно 31.12.2009.
го ди не кад про цес прав ног раз два ја ња Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић тре ба 
да бу де окон чан.

За кон сул тан та Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић на овим по сло ви ма иза-
бран је Ин сти тут “Хр во је По жар” За греб. 
Ко ор ди на ци ју по ступ ка прав ног раз два ја ња 
у име Вла де Цр не Го ре вр ши рад на гру па са-

ста вље на од пред став ни ка свих ре ле вант них 
су бје ка та. За ре а ли за ци ју Про гра ма пр ве фа-
зе прав ног раз два ја ња  у Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре АД Ник шић је фор ми ран по се бан 
ко ор ди на ци о ни тим.

Макроорганизација

На цр том ела бо ра та Ма кро ор га ни за ци ја 
прав но раз дво је не ЕПЦГ де фи ни сан је кон-
цепт пр ве фа зе чи ји су основ ни еле мен ти 
са за кључ ци ма Од бо ра ди рек то ра Дру штва 
пре ни је ти у про шлом бро ју ли ста ЕПЦГ. На 
ба зи овог кон цеп ту ал ног ак та при пре мље ни 
су пред ло зи кон сти ту тив них и осни вач ких 
ака та су бје ка та бу ду ће прав но раз дво је не 
Елек тро при вре де Цр не Го ре ко је тре ба да до-
не су Скуп шти на ак ци о на ра и Од бор ди рек то-
ра ма тич ног Дру штва.

Од но сни ела бо рат и при пре мље на ак та 
у све му су са гла сни са Ди рек ти вом 2003/54/
ЕЦ, За ко ном о енер ге ти ци, Спо ра зу мом о 
фор ми ра њу енер гет ске за јед ни це и за кључ-
ци ма Вла де Цр не Го ре од 29.11.2007.го ди не. 
Шта ви ше, ка да се кра јем те ку ће по слов не 

го ди не из дво ји Пре нос, за  што се успје шном 
ре а ли за ци јом пр ве фа зе ства ра ју по у зда ни 
усло ви, ре фор ме у елек тро е нер гет ском сек то-
ру Цр не Го ре би ће ис пред за хтје ва Европ ске 
ре гу ла ти ве ко ја тек тре ћим па ке том мје ра, 
чи је се до но ше ње оче ку је 2010.го ди не зах-
ти је ва та кав ра ди ка лан ис ко рак. Ово и сам 
модел недвосмислено потврђује и изабрани 
савјетник Институт “Хрвоје Пожар” Загреб, 
али уз знатно већи опрез кад је у питању 
преношење дјелатности снабдјевача на 
зависна друштва и регулисање пратећих 
новчаних токова.

Да кле, пре ма утвр ђе ном мо де лу 
Макроорганизације Елек тро при вре да Цр не 
Го ре АД Ник шић ће као ма тич но дру штво 
осно ва ти 5 за ви сних, јед но чла них дру шта-
ва са огра ни че ном од го вор но шћу, прав ним 
су бјек ти ви те том, утвр ђе ном енер гет ском 
и дру гом дје лат но шћу и имо ви ном нео п-
ход ном за њено обављање, ли цен цом или 
одо бре њем, ра чу ном код по слов не бан ке, 

би снис пла ном и по слов ном 
по ли ти ком, фи нан сиј ским 
ис ка зи ма, ре ви зо ром, ор га-
ни ма упра вља ња итд. Чувају 
се принципи функционалног 
раздвајања кроз одвојене 
рачуне, управљање и 
информације без међусобног 
утицаја на дневно пословање. 
По сло ви стра те шког ка рак те-
ра за др жа ва ју се на ни воу ма-
тич ног дру штва, ко је, пре ко 
ор га на упра вља ња за ви сних 
дру шта ва, кон сти ту тив них 
ака та и за кљу че них уго во ра, 
те за јед нич ке ре а ли за ци је би-
лан са елек трич не енер ги је, 
кон со ли до ва ног би знис-пла на 
и по слов не по ли ти ке оства-
ру је бла гу ко ор ди на ци ју за-

ви сних дру шта ва. Ку по про да је енер ги је и 
услу ге из ме ђу су бје ка та прав но раз дво је не 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
за сни ва ће се на уго во ри ма и фак тур ном од-
но су. И све то уз на гла ше ну бри гу за по у-
зда но функ ци о ни са ње елек тро е нер гет ског 
си сте ма то ком пре ла ска на но ву ор га ни за ци-
ју и до 31.12.2008. годи не, што је по себ на 
ври јед ност мо де ла ко ји је фор мал но-прав но 
ре а ли зо ван на V ван ред ној Скуп шти ни ак-
ци о на ра 31.03.2008. го ди не до но ше њем Из-
мје на и до пу на Ста ту та Ма тич ног дру штва 
и од лу ка о осни ва њу 5 дру шта ва са огра ни-
че ном од го вор но шћу. 

Су штин ски, мо дел ће би ти им пле мен ти-
ран тек ка да се на осно ву од лу ка Скуп шти-
не ак ци о на ра до не су ста ту ти и пра вил ни ци 
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји, те за-
кљу чи ве ћи број уго во ра из ме ђу су бје ка та 
прав но раз дво је не Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Никшић, име ну ју ор га ни, из вр ши 
ре ги стра ци ја и до би ју ли цен це за оба вља-
ње елек тро е нер гет ских дје лат но сти. За тај, 
тзв. пре ла зни пе ри од по треб но је нај ма ње 
45 да на.

Из објек тив них раз ло га није ре а ли зо-
ван са мо став Вла де Цр не Го ре да ма тич-
но дру штво за ви сним дру штви ма “у ви ду 
удије ла пре не се при па да ју ћи дио имо ви-
не” јер су иста осно ва на са нов ча ним уло-
гом од по 10.000,00 € и пра вом упо тре бе 
имо ви не нео п ход не за оба вља ње основ них 
дје лат но сти. Али и тај не до ста так ће би ти 
от кло њен у нај кра ћем мо гу ћем ро ку на кон 
што се оба ви те ку ћа про цје на не нов ча них 
уло га.

Лиценце и јавне набавке 
као отворена питања

Ме ђу тим, цје лис ход ност ци је лог про це са 
мо гу до ве сти у пи та ње још уви јек дви је не раз-
ја шње не окол но сти кру ци јал ног значаја:

- Ли цен ци ра ње елек тро е нер гет ских дје-
лат но сти као стра те шких по сло ва на ни воу 
ма тич ног  дру штва и 

- Оба ве зност при мје не јав них на бав ки 
на ку по про да је и услу ге из ме ђу су бје ка та 
бу ду ће прав но раз дво је не Елек тро при вре де 
Цр не Го ре АД Ник шић.

По пр вом пи та њу став Елек тро при вре де 
је ја сан. Осни ва ње 5 дру шта ва са огра ни че-
ном од го вор но шћу вр ши се на осно ву чла на 
64 За ко на о при вред ним дру штви ма, а ме ђу 
стра те шке по сло ве, сход но за кључ ку Вла де 
Цр не Го ре тре ти ра се и: оства ре ње елек тро-
е нер гет ског би лан са из до ма ћих из во ра и 
уво за, из воз ви шко ва елек трич не енер ги је, 
снаб ди је ва ње КАП-а као ква ли фи ко ва ног по-
тро ша ча и ре а ли за ци ја Ду го роч ног уго во ра 
са Елек тро при вре дом Ср би је. За оба вља ње 
ових по сло ва као енер гет ских у ма тич ном 
дру штву тре ба при ба ви ти од го ва ра ју ћу ли-
цен цу.

Ре гу ла тор на аген ци ја за енер ге ти ку пре-
фе ри ра при мје ну Пра ви ла за раз два ја ње ин-
те гри са ног елек тро е нер гет ског су бјек та са 
чла ном 22 За ко на о при вред ним дру штви ма, 
стра те шке по сло ве усмје ра ва пре ма раз вој-
ним план ским до ку мен ти ма и не о мо гу ћа ва 
ли цен ци ра ње би ло ка квих енер гет ских по-
сло ва на ни воу ма тич ног дру штва. И са свим 
је ја сно, по ду дар ност ста во ва ни је ни мо гу ће 
оче ки ва ти ка да су раз ли чи та по ла зи шта као 
у овом слу ча ју.

Члан 22 За ко на о при вред ним дру штви ма 
нор ми ра тзв. ре струк ту ри ра ње као су штин-
ску ор га ни за ци о ну и вла снич ку про мје ну у 
при вред ном дру штву што Вла да Цр не Го ре 
сво јим за кључ ци ма о ре фор ми елек тро е нер-
гет ског сек то ра пред ви ђа тек у дру гој и тре-
ћој фа зи, док пр ву фа зу, са мо осни ва ње пет 
за ви сних дру шта ва, за сни ва на чла ну 64. И то 
опре дје ље ње у цје лол сти при хва та Елек тро-
при вре да Цр не Го ре АД Ник шић.

На су прот овом, Пра ви ла о раз два ја њу 
ин те гри са ног елек тро е нер гет ског су бјек та 
прав но раз два ја ње за сни ва ју ис кљу чи во на 
чла ну 22 и не пре по зна ју пр ву фа зу из за-
кљу ча ка Вла де и ор га ни за ци о ног ела бо ра та 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић. И 
та ко до ла зи мо до ду а ли зма ко ји је мо гу ће 

АУТОРСКИ ТЕКСТ
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пре ва зи ћи са мо ши рим ту ма че њем про це са 
прав ног раз два ја ња у ко ме је пр ва фа за прак-
тич но пре ла зни пе ри од ко јим се оства ру је 
функ ци о нал но и от по чи ње су штин ско прав-
но раз два ја ње је дин стве ног елек тро е нер гет-
ског су бјек та.

Ре а ли за ци ја те фа зе на кра ју пр вог 
квар та ла по слов не го ди не, кад су већ ус по-
ста вље ни, уса гла ше ни и ве ри фи ко ва ни сви 
зна чај ни ји елек тро е нер гет ски од но си и ни је 
их мо гу ће ми је ња ти по себ но у ди је лу су бјек-
ти ви те та без са гла сно сти дру гих уго ва ра ча, 
уз оста ле окол но сти, са мо по твр ђу је став да 
се енер гет ски стра те шки по сло ви мо ра ју до 
кра ја го ди не за др жа ти на ни воу ма тич ног 
дру штва са ли цен цом снаб ди је ва ча осим за 
ка те го ри ју та риф них по тро ша ча ко ји су у 
над ле жно сти ДОО Снаб ди је ва ње. Ме ђу тим, 
да би се то ре а ли зо ва ло нео п ход не су и од ре-
ђе не из мје не у под за кон ској ре гу ла ти ви, као 
и за хтјев Елек тро при вре де Цр не Го ре за пре-
но ше ње или из да ва ње ли цен ци сход но но вој 
ор га ни за ци ној струк ту ри.

Том по ступ ку, по зи тив ан ин пулс да ју 
нај но ви је од лу ке Ре гу ла тор не аген ци је за 
енер ге ти ку од 26.03.2008.го ди не, ко ји ма се 
са да шње ли цен це у сек то ру елек тро е нер ге-
ти ке про ду жа ва ју, а њи хов но си лац Елек тро-
при вре да Цр не Го ре АД Ник шић оба ве зу је 
да у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња од-
лу ке о осни ва њу за ви сног дру штва под не се 
за хтјев за одо бре ње пре но ше ња ли цен це на 
но во фор ми ра ни прав ни су бје кат, или, пак, 
оба ви је сти Аген ци ју да исти ни је пот пу но 
оспо сбљен за оба вља ње дје лат но сти, у ком 
слу ча ју се утвр ђу ју но ви ро ко ви, али не да-
ље од 31.12.2008.го ди не као вре ме на ис те-
ка са да шњих ли цен ци. Да кле, про цес ни је 
па ра ли сан, али не ма ни охра бре ња да ће се 
на по сло ве снаб ди је ва ња мо ћи при ми је ни ти 
за Елек тро при вре ду Цр не Го ре је ди но при-
хва тљив мо дел - трет ман ква лиф ко ва них по-
тро ша ча и ку по про да ја енер ги је у ма тич ном 
дру штву у овој фази правног раздвајања а 
триф них по тро ша ча у ДОО Снаб ди је ва ње, 
по што то зах ти је ва и аде кват ну по дје лу са да 
је дин стве не ли цен це снаб дје ва ча.

И код дру гог отво ре ног пи та ња Елек тро-
при вре да Цр не Го ре АД Ник шић има став 
да ни је мо гу ће и да би било без пред мет но 
Закон о јавним набавкама при мје њи ва ти на 
ку по про да је и услу ге уну тар ре гу ли са не дје-
лат но сти као што је елек тро при вре да.

Ми шље ње Ди рек ци је за јав не на бав ке да 
“при вред ни су бјек ти ко ји на ста ну на кон про-
це са прав ног раз два ја ња уну тра шњих цје-
ли на Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић...по ста ју об ве зни ци при мје не За ко на о 
јав ним на бав ка ма” прак тич но зна чи да би 
сви су бјек ти ви те ти бу ду ће прав но раз дво је-
не Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
сво је про из во де, услу ге и по тре бе мо ра ли 
да об ја ве пу тем тен де ра и до ди је ле их нај по-
вољ ни јим по ну ђа чи ма. Што би то значило, 
у усло ви ма из ра же ног елек тро е нер гет ског 
де фи ци та у Цр ној Го ри и Ју го и сточ ној Евро-
пи, при још уви јек не е ко ном ским ци је нама 

елек трич не енер ги је из до ма ћих из во ра, нео-
тво ре ног цр но гор ског тр жи шта елек трич не 
енер ги је, пон де ри са не ци је не елек трич не 
енер ги је из до ма ћих из во ра и уво за и дру гих 
не по вољ них окол но сти није те шко про ци је-
ни ти, али сасвим је сигурно да би биле еви-
дент не са мо штет не по сле ди це та кве прак се 
по по тро ша че и елек тро е нер гет ски си стем 
као цје ли ну.

Елек тро при вре да Цр не Го ре је рје ше ње 
про бле ма ви дје ла у до би ја њу аутен тич ног 
ту ма че ња Скуп шти не Цр не Го ре о томе да се 
од ред бе чла на 2 За ко на о јав ним на бав ка ма 
не од но се на овај ин фра струк тур ни си стем 
због ин ду стриј ског и ко мер ци јал ног ка рак те-
ра ње ног ра да, или од го ва ра ју ћим до пу на ма 
овог за ко на, или За ко на о енер ге ти ци ко ји ма 
би елек тро е нер ге ти ка као ре гу ли са на дје лат-
ност, до отва ра ња тр жи шта, би ла из у зе та из 
по ступ ка јав них на бав ки.

Од ре ђе не на ја ве про мје не ста во ва Ди рек-
ци је за јав не на бав ке и Ми ни стар ства за еко-
ном ски раз вој ни је су још уви јек по твр ђе не у 
пи са ној фор ми што на ве де на спор на пи та ња 
и даље чини актуелним.

Закључак

Из изложеног се може закључити да су 
Ела бо рат Ма кро ор га ни за ци ја прав но раз дво-
је не Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић и на ње го вим прин ци пи ма утвр ђе ни ак-
ти кон зи стент ни и уса гла ше ни са европ ским 
и на ци о нал ним за ко но дав ством и за кључ ци-
ма Вла де Цр не Го ре од 29.11.2007.го ди не. 
Они обез бје ђу ју аде кват но спровођење ре-
фор ме сек то ра и по у зда ност функ ци о ни са ња 
елек тро е нер гет ског си сте ма уз за др жа ва ње 
имо вин ског и ин ве сти ци о ног по тен ци ја ла 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
за из гад њу но вих и ре кон струк ци ју по сто-
је ћих ка па ци те та у поступку који је већ 
покренут одлукама Скупштине акционара, 
првенствено ради сма ње ња цр но гор ског 
елек тро е нер гет ског де фи ци та и обезбјеђења 
профитабилности компанијског пословања.

Став Електропривреде Црне Горе АД 
Никшић по питању “стратешких послова 
који се задржавају на нивоу матичног 
друштва и благе координације зависних 
друштава” из цитираних закључака Владе 
Црне Горе у потпуности је потврђен од 
стране референтног савјетника и Државе 
као већинског власника на Скупштини 
акционара, па предстоји обавеза 
изналажења, у сарадњи са Регулаторном 
агенцијом за енергетику, најповољнијег 
начина његове имплементације у поступку 
преношења постојећих лиценци  на нове 
електроенергетске субјекте, кад се за то 
стекну сви услови.

М. Вујачић, дипл.правник
(Аутор текста је члан Радне групе коју 

је формирало Министарство економије 
и члан Координационог тијела ЕПЦГ на 

имплементацији Закључака Владе о 
правном раздвајању ЕПЦГ )

Л и бе ра ли за ци ја тр жи шта елек трич не енер-
ги је у Евро пи, од но сно уки да ње мо но по-

ла елек тро при вред них пред у зе ћа и зна чај но  
ја ча ње кон ку рен ци је усмје ри ла је енер гет ске 
су бјек те ка из на ла же њу но вих ме то да за обез-
бје ђе ње си гур ног ра да пре но сног си сте ма у 
но вим тр жи шним усло ви ма.

Нео д го ва ра ју ће раз ви је на тр жи шна ин фра-
струк ту ра, од но сно не до вољ ни ка па ци те ти ин-
тер ко нек тив них да ле ко во да из ме ђу на ци о нал них 
си сте ма, отво ри ли су на тр жи шту елек трич не 
енер ги је про блем ње ног не сме та ног тран спор та 
из ме ђу по је ди них др жа ва, од но сно ре ги о на.

По ја ва за гу ше ња у пре но сној мре жи пред-
ста вља огра ни че ње за нор мал но од ви ја ње тр го-
ви не елек трич ном енер ги јом, па се са мим тим и 
упра вља ње за гу ше њи ма ја вља као ну жност. По-
сто је ћа мје ста на ко ји ма се за гу ше ња ја вља ју, тј. 
њи хо ва ва жност за тр го ви ну елек трич ном енер-
ги јом, уче ста лост на стан ка за гу ше ња, тип и 
струк ту ра тр жи шта, као и сло же ност пре но сне 
мре же од ре ђу ју  ме тод  њи хо вог  рје ша ва ња.

На ме ће се пи та ње-шта су то за гу ше ња?!
За гу ше ње је по ја ва ка да по сто је ћа пре но сна 

мре жа не мо же да за до во љи све за хтје ве за тран-
сак ци ја ма ел.енер ги је у од ре ђе ном ре жи му ра да.

У опе ра тив ном сми слу, за гу ше ње се ја вља 
ка да по сто ји за хтјев за ви ше пре но сних ка па-
ци те та у од но су на  по ну ђе но код не ке ало ка ци-
је (до дје ла пре но сних ка па ци те та).  Опет, тај 
пре но сни ка па ци тет је про ра чу нат на осно ву 
си гур но сних кри те ри ју ма, од но сно на осно ву 
опе ра тив них за гу ше ња.

Зе мље чла ни це Европ ске Уни је при мје њу ју 
и раз ма тра ју низ но вих ме то да за упра вља ње 
за гу ше њи ма, са ко нач ним ци љем уво ђе ња не ди-
скри ми на тор них и тр жи шно за сно ва них ме то да. 
Ор га ни за ци ја Европ ских опе ра то ра пре но сног 
си сте ма (ЕТ СО) је но си лац раз во ја про це ду ра 
упра вља ња за гу ше њи ма у зе мља ма ЕУ.

Опе ра то ри пре но сног си сте ма (ТСО) ју го-
и сточ не Евро пе су оку пље ни у ор га ни за ци ји 
СЕТ СО, од но сно ње ној под гру пи NACMPF 
(„При ступ мре жи, упра вља ње за гу ше њи ма и 
то ко ви сна га”) ко ја је, из ме ђу оста лог,за ду же-
на да де фи ни ше про це ду ре упра вља ња за гу ше-
њи ма у ју го и сточ ној Евро пи на ком па ти би лан 
на чин као у ЕУ, а ко је би ува жа ва ле све спе-
ци фич но сти ре ги о на ју го и сточ не Евро пе. Да 
под сје ти мо, SETSO асо ци ја ци ја фор ми ра на је  
2002. го ди не под „ки шо бра ном” ETSO гру пе, 
ко ја је за ду же на за раз вој ре ги о нал ног тр жи-
шта ел.енер ги је са стра не TSO (упра вља ње за-
гу ше њи ма,при ступ мре жи, CBT).

ЕКЦ је пре ко сво јих пред став ни ка укљу-
чен у рад  SETSO гру пе и под гру пе NACMPF, 
игра ју ћи  ак тив ну уло гу у кре и ра њу пра ви ла 
и про це ду ра ало ка ци је пре но сних ка па ци те-
та и упра вља ња за гу ше њи ма за ре ги он ју го-
и сточ не Евро пе.

Ина че, у ра ду ове енер гет ске асо ци ја ци је, чи-
ји је члан и Елек тро при вре да Цр не Го ре(оста ле 
чла ни це су:Грч ка,Ср би ја,Хр ват ска,БиХ,Ма ке до-
ни ја,Ру му ни ја,Сло ве ни ја,Тур ска,Бу гар ска,Ал ба-
ни ја), уче ству је и ин же њер Не бој ша Ја блан, 
опе ра тив ни дис пе чер из НДЦ-а Под го ри ца, ко ји 
нас је и упо знао са овом про бле ма ти ком.

Нада Павићевић

УПРА ВЉА ЊЕ 
ЗА ГУ ШЕ ЊИ МА 

НУ ЖНОСТ

АУТОРСКИ ТЕКСТ

 ИЗ ФЦ ПРЕНОС
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У кон тек сту укуп них ак тив но сти на утвр-
ђи ва њу ма кро ор га ни за ци је прав но раз-

дво је не ЕПЦГ у пр вој фа зи, одр жа на је 19. 
мар та у ор га ни за ци ји Ре гу ла тор не аген ци је 
за енер ге ти ку јав на рас пра ва, ве за но за елек-
тро е нер гет ске ли цен це Елек тро при вре де у 

ко јој су, по ред пред став ни ка Аген ци је: др 
Дра го љу ба Дра шко ви ћа, Мо ми ра Шко пе ља, 
Бран ка Ко три ја, Дра га на Бо јо ви ћа и Ми о-
дра га Ђе ки ћа, при су ство ва ли пред став ни ци 
Елек тро при вре де Дар ко Ћу рић, Ми ли во је 
Ву ја чић и Бо ри слав Пра ви ло вић, као и пред-
став ник Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој 
Рад ми ла Да мја но вић.

Том при ли ком пред сје да ва ју ћи Од бо ра 
Аген ци је Бран ко Ко три је у увод ном из ла га-
њу ис та као да је Ре гу ла тор на аген ци ја у ци љу 
про ду жа ва ња ро ка ва же ња ли цен ци ЕПЦГ за-
по че ла по сту пак њи хо вих из мје на, јер се сход-
но за кључ ку Вла де Цр не Го ре од 29. но вем бра 

про шле го ди не, не по сред но ушло у про цес 
прав ног раз два ја ња вер ти кал но ин те гри са не 
ЕПЦГ. Он је ка зао да је у про гра му јав не рас-
пра ве дефинисан правни оквир и на ве де ни 
сви за кон ски и под за кон ски ак ти у ко ји ма је 
пред ви ђе на ова про це ду ра. Ко три сма тра да је 
та про це ду ра мо гла да поч не и бла го вре ме ном 
ини ци ја ти вом Елек тро при вре де, што је Ре гу ла-

тор на аген ци ја и ини ци ра ла код ЕПЦГ до пи-
сом од 3. мар та ове го ди не, јер је за кљу чи ла да 
ће се, ако ЕПЦГ не ре а гу је до 7. овог мје се ца, 
ући у за ка шње ње, пошто по сту пак из да ва ња 
ли цен ци пред ви ђа још јед ну јав ну рас пра ву.

Став Ре гу ла тор не аген ци је из нио је у 
из вје шта ју њен ди рек тор др Дра го љуб Дра-
шко вић ко ји је ис та као да, с об зи ром да је 
по сту пак прав ног раз два ја ња ЕПЦГ у то ку, 
и да пр ва фа за тре ба да бу де окон ча на осни-
ва њем пет дру шта ва са огра ни че ном од го вор-
но шћу, то из и ску је из мје ну ли цен ци из да тих 
Елек тро при вре ди. На и ме, у ли цен ца ма је де-
фи ни сан рок ва же ња до прав ног раз два ја ња 
ФЦ ко ји ма се оба вља ју ли цен ци ра не дје лат-
но сти, што прак тич но зна чи да уко ли ко се не 
про ду жи ва жност ли цен ци ни је дан су бје кат 
не би био ли цен ци ран за оба вља ње ли цен ци-
ра них дје лат но сти.

“С об зи ром да Елек тро прир ве да ни је под-
ни је ла за хтјев за из мје ну ли цен ци и њи хо во 
пре но ше ње на ДОО у про пи са ном ро ку, Ре гу-
ла тор на аген ци ја је, ко ри сте ћи мо гућ ност из 

За ко на о енер ге ти ци и Пра вил ни ка о ли цен ца-
ма, по кре ну ла по сту пак из мје не ва же ћих ли-
цен ци ка ко би омо гу ћи ла не сме та но оба вља-
ње ли цен ци ра них дје лат но сти и на кон 31. мар-
та ове го ди не, ка зао је Дра шко вић и до дао да 
је за то пред ло же но да се про ду жи рок ва же ња 
ли цен ци ко је су из да те ЕПЦГ а за тим оне пре-
не су на но во фор ми ра не ДОО да ном упи са у 

РАС ПРА ВА У РЕ ГУ ЛА ТОР НОЈ АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ЕНЕР ГЕ ТИ КУ ПО ВО ДОМ ИЗ МЈЕ НА ЛИ ЦЕН ЦИ

ЕПЦГ за тра жи ла ЕПЦГ за тра жи ла 
об у ста вља ње по ступ каоб у ста вља ње по ступ ка

М. Ву ја чић: За пре но ше ње ли цен ци ме ри то ран је за хтјев има о ца тог ак-

та. Дру го круп но пи та ње ко је у по ступ ку прав ног раз два ја ња тре ба ри је ши ти 

је пи та ње оба ве зне при мје не За ко на о јав ним на бав ка ма ко је се од но си на 

ку по про да је и услу ге из ме ђу но во фор ми ра них енер гет ских су бје ка та, без 

че га не ма су штин ске прав не раз дво је но сти, али чи ја би до след на при мје на 

до ве ла до па ра ли зе си сте ма

Д. Ћу рић: Ли цен це се не мо гу пре но си ти без за хтје ва ма тич ног дру штва, 

као њи хо вог но си о ца, ни ти без за хтје ва дру шта ва са огра ни е ном од го вор-

но шћу ко ја то не тра же, јер се не ко не мо же оба ве за ти да ис ко ри сти сво је 

пра во и по кре не по сту пак за ње го во оства ри ва ње ако он то не ће

Са сједнице у Регулаторној агенцији за енергетику

АГЕНЦИЈА
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Цен трал ни ре ги стар При вред ног су да у Под го-
ри ци. Дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу 
би, на и ме, би ла оба ве зна да у за кон ском ро ку 
под не су за хтјев за из да ва ње соп стве них ли цен-
ци, та ко да би нов фор ми ра ни прав ни су бјек ти 
оба вља ли дје лат ност у скла ду са за ко ном. 

Ста во ви Елек тро при вре де

П ред став ни ци Елек тро при вре де су у 
ви ше на вра та из ни је ли сво је прав не 

ста во ве и пру жи ли до дат не ин фор ма ци је, ука-
зу ју ћи и на дру ге фак то ре ко ји иамју ве ли ки 
ути цај на ток прав ног раз два ја ња ЕПЦГ.

Та ко је Ми ли во је Ву ја чић, се кре тар 
Елек тро при вре де, ка зао да је Аген ци ја за 
енер ге ти ку по кре ну ла по сту пак из мје на ли-
цен ци у но вим усло ви ма на на чин про ду же-

ња њи хо вог ро ка ва же ња, те пре но ше ња на 
бу ду ћа дру штва са огра ни че ном од го вор но-
шћу, ко јим по во дом је и ор га ни зо ва ла ову јав-
ну рас пра ву, сма тра ју ћи да за то има пот пу но 
нор ма тив но уте ме ље ње. ЕПЦГ као но си лац 
свих шест ли цен ци у сек то ру елек тро е нер ге-
ти ке, ме ђу тим, сма тра да овај по сту пак не ма 
чвр сто прав но уте ме ље ње. 

- Пре ма За ко ну о енер ге ти ци и Пра вил ни-
ку о ли цен ца ма, Ре гу ла тор на аген ци ја за енер-
ге ти ку је сте овла шће на да на за хтјев енер гет-
ског су бјек та из да од го ва ра ју ће ли цен це ко је 
мо гу би ти из ми је ње не и при је ис те ка утвр ђе-
ног ро ка ва же ња. (И ту од лу ку та ко ђе до но си 
РА на за хтјев има о ца ли цен ци). Ме ђу тим, по-
сту пак из мје не ли цен ци се пре ма тач ки 15.9 
Пра вил ни ка о ли цен ца ма не по кре ће у слу ча-
ју про мје на у ор га ни за ци о ној струк ту ри или 
ка пи та лу има о ца ли цен це ко је се де ша ва ју 
без про мје не у вла снич ким од но си ма, што је 
сва ка ко очи та ка рак те ри сти ка ове фа зе прав-
ног раз два ја ња ЕПЦГ. Ву ја чић је ис та као да и 
За кон и Пра вил ник по зна ју и по сту пак из мје-
на усло ва ли цен це (члан 12, став 2, тач ка 6 из 
Пре ам бу ле) , али ЕПЦГ је ди ле ми да ли је то 
по себ на вр ста по ступ ка, или се ра ди о то ме 
да се тај по сту пак укла па у по сту пак из мје не 
ли цен ци. Она ко ка ко је у Пра вил ни ку на зна-
чен, ви ше ука зу је да се ра ди о јед ном по себ-
ном по ступ ку про мје не ли цен ци. Он сма тра 
да би, у том слу ча ју, био ме ри то ран за хтјев 
има о ца ли цен це као ини ци ја то ра и по тре бе 

енер гет ског су бјек та за про мје ном ли цен це. 
Уоста лом, то по твр ђу је и члан 10 За ко на о 
енер ге ти ци ко ји гла си: Ова ли цен ца је пре-
но си ва са мо уз пи са но одо бре ње Аген ци је, а 
одо бре њу прет хо ди за хтјев, али у ЕПЦГ сма-
тра ју да се још ни је су сте кли усло ви за то, 
што је су шти на про бле ма, ре као је Ву ја чић.

 Елек тро при вре да је за ка за ла Скуп шти ну 
ак ци о на ра 31. мар та на ко јој тре ба да се до не-
су од лу ке о фор ми ра њу пет дру шта ва са огра-
ни че ном од го вор но шћу, али по сто је још не ки 
усло ви за њи хо ву ре ги стра ци ју и от по чи ња ње 
са ра дом. У том про це су Елек тро при вре да, на-
жа лост, има два ве ли ка про бле ма. Је дан је про-
блем раз ја шње ња окол но сти оба ве зе при мје не 
За ко на о јав ним на бав ка ма на ку по про да је и 
услу ге из ме ђу но вих елек тро е нер гет ских су-
бје ка та, без че га не ма су штин ске прав не раз-

дво је но сти. Ву ја чић је ка зао да у Елек тро при-
вре ди про цје њу ју да би до сљед ном при мје ном 
овог за ко на на сту пи ла па ра ли за си сте ма.

- Уко ли ко бу де мо мо ра ли да рас по ло жи ве 
ко ли чи не ел. енер ги је из соп стве них из во ра 
из ло жи мо јав ним на бав ка ма, а та ко ђе и про-
да ју уну тар си сте ма, то ће би ти сво је вр сна 
апо ри ја из ко је је вр ло те шко иза ћи, тим при-
је што сви пред ло зи Елек тро при вре де, а би-
ло их је три ко ји ну де из лаз из ове си ту а ци је, 
још ни је су про це су и ра ни, ка зао је Ву ја чић и 
до дао да је став Елек тро при вре де да рје ше ња 
не ма уко ли ко се у За ко ну о јав ним на бав ка ма 
и За ко ну о енер ге ти ци не пре по зна ју ре гу ли-
са не дје лат но сти као из у зе ци или се до би је 
пр ци зно ту ма че ње до но си о ца за ко на да се 
члан 2 За ко на о јав ним на бав ка ма не од но си 
на Елек тро при вре ду. За то по сто је ја ки ар гу-
мен ти, јер За кон упо тре бља ва тер мин „ко мер-
ци јал ни ка рак тер дје лат но сти“, а Ак ци о нар-
ском дру штву тај ка рак тер дје лат но сти не 
мо же ни ко оспо ри ти.

Ов дје се, ка же Ву ја чић, по ја вио и про-
блем ту ма че ња фор му ла ци је за кљу ча ка Вла-
де од 29. 11. 2007. го ди не, шта су то стра-
те шки по сло ви ко ји тре ба да се за др же на 
ни воу ма тич ног дру штва. У не до стат ку то га 
аутен тич ног ту ма че ња, ЕПЦГ се усу ди ла да 
у ела бо ра ту Ма кро ор га ни за ци је Дру штва де-
фи ни ше те по сло ве ме ђу ко ји ма се на ла зе и 
не ки енер гет ски по сло ви ко ји мо ра ју да се ко-
ор ди ни ра ју у цен тру.

- И усме на и пи са на ко ре спо ден ци ја са Ре-
гу ла тор ном аген ци јом да ју ја сан сиг нал да те 
дје лат но сти не ће би ти ли цен ци ра не на ни воу 
ма тич ног дру штва, што је дру ги ли ми ти ра ју-
ћи фак тор ци је лог тог про це са ко ји га мо же 
до ве сти у пи та ње. Због свих на ве де них окол-
но сти, ЕПЦГ сма тра да је по кре та ње по ступ ка 
из мје на усло ва ли цен ци од стра не Ре гу ла тор-
не аген ци је у овом тре нут ку, бар до раз ја шње-
ња ли ми ти ра ју ћих окол но сти, пре у ра њен и да 
га тре ба об у ста ви ти, ка зао је Ву ја чић.

 Дар ко Ћу рић је ис та као да је Елек тро-
при вре да кре ну ла у про цес прав ног раз два ја-
ња, али се на и шло на про бле ме, та ко да се не 
зна ка ко ће он за вр ши ти и ка ко ће про функ-
ци о ни са ти но во фор ми ра на дру штва са огра-
ни че ном од го вор но шћу, због че га ни је под но-
шен за хтјев за из мје ну ли цен ци. Он сма тра 
да по сту пак ко ји је по кре ну ла Аген ци ја ни је 
прав но уте ме љен и да се без за хтје ва са мог 
но си о ца ли цен ци и без за хтје ва дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу, ова ли цен ца не 
мо же пре но си ти. 

- За кон о енер ге ти ци пред ви ђа или из мје-
ну ли цен ци у сми слу осло ба ђа ња има о ца ли-
цен ци од оба ве за из ли цен ци или опо зи ва ње 
ли цен це, а члан 12 та ко ђе пред ви ђа и из мје ну 
усло ва из ли цен ци, ка же Ћу рић об ја шња ва ју-
ћи да ов дје ни је ри јеч о то ме, већ о пре но ше њу 
ли цен це са јед ног су бјек та ко ји је има на дру-
гог су бјек та ко ји је не ма и у овом тре нут ку је 
не зах ти је ва, што, по ње му, ни је у скла ду са За-
ко ном. По го то во ни је у скла ду са про пи си ма 
оба ве зи ва ње у пред ло гу од лу ке но во фор ми ра-
них дру шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу 
да под не су за хтјев, јер је ов дје ри јеч о пра ву. 

- Не ко ко има пра во да тра жи ли цен-
цу, не мо же се оба ве за ти да ис ко ри сти то 
сво је пра во и по кре не по сту пак за ње го во 
оства ри ва ње ако он то не ће, ка же Ћу рић 
до да ју ћи да су ово са мо фор мал ни аспек ти 
про бле ма, а да је су штин ске про бле ме об-
ја снио Ми ли во је Ву ја чић.

- Ми сма тра мо да у овом тре нут ку не 
по сто је усло ви да се ли цен ца пре не се без 
за хтје ва или бар са гла сно сти до са да шњег но-
си о ца, или без за хтје ва или са гла сно сти дру-
шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу на ко је 
се на мје ра ва пре ни је ти, јер се ЕПЦГ у фор-
мал но прав ном сми слу, не ре струк ту ри ра, а 
но во фор ми ра на дру штва са огра ни че ном од-
го вор но шћу ни је су ње ни сљед бе ни ци, не го 
пот пу но но ви су бјек ти, та ко да се ни са тог 
аспек та ли цен це не мо гу пре ни је ти на њих, 
об ја снио је Ћу рић.

И шеф Ти ма за ре гу ла ци ју Бо ри слав 
Пра ви ло вић је увје рен да је тре ба ло ис по-
што ва ти став Елек тро при вре де да са ма под-
не се за хтјев за евен ту ал ну про мје ну ли цен-
ци на осно ву Пра вил ни ка о ли цен ца ма. По 
ње му, ово је ве о ма би тан по че так ре фор ме 
енер гет ског сек то ра, због че га је и Аген ци ја 
тре ба ла има ти ма ло ви ше ра зу ми је ва ња за 
Елек тро при вре ду.

Ути цај дру гих фак то ра 
на прав но раз два ја ње ЕПЦГ

Н а пи та ње пред сје да ва ју ћег да ли је за-
у ста вљен про цес прав ног раз два ја ња, 

јер се сти че та кав ути сак, или све иде пред-
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ви ђе ним то ком пре ма Скуп шти ни ак ци о на ра 
31. мар та, од го во рио је се кре тар Дру штва 
Ми ли во је Ву ја чић ре кав ши да се при пре ме 
ре дов но од ви ја ју и да је чак до пу њен днев ни 
ред Скуп шти не за хтје ви ма за до ка пи та ли за-
ци ју, спа ја ње са Руд ни ком угља и тра же ње 
стра те шког парт не ра за из град њу II бло ка 
Тер мо е лек тра не. 

Ме ђу тим, због по ме ну та два кључ на про-
бле ма, мо же да се де си да се чак ни фор мал но 
прав но овај про цес не мог не до ве сти до кра-
ја, јер ако се до не су скуп штин ске од лу ке, оне 
мо ра ју би ти ком па та бил не са од лу ка ма Аген-
ци је у ве зи ли цен ци ра ња дје лат но сти, а у са-
да шњој фа зи та раз ли ка очи то по сто ји. Се кре-
тар Дру штва је за тим ка зао да је на са стан ку 
код по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ски раз вој 
као члан Рад не гру пе из ра зио за бри ну тост да 
ли се уоп ште во ди до бар по сао, Јер, ка ко је 
Ди рек ци ја за јав не на бав ке са оп шти ла Елек-
тро при вре ди да се на уну тра шње ку по про да-
је и услу ге од да на фор ми ра ња дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу при мје њу је цио 
по сту пак без из у зет ка, По сло вод ство ЕПЦГ 
је ја сно од го во ри ло, а то је на гла ше но и у пи-
сму ми ни стру за еко ном ски раз вој, да не мо-
же да пре у зме то ли ку од го вор ност и да во ди 
си стем у та квим усло ви ма.

- Ако ЕПЦГ на Скуп шти ни ак ци о на ра до-
не се све ак те ка кве је про јек то ва ла, а не бу де 
има ла аде кват не ли цен це, мо ра ће се одр жа ти 
још јед на скуп шти на ак ци о на ра, да би се уса-
гла си ли са та квим по ступ ком Аген ци је, ка зао 
је Ву ја чић и до дао да у од лу ци о фор ми ра њу 
ФЦ Снаб ди је ва ња пи ше да ова функ ци о нал на 
цје ли на снаб ди је ва са мо та риф не куп це и то мо-
же про ми је ни ти са мо Скуп шти на. За то све ове 
окол но сти тре ба до бро пре и спи та ти, јер по сто-
ји мно го про бле ма ко ји ЕПЦГ сто је на пу ту. 

Ре а го вао је ди рек тор Аген ци је др Дра-
шко вић ре кав ши да се ра ди о ли цен ца ма 
ко је има ЕПЦГ као ак ци о нар ско дру штво, тј. 
је дин стве ни прав ни су бје кат, ко ји оба вља све 
те дје лат но сти пре ко функ ци о нал них цје ли-
на. Има ће мо, ка же Дра шко вић, си ту а ци ју да 
ће се на осно ву за кљу ча ка Вла де за пр ву фа зу 
прав ног раз два ја ња ЕПЦГ фор ми ра ти че ти ри 
дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу за 
оба вља ње елек тро е нер гет ских дје лат но сти. 
Осни вач тих ДОО је ЕПЦГ, ко ја има ли цен це, 
у чи јем са ста ву на ста вља ју да ра де ДОО ко-
ја мо ра ју да ис пу ња ва ју од ре ђе не усло ве као 
прав ни су бјек ти. Због то га, сма тра он, по сто је 
основ ни усло ви за пре но ше ње тих ли цен ци, 
ако се оне мо гу пре но си ти, по за хтје ву су бје-
ка та, али, нор мал но, њих мо же пре но си ти и 
из да ва лац ли цен ци у си ту а ци ја ма ка да то оци-
је ни за по треб но, као што је овај слу чај, јер 
те ел ктро е нер гет ске дје лат но сти мо ра ју би ти 
ли цен ци ра не и оба вља ти се као ли цен ци ра не 
од стра не овла шће них прав них су бје ка та.

Ру ко во ди лац Слу жбе за прав не по сло ве у 
Ре гу ла тор ној аген ци ји На та ша Вој во дић Пе-
рић је ис та кла да је Аген ци ја про ду жи ла рок 
ва же ња лиценци, али ни чим ни је усло ва ља ва-
ла Елек тро при вре ду, не го је сли јед до га ђа ја 
да се фор ми ра ју пет ДОО и у том тре нут ку ће 
се ли цен це пре ни је ти на њих да енер гет ски 
су бје кат не би до шао до то га да је дан пе ри од 
бу де без ли цен ци у ком слу ча ју не би мо гао 
да оба вља елек тро при вред ну дје лат ност.

-ЕПЦГ мо ра ре ги стро ва ти пет ДОО и 

на осно ву то га на њих пре ни је ти ли цен це, а 
овим пред ло гом од лу ке Аген ци је про ду жа ва 
се ва жност ли цен ци. Ако Скуп шти на ак ци о-
на ра до не се од лу ку о осни ва њу пет ДОО, она 
се мо ра ју ре ги стро ва ти и оба вља ти елек тро е-
нер гет ске дје лат но сти, ка же Пе рић. 

Нео п хо дан пре ла зни пе ри од

Д ар ко Ћу рић је из нио не до у ми цу да ли 
се у Аген ци ји зна да се осни ва ње ДОО 

не вр ши пре но ше њем имо ви не не го нов ча ним 
од но сно осни вач ким уло гом од 10 хи ља да 
еура, тј. ДОО се осни ва ју са основ ним ка пи та-
лом од 10 хи ља да еура, што је ве о ма бит но.

- Оста је отво ре но ка да ће се ри је ши ти 
прав на и тех нич ка пи та ња и да ли ће та дру-
штва ис пу ња ва ти усло ве за оба вља ње ових 
дје лат но сти, ка же Ћу рић ко ји је по но вио да је 
ли цен ца пра во а не оба ве за и да би, ако ДОО 
ни је под ни је ло за хтјев и има од ре ђе не про бле-
ме у ор га ни за ци ји, Аген ци ја овим по ступ ком 
пре ни је ла ли цен цу на не ког ко ни је у ста њу да 
оба вља те дје лат но сти. Уоста лом, и у Ма кро ор-
га ни за ци ји се на во ди да је по тре бан од ре ђе ни 
пре ла зни пе ри од да све поч не функ ци о ни са ти 
ка ко тре ба, а за то ври је ме ДОО не мо гу оба-
вља ти ову дје лат ност. За то Аген ци ја не тре ба 
да од у зи ма ли цен цу Елек тро при вре ди да би 
је да ла дру штви ма са огра ни че ном од го вор но-
шћу ко ја је и не тра же јер ни је су у ста њу да 
вр ше ту дје лат ност, сма тра Ћу рић.

Он је од го ва ра ју ћи Ми о дра гу Ђе ки ћу на 
пи та ње за што се осни ва ју ДОО ако не мо гу 
оба вља ти елек тро при вред ну дје лат ност, ка-
зао да свр ха осни ва ња дру шта ва је сте да оба-
вља ју елек тро при вред ну дје лат ност, али је 
про блем у то ме што се, пре ма пред ло гу од лу-
ке, ли цен ца пре но си да ном осни ва ња дру шта-
ва. Од тог тре нут ка Елек тро при вре да ви ше 
не ма ли цен цу а има ју је дру штва са огра ни-
че ном од го вор но шћу ко ја не ма ју ка па ци те та 
да оба вља ју ту ли цен ци ра ну дје лат ност. Због 
то га је, пре ма ње го вом ми шље њу, по тре бан 
од ре ђе ни пре ла зни пе ри од да дру штва поч ну 
да ра де, и у то ме је су шти на. Не ће се, ка же 
он, до ћи у прав ни, али хо ће у фак тич ки ва-
кум, да не ко ко мо же да оба вља дје лат ност 
не ма ли цен цу и пра во да је оба вља, а не ко ко 
не мо же има то пра во.

- За то ми сма тра мо да кад се ДОО фак тич-
ки оспо со би да оба вља елек тро при вред ну 
дје лат ност, он да тре ба да под не се за хтјев за 
ли цен це, што ће оно, на рав но и учи ни ти, ка-
же Ћу рић. 

На пи та ње за мје ни ка ди рек то ра Аген ци је 
Мо ми ра Шко пе ља да ли ће мо мен том фор ми-
ра ња ДОО за по сле ни ко ји са да ра де у функ-
ци о нал ним цје ли на ма по ста ти за по сле ни у 
но во фор ми ра ним дру штви ма, или ће та про-
це ду ра ка дров ског оспо со бља ва ња ДОО ићи 
по не кој дру гој про це ду ри или ше ми, Дар ко 
Ћу рић је од го во рио да је пред ви ђе но да се 
пре у зму за по сле ни, али не по ауто ма ти зму, 
већ ка да се пот пи шу од ре ђе ни уго во ри, ак ти 
и спо ра зу ми из ме ђу ЕПЦГ као по себ ног прав-
ног су бјек та, за по сле них и но во фор ми ра них 
дру шта ва.

Ми ли во је Ву ја чић је, ве за но за ово пи та-
ње, ре као да је због то га Елек тро при вре да од 
по чет ка ис ти ца ла да је оба ве зан пре ла зни пе ри-
од, јер до но ше ње од лу ке ни је је ди ни услов за 

фор ми ра ње ДОО, већ тре ба да се кон сти ту и шу 
ње го ви ор га ни, и да по сло вод ство при пре ми 
сву ин фра струк ту ру, ка дров ску и ор га ни за ци о-
ну, да пре у зме од го вор ност за оба вља ње ли цен-
ци ра них дје лат но сти. Тре ба до ни је ти ста тут, 
пра вил ни ке о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
и ци је лу ле пе зу тех но ло шких, ка дров ских и 
фи нан сиј ских уго во ра. Мо ра ју се ри је ши ти и 
од ре ђе на пи та ња око ко лек тив них уго во ра са 
Син ди ка та ом и то је про цес за ко ји у ЕПЦГ про-
цје њу ју да тре ба да тра је до три мје се ца. 

На ве де ни про бле ми око јав них на бав ки и 
ли цен ци за у ста ви ли су ове про це се, од но сно 
у ја ну а ру и фе бру а ру се мно го ин тен зив ни је 
ра ди ло на ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них мје ста ДОО не го да нас, јер Елек тро-
при вре да ни је на и шла на ра зу ми је ва ње оних 
ор га на ко ји ма се обра ћа ла у по ку ша ју да раз-
ри је ши ова два ве ли ка про бле ма.

Бран ко Ко три је на осно ву на ве де ног 
за кљу чио да се про цес прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ у ди је лу обез бје ђи ва ња уло га осни ва ња 
дру шта ва не во ди сход но за кључ ци ма Вла де 
не го у скла ду са нов ча ним уло гом и под сје тио 
да се то раз ли ку је од оно га ка ко је то ри је ше но 
у На цр ту ма кро ор га ни за ци је гдје се го во ри и о 
пре но ше њу имо ви не и о нов ча ном уло гу.

Од го вор је дао Ми ли во је Ву ја чић под-
сје тив ши да За кон о при вред ним дру штви ма 
код осни ва ња ДОО до зво ља ва два мо де ла, не-
нов ча ни и нов ча ни улог и да не нов ча ни мо ра 
би ти про ци је њен и уни јет у осни вач ка ак та. 
Елек тро при вре да је то по ку ша ла да спро ве де 
на ква ли те тан на чин и као прав но дру штво 
рас пи са ла је тен дер на ко ји се ја ви ло шест 
ре ле вант них ин сти ту ци ја од ко јих је са мо њи-
хов ре ви зор био уре дан у пр вом кру гу од лу чи-
ва ња. Због то га је, ка ко је ка зао, ЕПЦГ би ла 
у ве о ма нео бич ној си ту а ци ји ко ју је мо ра ла 
ри је ши ти са Ми ни стар ством фи нан си ја и Ди-
рек ци јом за јав не на бав ке и ели ми ни са ти тог 
кан ди да та, а по том се ши ро ким ту ма че њем 
и при мје ном за кон ске ре гу ла ти ве до шло до 
но вог про цје ни те ља – Еко ном ског фа кул те та 
ко ји тре нут но на то ме ра ди. На мје ра ЕПЦГ је 
да на на ред ној скуп шти ни ак ци о на ра, кра јем 
ју на, то бу де ве ри фи ко ва но као нов ча ни улог.

Да се раз мо тре 
ста во ви Елрк тро при вре де

К о три је, за тим кон ста то вао да се на 
осно ву ди ску си ја мо же за кљу чи ти да 

не по сто ји пре ве ли ка не у са гла ше ност ста во-
ва ЕПЦГ и РА, већ низ дру гих оте жа ва ју ћих 
окол но сти. Он је ка зао да ће Аген ци ја узе ти 
у об зир ми шље ње ЕПЦГ да је од лу ка о ли цен-
ца ма пре у ра ње на и ин фор ми сао при сут не да 
је не по сред но пред по че так јав не рас пра ве 
пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра др Ра до мир 
Ми ло вић упу тио пи смо Ре гу ла тор ној аген ци-
ји ко је ће би ти при дру же но ма те ри ја лу јав не 
рас пра ве, јер је тим по во дом и упу ће но. 

Рас пра ва је за вр ше на ал тер на тив ним 
пред ло гом ЕПЦГ да се по сту пак из мје не ли-
цен ци из да тих Елек тро при вре ди об у ста ви 
док ЕПЦГ не под не се за хтјев за пре но ше ње 
ли цен ци на но ве су бјек те или ДОО са ме не 
под не су за хтјев за до би ја ње ли цен ци ка да бу-
ду сма тра ла да су ис пу ни ла усло ве за то.

Б.М.

АГЕНЦИЈА



18

Поводом различитих виђења Регулаторне 
агенције и ЕПЦГ појединих суштинских 
питања у про це су прав ног раз два ја ња Елек-
тро при вре де Цр не Го ре, разговарали смо са 
Бранком Котријем, предсједавајућим Одбора 
Агенције.

Наше прво питање  се односило на то због 
чега је Аген ци ја На црт ела бо ра та Ма кро ор га-
ни за ци ја прав ног раз два ја ња ЕПЦГ – I фа за, 
ко ји је усво јио Од бор ди рек то ра ЕПЦГ, оци је-
ни ла као „ко рак уна зад“ у од но су на фа зу функ-
ци о нал ног раз два ја ња.

Котри: - Мо ра мо при је све га ве о ма до бро оби-
ја сни ти шта зна чи раз два ја ње вер ти кал но ин-
те гри са них дје лат но сти у елек тро е нер гет ском 
сек то ру, јер чи та ју ћи два уред нич ка ко мен та ра у 
прет ход на два из да ња ва шег ли ста, имао сам ути-
сак да се ра ди о же сто кој бор би та мо не ких ко ји 
же ле да раз би ју Елек тро при вре ду и оних дру гих 
ко ји се гр че ви то бо ре про тив то га. При то ме бри-
не чи ње ни ца да се до са да ни је по ја ви ло ни јед но 
дру га чи је ми шље ње, па се за то ве о ма ра до ода зи-
вам ва шем по зи ву да од го во рим на сва пи та ња 
ко ја ми по ста вља те на ову те му. Ово и по ред то га 
што сам свје стан да мо ји ста во ви у овом тре нут-
ку не мо гу бит ни је ути ца ти на ток ства ри, уко ли-
ко до да нас ни је су у по треб ној мје ри при хва ће ни 
ста во ви и пре по ру ке Аген ци је ко је је бла го вре ме-
но до ста ви ла на тра же ње са ме Елек тро при вре де 
и то ве о ма об у хват но, де таљ но а при је све га на 
ва же ћој до ма ћој и европ ској ре гу ла ти ви уте ме ље-
но. На и ме, на по ста вље на пи та ња вам од го ва рам 
упра во на дан одр жа ва ња Скуп шти не ак ци о на ра 
Елек тро при вре де, ко ја тре ба да усво ји зна чај не 
од лу ке у овој обла сти, и оста је ми је ди но да се 
на дам да ће се сна гом гла со ва вла сни ка, нор ма-
тив на рје ше ња у из ми је ње ном и до пу ње ном Ста-
ту ту и од лу ка ма о осни ва њу дру шта ва са огра-
нич ном од го вор но шћу, у нај ве ћој мо гу ћој мје ри 
при бли жи ти за кључ ци ма Вла де Цр не Го ре од 29. 
но вем бра про шле го ди не.

Ме ђу тим, и ако се то не оства ри, имам у ви-
ду да се све де ша ва на са мом по чет ку про це са у 
ко јем ће се два пу та про ми је ни ти прав ни об лик 
Елек тро при вре де, да то са мо дје ли мич но мо же 
успо ри ти про цес су штин ских ре фор ми у сек-
то ру, али да већ у овој го ди ни, нај ма ње у два 
на вра та на на ред ним скуп шти на ма ак ци о на-
ра, у ју ну и кра јем го ди не, мо гу да се ре а ли зу-
ју ко рек тив не ак ци је и обез би је ди по вољ ни ји 
раз вој про це са.

Са да не што о на шој тврд њи, или о ва шем пи-
та њу. Од го вор ће би ти ма ло оп шир ни ји, на дам 
се да ће се то ра зу мје ти.

Нор ма тив но и ор га ни за циј ски 
ЕПЦГ мо ра обез би је ди ти 

кон ку рент но снаб ди је ва ње

Под сје ти мо да ор га ни за ци ја би ло ка квог 
снаб ди је ва ња по тро ша ча елек трич ном енер ги-
јом ни је мо гу ћа без по ве за них мре жа пре но са 
и ди стри бу ци је, што за јед но на зи ва мо мре жном 

ин фра струк ту ром. По знат је и је дан од кључ них 
ци ље ва ре фор ми да се ство ре усло ви за кон ку-
рент но снаб ди је ва ње, што зна чи да тре ба снаб дје-
ва че и про из во ђа че ис та ћи кон ку рен ци ји, а по тро-
ша чи ма омо гу ћи ти да елек трич ну енер ги ју мо гу 
да ку пе по кон ку рент ним и по зна тим усло ви ма 
од раз ли чи тих снаб дје ва ча. За оства ре ње та квог 
ци ља, ну жно се мо ра обез би је ди ти да мре же бу-
ду до ступ не и оним про из во ђа чи ма и снаб дје ва-
чи ма ко ји ни је су у са ста ву њи хо ве вер ти кал но 
ин те гри са не елек тро при вред не ком па ни је. Осим 
то га, За ко ном о енер ге ти ци у Цр ној Го ри је про-
пи са но да се дје лат но сти у енер гет ском сек то ру 
оба вља ју као јав не услу ге, као и да ће се, све док 
Аген ци ја утвр ди да је фор ми ра но кон ку рент но 
тр жи ште елек трич не енер ги је, дје лат но сти про-
из вод ње елек трич не енер ги је и снаб ди је ва ња 
елек трич ном енер ги јом вр ши ти за по тре бе та-
риф них ку па ца у скла ду са про пи си ма Аген ци-
је. Да кле, ци је не ће до та да би ти ре гу ли са не. За 
по тро ша че ка те го ри је до ма ћин ства, ци је не мо гу 
би ти ре гу ли са не све до 2015. го ди не. За оста ле 
по тро ша че, сло бо дан из бо ра са наб дје ва ча је тре-
бао да бу де омо гу ћен од 01.01.2008. го ди не, али 
се ту ка сни у Цр ној Го ри а, ако је за утје ху, и у 
чи та вом ре ги о ну. 

У та квим на шим усло ви ма, за да так Аген ци-
је је био да до не се од го ва ра ју ћа пра ви ла и про-
пи се а Елек тро при вре да је мо ра ла обез би је ди ти 
основ не нор ма тив не, да кле ста ту тар не, ор га ни-
за циј ске, као и ка дров ске и фи нан сиј ске усло ве 
ко ји омо гу ћа ва ју да се та ква по зи ци ја ње не пре-
но сне и ди стри бу тив не ди је лат но сти, али и про-
из вод ње и снаб ди је ва ња, ускла ди са за кон ским 
окви ром.

У ве зи са тим ћу под сје ти и ти да је Пра вил-
ник о ли цен ца ма у енер гет ском сек то ру Цр не 
Го ре Аген ци ја до ни је ла сре ди ном 2004. го ди не, 
и да су у скла ду са ње го вим од ред ба ма Елек тро-
при вре ди из да те ду го роч не ли цен це кра јем 2005. 
го ди не. Пра ви ла о раз два ја њу су кра јем 2004. 
го ди не прет хо ди ла функ ци о нал ном раз два ја њу. 
До но ше њем Пра вил ни ка о та ри фа ма сре ди ном 

2005. го ди не, за о кру жен је прав ни оквир за два 
од три кључ на сег мен та ре фор ми у елек тро е нер-
гет ском сек то ру. До но ше њем од лу ке о из бо ру мо-
де ла тр жи шта сре ди ном про шле го ди не, от по че-
ла је из ра да нео п ход не ин фра струк ту ре за тре ћи 
кључ ни сег мент ре фор ми. До са да ни је дан су бје-
кат ни је дао би ло ка кву ини ци ја ти ву за про мје ну 
ове ре гу ла ти ве. 

Функ ци о нал но раз два ја ње 
ускла ђе но са Аген ци ји ним 
Пра ви ли ма о раз два ја њу

Ста ту тар но, у Елек тро при вре ди, по сту пак је 
по чео кра јем 2004. го ди не та ко што је од лу ком 
Скуп шти не ак ци о на ра Елек тро при вре да ор га ни-
зо ва на као вер ти кал но ин те гри сни функ ци о нал-
но раз дво је ни елек тро е нер гет ски су бје кат. Кон-
сти ту и са не су че ти ри функ ци о нал не цје ли не за 
че ти ри елек тро е нер гет ске дје лат но сти. Ста ра ње 
и од го вор ност за спро во ђе ње за ко ни то сти ра да 
цје ли на и спро во ђе ње ли цен ци, Ста ту том је ста-
вље на у над ле жност ди рек то ра функ ци о нал них 
цје ли на. Утвр ђе на је оба ве за да цје ли не во де по-
себ на ра чу но вод ства и да при пре ма ју го ди шње 
фи нан сиј ске ис ка зе, као и да ре ви зор вр ши ре ви-
зи ју го ди шњих фи нан сиј ских из вје шта ја цје ли на 
и кон со ли до ва ног из вје шта ја Дру штва у скла ду 
са ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним стан дар ди-
ма. Утвр ђе но је та ко ђе ре гу ли са ње од но са из-
ме ђу функ ци о нал них цје ли на на ба зи ин тер них 
тран зит них ци је на у скла ду са оп штим ак ти ма 
Дру штва. Не ула зим овом при ли ком у то у ко јој 
мје ри је овај оквир у ди је лу фи нан сиј ских прет-
по став ки за жи вио у прак си Елек тро при вре де, 
али му се ни је мо гла по ре ћи до бра ускла ђе ност 
са од ред ба ма о функ ци о нал ном раз два ја њу де фи-
ни са на у Пра ви ли ма о раз два ја њу ко ја је прет ход-
но до ни је ла Аген ци ја.

По том, кра јем 2007. го ди не ини ци ја ти вом 
за кљу ча ка Вла де, де тер ми ни сан је ток и по сту-
пак прав ног раз два ја ња као фа зног про це са ко ји 
тре ба да у на ред не дви је го ди не, до кра ја 2009., 
ре зул ти ра фор ми ра њем пет по себ них ком па ни ја 
од но сно ак ци о нар ских дру шта ва, а до та да да 
про ђе кроз два об ли ка прав ног устрој ства Елек-
тро при вре де: 

- пр ви, та ко што ће Елек тро при вре да АД 31. 
мар та фор ми ра ти пет дру шта ва са огра ни че ном 
од го вор но шћу на ко ја тре ба да пре не се при па да-
ју ћи дио имо ви не, и

- дру ги, та ко што ће се до 31. де цем бра из 
та ко фор ми ра не ком па ни је, из дво ји ти Елек тро-
пре нос и фор ми ра ти као ак ци о нар ско дру штво, 
по себ на ком па ни ја.

Без свих кључ них пре по став ки 
прав ног су бјек ти ви те та ДОО

У до ку мен ти ма ко ји су тим по во дом ура ђе ни 
у Елек тро при вре ди, ко је је Аген ци ја ана ли зи ра-
ла на тра же ње Елек тро при вре де и по ла зе ћи од 
сво је по зи ци је у ре гу ла тор ном про це су, уоче не 
су од ре ђе не не ус кла ђе но сти ка ко са за кључ ком 

БРАН КО КО ТРИ, ПРЕД СЈЕД АВАЈУЋИ ОД БО РА РЕ ГУ ЛА ТОР НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЕНЕР ГЕ ТИ КУ

Очувати принципе 
функционалног раздвајања

Бранко Котри
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Вла де та ко са по сто је ћом ре гу ла ти вом.
 У На цр ту Ма кро ор га ни за ци је прав но раз-

дво је не ЕПЦГ -  I фа за, уоче но је, као кључ но, да 
се не ува жа ва бит на прет по став ка да се но вим 
не за ви сним прав ним су бјек ти ма пре не се у ви ду 
удје ла при па да ју ћи дио имо ви не, са мим тим ни 
ло ги чан сли јед, пре но ше ње свих по сло ва на но-
во фор ми ра не прав не су бјек те. Све оста ло, што 
је без скри ва ња и де таљ но раз ра ђе но кроз че тр-
на ест по гла вља тог до ку мен та, по том у пред ло гу 
Из мје на и до пу на Ста ту та и пред ло зи ма од лу ка 
о осни ва њу дру шта ва са огра ни че ном од го вор но-
шћу, као до ку мен ти ма ко ји су при пре мље ни за 
од лу чи ва ње на Скуп шти ни ак ци о на ра, су по сље-
ди це та квог кон цеп та. Да кле, Аген ци ја је из ри чу-
ћи та кву оцје ну, по шла од не спор не чи ње ни це 
да се не пре но ше њем при па да ју ћег ди је ла имо ви-
не на за ви сна дру штва као удје ла ма тич ног дру-
штва, из бје га ва ства ра ње кључ не прет по став ке 
за њи хо ву прав ну не за ви сност, за тим да се кон-
цен тра ци јом опе ра тив них по сло ва елек тро е нер-
гет ских дје лат но сти на ма тич но дру штво отва ра 
ја сна мо гућ ност да оно ути че на днев но по сло-
ва ње за ви сних дру шта ва што ни је до зво ље но 
у прав но раз дво је ним ком па ни ја ма, ства ра њем 
оба ве зе про из во ђа чу да енер ги ју оба ве зно про да 
ма тич ном дру штву уво ди се не по тре бан ви шак 
по сре до ва ња из ме ђу про из во ђа ча и снаб дје ва ча, 
са мим тим и до дат не тро шко ве тран сак ци ја, ства-
ра њем оба ве зе за ви сним дру штви ма да енер ги ју 
ку пу ју од ма тич ног дру штва, учи ње но је са мо 
да се при кри ве ни мо но по ли ста из пе ри о да функ-
ци о нал ног раз два ја ња про мо ви ше у отво ре ног 
и ин сти ту ци о нал но осна же ног мо но по ли сту у 
прав но раз дво је ној вер ти кал но ин те гри са ној 
ком па ни ји. 

 
Уко ли ко смо до бро упо зна ти, глав но пи та-

ње су прот ста вље них кон це па та раз два ја ња је 
ли цен ци ра ње енер гет ских дје лат но сти ко је 
РА не до зво ља ва на ни воу ма тич ног дру штва, 
а ЕПЦГ упра во у то ме ви ди си гур ност функ-
ци о ни са ња си сте ма. Ко јим ар гу мен ти ма обра-
зла же те Ваш кон цепт?

Котри: По при ро ди ства ри у ве зи са овим не 
мо гу по сто ја ти су прот ста вље ни кон цеп ти Аген-
ци је и Елек тро при вре де. Дви је чи ње ни це ве о ма 
ја сно о то ме го во ре.

Пр во, фа зни кон цепт прав ног раз два ја ња је 
утвр ди ла Вла да Цр не Го ре на пред лог Ми ни стар-
ства за еко ном ски раз вој, а прет хо дио је то ме 
рад по себ не рад не гру пе у ко јој су уче ство ва ли 
и пред став ни ци Елек тро при вре де. Пред став ник 
Аген ци је је пра тио рад рад не гру пе и ми смо би-
ли упо зна ти са тим кон цеп том. Оци је ни ли смо 
да се про ла ском кроз два об ли ка прав ног устрој-
ства до ко нач ног фор ми ра ња че ти ри ак ци о нар-
ска дру штва, али и до сљед ним по што ва њем за-
кључ ка Вла де у свим фа за ма, по сти же циљ утвр-
ђен Пра вил ни ком о ли цен цма. Осим то га, ако 
до сљед но при мје њу је те утвр ђе ни пут ко ји тре ба 
да тра је дви је го ди не, ства ра те мо гућ ност да у то-
ку пре и спи та те и по по тре би ко ри гу је те ци ље ве 
по ста вље не у под за кон ској ре гу ла ти ви. Тре ба, 
на и ме, има ти у ви ду мо гућ ност да се рје ше ња 
ко ја ће до ни је ти тре ћи па кет ЕУ за ефи ка сни је 
ства ра ње је дин стве ног тр жи шта, у ме ђу вре ме ну 
кон кре ти зу ју.

Дру го, Елек тро при вре да је на осно ву ра да 
ино стра них кон сул та на та и на пред лог Ко ми те та 
за раз два ја ње, ра ни је у при лич ној мје ри об ли ко-
ва ла свој став пре ма раз два ја њу, пре фе ри ра ју ћи 
хол динг струк ту ру ко ја ни је мо гла би ти оства ре-
на због од ре ђе них не ја сно ћа у За ко ну о при вред-
ним дру штви ма. Са да је то из гле да мо гу ће, али 

та ква кон цеп ци ја ни ка да, до из ра де нај но ви јег 
На цр та Ма кро ор га ни за ци је, ни је под ра зу мје ва-
ла из мје шта ње опе ра тив них по сло ва елек тро е-
нер гетцких дје лат но сти на ни во ор га ни за ци о них 
дје ло ва Упра ве хол дин га или јед но став ни је ре че-
но, Ди рек ци је Дру штва. 

Да ли код та квог чи ње нич ног ста ња Аген-
ци ја мо же да при хва ти да по сто ји раз ли чи тост 
кон це па та са би ло ким? Да ли са да тре ба да у 
знат ној мје ри по ни шти мо до стиг ну ћа ре фор ми 
у овој обла сти и про цес вра ти мо на по нов ну из-
ра ду под за кон ске ре гу ла ти ве и да раз лог за то 
бу де не мо гућ ност Елек тро при вре де да на са мом 
по чет ку им пле мен ти ра за кључ ке Вла де у мје ри 
у ко јој је то утвр ђе но за пр ву фа зу прав ног раз-
два ја ња? Не за бо ра ви мо при то ме да се ра ди о 
про це су чи ји је до са да шњи ток од европ ских 
ин сти ту ци ја, Свјет ске Бан ке и Ме ђу на род ног 
Мо не тар ног Фон да до бро оци је њен и по др жан. 
Пре ко Европ ске Аген ци је за ре кон струк ци ју се 
ре а ли зу је већ дру ги круг екс перт ске по мо ћи за 
ин сти ту ци о нал но ја ча ње Аген ци је и отва ра ње 
тр жи шта. При хва та њем пред ло же ног кон цеп та 
про јек то ва не Ма кро ор га ни за ци је без при мјед би, 
а имам ути сак да се упра во то оче ки ва ло од Аген-
ци је, нај ви ше би из гу био про цес ре фор ми. 

Шта је, по Ва ма, у Ела бо ра ту ЕПЦГ спор-
но до те мје ре да се у ме ђу соб ним раз го во ри ма 
не би мо гло на ћи аде кват но и за јед нич ко рје-
ше ње, или ма кар ком про мис, ка да се у ва шим 
оцје на ма ис ти че да на кон цеп ту ЕПЦГ не тре-
ба ис тра ја ва ти?

Котри: То што је »спор но« ако већ же ли те да 
то та ко на зо ве те, чи ни ми се да је већ об ја шње-
но кроз од го вор на пр во пи та ње, па и на дру го. 
Ако тре ба да ље да из ла жем ви ђе ње Аген ци је, 
он да сва ка ко тре ба да ка жем да смо у по сма тра-
њу овог до ку мен та по себ но па жњу по све ти ли 
ана ли зи про јек то ва них нов ча них то ко ва из ме ђу 
Елек тро при вре де АД и ДОО и из ме ђу ДОО. 

Утвр ди ли смо да нов ча ни то ко ви, ре ци мо у 
ку по про дај ном од но су са Ком би на том алу ми ни-
ју ма, по чи њу и за вр ша ва ју се на ре ла ци ји Ди рек-
ци ја Елек тро при вре де – Ком би нат алу ми ни ју ма. 
Јед но став ни је ре че но, Ком би нат тре ба да пла ћа 
ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју Ди рек ци ји 
Елек тро при вре де и тај но вац ни је пред мет би ло 
ка кве да ље рас по дје ле. Ту већ ула зи те у про блем 
да ско ро 40% ври јед но сти про из вод ње из до ма-
ћих из во ра, као при ход не до ла зи до про из во-
ђа ча елек трич не енер ги је, да 20% ври јед но сти 
фик сних тро шко ва пре но сне дје лат но сти, укљу-
чу ју ћи тро шко ве опе ра то ра пре но сног си стем ма 
и опе ра то ра тр жи шта, уоп ште не до ла зи као при-
ход до пре но сне ком па ни је. Са мо ди стри бу тив на 
ком па ни ја обез бје ђу је 100% ври јед но сти сво јих 
фик сних тро шко ва као при ход кроз ди рект но 
пла ћа ње ком па ни је за снаб ди је ва ње.

Утвр ди ли смо та ко ђе да Снаб дје вач мо ра да 
оба ве зно ку пу је елек трич ну енер ги ју од Ди рек-
ци је Дру штва, као и бу ду ћа пре но сна и ди стри-
бу тив на ком па ни ја за по кри ва ње гу би та ка. Про-
из во ђа чи, пак, мо ра ју оба ве зно да про да ју елек-
трич ну енер ги ју Ди рек ци ји Дру штва. Ди рек ци ја 
Дру штва уво зи укуп не не до ста ју ће ко ли чи не. 
Ди рек ци ја Дру штва ре а ли зу је ду го роч ни уго вор 
са Елек тро при вре дом Ср би је. 

Ако је то та ко, по ста вља се пи та ње за што се 
уоп ше вр ши раз два ја ње дје лат но сти. И под прет-
по став ком да се то мо же ра зу мје ти као си ту а ци-
ју ко ја тра је до кра ја го ди не због не до стат ка по-
треб ног фи нан сиј ског, тех нич ког или ка дров ског 
ка па ци те та, од мах мо ра те по ста ви ти пи та ње за-
што то он да нор ма тив но ре гу ли ше те на нео д го-

ва ра ју ћи на чин, или за што се нор ма тив ни оквир 
не по ста ви ко рект но и јед но став но де фи ни ше те 
по тре бан пре ла зни пе ри од.

По ла зе ћи упра во од то га, Аген ци ја је по кре-
ну ла са да већ и окон ча ла по сту пак из мје не из да-
тих ли цен ци за оба вља ње елек тро е нер гет ских 
дје лат но сти Елек тро при вре ди Цр не Го ре АД 
Ник шић, у ци љу ства ра ња усло ва за њи хо во пре-
но ше ње на но во фор ми ра на ДОО. 

За што се РА про ти ви за др жа ва њу ли цен-
ци на ни воу ма тич ног дру штва и на ја вљу је 
да ва ње ли цен ци но вим прав ним су бјек ти ма 
при је не го што их они за тра же?

Котри: При је све га тре ба да бу де ја сно да ни ко 
не мо же да оспо ри ли цен цу енер гет ском су бјек-
ту ко ји за до во ља ва усло ве ко ји су про пи са ни За-
ко ном, а де таљ но, укљу чу ју ћи и про це ду ре, раз-
ра ђе ни у Пра вил ни ку о ли цен ца ма. Пре ма то ме, 
ни је на Аген ци ји да се не че му про ти ви а не што 
опет одо бра ва, већ да од лу ке до но си у скла ду са 
ва же ћом ре гу ла ти вом. 

Аген ци ја је за то по кре ну ла по сту пак из мје-
не из да тих ли цен ци тек ка да прет ход но, на њен 
пред лог, то ни је ура ди ла Елек тро при вре да. 

Циљ по кре ну тог по ступ ка је био да се 
до сљед но ис по шту је за кон ска ре гу ла ти ва, од-
но сно да се пред у при је ди на ста ја ње прав не 
пра зни не, не по сто ја ња ли цен це, с об зи ром да 
је ва же ћим ли цен ца ма, ко је су до ди је ље не Елек-
тро при вре ди кра јем 2005. го ди не, од ре ђе но да 
оне пре ста ју да ва жи прав ним из два ја њем функ-
ци о нал не цје ли не у ко јој се оба вља дје лат ност 
за ко ју је сва ка по је ди нач но из да та, уз то да су 
те ли цен це пре но си ве са мо уз пи са но одо бре ње 
Аген ци је.

 Ва ше пи та ње је за сно ва но на пр во бит ном 
пред ло гу Аген ци је ко ји је ди ску то ван на јав ној 
рас пра ви. Ме ђу тим, прав ни по сту пак при ми је-
њен у од лу ка ма ко је смо до ни је ли, за сно ван је 
на на шим ана ли за ма и за кључ ци ма са рас пра ве, 
и вје ру јем да од ра жа ва ју и ста во ве пред став ни ка 
Елек тро при вре де, а обез бје ђу ју јој до вољ но вре-
ме на да раз ри је ши про бле ме на ко је је ука за но, и 
пре не се на за ви сна дру штва ли цен це у ро ку ко ји 
омо гу ћа ва да им се у овој го ди ни из да ју и но ве 
ли цен це.

Под сје ти ћу вас да су пред став ни ци Елек тро-
при вре де на јав ној рас пра ви, на којој се, иначе, 
очекивао већи одзив позваних чланова Одбора 
директора и менаџера ЕПЦГ,  на ве ли да по сту-
пак прав ног раз два ја ња, осим про бле ма у ве зи са 
при мје ном За ко на о јав ним на бав ка ма и не из вје-
сно сти да ли ће Аген ци ја до зво ли ти дво стру ке 
или по дје ље не ли цен це, иде нор мал ним то ком и 
да је при пре мље на до пу на ма те ри ја ла за днев ни 
ред Скуп шти не 31.03.2008. го ди не, ко ја се од но-
си на спа ја ње Руд ни ка угља и ТЕ Пље вља, као 
и тра же ње стра те шког парт не ра за из град њу II 
тер мо бло ка. 

Не мо гућ ност пре но ше ња ли цен ци на но во о-
сно ва на дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу 
су обра зла га ли не до стат ком ка па ци те та да при-
хва те за те че не ду го роч не уго во ре, а и мо гу ћим 
про ти вље њем дру гих уго вор них стра на. Да ли 
су ал тер на тив ни пред лог да Аген ци ја об у ста ви 
овај по сту пак и да дру штва са огра ни че ном од-
го вор но шћу са ма под не су за хтјев за из да ва ње 
ли цен ци ка да бу ду сма тра ла да су се ис пу ни ли 
усло ви за то. 

Ми смо уочи ли про блем да ће мо при хва та-
њем та квог пред ло га до ћи у си ту а ци ју свр ше ног 
чи на, јер Елек тро при вре да би као стра на ко ја 
им пле мен ти ра нор ма тив на рје ше ња окон ча ла 
по сту пак, а Аген ци ја би као стра на ко ја до но си 
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ре гу ла ти ву мо гла да дје лу је са мо по сли је учи ње-
ног по сла. Због то га смо на ста ви ли по сту пак и 
до ни је ли од лу ке о из мје на ма ли цен ци ко је до зво-
ља ва ју Елек тро при вре ди до вољ но вре ме на да 
раз ри је ши про бле ме са ко ји ма је су о че на. 

Да ли је, по Ва ма, тач на тврд ња ЕПЦГ да 
су упра во ње ним пред ло гом Ма кро ор га ни за ци је 
прав но раз дво је не ЕПЦГ у I фа зи ко ја би ва жи-
ла са мо до кра ја 2008. го ди не у пот пу но сти ис-
по што ва ни за кључ ци Вла де ЦГ од 29.11.2007, 
да је са гла сан са За ко ном о енер ге ти ци и Ди-
рек ти вом ЕУ 2003/53?

Котри: Ако Скуп шти на ак ци о на ра 31.03.2008. 
го ди не усво ји пред ло же не из мје не и до пу не 
Ста ту та и од лу ке о осни ва њу дру шта ва са огра-
ни че ном од го вор но шћу за сно ва не на мо де лу 
Ма кро ор га ни за ци је ко ји смо има ли при ли ку да 
ана ли зи ра мо, уби је ђен сам да ће ве о ма бр зо или, 
ка ко сам ре као у од го во ру на не ко од прет ход них 
пи та ња, већ на на ред ној Скуп шти ни у ју ну, би ти 
по треб на до дат на ускла ђи ва ња ових до ку ме на та 
са ре гу ла ти вом ко ју сте на ве ли у пи та њу.

 
У сво јим оцје на ма РА се, пак, по зи ва на 

Пра ви ла о раз два ја њу ко ја је са ма до ни је ла, а 
ко је, на вод но, ЕПЦГ ни је ис по што ва ла. У че-
му?

Котри: Ако ми сли те на фа зу функ ци о нал ног раз-
два ја ња, он да вје ру јем да са мо тре ба упо ре ди ти 
не ко ли ко кључ них чла но ва Ста ту та, у ко јем су 
угра ђе на ри је ше ња из Пра ви ла о раз два ја њу, а 
ве за но за рас по дје лу при хо да, из ме ђу функ ци о-
нал них цје ли на, ме ђу соб них уго во ра и уго во ра 
са Ди рек ци јом Дру штва, оба ве зу по себ ног во-
ђе ња ра чу на, из ра де го ди шњих фи нан сиј ских 
из вје шта ја за цје ли не по себ но, па ће те до ћи до 
за кључ ка да до бро осми шље ну соп стве ну ре гу-
ла ти ву ни при бли жно ни је пра ти ла од го ва ра ју ћа 
прак са.

 Ако, ме ђу тим, ми сли те на прав но раз два-
ја ње, Пра ви ли ма за раз два ја ње, чла ном 3, про-
пи са но је да се по сло ви Ди рек ци је Дру штва 
не мо гу пре кла па ти са по сло ви ма функ ци о-
нал них цје ли на. Чла ном 12 је про пи са но да 
ће прав но раз два ја ње би ти из вр ше но на на чин 
да бу ду очу ва ни прин ци пи функ ци о нал ног раз-
два ја ња, јер уко ли ко би не ка дру га цје ли на из 
си сте ма Елек тро при вре де оба вља ла би ло ко ји 
дио дје лат но сти из дје ло кру га снаб ди је ва ња, 
то би зна чи ло пре кла па ње по сло ва, успо ра-
ва ње про це са прав ног раз два ја ња и сма ње ње 

ефи ка сно сти по сло ва ња. Осим то га, тре ћи ва-
жан сег мент раз два ја ња, раз два ја ње ин фор ма-
ци ја, се не мо же ре а ли зо ва ти. 

С об зи ром на крат ко ври је ме до одр жа ва-
ња Скуп шти не ак ци о на ра (31. март), шта 
ми сли те ка ко ће се ово пи та ње ри је ши ти, од-
но сно да ли ће до та да до ћи до пре ва зи ла же ња 
спор них пи та ња? 

Котри: Аген ци ја је сво јим дје ло ва њем омо гу ћи-
ла да, ка да су у пи та њу ли цен це, овај про цес мо-
же да те че без за сто ја. Ме ђу тим, ни је су шти на 
про бле ма у ли цен ца ма већ у ускла ђе но сти осни-
вач ких ака та пр ве фа зе прав ног раз два ја ња са 
За кључ ци ма Вла де. У функ ци о нал ном раз два ја-
њу је по сто јао рас ко рак из ме ђу до бре со па тве не 
ре гу ла ти ве Елек тро при вре де и ње не при мје не у 
прак си. Са да ће чи ни се про блем би ти дру га чи-
ји, ре гу ла ти ва би мо ра ла да бу де мно го бо ља, па 
и под условм да се при ми је ни у прак си, мо је је 
ми шље не да не мо же да ти све же ље не ефек те.

Да ли је РА о овом пи та њу кон сул то ва ла 
Ми ни стар ство за еко ном ски раз вој и да ли ће, 
у слу ча ју да РА и ЕПЦГ до кра ја бу ду ис тра ја-
ва ли на сво јим кон цеп ти ма, оно, ако се та ко 
мо же ре ћи пре сје ћи овај спор?

Котри: Са Ми ни стар ством за еко ном ски раз вој 
на овом пи та њу Аген ци ја ве о ма ти је сно са ра ђу-
је. Та са рад ња је ка ко вам је по зна то и ин сти ту-
ци о на ли зо ва на, јер је Од бор Аген ци је де ле ги рао 
у Рад ну гру пу за пра ће ње ре а ли за ци је за кључ ка 
Вла де о прав ном раз два ја њу упра во ди рек то ра 
Аген ци је Др Дра го љу ба Дра шко ви ћа, ди пло ми-
ра ног прав ни ка. Ни шта нас не спре ча ва да ра ди 
рје ша ва ња по је ди них ва жних пи та ња и у окви ру 
дру гих ви до ва са рад ње, раз мје њу је мо ми шље на. 
Ипак, од лу ке из сво је над ле жно сти мо ра те да до-
не се те са ми. Та ко је би ло и овом при ли ком. 

А ка да је у пи та њу »пре сје ца ње спо ро ва«, да 
до дам и ар би три ра ње око »твр дих ста во ва«, на-
дам се да сте из од го во ра на ва ша пи та ња мо гли 
ра зу мје ти да се ов дје не ра ди о ал тер на ти ва ма, 
већ о то ме да ли се про цес од ви ја у скла ду с ва-
же ћом ре гу ла ти вом или се чи не ма њи или ве ћи 
от кло ни. И дру го, још јед ном же лим да Вам скре-
нем па жњу да се ов дје ра ди о по ступ ку ко ји се 
спро во ди у не по сред ној ре а ли за ци ји за кључ ка 
Вла де, и чи ју ускла ђе ност пра ти и кон тро ли ше 
по себ на рад на гру па фор ми ра на на осно ву истих 
за кју ча ка. 

 
Ово ни је пр ви пут да се су ко бља ва ју ста-

во ви РА и ЕПЦГ. Би ло је и суд ских про це са по 
пи та њу при хо да и та ри фа. Као што зна мо 
ЕПЦГ је до би ла те спо ро ве. По овом пи та њу 
се не мо же ићи на суд, али би се ства ри мо-
гле од ви ја ти на ште ту елек тро е нер гет ског 
си сте ма, гра ђа на и Др жа ве. Шта ми сли те 
за што се по мно гим бит ним пи та њи ма раз-
ли ку ју ста во ви ва ше ин сти ту ци је и ЕПЦГ? 
Не чи не ли Вам се та спо ре ња по ма ло чуд ним, 
тим при је што је ве ћи на љу ди у Од бо ру Аген-
ци је из ЕПЦГ?

Котри: Од пр вог по ста вље ног пи та на ин си сти-
ра те на су ко бу ста во ва, са да из ра жа ва те чу ђе-
ње што су у то на вод но укљу че ни љу ди ко ји су 
у од бор Аген ци је до шли из Елек тро при вре де. 
На мјер но или не, про блем ло ци ра те на ре ла ци-
ју Од бор Аген ци је – Елек тро при вре да. По јед-
но ста вље но глед но по сто ји вје ро ват но ћа да, 
ако и ва ше де се то пи та ње бу де на исти на чин 
ин то ни ра но, зна чај но до при не се те тој за блу ди 

ко ја, на жа лост, по при ма све ве ће раз мје ре. Као 
уред ни штво гла си ла, вје ру јем да по вре ме но 
ана ли зи ра те кон такт са јав но шћу пред став ни-
ка Елек тро при вре де и освр те на рад Аген ци је. 
Као рад ник Елек тро при вре де сте у по зи ци ји 
да чу је те о мно гим за бра на ма ко је на вод но 
ус по ста вља Аген ци ја у од но су на по сло ва ње 
Елек тро при вре де. По но во је хит тре нут ка 
пла си ра ње ин фор ма ци је да пла те за ви се од 
одо бре ња Аген ци је. Ми смо до са да ми сли ли 
да пла те за ви се од то га ка кве по сло ве и ко ли-
ко за по сле ни ра де, да ли има по сло ва ко ји су 
не по треб но по кри ве ни са ви ше из вр ши ла ца и 
слич но. Сје ти те се прог но за про па сти си сте ма 
по сли је об ја вљи ва ња ци је на у ју ну про шле го-
ди не. Ка жи те ми ма кар јед ну ма ло по вољ ни ју 
ква ли фи ка ци ју на шег ра да?! Зар вам се не чи-
ни да као уред ни штво мо ра те че шће пру жа ти 
при ли ку да не што ка жу и они на ко је се ква ли-
фи ка ци је од но се. Та ко ће те учи ни ти да се још 
ви ше, а нео сно ва но, не раз ви је тај син дром 
»Ба ба ро ге«. 

Ваш ко мен тар у окви ру пр вог ди је ла пи та ња 
ука зу је не пе ри од при мје не но вих та ри фа и на 
ис хо де суд ских по сту па ка. До зво ли те да овом 
при ли ком не од го во рим на то пи та ње, јер смо 
пре су де истог мо мен та об ја ви ли на на шој ин тер-
нет стра ни. Још увјек су та мо. Ко же ли да чи та, 
све мо же да ра зу ми је. Ме ђу тим, не што ћу вам 
пред ло жи ти.

На и ме, при ми че се об ја вљи ва ње по слов-
ног ре зул та та Елек тро при вре де за 2007. го-
ди ну. При ли ка је да се у истом бро ју ка да то 
бу де те об ја вљи ва ли, на ђу ви ђе ња и ко мен та-
ри Аген ци је. До би ли смо је дан број по да та ка 
од Елек тро при вре де ко ји нас упу ћу ју на за-
кљу чак да је по сло ва ње би ло ве о ма до бро на 
стра ни оства ре ног при хо да, али и да је мо гло 
бо ље да се упра вља тро шко ви ма. По зна ти су 
на рав но и по да ци о фак ту ри са ној ре а ли за ци-
ји. Же ли мо за то да не при стра сном ана ли зом 
осви је тли мо ути цај при мје не но вих та ри фа 
у дру гој по ло ви ни го ди не, на оства ре ни по-
слов ни ре зул тат Дру штва. Вје ру јем да ће те то 
при хва ти ти.

РА се пред ста вља као пот пу но са мо стал-
на и не за ви сна ин сти у ту ци ја. Да ли је то 
за и ста та ко иако се са рад ња и кон сул та ци је 
са дру гим ин сти ту ци ја ма о су штин ским пи-
та њи ма, би ло у при вре ди, би ло на др жав ном 
ни воу, под ра зу ми је ва ју?

Котри: Као та ква Аген ци ја је по за ко ну осно ва-
на. Да ли се та ко, ка ко ка же те пред ста вља, вје-
ро ват но по ма ло за ви си и од сва ког ње ног чла на 
по је ди нач но.

У ве зи са тим без на мје ре да би ло ко га по-
ври је дим, под сје ти ћу да је Руд ник угља ду же 
од го ди ну да на по сли је сту па ња на сна гу За ко-
на тра жио од Вла де да до не се од лу ку о ци је ни 
угља, ма да је за кон то ста вио Аген ци ји у над ле-
жност. Елек тро при вре да са сво је стра не пре фе-
ри ра у од но су са Аген ци јом по сре до ва ње пот-
пред сјед ни ка Вла де или ре сор ног ми ни стра. 
Све за јед но имам ути сак да код енер гет ских 
су бје ка та још ни је до вољ но при сут на чи ње ни-
ца да основ ни прин ци пи ре гу ла тор ног про це са 
оба ве зу ју Аген ци ју на искрен и отво рен од нос 
и пре ме Вла ди и енер гет ским су бјек ти ма и по-
тро ша чи ма.

Оту да ди ску си ју о не за ви сно сти тре ба по-
сма тра ти у кон тек сту успје шно сти ре форм ског 
про це са, ра ђе не го са би ра њем кон сул та тив них 
са ста на ка ма да ни то ни је не ва жно.

Ж. Ћет ко вић

ИНТЕРВЈУ

ПРИ ХВА ЋЕН ПРЕД ЛОГ ЕПЦГ

У кон тек сту од го во ра на ово пи та ње Ко три 
је ка зао да се, због крат ко ће вре ме на да 

се на од го ва ра ју ћи на чин ар гу мен ту је не до-
ста так ка па ци те та, Аген ци ја се, а по шту ју ћи 
диг ни тет пред став ни ка Елек тро при вре де, 
опре дје ли ла да при хва ти ову њи хо ву оцје ну 
и да ту окол ност усво ји као чи ње ни цу у да-
љем раз ма тра њу при хва тљи вог пу та и ди на-
ми ке пре но ше ња ли цен ци на бу ду ћа ДОО. 
При то ме Од бор Аген ци је је имао у ви ду на-
во де до пи са Пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то-
ра Елек тро при вре де од 19.03.2008. го ди не, 
из ко јег је ја сно да се не до ста так ка па ци те та 
и не у по до бље ност са но вим прав ним устрој-
ством, од но си са мо на спро во ђе ње Ли цен це 
за снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом, и то 
до кра ја те ку ће го ди не, а да се пре о ста лих пет 
ли цен ци мо гу у цје ло сти пре ни је ти на од го ва-
ра ју ћа за ви сна дру штва.
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П о зна то је да је ру ко вод ство ЕПЦГ ви-
ше пу та то ком про шле го ди не ука зи-

ва ло на не а де кват но утвр ђе ни ни во ци је на 
и та ри фа ел. енер ги је од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је, те да се њи ма не ће мо ћи по кри ти 
тро шко ви по сло ва ња, ни ти до сти ћи но во 
до зво ље ног при хо да ко ји је, та ко ђе, утвр ди-
ла Аген ци ја. Та ко ђе је ука зи ва но да ће се 

при мје ном но вих та ри фа оства ри ти знат но 
ма њи при ход од оног ко ји би се оства рио 
при мје ном ста рог та риф ног пра вил ни ка. 

У ци љу пре ци зног утвр ђи ва ња тог од-
но са у Снаб ди је ва њу је ура ђе на Упо ред на 
ана ли за при хо да од про да је ел. енер ги је при-
мје ном ста рог и но вог та риф ног си сте ма за 
пе ри од јул – де цем бар 2007. го ди не, с об зи-
ром да су се но ве ци је не ел. енер ги је, у скла-
ду са но вим пра вил ни ком о та ри фа ма ко јим 

се об ра чун вр ши на прин ци пу раз дво је них 
та ри фа за по је ди не енер гет ске су бјек те, по-
че ле при мје њи ва ти 1. ју ла 2007. го ди не.

Ана ли за је ра ђе на та ко што је об ра-
чун по ве ћа них тро шко ва уво за вр шен по 
стан дард ној ме то до ло ги ји ко ја је ва жи ла 
за пр вих 6 мје се ци 2007. го ди не, па је од 
мје сеч ног укуп ног тро шка уво за од би јен 

при ход од евен ту ал ног из во за елек трич не 
енер ги је у да том мје се цу и као та кав по слу-
жио за основ об ра чу на про цен та по ве ћа них 
тро шко ва, а об ра чун при хо да за сно ван на 
ко ли чи на ма енер ги је и струк ту ри од но са 
по тро шње ВТ/МТ оства ре ној у пе ри о ду јул 
– де цем бар 2007.

Пре ма тој ана ли зи, бит на раз ли ка у на-
чи ну об ра чу на елек трич не енер ги је по ста-
ром и но вом Пра вил ни ку је на чин об ра чу на 

тро шко ва уве зе не елек трич не енер ги је. Док 
је при мје ном ста рог та риф ног пра вил ни ка 
об ра чун по ве ћа них тро шко ва по осно ву 
уве зе не елек трич не енер ги је вр шен мје сеч-
но по тач но од ре ђе ној про це ду ри де фи ни-
са ној чла ном 20 Пра ви ла о снаб ди је ва њу, 
но ви та риф ни Пра вил ник рав но мјер но мје-
сеч но рас по ре ђу је при зна те тро шко ве уве-
зе не енер ги је у окви ру је дин стве не став ке 
тро шко ва енер ги је. У то ку 2007. го ди не у 
пр вих 6 мје се ци об ра чун елек трич не енер-
ги је вр шен је при мје ном ста рог та риф ног 
пра вил ни ка, док је у пе ри о ду јул - де цем бар 
фак ту ри са ње вр ше но пре ма одо бре ној ли-
сти са ци је на ма до не се ној од стра не Ре гу ла-
тор не аген ци је за енер ге ти ку. У то ку 2007. 
го ди не ЕПЦГ је за по тре бе снаб ди је ва ња 
сво јих по тро ша ча уве зла 1.400.576 MWh за 
што је пла ће но 91.537.166 €. 

Из та бе ле 2 се ви ди да су тро шко ви уво-
за за пе ри од ја ну ар – јун 2007. го ди не из но-
си ли 36.674520,48 €, а за пе ри од јул-де цем-
бар 54.862645,97 €, што је за 49,59% ви ше у 
од но су на пр во по лу го ди ште. Ова ко по ве ћа-
не тро шко ве ЕПЦГ у дру гом по лу го ди шту 
2007. го ди не ни је ни из бли за пра ти ло по ве-
ћа ње при хо да од про да је елек трич не енер ги-
је већ је оства ре на ци је на ре а ли зо ва ног кWх 
на ди стри бу тив ном ни воу за 0,30% ни жа у 
од но су на ону из пр вог по лу го ди шта. Из са-
ме ове чи ње ни це мо же се за кљу чи ти да се 
при мје на но вих та ри фа не га тив но од ра зи ла 
на по сло ва ње ЕПЦГ.

До тог за кључ ка се до ла зи на осно ву 
ни за та бе лар них при ка за ме ђу ко ји ма: Об-
ра чун по ве ћа них тро шко ва по осно ву уво за 
елек трич не енер ги је са по треб ним па ра ме-
три ма, Ана ли за при хо да по ста ром и но вом 
та риф ном пра вил ни ку за ди рект не та риф не 
по тро ша че (Же ље зни ца и Же ље за ра Ник-
шић), Ана ли за при хо да по ста ром и но вом 
та риф ном пра вил ни ку за ди стри бу тив не 
по тро ша че и Ана ли за укуп ног при хо да од 
елек трич не енер ги је по ста ром и но вом та-
риф ном пра вил ни ку, и све по мје се ци ма и 
укуп но за тај пе ри од, ко ји чи не са став ни 
дио овог ма те ри ја ла, од но сно ана ли зе ко-
јом је на нај бо љи на чин по твр ђе на про цје на 
ЕПЦГ да ће при мје на но вих та ри фа знат но 
ума њи ти при ход ЕПЦГ од оног ко ји би се 
оства рио при мје ном ста рог та риф ног пра-
вил ни ка.

Ана ли за је у ства ри по ка за ла да је ЕПЦГ 
при мје ном но вих та ри фа у пе ри о ду јул – де-
цем бар 2007. го ди не оства ри ла сма ње ни 
при ход, и то од ди стри бу тив них по тро ша ча 
за 14.208.553,78 €, а од ди рект них по тро-
ша ча за 2.980.816,78 €, што укуп но из но си 
17.189.370,55 €.

Ж.Ћ.

ПРОИЗВОДЊА

УПО РЕД НА АНА ЛИ ЗА ПРИ ХО ДА ЕПЦГ ПРИ МЈЕ НОМ СТА РОГ И НО ВОГ 
ТА РИФ НОГ ПРА ВИЛ НИ КА ЗА ПЕ РИ ОД ЈУЛ – ДЕ ЦЕМ БАР 2007. ГО ДИ НЕ

По твр ђе на про цје на ЕПЦГПо твр ђе на про цје на ЕПЦГ

 

ци је на ре а ли зо ва ног kWh (€c/кWh) тро шак уво за 
без ПДВ-а са ПДВ-ом €

1 пе ри од ја ну ар -јун 2007 9,0524 10,5913 36.674.520,48

2 пе ри од јул - де цем бар 2007 9,0258 10,5602 54.862.645,97

3 Про це нат про мје не - 0,2938 -0,2938 49,59

Струк ту ра уво за ел. енер ги је ЕПЦГ у 2007. го ди ни - по мје се ци ма (та бе ла 1)

Ци је на ре а ли зо ва ног кWh на ди стри бу тив ној мре жи и тро шко ви уве зе не енер ги је у 2007. го д. (та бе ла 2)

Примјеном нових тарифа остварен приход мањи за преко 17 милиона еура

Потрошач Потрошња 
(kWh)

Реализација по новом ТС Реализација по старом ТС Разлика 
€ (без ПДВ ) € (са ПДВ ) € (без ПДВ) € (са ПДВ) € (без ПДВ ) € (са ПДВ)

 (1) (2) (3) (4) (5) (4-2) (5-3)

Жељезара 92,340,898 5,547,210.98 6,490,236.85 8,424,071.09 9,856,163.17 2,876,860.10 3,365,926.32
Жељезница 11,839,029 707,707.83 828,018.16 811,664.50 949,647.47 103,956.67 121,629.31
Дистрибутивна 
потрошња 910,217,099 81,881,873.57 95,801,792.08 96,090,427.35 112,425,800.00 14,208,553.78 16,624,007.92

Укупно 1,014,397,026 88,136,792.38 103,120,047.09 105,326,162.94 123,231,610.64 17,189,370.55 20,111,563.55

Укупни приход јул - децембар 2007.

 ко ли чи на фак ту ра просј. ци је на
 МWh € €/МWh
ја ну ар 158.280 11.700.966 73,93
фе бру ар 83.493 5.856.229 70,14
март 57.228 3.858.882 67,43
април 53.550 3.342.391 62,42
мај 84.084 4.908.665 58,38
јун 108.630 7.007.389 64,51
јул 205.344 12.976.896 63,20
ав густ 200.413 13.231.128 66,02
сеп тем бар 150.959 9.598.446 63,58
ок то бар 66.119 4.232.943 64,02
но вем бар 93.681 6.206.449 66,25
де цем бар 138.795 8.616.783 62,08
укуп но 1.400.576 91.537.166 65,36
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Ц р на Го ра је 29. мар та, сход но Ста ту ту 
ин тер на ци о нал не CI GRE,  кон сти ту и-

са ла свој Ко ми тет ме ђу на род ног удру же ња 
за ве ли ке елек трич не мре же - CI GRE са 
ци љем оства ри ва ња струч них и на уч них ак-
тив но сти у обла сти пла ни ра ња, из град ње и 
екс пло а та ци је елек тро е нер гет ских си сте ма, 
као и у сек то ру про из вод ње опре ме.

На Осни вач кој скуп шти ни на Елек то тех-
нич ком фа кул те ту у Под го ри ци, ко јој су при-
су ство ва ли пред став ни ци Вла де, Елек тро при-
вре де и ко ми те та CI GRE  зе ма ља бив ше Ју го-
сла ви је, по ред Од лу ке о осни ва њу, до не сен је 
Ста тут на ци о нал не ор га ни за ци је ЦИ ГРЕ - Цр-
на Го ра и иза бра но ру ко вод ство ове струч не 
асо ци ја ци је. За пред сјед ни ка је јед но гла сно 

иза бран Ми лу тин Осто јић, про фе сор ЕТФ-
а, а за пот пред сјед ни ка Вла ди мир Ву јо вић, 
са вјет ник из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ. 

На Скуп шти ни је иза бран и Управ ни од-
бор ко ји, по ред пред сјед ни ка и пот пред сјед-
ни ка чи не струч ња ци за 16 обла сти енер ге-
ти ке, ко ји су, ујед но и пред сјед ни ци сту диј-
ских ко ми те та (Ран ко Ву ко тић - Обрт не 
ма ши не,  мр Пре драг Ми ја ји ло вић - Тран-
сфор ма то ри, Зо ран Осто јић - Ви со ко на пон-
ска опре ма, Ра де Да шић - Ка бло ви, проф. 
др Ја дран ка Ра до вић - Над зем ни во до ви, 
Сне жа на Ива но вић - По стро је ња, Рај ко 

Ра ду ло вић - Енер-
гет ска елек тро ни ка, 
др Ве се лин Илић 
- За шти та и ауто-
ма ти за ци ја, проф. 
др Или ја Ву јо ше-
вић - Еко но ми ја и 
раз вој ЕЕС, Љу бо 
Кне же вић - Упра вља ње и екс пло а та ци ја 
енер гет ских си сте ма, Влај ко Ја у ко вић - 
пер фор ман се си сте ма за шти те жи вот не сре-
ди не, мр Вла дан Ра ду ло вић - тех нич ке пер-
фор ман се ЕЕС, мр Ми ро слав Мар ко вић 
- Тр жи ште ел. ен. и де ре гу ла ци ја, Во ји слав 
Ву ка ди но вић - Ди стри бу тив ни си сте ми и 
ди стри бу тив на про из вод ња, Го ран Мар ти-

но вић - Ма те ри ја ли и са вре ме не тех но ло ги-
је  и Слав ка Мар ко вић - Ин фор ма ци о ни 
си сте ми и те ле ко ми ни ка ци је).

За  успје шно 
оства ри ва ње ци ље ва

У име Ор га ни за ци о ног од бо ра при сут не 
је по здра вио проф. Или ја Ву јо ше вић 

ко ји је под сје тио да је CI GRE јед на од во де-
ћих свјет ских ор га ни за ци ја у обла сти елек-
тро е нер гет ских си сте ма ко ја се ба ви тех нич-
ким, еко ном ским, еко ло шким, ор га ни за ци о-

ним и ре гу ла тор ним аспек ти ма тих си сте ма 
а осно ва на је у Фран цу ској 1921. го ди не са 
сје ди штем у Па ри зу и има сво је ко ми те те у 
око 80 др жа ва, као и ве ли ки број оста лих ко-
лек тив них и ин ди ви ду ал них чла но ва.

- CI GRE дје лу је пре ко дво го ди шњих 
кон фе рен ци ја ко је се одр жа ва ју у пар ним 
го ди на ма са око 2.500 уче сни ка и око 400 

под ни је тих на уч них и струч них ра до ва. 
На ред на 42. Кон фе рен ци ја ће се одр жа ти 
у Па ри зу од 24 – 29. ав гу ста 2008. го ди не, 
а CI GRE одр жа ва број не сим по зи ју ме и у 
не пар ним го ди на ма, има сво је ре фе рент не 
пу бли ка ци је и екс перт ске и рад не ти мо ве у 
ко ји ма је ан га жо ва но пре ко 1000 нај и стак ну-
ти јих струч ња ка из чи та вог сви је та, ка зао је 
Ву јо ше вић

Он је, за тим, под сје тио на исто ри јат 
ју го сло вен ског ко ми те та CI GRE ко ји је 
осно ван 1951. го ди не у Зaгребу, а то ком 

CIGRE CG

ОСНО ВАН ЦР НО ГОР СКИ КО МИ ТЕТ МЕ ЂУ НА РОД НОГ 
УДРУ ЖЕ ЊА ЗА ВЕ ЛИ КЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МРЕ ЖЕ - CI GRE

Основ ни циљ цр но гор ског Ко ми те та ме ђу на род ног 

ви је ћа за ве ли ке елек трич не мре же је оства ри ва ње 

струч них и на уч них ак тив но сти у обла сти пла ни ра ња, 

из град ње и екс пло а та ци је елек тро е не регтских си сте ма, 

као и у сек то ру про из вод ње опре ме

Но ви члан европ ске по ро ди це

Радно предсједништво

Учесници оснивачке скупштине
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40 го ди на ње го вог дје ло ва ња у за јед нич-
кој др жа ви при па да ла му је и Цр на Го ра. 
Пр ви пред сјед ник ЈУ КО CI GRE био је 
ака де мик Ми лан Вид мар, та да по зна то 
име европ ске на у ке у обла сти елек трич-
них ма ши на и во до ва и пр ви ју го сло вен-
ски аутор ре фе ра та на за си је да њу па ри-
ске ЦИ ГРЕ 1950. го ди не.

- До рас па да СФРЈ 1991. го ди не одр жа-
но је 20 са вје то ва ња, од ко јих три у Цр ној 
Го ри, а на кон не стан ка за јед нич ке др жа ве, 
но во фор ми ра не др жа ве осни ва ју сво је на ци-
о нал не CI GRE ко ми те те, док Цр на Го ра и 
Ср би ја 3. фе бру а ра 1993. пре у зи ма ју кон ти-
ну и тет ју го сло вен ске CI GRE и до ок то бра 
2007. го ди не одр жа ва ју још 8 са вје то ва ња. 

На кон оса мо ста ље ња Цр не Го ре, Ср би-
ја 28. ок то бра 2007.г., на 28. Са вје то ва њу 
осни ва свој на ци о нал ни Ко ми тет. Мо жда 
је и Цр на Го ра то мо гла учи ни ти  ра ни-
је, али ва жни је од то га је да он успје шно 

оства ру је сво је ци ље ве, што ће, при је све-
га, за ви си ти од спрем но сти на ших струч-
ња ка из Елек тро при вре де, ин ду стри је и 
са Уни вер зи те та да се ан га жу ју и са ра ђу ју 
у сту диј ским ко ми те ти ма и уче ству ју на 
до ма ћим, ре ги о нал ним и ме ђу на род ним 
са вје то ва њи ма из обла сти раз во ја елек тро-
е нер ге ти ке, ка зао је проф. Ву јо ше вић.

По здрав не ри је чи и ис кре не че стит ке 
Скуп шти ни су упу ти ли  ми ни стар за еко-
ном ски раз вој Бра ни мир Гво зде но вић, из-
вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ср ђан Ко ва че вић,  
про рек тор Уни вер зи те та Здрав ко Уско ко-
вић, ду го го ди шњи ди рек тор цр но гор ске и 
ју го сло вен ске Елек тро при вре де Ла зар Љу-
би ша и пред сјед ни ци ко ми те та бив ших ју го-
сло вен ских ре пу бли ка Ру смир Мах мут ће ка-
јић из БиХ, Алек сан дар Се ке рин ски из Ма-
ке до ни је, Кре ши мир Ба кич из Сло ве ни је и 
мр Ра до мир На у мов из Ср би је. Предсједник 
хрватског комитета CI GRE Ивица Тољан 

је, уз извињење због спријечености да 
присуствује оснивачкој Скупштини, упутио 
честитку и искрену жељу да се успостави 
међусобно тијесна сарадња.

Бо ља по ве за ност са ре ги о ном

У име Елек тро тех нич ког фа кул те та и 
Уни вер зи те та Цр не Го ре ску пу се 

обра тио проф. др Здрав ко Уско ко вић, про-
рек тор и до ско ра шњи де кан ЕТФ-а  из ра зив-
ши за до вољ ство због успје шне ор га ни за ци-
је ове скуп шти не и же љу да бу де успје шан 
и њи хов да љи рад.

- Цр на Го ра се упи са ла у ве ли ку фа ми ли-
ју ове ре но ми ра не и ути цај не ме ђу на род не 
асо ци ја ци је,  што ће се ре флек то ва ти не са-
мо на уну тра шњу си ту а ци ју у Цр ној Го ри 
и елек тро е нер ге ти ку, не го и на по ве зи ва ње 
са ре ги о ном и ме ђу на род ном за јед ни цом, ка-
зао је Уско ко вић.

Скуп шти ну је по-
здра вио ми ни стар 
за еко ном ски раз-
вој Бра ни мир Гво-
зде но вић ко ји је ка-
зао да осни ва њем 
цр но гор ске ЦИ ГРЕ 
на ша др жа ва на још 
је дан на чин иде у 
прав цу при хва та ња 
европ ских и ме ђу-
на род них стан дар-
да, што је на ше основ но опре-
дје ље ње.

- За хва љу ју ћи на шем уче шћу 
има ће мо још бо љу ко му ни ка ци-
ју са при ја те љи ма из окру же ња 
и цен тра лом у Па ри зу, са пред-
став ни ци ма пре ко 80 зе ма ља и 
уче ство ва ти у ре а ли за ци ји про је-
ка та ове асо ци ја ци је, што ће нам 
омо гу ћи ти да по диг не мо на ше 
ка па ци те те, ма да се на то ме мо-
ра  пу но ра ди ти, ка зао је ми ни-
стар Гво зде но вић. 

Он је на по ме нуо да су усва-
ја њем Стра те ги је раз во ја енер ге-
ти ке ство ре ни усло ви за ин тен зи-
ван еко ном ски раз вој у том  сек-
то ру и за ор га ни зо ван при ступ 
енер гет ској ефи ка сно сти, за об-
но ву енер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре, а у по сљед њих не ко ли ко 
го ди на мно го је  ура ђе но на оп ти-
ми за ци ји отво ре ног си сте ма.

- За то има мо ве ли ку по др-
шку ме ђу на род не за јед ни це 
и оче ку је мо ине тен зи ван за-
јед нич ки рад на ор га ни за ци ји 
ком плет ног си сте ма. Тај пут 
смо де фи ни са ли стра те шким 
опре дје ље њи ма да гра ди мо 
енер гет ске објек те, а CIGRE 
ко ја ће оку пља ти цр но гор ске 
екс пер те и ство ри ти усло ве 

да се ус по ста ви до-
бра ко му ни ка ци ја са 
екс пер ти ма из окру-
же ња, је још је дан 
ко рак у ре а ли за ци ји 
то га про јек та, ре-
као је Гво зде но вић 
под сје тив ши  да се 
Цр на Го ра у окви ру 
Атин ског спо ра зу ма 
при кљу чи ла Енер-
гет ској за јед ни ци 

Ју го и сточ не Евро пе са ци љем 
ства ра ња јед ног је дин стве ног 
енер гет ског си сте ма на овом 
про сто ру. 

- То је пр ви мул ти ла те рал-
ни спо ра зум оба ве зу ју ћег ти па 
са Европ ском ко ми си јом  и у 
том прав цу се кроз ин тен зив-
ни рад већ по сти жу зна чај ни 
ре зул та ти. За то мо ра мо оја ча ти 
сво је ка дров ске ка па ци те те и 
ве ли ку па жњу по све ти ти еду ка-
ци ји, а у ене регстком сек то ру 
има мо огром не по тен ци ја ле 
ко је мо ра мо и мо же мо да ис-
ко ри сти мо ако бу де мо ра ди ли 
на ор га ни зо ван на чин.Ко рак 
на при јед је усва ја ње Стра те ги је 
раз во ја енер ге ти ке и  ње на ве-
ри фи ка ци ја пре ко Про стор ног 
пла на Цр не Го ре, али и при сту-
па ње ме ђу на род ном ко ми те ту 
ЦИ ГРЕ, што је до дат на ве ли ка 
оба ве за и ве ли ка шан са ко ја 
се не сми је про пу сти ти, ка зао 
је Гво зде но вић из ра жа ва ју ћи 
за до вољ ство због при су ства до-
а је на енер гет ске стру ке у Цр ној 
Го ри ко ји на тај на чин   ис ка зу ју 
за ин те ре со ва ност и ис трај ност 
да по мог ну мла ђим ко ле га ма у 
ре а ли за ци ји пред сто је ћих раз-
вој них про је ка та.

ПО ЗДРАВ НА РИ ЈЕЧ МИ НИ СТРА ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА

Н о  во  и  за  бра  ни 
пред  сјед  ник 

Управ ног од бо ра 
проф. Ми лу тин 
Осто јић се за хва лио 
Елек тро при вре ди Цр-
не Го ре и Елек тро тех-
нич ком фа кул те ту на 
ини ци ја ти ви за осни-
ва ње цр но гор ског 
Ко ми те та CI GRE и 
че сти тао ор га ни за то-
ри ма на из ван ред но осми шље ној осни вач кој скуп шти ни.

Он је уз за хвал ност на по вје ре њу да во ди ову асо циј ци ју, ка зао 
да се на да да је то ре зул тат ње го вог ду го го ди шњег ра да  и до при-
но са ко ји је дао ЕТФ-у и шко ло ва њу ка дро ва, при је све га оних за 
по тре бе елек тро е нер ге ти ке. Ујед но је то и при зна ње Вла ду Ву јо ви-
ћу за успје шно оба вља ње ни за функ ци ја у ЕПЦГ.

- Овај из бор при хва та мо као по част, јер ће мо би ти на че лу ор га-
ни за ци је у ко јој је скон цен три са но огром но зна ње и ис ку ство ко је 
же ли мо да об је ди ни мо и ак ти ви ра мо, али и као ве ли ку оба ве зу, јер 
тре ба да уте ме љи мо Ко ми тет и поч не мо са ре а ли за ци јом ње го вих 
из у зет но зна чај них ци ље ва из обла сти елек тро е нер ге ти ке ко ја је у 
овом тре нут ку од по себ ног ин те ре са за Цр ну Го ру, ка зао је проф 
Осто јић из ра зив ши за до вољ ство што ће за нај бли же са рад ни ке у 
на ред ном пе ри о ду има ти иза бра не пред став ни ке сту диј ских ко ми-
те та ко ји за јед но са њи ма фор ми ра ју Управ ни од бор, јер је ри јеч 
о струч ња ци ма ко ји су се до ка за ли у обла сти свог до са да шњег 
дје ло ва ња, и ко ји ће ра де ћи у тим ко ми те ти ма ко ји су око сни ца 
цр но гор ског на ци о нал ног Ко ми те та, зна чај но ути ца ти на оства ри-
ва ње за цр та них ци ље ва.

-  Уло га ових ко ми те та је да под сти чу и ко ор ди ни ра ју ак тив но-
сти ко је до при но се тех нич ком уна пре ђе њу у сва кој по себ ној обла-
сти. Они су но си о ци струч них ак тив но сти, има ју во де ћу уло гу у 
ор га ни зо ва њу ску по ва CI GRE и у из бо ру пре фе рен ци јал них те ма, 
те у ор га ни зо ва њу и во ђе њу ди ску си ја на ску по ви ма, због че га 
од њих оче ку јем ак ти ван од нос пре ма оба ве за ма, на ко је ће мо их 
мо жда по не кад и упо зо ра ва ти. Јер, у овој го ди ни мо ра мо пу но и 
бр зо ра ди ти да би смо иду ће го ди не  одр жа ли пр во са вје то ва ње, и 
у ме ђу вре ме ну и не ке те мат ске рас пра ве о ак ту ел ним про бле ми ма, 
ре као је Осто јић и до дао:

- Оче ку је мо да ће мо пре ко цен тра ле у Па ри зу до би ти до-
ста ко ри сне до ку мен та ци је и тех нич ких ин фор ма ци ја ко је ће 

ПО ЧАСТ И ОБА ВЕ ЗА
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би ти од из у зет не ва жно сти за наш рад, а 
ини ци ра ће мо и са рад њу са оста лим на ци-
о нал ним ко ми те ти ма CI GRE, по себ но са 
они ма са под руч ја бив ше Ју го сла ви је са 
ко ји ма смо би ли за јед но од 1951. го ди не. 
Увје ре ни смо да не ће из о ста ти струч на са-
рад ња и да ће мо про на ћи за јед нич ки ин те-
рес за раз мје ну тех нич ких ин фор ма ци ја, 
ис ку ста ва, за ор га ни зо ва ње са вје то ва ња, 

те мат ских струч них и на уч них рас пра ва, 
три би на и окру глих сто ло ва о ак ту ел ним 
про бле ми ма у елек тро е нер ге ти ци, ка зао 
је Осто јић. 

Он је обе ћао по кре та ње ини ци ја ти ве 
за про у ча ва ње про бле ма ти ке од ин те ре са 
за наш елек тро е нер гет ски си стем и ње го ве 
еле мен те и по моћ у из ра ди и при мје ни на-
ци о нал них стан дар да и про пи са из обла сти 
елек тро е нер ге ти ке, гдје има мно го по сла  у 
на ред ном пе ри о ду. 

Ко ми тет ће, ка ко је ка зао,  на сто ја ти 
да зна њем и ис ку ством до при не се раз во-
ју, мо дер ни за ци ји, упра вља њу и ста бил-
но сти елек тро е нер гет ског си сте ма, као 
и  ус по ста вља њу ба лан са из ме ђу про из-
вод ње и по тро шње ел. енер ги је у Цр ној 
Го ри. Та ко ђе ће ини ци ра ти и по др жа ти 
из град њу но вих из во ра ел. енер ги је, тер-

мо и хи дро елек тра на, а до при но си ће и 
зна чај ни јем ко ри шће њу енер ги је сун ца, 
вје тра, био ма се и оста лих об но вљи вих 
из во ра енер ги је.

- У ак тив но стим на око из град ње но-
вих из во ра ел. енер ги је уви јек ће мо има ти 
у ви ду и ути цај на жи вот ну сре ди ну и одр-
жи ви раз вој. Тру ди ће мо се да на струч ном 
ни воу да мо до при нос у тра же њу ком про-

ми сног рје ше ња ко је ће „по ми ри ти“ енер-
ге ти ку и еко ло ги ју, ка зао је Осто јић. Он 
је ис та као да еду ка ци јом по тро ша ча Ко ми-
тет мо же  до при ни је ти ра ци о нал ни јем  ко-

ри шће њу ел. енер ги је и енер гет ској ефи ка-
сно сти као и да су сма њи ва ње тех нич ких 
гу би та ка у пре но сној и ди стри бу тив ној 
мре жи на ра зум ну мје ру и ре кон струк ци-
ја и мо дер ни за ци ја ди стри бу тив не мре же 
те ме пре ма ко ји ма ће Ко ми тет има ти по се-
бан од нос. 

-У ње му ће би ти скон цен три са но цје ло-
куп но тех нич ко зна ње и ис ку ство из обла-

сти елек тро е нер ге ти ке са ко јим рас по ла же 
Цр на Го ра, па је ло гич на на ша же ља да то 
бу де ис ко ри шће но за њен на пре дак и про-
цват, ре као је проф. Осто јић. 

С во је из ла га ње др Ла зар 
Љу би ша, ко ји је ско ро по-

ла ви је ка ак тив но уче ство вао у 
раз во ју и функ ци о ни са њу елек-
тро е нер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре и екс Ју го сла ви је, по све-
тио је исто ри ја ту елек тро е нер-
гет ског си сте ма Цр не Го ре.

 Да ле ке 1888. го ди не ин ста-
ли сан је пр ви елек трич ни агре-
гат у Цр ној Го ри у ра ди о ни ци 
вој ног ар се на ла у Тив ту, а не што 
ка сни је и дру ги, у ра ди о ни ци у Ба ру за из-
град њу пру ге Вир па зар - Бар. Тре ћи ди зел 
агре гат, још уви јек при је из град ње Тер мо е-
лек тра не на Це ти њу, угра ђен је у ра ди о те-
ле граф ској ста ни ци у Ба ру. А 1910. го ди не 
пу ште на је у рад пр ва елек трич на цен тра-
ла за јав ну на мје ну у Цр ној Го ри. Код ове 
елек тра не ни је би ла ин те ре сант на са мо 
ње на из град ња већ и то да је у том пе ри о-
ду по ло же на ка блов ска мре жа на Це ти њу, 
што је био ри је дак слу чај не са мо на овим 
про сто ри ма не го и ши ре. До Дру гог свјет-
ског ра та из гра ђе но је пу но елек тра на: у 
Ко то ру 1916, па он да у Ба ру, Хер цег Но-
вом, Бу дви, Ми ло че ру, Све том Сте фа ну, Ул-
ци њу дви је елек тра не (јед на јав на, а дру га 
за Со ла ну), Под го ри ци, Ник ши ћу, Пље вљи-
ма итд, а  укуп на про из вод ња ел. енер ги-
је, ко ја је слу жи ла са мо за јав ну ра свје ту, 
би ла је не што ис под 700 хи ља да ки ло ват 
са ти. На кон Дру гог свјет ског ра та по че ла 
је ин тен зив на елек три фи ка ци ја. 

Је дан од пр вих 35 kV да ле ко во да са гра-
ђен је од Ко то ра до Ул ци ња. Тек 1952. го ди-
не по ве зан је ју жни дио елек тро е нер гет-
ског си сте ма у јед ну цје ли ну из град њом 
да ле ко во да Ти то град-Пе тро вац. А 1953. 
по ве зан је у јед ну цје ли ну сје вер ни дио 
ЕЕС Цр не Го ре из град њом да ле ко во да 
од Пље ва ља пре ко Ри ба ре ви не, Би је лог 
По ља, Ко ла ши на, Мој ков ца, Пла ва и Гу си-
ња. Да ле ко во ди 110 kV од Тре би ња пре ма 
Ник ши ћу и да ље пре ма Под го ри ци, као и 
да ле ко вод од Го ра жда пре ма Пље вљи ма 
пу ште ни су у по гон 1957. го ди не, ка да је 
ЕЕС Цр не Го ре за јед но са оста лим елек тро-
е нер гет ским си сте ми ма бив ше Ју го сла ви-
је ушао у за јед нич ки па ра лел ни рад. 

Прак тич но од 22. де цем бра 1957. го-
ди не, ЕЕС Цр не Го ре као дио удру же ног 

ју го сло вен ског елек тро е нер-
гет ског си сте ма раз ви јао се и 
функ ци о ни сао за јед но са оста-
лим елек тро е нер гет ским си сте-
ми ма ре пу бли ка бив ше СФРЈ. 
Вр ло бит но је на по ме ну ти да је 
16. сеп тем бра 1974, по сли је ду-
гих при пре ма, оства ре на ауто-
мат ска ре гу ла ци ја фре квен ци-
је сна га у ју го сло вен ском ЕЕС, 
што је био услов за при кљу че-
ње у па ра ле лан рад у Европ ској 

енер гет ској ин тер ко нек ци ји. То га да на екс 
ју го сло вен ски ЕЕС ушао је у за јед нич ки 
па ра лел ни син хро ни рад у UC TE, што до 
да нас ЕЕС Цр не Го ре и оства ру је, исти на 
од 16. сеп тем бра 1991. због по зна тих раз-
ло га, ЕЕС Цр не Го ре ра дио је у та ко зва ној 
зо ни Б европ ске ин тер ко нек ци је, за јед но 
са си сте ми ма Ср би је, Ма ке до ни је, ди је ла 
БиХ, Грч ке, Ал ба ни је, а ка сни је Бу гар ске 
и Ру му ни је. Тек 10. ок то бра 2004. го ди не 
оства рен је за јед нич ки па ра лел ни син хро-
ни рад чи та ве европ ске ин тер ко нек ци је, 
у ко јој да нас ра де и оства ру ју са рад њу 
23 европ ска елек тро е нер гет ска си сте ма, 
ме ђу ко ји ма и ЕЕС Цр не Го ре. За ни мљи во 
је ис та ћи да је екс ју го сло вен ски елек тро-
е нер гет ски си тем ко ји је оства ри вао за јед-
нич ки рад у европ ској ин тер ко нек ци ји, 
та да UC PTE а са да UC TE, био пе ти по ве ли-
чи ни си стем у Евро пи, иза Ње мач ке, Фран-
цу ске, Ита ли је и Шпа ни је. 

А да нас, не спо ре ћи оправ да не раз ло-
ге шта нам се де ша ва ло у по сљед њих 20 
го ди на, мо же се кон ста то ва ти да прак тич-
но ни је оства рен раз вој ЕЕ си сте ма на под-
руч ју не ка да шње СФРЈ, при је све га про из-
вод них и пре но сних ка па ци те та. Основ ни 
за да так свих 6 да нас са мо стал них ЕЕС је 
да се пре ђе са ри је чи на дје ла и поч ну 
гра ди ти но ви про из вод ни и елек тро пре-
но сни објек ти. 

По себ но је то бит но за Цр ну Го ру ко ја 
се на ла зи у ју жном ди је лу си сте ма, а ве ли-
ка је сре ћа што је од 1972. оства ре на кон-
цеп ци ја раз во ја 380 ки ло волт ног си сте ма 
Ју го сла ви је. Овај стра те шки до ку мент, 
ко ји је на са вје то ва њу CI GRE у Ду бров ни-
ку 1970. го ди не под нио упра во др Ла зар 
Љу би ша, јед но гла сно је при хва ти ло 1050 
уче сни ка по ме ну тог струч ног ску па.

СА РИ ЈЕ ЧИ НА ДЈЕ ЛАСНА ЖАН ПОД СТИ ЦАЈ 
ЗА СТРУЧ ЊА КЕ

С к у п  ш т и  н у 
је у име Елек-
тро при вре де и 
ње них рад ни ка 
по здра вио и 
из вр шни ди рек-
тор ЕПЦГ Ср ђан 
Ко ва че вић на ја-
вив ши до дат но 
ан га жо ва ње ком-
па ни је кроз рад 
ње них струч ња ка у на ци о нал ном и  сту-
диј ским ко ми те ти ма ЦИ ГРЕ. 

- Фор ми ра ње цр но гор ског ко ми те та 
CI GRE је сна жан под сти цај за још ак тив ни-
је ан га жо ва ње струч ња ка свих про фи ла 
ко је оку пља ова асо ци ја ци ја. При су ство 
и уче шће на овом ску пу ком пе тент них 
струч ња ка из ра зних обла сти по твр да су 
да Цр на Го ра има струч ни и на уч ни по тен-
ци јал за уна пре ђе ње стру ке, на у ке, при-
вре де и др жа ве, увје рен је Ко ва че вић.

Он сма тра да је у фор ми ра њу цр но гор-
ског ко ми те та CI GRE по мо гло ис ку ство ко-
је је сте че но кроз рад асо ци ја ци је CI GRE 
на свим ни во и ма у прет ход ном пе ри о ду 
и кроз са рад њу са дру гим на ци о нал ним 
ко ми те ти ма, чи ји су пред став ни ци до шли 
да по здра ве но вог чла на. 

Ко ва че вић је ка зао да су струч ња ци 
ЕПЦГ и до са да да ва ли до при нос и би ли 
ан га жо ва ни у овој асо ци ја ци ји, али је са-
да оба ве за још ве ћа и за хтјев ни ја, јер има-
мо свој на ци о нал ни ко ми тет. 
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Оснивање црногорског комитета 
CIGRE поздравили су предсједници 
националних комитета БиХ, Македо-
није, Словеније и Србије, који су, поред 
осталог, изразили жељу за тијесном 
сарадњом са новим чланом свјетске 
породице ЦИГРЕ, јер је то у интересу 
цијелог региона.

Проф. др Ру смир Мах мут ће xа јић, 
пред сјед ник Ко ми те та CI GRE БиХ је че-
сти тао осни ва ње цр но гор ског ко ми те та,  
на по ме нув ши да је бо сан ски Ко ми тет у 
ок то бру про шле го ди не на свом осмом 
са вје то ва њу већ на пу нио 10 го ди на по сто-
ја ња.

- Ци ви ли за ци ја ко јој при па да мо не мо же 
оси гу ра ти сво је ци ље ве у не ком за тво ре ном 
про сто ру, па иако ме ђу на род ни по ре дак по-
чи ва на на ци о нал ним др жа ва ма, ни јед на 
од њих не мо же оси гу ра ти бу дућ ност сво-
јим гра ђа ни ма ако је за тво ре на. За то смо 
ми од по чет ка у оства рива њу постављених 
ци ље ва по ла зи ли од тога да је ЕЕС битан 
предуслов за стварање квалитетнијег 
живота и извјесније будућности грађана и 
да ра ди ње го вог раз во ја и из град ње треба да 
се повежу сви стручњаци на овом подручју 
са јасном визијом да електроенергетски 
систем, односно енергетска за јед ни ца као 
ње го ва ши ра осно ва, мо же оси гу ра ти сво ју 
бу дућ ност само ако има ја сну ви зи ју да је 
дио сви је та као цје ли не, ре као је Махмут че-
ка јић и до дао:

- Са рад ња са су сје ди ма пре суд на је за бу-
дућ ност на ше зе мље. За то је  ра до сна чи ње-
ни ца да др жа ва Цр на Го ра ор га ни зу је свој Ко-
ми тет ЦИ ГРЕ и ула зи у за јед ни цу ко ми те та 
ко ји мо гу ефи ка сно гра ди ти ЕЕС за јед ни це 
Ју го и сточ не Евро пе јер то ко ви енер ге и је не 
по чи њу ни ти пре ста ју на гра ни ци би ло ко је 
др жа ве. За то ће мо стал но уна пре ђи ва ти са рад-
њу са дру гим зе мља ма и Цр ном Го ром пре ко 
ко је смо по ве за ни са су сјед ним ис точ ним зе-
мља ма. Ко ми тет ЦИ ГРЕ БиХ ваш је при ја тељ 
ото врен за са рад њу и пре ва зи ла же ње на ших 
раз ли чи тих та ра у ма ко је је те шко ра зум ски об-
ја сни ти, ре као је Мах мут ће ха јић.

Из ра зив ши за до вољ ство што при су-
ству је ства ра њу  на ци о нал ног ко ми те та 
CI GRE-а у Цр ној Го ри, чи ме је ро ђен још 
је дан члан по ро ди це ме ђу на род не CI GRE, 
и упу тив ши че стит ке за успје шно оба вље-
ни по сао, Алек сан дар Се ке рин ски  се 
под сје тио на не та ко дав ну 1994. го ди ну 
ка да је фор ми ран ма ке дон ски на ци о нал ни 
ко ми тет, ко ји до бро ра ди. 

Са же љом да већ на про ље ће 2009.  цр но-
гор ски ко ми тет CI GRE ор га ни зу је сво је пр-
во са вје то ва ње, он је, по у чен ма ке дон ским 
ис ку ством, дао и од ре ђе не пред ло ге за што 
ефи ка сни ји рад. 

При је све га, не тре ба по ста вља ти пи та ње 
хо ће ли би ти до вољ но ре фе ра та, јер ће са до-
брим са ста вом сту диј ских ко ми те та би ти и 

до во љан број струч них ра до ва. Не са мо код 
дру гих на ци о нал них ко ми те та, не го и код по-
је ди на ца у ре ги о ну и те ка ко има ин те ре са за 
са рад њу, јер тра ди ци ја са рад ње у овом ре ги о-
ну по сто ји. По треб на је са мо ма ла ини ци ја ти-
ва и он да успјех ор га ни за ци је не из о ста је. На 
по сљед њем са вје то ва њу ма ке дон ске CI GRE, 
у ок то бру про шле го ди не, 46 уче сни ка из 
ино стран ства под ни је ло је 24 ре фе ра та. Ор-
га ни за ци је CI GRE са да је тран сфор ми са на у 
сми слу но вих те ма од ин те ре са. Ни је то ви ше 
асо ци ја ци ја елек тро ин же ње ра ко ји се ба ве са-
мо елек тро тех ни ком и елек тро тех нич ким про-
бле ми ма, чи ји се  дру штве ни ути цај по ве ћао. 

Тран сфор ма ци ја у елек тро сек то ру је те-
ма ко ја је од ин те ре са и на ни воу CI GRE-а, 
а ко ја је и у Цр ној Го ри ак ту ел на. Ак тив ност 
на том по љу би до при ни је ла афир ма ци ји и 
ње ног на ци о нал ног ком те та CI GRE-а.

 Го во ре ћи о по зи тив ном ис ку ству у ра-
ду CI GRE у Сло ве ни ји, чи ји је ко ми тет у 
16 го ди на свог по сто ја ња по сти гао из ван-
ред не  ре зул та те, Крешимир Бакич, гост 
из Љу бља не је ка зао да су у бив шој др жа ви 
струч ња ци из Сло ве ни је на ју го сло вен ским 
са вје то ва њи ма уче ство ва ли са 22-24 ре фе ра-

та, а са да на дви је на ци о нал не кон фе рен ци је 
ре дов но се под не се око 200 ре фе ра та. Раз ди-
је ље ни су на сек ци ју CI GRE, око 120, и на 
сек ци ју CI RED, не гдје око 60 – 70 ре фе ра та у 
про сје ку. Од 6600 за по сле них у сло ве нач ком 
елек тро е нер гет ском сек то ру на на ци о нал но 
са вје то ва ње до ђе око 500 љу ди, што зна чи да 
је CI GRE  у Сло ве ни ји, чи ји су ус пје си на 
свим под руч ји ма еви дент ни, на ста ви ла тра-
ди ци ју ко ја је би ла вр ло до бро раз ви је на у 
бив шој Ју го сла ви ји. 

Као је дан од ри јет ких ко ји је до био ме ђу-
на род но при зна ње Teh ni cal co mity award за 
до при нос у ра ду ме ђу на род них тех нич ких 
ко ми те та, чи ји је ак тив ни члан већ 19 го ди-
на, он је ко ле га ма из Цр не Го ре пре по ру чио 
да направе стратегију сарадње и ак тив но се 
укљу че у ме ђу на род не сту диј ске ко ми те те 
и ме ђу на род не рад не гру пе на које треба да  
пошаљу стручњаке ко ји су ду жни да зна ња 
ко ја стек ну у ра ду ме ђу на род не CI GRE при-
ми је не у прак си. Као чла но ви ме ђу на род ног 
сту диј ског ко ми те та, при ли ку за то има ће са-
мо јед ном го ди шње, у Па ри зу или не ком дру-
гом мје сту, а као чла но ви рад них гру па и пар 
пу та у то ку го ди не, јер се упра во кроз рад не 
гру пе нај ви ше научи.

По ри је чи ма Ра до ми ра На у мо ва, CI GRE 
је из у зет на упра во по то ме што ни је ор га ни-
за ци ја са мо елек тро при вред них струч ња ка 
ко ји ра де у Елек тро при вре ди и на Уни вер зи-
те ту, већ она об је ди њу је не са мо њи хов, не-
го и рад струч ња ка из елек тро ин ду стри је, 
про јект них и на уч но-ис тра жи вач ких ор га ни-
за ци ја. Ње ни ре зул та ти су би ли ве ли ки и за 
ону ве ли ку Ју го сла ви ју и за све са да на ста-
ле др жа ве она има упра во тај зна чај. Ка кав 

ће рад би ти  у цр но гор ском ко ми те ту 
нај ви ше за ви си од то га шта се де ша ва 
у при вре ди и на у ци у да том тре нут ку,  
јер то и је сте пред мет ин те ре со ва ња 
ра да CI GRE. 

По след ње за јед нич ко, 28. са вје то-
ва ње CI GRE струч ња ка из Цр не Го ре и 
Ср би је одр жа но је кра јем сеп тем бра и 
по чет ком ок то бра про шле го ди не у Вр-
њач кој Ба њи. По што су ко ле ге из Цр не 
Го ре из ра зи ле же љу да осну ју свој ко-
ми тет, ми смо на том са вје то ва њу до-
са да шњи ЈУ КО CI GRE пре и ме но ва ли 
у Срп ски на ци о нал ни ко ми тет, у чи јем 
ра ду уче ству ју и струч ња ци из Ср би је 

и Ре пу бли ке Срп ске, ка зао је На у мов. 
По же лив ши цр но гор ским ко ле га ма, од 

ко јих су мно ги ра ди ли у ЈУ КО CI GRE у по-
след њих 40-так го ди на, мно го успје ха у ра-
ду, На у мов је из ра зио на ду да ће и да ље уско 
са ра ђи ва ти. Осни ва ње цр но гор ског ко ми те-
та CI GRE је ве ли ка шан са да струч ња ци, на-
уч ни рад ни ци и ис тра жи ва чи из Цр не Го ре 
ак тив но уче ству ју у ра ду те ве ли ке свјет ске 
по ро ди це ко ја овог тре нут ка об у хва та 80 зе-
ма ља.                                                     

 Б.М.

По здрав не ри је чи пред сјед ни ка на ци о нал них ко ми те та из окру же ња
СА РАД ЊА ПРЕ СУД НА ЗА БУ ДУЋ НОСТ

Русмир Махмутћехајић Александар Секерински Крешимир Бакич Радомир Наумов

Пре ни јев ши, из ме ђу 
оста лог, и по здра ве ге не ра-
лог се кре та ра CI GRE, ко ји је 
пожелио до бро до шли цу у 
свјет ску фа ми ли ју CI GRE, Кре-
ши мир Ба кич, предсједник  
словеначког Комитета је по-
кло нио ста ту е ту Ми ла на Вид-
ма ра, пр вог пред сјед ни ка 
ЈУ КО CI GRE и јед ног од уста но ви те ља ове асо ци-
ја ци је на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, ко ји је 
био пр ви уче сник и под но си лац ре фе ра та са про-
сто ра не ка да шње СФРЈ на осни вач кој скуп шти ни 
CI GRE 1921. го ди не у Па ри зу. 

CIGRE CG
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О вих да на за вр ша ва ју се ис тра жни 
ге о ло шки ра до ви на бра ни Сла-

но за по тре бе са на ци је ње них те ме ља. 
То су, ујед но, увод ни ра до ви за са на ци-
ју ду бин ске ин јек ци о не за вје се око аку-
му ла ци је „Сла но“. Ин јек ци о не за вје се 
су објек ти у под зе мљу ко ји све аку му а-
ла ци је у кар сту чи не во до др жи вим.

О тим и дру гим ак тив но сти ма ве за-
ним за овај про је кат ин фор ми са ли су 
нас,кра јем мар та, струч ња ци ХЕ „Пе-
ру ћи ца“ - ди пло ми ра ни ин же ње ри ге о-
ло ги је мр Ми лан Вла хо вић и Дра ган 
Шур ба то вић, ко ји су, ина че, не по сред-
но укљу че ни у ове по сло ве.

С об зи ром да од 1988. го ди не ни је су 
вр ше ни ни ка кви са на ци о ни ра до ви на 
овим објек ти ма, а да је на кон ни за ис пи-
ти ва ња во до др жи во сти утвр ђе на де гра-
да ци ја ин јек ци о не за вје се, што је ре зул-
ти ра ло по ве ћа њем гу би та ка, на осно ву 
број них и све о бу хват них ис пи ти ва ња 

у ЕПЦГ је (у пе ри о ду 1999 - 2003. го-
ди не) ура ђен „Про је кат по бољ ша ња 
во до др жи во сти аку му ла ци ја Сла но и 
Вр тац“, чи ји је аутор и је дан од на ших 
са го вор ни ка мр Ми лан Вла хо вић.

По што је еро зи о но деј ство под зем-
не во де по гор ша ло ста ње ин јек ци о не 
за вје се,  на бра ни Сла но су се, у ма ју 
2007., ка ко су нам об ја сни ли ин же ње ри 
Вла хо вић и Шур ба то вић, по ја ви ле де-
фор ма ци је (ста ци о на жа 1+240 и о+627 

км), ко је су у об ли ку кра те ра на ка ме-
ној об ло зи ини ци ра не ис пи ра њем ма те-
ри ја ла из бра не у под зе мље. Са ма чи ње-
ни ца да се про ви ра ње во де из те ме ља 
бра не по ја ча ло, би ла је до во љан раз лог 
за уз бу ну и за пред у зи ма ње озбиљ них 
за хва та. На осно ву екс перт ског ми шље-
ња углед не бе о град ске фир ме „Енер го-
про јект“ 2007. го ди не оци је ње но је да 

ове де фор ма ци је мо гу 
озбиљ но да на ру ше 
ста бил ност бра не, па 
су на ши са го вор ни ци 
ура ди ли до дат ни “Про-
је кат хи дро ге о ло шких 
и ин же њер ско-ге о ло-
шких ис тра жних ра до-
ва за по тре бе са на ци је 
те ме ља бра не С л а н 
о”. На кон што је овај 
про је кат ре ви до ва ла 
струч на ко ми си ја, иза-
бран из во ђач и кре ну ло 

се за из во ђе њем ис тра жних ра до ва.
По овом про јек ту из ве де но је де вет 

бу шо ти на по кру ни бра не, те по је дан 
пи је зо ме тар и  ис тра жни рас коп на низ-
вод ној но жи ци бра не. О ре зул та ти ма 
ових ра до ва ква ли тет но из во ди фир ма 
Зиг ма-Ник шић. Mр Ми лан Вла хо вић 
нам је, по ред оста лог, ре као да су из ва-
ђе ни узор ци је згра из ти је ла бра не по ка-
за ли да гли не но је згро ни је на ру ше но и 
да не ма бо ја зни да је про дор во де оства-

рен кроз ње га. У су прот ном би ње го ва 
са на ци ја зах ти је ва ла сло же не и ску пе 
ра до ве. Про дор во де иза зван је ис пи ра-
њем фил тер ског сло ја и дру гог не ве за-
ног ма те ри ја ла у пу ко ти не и под зем не 
ка на ле у креч ња ци ма ко ји се на ла зе у 
са мом те ме љу бра не. Ис пи ра њем не ве-
за ног ма те ри ја ла у ти је лу до шло је до 
про ла ма ња, од но сно сли је га ња ка ме не 
обло ге на уз вод ној ко си ни бра не”.

 По ри је чи ма ин же ње ра Шур ба то ви-
ћа, на кон ових ис тра жних ра до ва из во-
ђач ће ура ди ти Ела бо рат о де таљ ним 
хи дро ге о ло шким и ин же њер ско ге о ло-
шким ис тра жним ра до ви ма за по тре бе 
са на ци је те ме ља бра не Сла но. Са на ци ја 
ка ме не обло ге и те ме ља бра не на на зна-
че ним ло ка ци ја ма из ве шће се упо ре до 
са ком плет ном са на ци јом  ин јек ци о них 
за вје са аку му ла ци ја Сла но и Кру пац. 
Пред ви ђе ни обим ра до ва је око 10.000 
м бу ше ња и уград ња 9.000 т су вог ин јек-
ци о ног ма те ри ја ла. Укуп на ври јед ност 
ових ра до ва ко ји би тре ба ло да се из ве-
де у на ред не дви је го ди не про ци је ње на 
је на 2,5 ми ли о на €. За ме ђу на род ни 
тен дер ко ји је  рас пи сан 20. мар та ове 
го ди не већ су из ра зи ле ин те ре со ва ње 
ре но ми ра не фир ме из окру же ња”.

По оцје ни на ших са го вор ни ка, ка ко 
је, ина че, и ра ни јом при ли ком у на шем 
ли сту пи са но, ефек ти ко ји се оче ку ју 
од из во ђе ња ових ра до ва су ста бил ност 
бра не, за тва ра ње по но ра и по бољ ша ње 

ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“

При пре ме за са на ци ју бра на и 
аку му ла ци ја "Сла но" и "Кру пац"

По сли је ду жег вре ме на из вје сна 

је са на ци ја под зе мља и спре ча ва ње 

гу бит ка во да у аку му ла ци ја ма ХЕ 

„Пе ру ћи ца“

Милан Влаховић Драган Шурбатовић

Истражни радови на брани Слано 1 

ПРОИЗВОДЊА
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во до др жи во сти аку му ла ци ја Сла но 
и Кру пац, што ће ре зул ти ра ти про из вод-
њом но вих 32 ми ли о на ки ло ват ча со ва 

го ди шње елек трич не енер ги је у на шој 
нај ста ри јој хи дро е лек тра ни.

И.З. 

Опит бојења - појава боје низводно од бране

Језго кречњака са фосилним шкољкама из темеља бране

Узорци језгра глине из тијела бране

СЛијегање канеме облоге на брани Слано
Н а Зла ти бо ру је од 25.03 до 28.03.2008 

одр жа но ме ђу на род но са вје то ва ње 
ЕНЕР ГЕ ТИ КА 2008. У организацији Са веза 
енер ге ти ча ра. У ра ду Са вје то ва ња  које се 
одржава сваке године, уче ство ва ли су и пред-
став ни ци Од бо ра ди рек то ра и Сек то ра за раз-
вој и ин же ње ринг ЕПЦГ АД која је, иначе, 
један од донатора Савјетовања. Скуп је, на кон 
по здрав них го во ра, отво рио Мр Ра до мир На у-
мов, ми ни стар у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је.

За Са вје то ва ње је при пре мље но око 90 
на уч них и струч них ра до ва, ор га ни зо ва не су 
окру гли сто ло ви, пре зен та ци је и из ло жбе ре-
но ми ра них фир ми. 

Те ме окру глих сто ло ва би ле су сље де ће:
• Га со вод ''Ју жни ток'' – шан са и бу дућ-

ност срп ске енер ге ти ке?
• Ак ци о нар ство – мо дел за бр зо, успје-

шно и не ко руп ци о на шко ре струк ту ри ра ње 
до ма ће енер го при вре де?

• Ме ди ји и енер ге ти ка – Кри тич ка са рад-
ња – Успје шан раз вој?

Уз уче шће ква ли фи ко ва них мо де ра то ра 
и увод ни ча ра, на овим окру глим сто ло ви ма 
су до дат но осви је тље на нај ак ту ел ни ја пи та-
ња са ко ји ма се су сре ћу енер гет ске ком па ни-
је у ре ги о ну и ука за но на нај дје ло твор ни је 
ле ги стла ти ве и на уч но-струч не ак тив но сти.

На са вје то ва њу је дата по др шка ак тив но-
сти ма енер гет ских ком па ни ја у ре ги о ну на 
ства ра њу усло ва за успје шно пра ће ње са вре-
ме них ме ђу на род них трен до ва у енер ге ти-
ци, по себ но у обла сти ма: ре гу ла ти ве, им пле-
мен та ци је но вих тех но ло ги ја, ра ци о нал ног 
ко ри шће ња енер ги је,  енер гет ске ефи ка сно-
сти и об но вљи вих из во ра енер ги је, про мо ци-
је успје шних ме наџ мент ме то да за во ђе ње 
енер гет ске и еко ло шке по ли ти ке раз во ја на 
ма кро и ми кро пла ну, мо дер них ак ци о них 
про гра ма за уна пре ђе ње тех нич ко-тех но ло-
шке и ор га ни за ци о не ин фра струк ту ре и др.

На гла ше на је по тре ба обез бје ђе ња усло-
ва за бр зо и ква ли тет но уса гла ша ва ње до ма ће 
ле ги стла ти ве и прак тич них ак ци ја са ди рек ти-
ва ма Европ ске уни је и пре у зе тим ме ђу на род-
ним оба ве за ма у обла сти одр жи вог раз во ја. 

Зна чај на па жња је по све ће на оп ти мал-
ним еко ном ско-енер гет ским при сту пи ма 
про це су ре ги о нал не ме ђу др жав не са рад ње у 
енер гет ском сек то ру, умре жа ва њу Евро пе га-
со во ди ма и наф то во ди ма, као и кре и ра њу ква-
ли тет них и свјет ски упо ре ди вих про гра ма за 
шко ло ва ње струч ња ка за област енер ге ти ке. 

Ра до ви, при пре мље ни за ово са вје то ва ње, 
пу бли ко ва ни су у ча со пи су Са ве за енер ге ти ча-
ра, Енер ги ја/Еко но ми ја/Еко ло ги ја бр. 1, 2 
и 3, 2008, док ће на кнад но при спје ли ра до ви 
и За кључ ци Са вје то ва ња би ти об ја вље ни у на-
ред ним бро је ви ма овог ча со пи са.

Ви дак Ву ћић

МЕ ЂУ НА РОД НО 
СА ВЈЕ ТО ВА ЊЕ  

ЕНЕР ГЕ ТИ КА 2008

Подршка 
савременим 
трендовима 
у енергетици 

ПРОИЗВОДЊА
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ПРОИЗВОДЊА

С ва три агре га та ХЕ „Пи ва“ су 
тех нич ки ис прав на и спрем на 

за рад. За хва љу ју ћи бла гој зи ми ни је 
би ло ду жих бло ка да ма ги стра ле Плу-
жи не – Шће пан По ље. За на ма је већ 

дру га зи ма за ре дом из ко је ће мо изaћи 
без ве ћег тро шка због ан га жо ва ња ме-
ха ни за ци је на чи шће њу сни је гом за ви-
ја них пу те ва.

Ово је, ина че, основ на оцје на ра-
да у пр вом тро мје сеч ју 2008. го ди не 
хи дро е лек тра не смје ште не у гу ду ра-
ма Пив ског ка њо на ко ју нам је, при-
ли ком на ше по сје те 26. мар та, из нио 
њен ди рек тор Дра ган Чи змо вић, ко-
ји нас је ин фор ми сао и о све из ра же-
ни јем ка дров ском про бле му, као и о 
ис пу ња ва њу оба ве за пре ма плу жи ни-
ској оп шти ни.

Он нам је та ко ђе ре као да су у ХЕ 
„Пи ва“ тре нут но за о ку пље ни из ра-
дом тех нич ких спе ци фи ка ци ја алата 
ди за лич них сред ста ва, при прем них 
ра до ва, ко је је нео п ход но обез бје ди-
ти при је по чет ка за мје не пре ки да ча 
и са бир нич ких ра ста вља ча у да ле ко-
вод ним по љи ма 220 kV, као и де таљ-
не спе ци фи ка ци је за на бав ку опре ме, 
ре зер вних дје ло ва, ма те ри ја ла, ала та, 
радова, што је све ве за но за ра до ве 
ко ји су пла ни ра ни да се из ве ду у то-
ку ре дов ног го ди шњег ре мон та агре-
га та 2008.

По ред ди рек то ра Чи змо ви ћа, наш 
са го вор ник је би ла и тех нич ки ди рек-
тор мр Све тла на Пје шчић, ко ја нас је 
оба ви је сти ла о Про јек ту ре кон струк ци-
је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ ко ји се 
фа зно ре а ли зу је, а у згра ди по ред бра не 
раз го ва ра ли смо са Ми лин ком Ра и че-
ви ћем, ше фом Слу жбе одр жа ва ња, и 

Жељ ком Авра мо ви ћем, ше фом Слу-
жбе екс пло а та ци је.

 
Ка ко за у ста ви ти од лив ка дра

У ХЕ „Пи ва“ је из ра жен не до ста-
так ка дро ва, што пред ста вља 

озби љан про блем у сми слу ор га ни зо ва-
ња ра да и од ви ја ња нор мал ног про це са 
при звод ње, али и одр жа ва ња обје ка та 
и опре ме. По по да ци ма 
ко је нам је пре зен то ва ла 
Да ни ца Ву ко вић, шеф 
Слу жбе за прав не по сло-
ве, према по сто је ћој си-
сте ма ти за ци ји ни је по пу-
ње но де вет рад них мје-
ста за која је потребна 
висока стручна спрема 
и то: четири електро 
инжењера, три грађе-
винска инжењера и два 
економиста. 
 Поред недостатка 
радне снаге евидентан 
је и од лив ка дро ва из 
овог ко лек ти ва, при је све га због усло ва 
ра да у ка њо ну, дис ло ци ра но сти објек та 
и сва ко днев ног пу то ва ња ка њо ном, јед-
ном ри јеч ју, ге о граф ских и кли мат ских 
осо бе но сти ко је ни ма ло ни је су при влач-

не за оне ко ји тра же по сао. Све то оста-
вља по сле ди це на здра вље рад ни ка, 

због че га мно ги, иако ре ла тив но мла ди, 
обо ли је ва ју, а код не ких бо лест, на жа-
лост, има фа та лан ис ход, што је је још 
је дан, али нај бол ни ји, од лив ка дра. 

- То је вје ро ват но и раз лог што се 
на на ше огла се, ко је смо не ко ли ко пу-
та по на вља ли, ни ко ни је ја вљао. Иако 
је 30. јануара 2008. го ди не оглашена 
потреба за пријем седам приправника 
са VII степеном стручне спреме, 

примљен је само један 
електроинжењер, ре као 
нам је ди рек тор Чи змо-
вић.   

Ве за но за ову про-
бле ма ти ку, не за о би ла-
зан је и про блем ин ва-
ли да ра да ра да, ко јих 
је тре нут но де вет . Еко-
ток си ко ло шки за во д 
из Под го ри це је вршио 
испитивања услова 
рада у ХЕ „Пи ва“  и на 
основу тих испитивања 
је оцијењено да се рад-
ни ци ма у под зем ном 

по стро је њу због оте жа них усло ва ра да 
при зна бе не фи ци ра ни рад ни стаж. 

Уго во ром ко ји је ЕПЦГ са УТП 
„Пи ва“ Плу жи не пот пи са ла 6. мар та 
ове го ди не за 80 хи ља да € сма ње ни 

су тро шко ви угоститељских услу га у 
Са мач ком хо те лу у Плу жи на ма и згра-

ХЕ „ПИ ВА“

Без за сто ја то ком зи меБез за сто ја то ком зи ме

Агрегати у ХЕ “Пива”

Из ра да тех нич ких спе ци фи ка ци ја за ре до ван го ди шњи ре монт по стро је ња  

Не до ста так ви со ко струч ног и ква ли фи ко ва ног ка дра

За по че та II фа за Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је

Драган Чизмовић

Светлана Пјешчић
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ди одржавања испред Електране за 
раднике ХЕ “Пива”. 

 
Про је кат ре кон струк ци је 

и мо дер ни за ци је

У то ку 2008. го ди не ХЕ „Пи ва“ пла-
ни ра да у пот пу но сти ре а ли зу је 

ра до ве из I фа зе ре кон струк ци је и мо-
дер ни за ци је. Ка ко нам је об ја сни ла мр 
Све тла на Пје шчић, то се од но си на 
за мје ну пре ки да ча и са бир нич ких ра-
ста вља ча у да ле ко вод ним по љи ма раз-
вод ног по стро је ња 220 kV и рје ша ва ње 
про бле ма ви бра ци ја на шин ским ве за-

ма, ка ко би се оспо со би ло елек трич но 
ко че ње агре га та ко је, због ове по ја ве, 
ни је у функ ци ји. На кон уса гла ша ва ња 
ди на мич ког пла на за извође ње ра до ва 
у РП 220 kV и рас по ло жи вог вре ме на 
то тал не об у ста ве, пре ма Елек тро е нер-
гет ском би лан су за 2008. го ди ну, ко је је 
не до вољ но за ре а ли за ци ју по ме ну тих 
по сло ва, као нај по вољ ни је рје ше ње на-
мет ну ло се да се пр во из вр ши уград ња 
пре ки да ча и са бир ни чих ра ста вља ча 
у јед ном да ле ко вод ном по љу, а у то ку 
то тал не об у ста ве и у оста ла два да ле-
ко вод на по ља. Из тог раз ло га су по кре-
ну те ини ци ја ти ве за до би ја ње са гла сно-
сти за за стој агре га та А3 и ис кљу че ње 
да ле ко вод ног по ља 265 (Пље вља 1) при-
је по чет ка ре мон та, ка ко би се у ње му, 
при је то тал не об у ста ве ра да Елек тра не, 
за ми је нио пре ки дач и ра ста вљач.

Као што је по зна то, ХЕ „Пи ва“ је по-
чет ком 2008. го ди не ушла у II фа зу Про-
јек та ре кон струк ци је и мо дер ни и за ци-
је. Про је кат је, ина че, за по чет до ла ском 
иза бра ног Кон сул тан та -  Jo int Ven tu re 
Co len co Ener gopro ject, чи ја струч на еки-
па је, ка ко нам је ка за ла С. Пје шчић, по-
ред то га што је из вр ши ла де та љан пре-

глед опре ме и објек та, раз го ва ра ла и са 
од го вор ним ли ци ма о свим про бле ми-
ма ко ји су при сут ни и ко ји су се ја вља-
ли у то ку ра да Елек тра не, а пре у зе ла је 
и по треб ну тех нич ку до-
ку мен та ци ју.

По сли је пре гле да 
ста ња опре ме и обје ка-
та и уви да у до ку мен та-
ци ју, Кон сул тант ће до 
28. мар та ове го ди не 
до ста ви ти из вје штај 
о пре гле ду обје ка та и 
опре ме. За дио опре ме, 
за ко ју по сто ји оп шта са-

гла сност да ју 
је нео п ход но 
хит но за ми је-
ни ти, без прет-
ход ног ис пи-
ти ва ња, од мах 
ће се пра ви ти тен дер ска до-
ку мен та ци ја и у то ку 2008. 
го ди не рас пи са ти тен де ри за 
ње ну на бав ку. У том сми слу, 
ХЕ „Пи ва“ ће до 10. апри ла 
2008. го ди не уса гла си ти и 
до ста ви ти ко-
нач ну ли сту 
опре ме ко ју је 
по треб но хит-
но за ми је ни ти. 
Кон сул тант ће 
на пра ви ти до-
ку  мен  та  ци  ју 
за ис пи ти ва ње 
опре ме и обје-

ка та, ко ја ће се ре а ли зо-
ва ти у то ку те ку ће го ди-
не. На кон из вр ше них 
ис пи ти ва ња и до би је них 
ре зул та та, Кон сул тант 
ће из ра ди ти Идеј ни про-
је кат са Сту ди јом из во дљи во сти, на 
осно ву ко га ће се пла ни ра ти и из во ди-
ти да ље ак тив но сти на Про јек ту ре кон-
струк ци је и мо дер ни за ци је.

На кон ре ви зи је Идеј ног про јек та и 
Сту ди је оправ да но сти сни же ња ни воа 
до ње во де ХЕ „Пи ва“ у ци љу по ве ћа-
ња про из вод ње елек трич не енер ги је у 
овој елек тра ни, ка ко је ис та кла С. Пје-
шчић, на пи сан је Про јект ни за да так за 
из ра ду Глав ног про јек та, ко ји ће би ти 
об ја вљен ових да на.

Пре ма Уго во ру, оба ве за Кон сул тан-
та је да из вр ши пре глед овог про јек та.

Про из вод ња из над пла на

П о оцје ни Ми лин ка Ра и че ви-
ћа, ше фа Слу жбе одр жа ва ња, 

ХЕ „Пи ва“, ко ја у пр вом тро мје сеч ју 
ове го ди не ни је има ла не пла ни ра них 
за сто ја, функ ци о ни ше на за до во ља ва-
ју ћи на чин.

Ме ђу тим, про блем је не до ста так 
рад не сна ге у по стро је њу, гдје у стал-
ни рад ни од нос тре ба при ми ти: јед ног 
кра но во ђу, два ВКВ ма шин бра ва ра, 

по моћ них рад ни ка и чи-
ста чи цу.

По но вој си сте ма ти-
за ци ји рад них мје ста у 
ХЕ „Пива“, ко ја још ни-
је за вр ше на, пла ни ра се 
уки да ње Слу жбе одр жа-
ва ња, чи ји ће се рад ни-
ци рас по ре ди ти у оста-
ле слу жбе у Елек тра ни: 
елек тро, ма шин ску и 
гра ђе вин ску слу жбу. 

Од по чет ка го ди не 
до 26. мар та агре га ти 
ове елек тра не, ко ји су ра-
ди ли ско ро без за сто ја,  
про из ве ли су 237 ми ли о-

на ки ло ват ча со ва елек трич не енер ги је. 
По ри је чи ма Жељ ка Авра мо ви ћа, ше-
фа Слу жбе екс пло а та ци је, про из вод ња 
у пр ва два мје се ца, ка да је пре ма шен 
план за око 6 од сто, би ла је со лид на. 
У ја ну а ру је про из ве де но са мо ми ли он 

kWh ис под пла на ко ји 
је из но сио 90 ми ли о на, 
а фе бру а ру је си сте му, 
умје сто 90, ис по ру чен 
101 ми ли он kWh. Ме-
ђу тим, од 1 – 26. мар та 
про из ве де но је 46,5 ми-
ли о на kWh, што је не-
што ма ње од 55 од сто 
од пла на за овај мје сец 
(85 ми ли о на kWh).

На дан на ше по сје те 
енер гет ска ври јед ност 
Пив ског је зе ра, чи ја 
је ко та би ла на 641,57 
мнм, из но си ла је 117,22 

kWh, а до ток је био око 130 м3/s.
Хи дро ло шка си ту а ци ја, ко ја је у пр-

ва два мје се ца би ла ве о ма ло ша, због 
ма лих и ис под про сје ка до то ка, знат но 
је би ла бо ља у мар ту, ка да су се до то ци 
„пе ли“ и до 250 м3/s.

Но, без об зи ра на то, по гон ска 
спрем ност агре га та, по Авра мо ви ће-
вој оцје ни, на за до во ља ва ју ћем је ни-
воу. Док у мар ту није би ло за сто ја у 
ра ду, у ја ну а ру и фе бру а ру де си ла су 
се два кра ћа за сто ја ко ја ни је су зна-
чај но угро зи ла по гон ску спрем ност 
агре га та.

Ма ши не ХЕ „Пи ва“ су то ком на-
ше по сје те ипак ми ро ва ле јер ни је су, 
ка ко нам је об ја снио Авра мо вић, би-
ле ан га жо ва не од стра не ЕПС-а због 
ве ли ких до то ка на дрин ским хи дро е-
лек тра на ма. Основ на на мје на „Пи ве“, 
као што је по зна то, је да по кри ва вр-
шна оп те ре ће ња.

И.З.

Милинко Раичевић

Жељко Аврамовић

ДЕ ФИ НИ СА НЕ ОБА ВЕ ЗЕ ЕПЦГ 
ПРЕ МА ОП ШТИ НИ ПЛУ ЖИ НЕ

По сли је не ко ли ко са ста на ка мје шо ви те ко ми си је ко-
ју су са чи ња ва ли пре став ни ци ЕПЦГ и Оп шти не Плу-
жи не, ко нач но су, ка ко нам је ре као Дра ган Чи змо-
вић, де фи ни са не оба ве зе Елек тро при вре де пре ма 
плу жин ској оп шти ни настале по осно ву из град ње ХЕ 
„Пи ва“.

Укуп на ври јед ност по ме ну тих оба ве за про ци је ње-
на на 11 ми ли о на €, из ми ри ће се, како је до го во ре но, 
у на ред них пет го ди на, тј. до краја 2012. го ди не, а го-
ди шње оба ве зе би ће уне се не у би знис пла но ве, док 
оба ве зе за ову го ди ну из но се 2 ми ли о на €.

 У току су припремне активности у вези израде и 
закључивања уго вора између ЕПЦГ и СО Плу жи не.

Ра ни је пре у зе те оба ве зе, као што је на си па ње и 
ас фал ти ра ње ло кал них и ре ги о нал них пу те ва у Пи ви 
у укуп ној ду жи ни 7,5 ки ло ме та ра, Елек тро при вре да 
ће ре а ли зо ва ти чим то бу де мо гу ће.

ПРОИЗВОДЊА

Без за сто ја то ком зи ме
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П о сли је пе ри о да мир ног и ста бил ног из-
у зет но до брог ра да то ком ми ну ла  три 

мје се ца, оства рив ши над план ску про из вод-
њу у ТЕ Пље вља ће 6.апри ла по че ти ре дов ни 
го ди шњи ре монт, пла ни ран да тра је до кра ја 
ма ја. Нај ва жни ји по сао је за вр ше так ре кон-
струк ци је ко тлов ског по стро је ња, док ће на 

оста лој опре ми би ти ура ђен тип ски обим по-
сло ва пре вен тив но - ко рек тив ног одр жа ва ња. 
О то ме, те пла ни ра ним про јек ти ма за ре кон-
струк ци ју и мо дер ни за ци ју ка па ци те та, као и 
пи та њи ма ве за но за тре нут не окол но сти у ко-
ји ма је ско ро из вје сно да ће до ћи до из град ње 
дру гог тер мо бло ка у Пље вљи ма, а са мим тим 
и до ин те гра ци је ТЕ и Руд ни ка угља у је дин-
стве ни тех но ло шки си стем, раз го ва ра ли смо 
са До бри лом Га че ви ћем, тех нич ким ди рек то-
ром у Тер мо е лек тра ни.  

При о ри тет ре мон та – 
за вр ше так ре кон струк ци је 

ко тлов ског по стро је ња

Р е дов ни го ди шњи ре монт Тер мо е лек-
тра не, ко ји ће по че ти ше стог апри ла 

тра ја ће 50 да на, ка ко нам је, кра јем мар та 
ре као инж. Га че вић. Од ве ћих по сло ва пла-
ни ран је за вр ше так ре кон струк ци је ко тла, 
а на по моћ ним објек ти ма пред ви ђен је тип-
ски обим пре вен тив но –  ко рек тив них ра до-
ва одр жа ва ња.

На ко тлу је, то ком овог за сто ја пред ви ђе-
на уград ња тре ћег ни воа па ке та за гри ја ча ва-
зду ха пр вог сте пе на, као и уград ња си сте ма 
упра вља ња пот па лом ма зут них го ри о ни ка и 
кон тро ле пла ме на у ло жо шту ко тла, а у пла ну 
је и от кла ња ње уоче них не до ста та ка мон та же 
то ком про шле го ди не и тип ски обим по сло ва 
на оста лој опре ми и по стро је њи ма.

На кон ма њих про бле ма, по сли је про шло-
го ди шњег ре мон та, по но во је до стиг ну та ви-
со ка по гон ска спрем ност из прет ход ног пе ри-
о да, што је, ка ко ка же наш са го вор ник, ујед но 
и основ на  ка рак те ри сти ка ра да ТЕ, у пр ва 
три мје се ца ове го ди не. Успје шан рад ТЕ и 
њен зна чај за ЕЕС не тре ба по себ но ис ти ца-
ти, јер је то до бро по зна то, али тре ба под сје ти-
ти да ова Елек тра на, већ ду же ври је ме, ра ди 

из у зет но по у зда но 
и да до са да ни је 
би ло озбиљ ни јих 
про бле ма у по го ну, 
те да је од ли чан 
учи нак оства рен и 
у про из вод њи. ТЕ 
је пр вих мје се ци 
ове го ди не успје ла 
да пре ма ши пла ни-
ра ну про из вод њу. 
На и ме, у ја ну а ру 
је про из ве де но 135 
ми ли о на ки ло ват-
са ти ел. енер ги је, 
или 20 од сто ви ше 

од пла на, чи ме је до стиг нут  ни во ре корд не 
про из вод ње у овом про из вод ном објек ту, од 
ње го ве из град ње, у фе бру а ру де сат од сто, 
док је квар тал ни план ис пу њен још у дру гој 
по ло ви ни мар та. Оче ки ва на укуп на про из вод-
ња до по чет ка ре мон та је цца 400 ГWх, или 
16 од сто из над пла на, што сва ка ко ни је би ло 
мо гу ће оства ри ти без од лич ног ра да Руд ни ка 
угља у прет ход ном раз до бљу. 
Ина че,ТЕП је ове го ди не, на ба-
зи оче ки ва не по гон ске спрем-
но сти и бо љег ис ко ри шће ња 
ин ста ли са них ка па ци те та, би-
лан си ра на са ве ћом про из вод-
њом (1130 GWh) не го ра ни јих 
го ди на.

Пла ни ра ни про јек ти за 
2009. годину ам би ци о зни, 

али ре ал ни и ис пла ти ви

С об зи ром да је Тер мо-
е лек тра на ушла у 26 

го ди ну екс пло а та ци је, њен 
да љи рад ве зан је за ин ве сти-
ци о на ула га ња у ре кон струк-
ци ју и мо дер ни за ци ју глав не 
енер гет ске опре ме у ци љу 
про ду же ња ње ног рад ног ви-
је ка. Је дан од раз ло га за ин-
ве сти ци је у Елек тра ни је до тра ја лост опре-
ме, као што је опре ма на си сте му за кон тро-
лу и упра вља ње, што мо же пред ста вља ти 
про блем у ра ду бло ка. Ме ђу стра те шким 
при о ри те ти ма је  и еко ло шка ста би ли за ци-
ју објек та у ци љу огра ни че ња не га тив них 
ути ца ја ути ца ја ње ног ра да на жи вот ну 
сре ди ну и њи хо во сво ђе ње у про пи са не 
окви ре. што је у скла ду са за хтје ви ма ЕУ. 
По ми шље њу Га че ви ћа, кључ ни по сло ви у 
еко ло шком па ке ту мје ра, ко је тре ба ре а ли-

зо ва ти у ре ла тив но крат ком 
пе ри о ду су: за мје на елек тро-
фил тер ског по стро је ња, ста-
би ли за ци ја и ре кул ти ва ци ја 
по сто је ће де по ни је пе пе ла и 
шља ке » Ма ље вац » и град-
ња но ве де по ни је и си сте ма 
за тран спорт шља ке и пе пе-
ла. А у окви ру пла ни ра них 
по сло ва рекнструк ци је и 
модерни за ци је мо гу ће је 
обез би је ди ти по ве ћа ње сна-
ге бло ка 225-231 МW, што 
тре ба да  по твр де те ку ћа ис-
пи ти ва њи ма на опре ми, уго-
во ре на са ру ском фир мом 

СИБ КО ТЕС из Но во си бир ска.
У на ред ној го ди ни је пла ни ра на за мје на 

елек то фил тр ског по стро је ња, чи ме ће еми-
си ја пра ши не из дим них га со ва ТЕ би ти 
све де на у до зво ље не гра ни це. При пре ме за 
овај про је кат су по че ле про ље тос, а у то ку 
ње го ве ре а ли за ци је обез би је ди ће се и мо ни-
то ринг дим них га со ва. Мо гу ће је да се про-

је кат ре а ли зу је у окви ру са рад ње са ње мач-
ком КфW бан ком.

По ред то га, ка же инж. Га че вић, тре ба ло 
би да поч не и ре а ли за ци ја про јек та за по сто-
је ћу и но во де по ни ју пе пе ла и шља ке, али и 
дру ги зна чај ни про јек ти ве за но за тех но ло-
шку ста би ли за ци ју објек та, у окви ру ко јег 
је пред ви ђе на за мје на си сте ма упра вља ња, 
ре кон струк ци ја елек тро си сте ма соп стве не 
по тро шње и др.

Б.С.

ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НА ПЉЕ ВЉА  УОЧИ РЕ МОН ТА

У пр вом квар та лу ове го ди не, блок је про из вео бли зу 400 GWh, или 16 од-

сто ви ше од пла на за овај пе ри од, за хва љу ју ћи до број по гон ској спрем но сти 

и до вољ ним ко ли чи на ма угља

При пре ме и ор га ни за ци ја ре монт них по сло ва при ве де ни кра ју

Добрило Гачевић

   ПРОИЗВОДЊА

Одличан учинак у производњи

НЕ СПО РАН ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИ 
ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ ДРУГОГ БЛОКА 

П ре ма Стра те ги ји раз во ја елек тро-енер ге ти ке Цр не Го-
ре до 2025. го ди не, ТЕП 2 је на ли сти при о ри тет них 

обје ка та. По оцје ни инж. Га че ви ћа, дру ги блок ТЕ Пље вља је 
не спо ран тер мо е нер гет ски по тен ци јал са мо гућ но шћу да се 
нај бр же ели ми ни ше де фи цит ел. енер ги је код нас ду го роч-
ном пе ри о ду. Зна чај ни су и ма кро е ко ном ски ефек ти ТЕП2, 
ка ко на ло кал ном, та ко и на др жав ном ни воу. Сем то га, из-
град њом но вог тер мо бло ка са то пли фи ка ци јом ри је ши ла 
би се и кључ на еко ло шка пи та ња у Пље вљи ма. Али, ак тив но-
сти на овом про јек ту су још уви јек у по чет ној фа зи.

- Ак ту ел но је пи та ње мо де ла фи нан си ра ња овог и слич-
них про је ка та у ЕПЦГ. По на шем са гле да ва њу, пред ност 
тре ба да ти мо де лу до ка пи та ли за ци је Елек тро при вре де уз 
за др жа ва ње ве ћин ског вла сни штва др жа ве. Но, без об зи ра 
на те и дру ге ди ле ме, по треб но је, што при је, ући у из ра ду 
про јект не до ку мен та ци је - сту ди је оправ да но сти са идеј-
ним про јек том, за кљу чио је наш са го вор ник.

ТЕ Пљевља
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О пла но ви ма раз во ја Елек тро град ње и 
при пре ми овог ко лек ти ва ко ји се мно-

го пу та до ка зао у те шким си ту а ци ја ма за 
ЕПЦГ, за рад у тр жи шним усло ви ма раз го-
ва ра ли смо са ди рек то ром Са вом Мар ко ви-
ћем не по сред но при је до но ше ња од лу ке о 
прав ном раз два ја њу Елек тро при вре де и фор-
ми ра њу пет дру шта ва са огра ни че ном од го-
вор но шћу, ме ђу ко ји ма је и ова цје ли на. 

- За Елек тро град њу то зна чи да ће она 
оста лим пред у зе ћи ма пру жа ти сер ви сне 
услу ге  и не ће се фи нан си ра ти из та ри фа, 
од но сно ци је на стру је, не го на осно ву ме-
ђу соб них уго во ра о пру жа њу услу га. То 
је пот пу но но ви ста тус Елек тро град ње, на-
кон 55 го ди на по сто ја ња, и на пр ви по глед 
се чи ни да је Елек тро град ња, ко ја је из гра-
ди ла ци је ли пре но сни и ве ћи дио ди стри-
бу тив ног си сте ма ЕПЦГ,  ко нач но до би ла 
ста тус ко ји за слу жу је. Ме ђу тим, тај ста тус 
угро жа ва не у че ство ва ње, од но сно ин ди-
рект но уче ство ва ње у ре гу ла тор ном при хо-
ду, због че га ово ДОО мо ра има ти по се бан 
трет ман у по ступ ку уре ђе ња уну тра шњих 
фи нан сиј ских од но са или ће ње гов ста тус 
би ти крај ње не де фи ни сан и нео д ре ђен, ка-
же ди рек тор Мар ко вић.

По ње му, нео п ход но је да се по себ ним 
уго во ром о ме ђу соб ним од но си ма из ме ђу 
Ма тич ног дру штва и Елек тро град ње  де фи-
ни ше да Осни вач бу де га рант обез бје ђи ва ња 
при о ри те та у до би ја њу по сло ва из до ме на 
дје лат но сти ове цје ли не за по тре бе оста лих 
дру шта ва са огра ни че ном од го вор но шћу. 
Нео п ход но је та ко ђе да се ис пла та за ра да 
и на кна да вр ши по од ред ба ма Ко лек тив ног 
уго во ра и да се пла ћа ње оба ве за пре ма Елек-
тро град њи вр ши асиг на ци јом, у скла ду са 
За ко ном, са ра чу на Ма тич ног дру штва, а 
ко на чан об ра чун, тј. По рав на ње ра ди ло би 
се на кра ју го ди не. Та ко ђе тре ба да се ис фи-
нан си ра ју за по че те и до го во ре не ак тив но-
сти до 2010. го ди не и обез би је де сред ства 
за ре а ли за ци ју со ци јал ног про гра ма, те да 
ци је не услу га Елек тро град ње у пре ла зном 
пе ри о ду не бу ду тр жи шне.

Уско ро пр ви 
ар ми ра но-бе тон ски сту бо ви
 
Ди рек тор Елек тро град ње је ис та као 

да је ве о ма за до во љан си ту а ци јом у  овој 
цје ли ни у прет ход ном пе ри о ду, јер се ко-
нач но кре ну ло у  ре а ли за ци ју ва жних про-
гра ма ко је у овој цје ли ни за го ва ра ју већ 
де се так го ди на, ка да су ура ђе ни ела бо ра ти 
оправ да но сти. Ра ди се, на и ме, о про гр му 
за про из вод њу ар ми ра но-бе тон ских сту бо-

ва, про гра му за про из вод њу алу ми ниј ских 
сту бо ва и про гра му ре мон та тран сфор ма то-
ра. Та ко ђе се од ви ја ју ак тив но сти на об но-
ви ме ха ни за ци је ко ја је, у про сје ку, ста ра 
пре ко пет на ест го ди на, та ко да су већ за вр-
ше ни не ки тен де ри и ис по ру че на во зи ла, а 
ових да на се за вр ша ва и тен дер ска про це-
ду ра за на бав ку пре о ста лих во зи ла, ка зао 
је ди рек тор Елек тр го град ње.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, већ је за жи-
вио про грам про из вод ње бе тон ских но га ра, 
по кло па ца ка на ла и но са ча тра ке, а уско ро 
тре ба да поч не и про из вод ња ар ми ра но-бе-
тон ских сту бо ва. Ис по ру че на је сва опре ма 
за ре а ли за ци ју овог по го на у ври јед но сти 
од 120 хи ља да еура, и оче ку је се да већ у 
ма ју бу ду про из ве де ни пр ви сту бо ви. 

Мар ко вић на во ди да ће се у пр вој фа зи 
днев но про из во ди ти се дам ко ма да ових сту-
бо ва, ма да су мо гућ но сти ове про из вод не 
ли ни је знат но ви ше. То зна чи да би се  уз до-
дат на ула га ња за ка лу пе, ко мо ре за за па ри-
ва ње и дру го, мо гла ор га ни зо ва ти про из вод-
ња пет хи ља да ко ма да ар ми ра но-бе тон ских 
сту бо ва го ди шње. Тре нут но се, ка же он, 
ра ди на рје ша ва њу про бле ма при ла го ђа ва-
ња по сто је ће ха ле за мон та жу пе то тон ског 
кра на, јер су у тој обла сти про пи си ве о ма 
за хтјев ни, та ко да се мо рао ра ди ти про је кат 
кран ске ста зе и осло на ца. Та ко је пре ва зи-
ђен овај про блем и ство ре не мо гућ но сти за 
мон та жу кра на, што је био пред у слов мон та-
же оста ле већ при спје ле опре ме.

Ве о ма ва жан про грам је и ре монт ди-
стри бу тив них енер гет ских тран сфор ма то ра 
а пр ви ела бо рат у ко јем је об ра ђе на оправ-
да ност фор ми ра ња  по го на за ре монт тран-
сфор ма то ра на зна че них сна га од 50 до 630 
(1000) kVA  и на по на 12 kV, ура ђен је још 
апри ла 2000. го ди не.

На и ме, ка ко об ја шња ва наш са го вор-
ник, пре ма ис тра жи ва њу тр жи шта у Цр ној 
Го ри, у овом по го ну ко ји би за по шња вао 14 
рад ни ка,  го ди шње би се вр ши ла по прав ка 
265 ко ма да енер гет ских   тран сфор ма то ра, 
док би се ре мон то ва ла 133 тран сфор ма то ра. 
Ва жно је на по ме ну ти, ка же Мар ко вић, да 
би се ту мо гли упо сли ти и рад ни ци Елек тро-
град ње ко ји су огра ни че но спо соб ни за рад 
или су ин ва ли ди ра да.

Ре монт тран сфор ма то ра 
рен та бил на ин ве сти ци ја

П ре ма ње го вим ри је чи ма, пред ра чун-
ска ври јед ност ин ве сти ци је, без по-

сто је ће ха ле ко ја је прет ход но из гра ђе на, 
је око 416 хи ља да еура, а да би по чео овај 
ин те ре сан тан и зна ча јан по сао по треб но је 
шест до се дам мје се ци од ула ска у про це ду-
ру ре а ли за ци је про гра ма.

- Еко ном ско- фи нан сиј ски по ка за те љи 
по сло ва ња то ком екс пло а та ци је ин ве сти ци-
је ука зу ју на ве ли ке по зи тив не ефек те, да 
уку пан при ход омо гу ћи по кри ва ње свих 
тро шко ва аку му ла ци је, ка же Мар ко вић и 
до да је:

- Уло же на сред ства ства ра ју го ди шње 
пре ко 76 од сто до би ти, а вра ћа ју се за не-
што ви ше од го ди ну и по, што ука зу је на 
ви со ку рен та бил ност ове ин ве сти ци је. И 
оста ли по зи тив ни по ка за те љи у пу ној мје-
ри оправ да ва ју ово ин ве сти ци о но ула га ње, 
ре као је ди рек тор Мар ко вић на гла сив ши да 
ће ди рект ни ефек ти ове ин ве сти ци је ути ца-
ти на по ве ћа ње ква ли те та укуп не еко но ми је 
Елек тро при вре де Цр не Го ре као ин ве сти то-
ра, а по себ но овог ди је ла Дру штва. 

По ред ди рект них ефе ка та, он је ука зао и 
на ин ди рект не ефек те, јер ће се из град њом 
и ста вља њем у функ ци ју овог по го на ко ји 
ће би ти је ди ни та кве вр сте у Цр ној Го ри, 
знат но сма њи ти тран спорт ни тро шко ви, по-
што се по прав ка и ре монт тран сфор ма то ра 
са да оба вља ју ван др жа ве.

Наш са го вор ник та ко ђе ис ти че да ће се 
по прав ка и ре монт тран сфор ма то ра од ви ја-
ти план ски и пре ма пре ци зно утвр ђе ним 
при о ри те ти ма, ка ко би се пре ки ди у снаб-
ди је ва њу елек трич ном енер ги јом по овом 
осно ву све ли на нај ма њу мо гу ћу мје ру. 

По ред то га, омо гу ћи ла би се пу на упо-
сле ност јед ног бро ја ин ва ли да ра да и дру-
гог ре жиј ског осо бља, што би ути ца ло на по-
бољ ша ње по сло ва ња и кон ку рент но сти и на 
дру гим по љи ма ан га жо ва ња ове цје ли не.

Мар ко вић је ка зао да је би ло по ку ша ја 
и у дру гим пред у зе ћи ма да се не што ви ше 
ура ди на овом пла ну, али је све би ло не пот-
пу но и нео р га ни зо ва но, или у скло пу тер ци-
јал них дје лат но сти, та ко да то ни ти је  да ло 
по зи тив не ре зул та те, ни ти су ко ри сни ци 
услу га би ли за до вољ ни, због че га су се сви 

   ЕЛЕКТРОГРАДЊА

Саво Марковић

На тр жи ште са но вим про гра ми ма
При кра ју ре а ли за ци ја про гра ма за про из вод њу ар ми ра но-бе тон ских сту-

бо ва, а у ју ну ове го ди не по че ће ак тив но сти на ре а ли за ци ји про гра ма ре мон-

та ди стри бу тив них енер гет ских тран сфор ма то ра
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ти по ку ша ји за вр ши ли не у спје хом.
- Сто га је са свим си гур но да овом по слу 

тре ба при ћи крај ње озбиљ но и про фе си о-
нал но, да би се до би ли пра ви ре зул та ти, ка-
же Мар ко вић.

Он на по ми ње да је овај Ела бо рат про-
шао ана ли зу још 2001. го ди не на сјед ни ци 
Струч ног са вје та Елек тро при вре де, ка да је 
по зи тив но оци је њен и пред ло жен као оправ-
да на ин ве сти ци ја  за да љи по сту пак. Да ље 
се ни је оти шло због те шке фи нан сиј ске си-
ту а ци је у ко јој се на ла зи ло на ше пред у зе ће. 

- На ве де ни еко ном ско-фи нан сиј ски 
по ка за те љи и оцје не овог ин ве сти ци о ног 
про јек та упу ћу ју на за кљу чак да је ње го ва 
ре а ли за ци ја еко ном ски оправ да на , због 
че га је по треб но ући у из град њу по го на 
за ре монт енер гет ских тран сфор ма то ра. 
Ово тим при је, што оп шта тен ден ци ја де-
ре гу ла ци је тр жи шта на ме ће по тре бу све 
из ра же ни јег рад ног и тр жи шног при вре ђи-
ва ња, као и до дат ног рад ног ан га жо ва ња 
и ин ве сти ци о них ула га ња, ре као је ди рек-
тор Елек тро град ње.

Мар ко вић оче ку је да ће ак тив но сти на 
ре а ли за ци ји овог про гра ма по че ти у ју ну 
ове го ди не, од но сно од мах на кон ста би ли-
за ци је про из вод ње бе тон ских сту бо ва у 
Елек тро град њи.

Број ни по сло ви на одр жа ва њу 
и из град њи обје ка та

Ш то се ти че тре нут них ак тив но сти 
у овом ди је лу Дру штва ко је има не-

за мјен љи ву уло гу са аспек та си гур но сти 
елек тро е нер гет ског си сте ма и у кри зним си-
ту а ци ја ма, Мар ко вић на во ди да се ра ди са на-
ци ја ха ва ри са ног сту ба на 110 кV да ле ко во ду 
Пље вља-Жа бљак и из град ња 10 ки ло волт ног 
да ле ко во да Ри ба ре ви не-Сли је пац мост. Та ро-
ђе се вр ши ре монт по зи ци ја на 110 кV да ле ко-
во ду Тре бје ши ца-Бе ра не и из ра да ка на ла за 
35 кV ка бал  у ТС 110  кV Ник шић.  

- На 35 кв да ле ко во ду Пље вља ра ди 
се са на ци ја обје ка та, као и из мје шта ње 
10 ки ло волт ног да ле ко во да Сје ни це, ка-
же Мар ко вић до да ју ћи да „ње го ве“ еки пе 
та ко ђе вр ше чи шће ње и са на ци ју ка на ла 
у ТС 110 кв Бе ра не и из град њу ни ско на-
пон ске мре же Ми ље ви ћи, а тре нут но су 
ан га жо ва ни и на ре кон струк ци ји 10 кв да-
ле ко во да Зуп ци. По ред то га, де се так рад-
ни ка стал но је ан га жо ва но у под го рич кој 
елек тро ди стри бу ци ји на одр жа ва њу и ин-
тер вен ци ја ма и у де жур ној еки пи, а већ 
одав но јед на еки па кон стант но је ан га жо-
ва на  у ЕД Бе ра не на по сло ви ма одр жа ва-
ња и дру гим ин тер вен ци ја ма. 

Еки пе Елек тро град ње, да кле, успје шно 
оба вља ју зна чај не и број не по сло ве на одр-
жа ва њу и из град њи обје ка та, а у слу ча ју 
ха ва ри ја ко је су не ми нов ност си сте ма, јед-
но став но су не за мјен љи ви, због бр зог али 
ква ли тет ног и ефи ка сног дје ло ва ња, за кљу-
чио је ди рек тор Са во Мар ко вић.

Б.М.

K ре дитом од Ме ђу на род ног удру же ња 
за раз вој за АПЛ3 Про је кат у Цр ној 

Го ри, ко ји  jе добила Влада ЦГ, Елек тро-
при вре да Цр не Го ре ће кроз реализацију 
Про јек та за по ве ћа ње ефи ка сно сти и по у-
зда но сти енер гет ског си сте ма у Ре пу бли-
ци Цр ној Го ри постићи ве ћу си гур ност 
снаб ди је ва ња и бо љу ин те гра ци ју на ре ги-
о нал ним тр жи шти ма.

Наиме, ЕПЦГ ће у окви ру про јект не 
ком по нен те 1 из гра ди ти мо де ран те ле ко-
му ни ка ци о ни си стем, укљу чу ју ћи и те ле-
ко му ни ка ци о не лин ко ве са елек тро при вре-
да ма у окру же њу.

Осно ву но вог си сте ма чи ни ће те ле ко-
му ни ка ци о на мре жа ко ја ће пред ста вља ти 
је дин стве ну тран спорт ну ин фра струк ту ру 
ба зи ра ну на оп тич ким влак ни ма у зе мљо-
вод ним ужа ди ма на да ле ко во ди ма (OPGW 
-Optical Fibre in Ground 
Wire) и си сте ми ма пре но са 
ба зи ра ним на оп тич кој тран-
спорт ној мре жи. 

Но ва те ле ко му ни ка ци о-
на мре жа и ре ги о нал ни лин-
ко ви, за сно ва ни на оп тич-
ком ка блу као нај са вре ме-
ни јем пре но сном ме ди ју му, 
омо гу ћи ће ин тер ко нек ци ју 
са елек тро при ври вре да ма у 
окру же њу, а  ЕПЦГ ће као 
опе ра тор си сте ма пре но са 
ис пу ни ти за хтје ве UCTE 
Уни је ко ја кор ди нира рад 
и раз вој мре жа пре но са сво јих чла ни ца 
у Евро пи да се укљу чи на је дин стве ну 
ра чу нар ско ко му ни ка ци о ну ин фра струк-
ту ру, ба зи ра ну упра во на OPGW. На и ме, 
у Европ ској енер гет ској ин тер ко нек ци ји 
обез би је ђе на је при ват на, пот пу но за шти-
ће на ра чу нар ска мре жа, ба зи ра на на ин-
тер нет про то ко ли ма за раз мје ну по да та ка 
и го во ра, ка ко у ре ал ном вре ме ну, та ко 
и ван ње га. Ин тер ко нек ци ја UCTE је од 
свих сво јих чла ни ца, а ЕПЦГ је је дан од 
осни ва ча UCTE-а,  зах ти је ва ла оба ве зну 
из град њу и упо тре бу OPGW ин фра струк-
ту ре као пре но сног ме ди ја.

За пру жа ње кон сул тант ских услу га и 
из ра ду про јект не до ку мен та ци је за Про је-
кат из град ње те ле ко му ни ка ци о ног си сте-
ма скло пљен је по се бан уго вор и Елек тро-
при вре да Цр не Го ре је дио сред ста ва из 
соп стве ног уче шћа у Про јек ту упо три је би-
ла за пла ћа ња по овом уго во ру.  

За им пле мен та ци ју Про јек та из град ње 
те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма пред ло же на 
је ре а ли за ци ја кроз два сте пе на (фа зе). 

У пр вој фа зи ће се из вр ши ти уград ња 
OPGW ка бла на да ле ко во де и ма 400 kV , а 
у ци љу по ве зи ва ња ЕПЦГ са елек тро при-
вред ним си сте ми ма у окру же њу (Ср би ја и 
Бо сна и Хер це го ви на)  и ис пу ња ва ње оба-
ве за ЕПЦГ за по ве зи ва ње на Елец тро ниц 
Хигхwаy, са гла сно од ред ба ма UCTE.

У дру гом сте пе ну пла ни ран је за вр ше-
так из град ње OPGW ка бла на пре о ста лим 
лин ко ви ма 220 и 110 kV у пре но сном си-
сте му Елек тро при вре де Цр не Го ре и те ле-
ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре. 

Ре а ли за ци ја пр ве фа зе из град ње те ле-
ко му ни ка ци о ног си сте ма ће се од ра ди ти 
то ком 2008.го ди не. Ре а ли за ци ја дру ге 
фа зе је пла ни ра на за 2008. и 2009.го ди-
ну. Укуп но ће се ин ста ли ра ти око 420 км 
OPGW ка бла.

На овај на чин ЕПЦГ ће из гра ди ти мре-
жу пре но са, ко ја ће би ти од ве ли ког зна ча-

ја за ње не ин тер не по тре бе, тј. за пре нос 
го во ра и по да та ка у окви ру тех нич ког и 
по слов ног си сте ма упра вља ња , омо гу ћи-
ће уште ду тро шко ва услед ре ду ци ра не 
упо тре бе те ле ко му ни ка ци о них ка па ци те-
та из најм ље них од опе ра то ра фик сне и 
мо бил не те ле фо ни је. По ред на ве де них 
пред но сти из град њом но ве оп тич ке мре-
же пре но са Елек тро при вре да обез бје ђу је 
ка па ци те те за пру жа ње ши ро ког спек тра 
те ле ко му ни ка ци о них услу га на те ле ко му-
ни ка ци о ном тр жи шту, од но сно ства ра ју 
се усло ви да се ЕПЦГ по ја ви као ал тер-
на тив ни те ле ко му ни ка ци о ни про вај дер 
услу га, при мје ном ра зних мо де ла пру жа-
ња спољ них ко мер ци јал них услу га, као 
што су из најм љи ва ње оп тич ких вла ка на,  
из најм љи ва ње ка па ци те та у мре жи пре-
но са, обез бје ђи ва ње од ре ђе них сер ви са. 
Мре жа пре но са ће обез би је ди ти ве ли ке 
ка па ци те те и за до во љи ти ви со ке за хтје ве 
у по гле ду по у зда но сти и рас по ло жи во  сти 
си сте ма.

Славка Марковић, дипл.ел.инж.

ИЗ ГРАД ЊA ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ МРЕЖЕ ЕПЦГ

За поузданији рад 
енергетског система
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З бог ин тен зив не град-
ње стам бе них и по-

слов них обје ка та на под-
руч ју Под го ри це, ов да шња 
Елек тро ди стри бу ци ја има 
про бле ма са  не до стат ком 
сна ге у на пој ним тач ка ма 
X/10 kV  ко је су по ста ле 
„уско гр ло“  са аспек та 
мо гућ но сти под ми ре ња 
по тре ба за ел. енер ги јом 
и сна гом обје ка та ко ји се 
гра де или су у  пла ну да 
се из гра де, а по се бан про-
блем је што ЕД Под го ри ца  
од стране локалне управе 
ни је су до ста вље ни пла но ви и ди на ми ка ре-
а ли за ци је из град ње тих обје ка та да би мо-
гла да де фи ни ше по треб ну сна гу бу ду ћих 
по тро ша ча. . 

По ред то га, пре ма ри је чи ма ди рек то ра 
Ран ка Ву ко ви ћа, са ко јим смо раз го ва ра-
ли 25. мар та, ви ше од 20 го ди на ни је из гра-
ђен ни је дан при мар ни обје кат (110/10 кV и 
35/10 кV), из у зев ТС 35/10 kV Го ри ца Но ва, 
чи ме је обез би је ђен при раст ин ста ли са не 
сна ге у из но су од 9 МVА. 

Са про бле ми ма у снаб ди је ва њу ел. 
eнергијом по тро ша ча на под руч ју Под го ри-
це и пред ло гом из град ње нео п ход них пре но-
сних и ди стри бу тив них обје ка та упо зна то 
је над ле жно ми ни стар ство још кра јем 2006. 
го ди не, а за тим и Ре гу ла тор на аген ци ја за 
енер ге ти ку ко јој су ви ше пу та пре до че ни 
про бле ми не до стат ка ка па ци те та у по сто-
је ћим елек тро е нер гет ским објек ти ма због 
убр за ног раз во ја гра да и од њих тра же но 
ми шље ње и став ка ко да се то пре ва зи ђе. 

Ак тив но сти на по ве ћа њу 
по у зда но сти снаб ди је ва ња

Д и рек тор Елек тро ди стри бу ци је ис ти че 
да је због на ве де них про бле ма ЕПЦГ  

по кре ну ла низ ак тив но сти на по ве ћа њу по у-
зда но сти и ква ли те та на па ја ња по сто је ћих и 
бу ду ћих по тро ша ча на овом под руч ју, те да 
ће у окви ру Стра те ги је раз во ја ЕПЦГ ко ју 
ра ди сло ве нач ки кон зор ци јум, би ти по себ но 

об ра ђе на Под го ри ца ра ди 
све о бу хват ни јег и ква ли-
тет ни јег пла ни ра ња раз во-
ја ди стри бу тив не мре же. 

Елек тро при вре да је, 
на гла ша ва Ву ко вић, спрем-
на да уче ству је и у из ра ди 
нео п ход них из мје на и до-
пу на по сто је ће план ске до-
ку мен та ци је (Про стор ног 
пла на оп шти не и Ге не рал-
ног ур ба ни стич ког пла на 
Под го ри це) у ди је лу елек-
тро е нер ге ти ке.

Та ко ђе су, ка же он, са 
ФЦ Пре нос уса гла ше ни 

пла но ви  о из град њи зна чај ни јих обје ка та, 
на осно ву до са да ура ђе них ана ли за и већ за-
по че тих обје ка та, ко ји су увр ште ни у сред ње-
роч не пла но ве ЕПЦГ:

Из ме ђу пла ни ра них по сло ва он из два ја 
опре ма ње и пу шта ње под на пон ТС 110/10 
кV Под го ри ца 5 ко ја се фи нан си ра из кре ди-

ра KfW бан ке и сред ста ва Елек тро при вре де. 
- Ура ђен је идеј ни про је кат и рас пи сан 

тен дер за на бав ку опре ме, а рок за за вр ше так 
ове ТС и укла па ње у ва зду шну 10 кV мре жу 
је ав густ 2009. го ди не, док се укла па ње у ка-
блов ску 110 кV мре жу пла ни ра за фе бру ар 

2010. го ди не. Укуп на ври јед ност ра до ва је 
9,5 ми ли о на еура, а ова тра фо ста ни ца ће, са 
аспек та Ди стри бу ци је, би ти ве о ма зна чај на, 
јер ће омо гу ћи ти при кљу чак но вих по тро ша-
ча у скла ди шно сер ви сној зо ни, као и јед ног 
бро ја по тро ша ча Зе те, од но сно пре ко ње ће 
се снаб ди је ва ти већи дио по тро ша ча ко ји се 
са да на па ја ју из ТС 35/10 кV Љу бо вић, ка же 
Ву ко вић и до да је да је у пла ну за мје на по-
стро је ња 10 кV у ТС 110/10 кV Под го ри ца 
3 и уград ња тра фо ста ни ца 10/0,4 кV, што се 
фи нан си ра из кре ди та Вла де Фран цу ске, из 
ко јег ће се под го рич кој Елек тро ди стри бу ци-
ји за раз вој ди стри бу тив не мре же из дво ји ти 
опрема у вриједности око два ми ли о на еура. 

- У то ку је про из вод ња опре ме, а ис по ру-
ка 10 кV по стро је ња се оче ку је 1. ју на, док 
мон та жа тре ба да се за вр ши до 1. но вем бра 
ове го ди не. Ис по ру ка тра фо ста ни ца 10/0,4 
кV ће се од ви ја ти у то ку ове и у пр вој по-
ло ви ни сље де ће го ди не, а уград ња ће се 
ускла ди ти са ди на ми ком ис по ру ке, ка же Ву-
ко вић. Он је на гла сио да ће ве ћи на ових тра-
фо ста ни ца би ти да љин ски упра вљи ва у пла-
ну је и из град ња ТС 110/10 кV Под го ри ца 6 
на мје сту са да шње ТС Цен тар. За јед нич ка 
ко ми си ја Пре но са и Ди стри бу ци је ра ди про-
јект ни за да так за идеј ни про је кат ове ТС чи-
ја се из град ња пла ни ра у пе ри о ду од 2009. 
до 2011. го ди не, а про ци је ње на ври јед ност 
ин ве сти ци је (тра фо ста ни ца и при кључ ни 
110 кV ка бал) из но си око 7 ми ли о на еура. 

Има, ме ђу тим, ин ди ци ја да ће ови ро ко ви 
би ти скра ће ни, због то га што је ТС 35/10 кV 
Цен тар у ре жи му бли зу но ми нал ног оп те ре-
ће ња и што се пла ни ра град ња ви ше обје ка-
та чи ја зах ти је ва на сна га пре ва зи ла зи по сто-
је ће ка па ци те те у овој тра фо ста ни ци.

EД ПОД ГО РИ ЦА

У пла ну ви ше ва жних ин ве сти ци ја
У то ку на бав ка опре ме за ТС 110/10 kV Под го ри ца 5 ко ја тре ба да се укло-

пи у ва зду шну 110 кV мре жу до ав гу ста 2009. го ди не

Пред ви ђе на за мје на 10 ки ло волт ног по стро је ња у ТС Под го ри ца 3 и уград-

ња ви ше да љин ски упра вљи вих тра фо ста ни ца 10/0,4 кV

У пла ну про ши ре ње ТС 110/10 кV Под го ри ца 4 по ве ћа њем ин ста ли са не 

сна ге са 63 на 80 МVА 

ДИСТРИБУЦИЈА

Ранко Вуковић

Управна зграда ЕД Подгорица
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Сред ње роч ним пла ном ФЦ Пре нос 
пред ви ђе на је, на ста вио је Ву ко вић,  из-
град ња 110 кV да ле ко во да „Под го ри ца 1-
Смо ко вац“, чи ме се ства ра ју усло ви за из-
град њу ТС 110/10 кV Ту зи, јер је далековод 
од Смоковца до Тузи 110 кV изолационог 
нивоа а тренутно ради под напоном 35 кV. 
Тре нут но су у то ку ра до ви на за мје ни по-
сто је ћег тран сфор ма то ра 8 МVА тра фо ом 
сна ге 12,5 МVА и за мје на 35 кV по стро је ња 
у ТС Ту зи, чи ме ће се у на ред ном пе ри о ду 

(1-2 го ди не) ство ри ти усло ви за ква ли тет ни-
је на па ја ње та мо шњих по тро ша ча. Укуп на 
ври јед ност ових ра до ва је око 200 хи ља да 
еура, а због по ра ста по тре ба по тро ша ча на 
под руч ју Зе те, нео п ход на је  из град ња тра-
фо ста ни це 110/x kV и њено по ве зи ва ње на 
110 ки ло волт ну мре жу од бу ду ће ТС Пг 5, 
чи ме ће се знат но по бољ ша ти ква ли тет и си-
гур ност на па ја ња ве ли ког бро ја по тро ша ча 
на овом под руч ју. 

Пред ви ђе но је, та ко ђе, и про ши ре ње ТС 
110/10 кV ПГ 4, тј. по ве ћа ње ин ста ли са не 
сна ге са 63 на 80 МVА , као и про ши ре ње 
по стро је ња 10 кV због ин тен зив не из град ње 
у ди је лу гра да на де сној оба ли Мо ра че (ДУП 
„Ра до је Да кић“, „Мар ко Рда о вић“, „1. мај“, 
„Уни вер зи тет ски цен тар“, „Зо на цен трал них 
дје лат но сти“ и „РТВ цен тар лне дје лат но-
сти“).  У то ку је рад Ко ми си је на де фи ни са-
њу тех нич ког рје ше ња за ре кон струк ци ју 
по стро је ња 10 кV, а у за ви сно сти од њи хо вог 
пред ло га утвр ди ће се ди на ми ка и ври јед ност 
ре кон струк ци је овог по стро је ња.

До бри ефек ти 
да љин ског очи та ва ња

 

У на став ку раз го во ра ди рек тор Ву ко вић 
се освр нуо на да љин ско очи та ва ње и 

ис кљу че ње бро ји ла ко је је у прет ход них го-
ди ну да на има ло број не по зи тив не ефек те, 
као што су бо ље на пон ске при ли ке (ре кон-

стру и са на го то во ци је ла нн мре жа на тим 
тра фо под руч ји ма), си гур ни је на па ја ње и 
зна чај но сма ње ње гу би та ка, због че га је ме-
наџ мент ЕПЦГ  до нио од лу ку о про ши ре њу 
овог си сте ма  на још 200 тра фо ре о на у Под-
го ри ци, Ник ши ћу и Це ти њу.

- Што се ти че Под го ри це, овај си стем 
ће се им пле мен ти ра ти у 60 тра фо ре о на на 
под руч ју гра да, 21-ном тра фо ре о ну у Да ни-
лов гра ду  (об у хва ће но око 2400 по тро ша ча), 
де вет у Ту зи ма ((око 1300 по тро ша ча), и де-

сет на под руч ју Зе те 
(1250 по тро ша ча). 
Већ је рас пи сан јав ни 
тен дер   за про јек то ва-
ње по сто је ћег ста ња 
и ре кон струк ци је нн  
мре жа и при па да ју-
ћих тра фо ре о на, а у 
при пре ми је и спе ци-
фи ка ци ја за бро ји ла 
за да љин ско очи та-
ва ње, мјер но раз вод-
не ор ма ре и дру ги 
по треб ни ма те ри јал  
за ре кон струк ци ју 
тра фо ре о на (ка бло-
ви, СКС, АБ сту бо-
ви и при бор), ка же 
Ву ко вић и до да је да 
ће ФЦ Ди стри бу ци ја 
ре кон стру и са ти ни-

ско на пон ске мре же у сто ти ну тра фо ре о на на 
те ри то ри ји Под го ри це и угра ди ти бро ји ла са 
да љин ским очи та ва њем код око 20 хи ља да 
по тро ша ча. Про ци је ње на ври јед ност ра до ва 
и опре ме је око 13 ми ли о на еура.

План ин ве сти ци ја у 2008. го ди ни
 

Г о во ре ћи о ин ве сти ци ја ма на напонском 
нивоу 35 кV у овој го ди ни, Ву ко вић је 

ре као да је пред ви ђе на за мје на 35 кV по стро-
је ња у ТС 35/10 кV По да ње (ис по ру ка опре-
ме се оче ку је 15. ма ја), као и  из град ња ТС 
35/10 кV Ве ље бр до, чи ме ће се по бољ ша ти 
на па ја ње по тро ша ча на по те зу из ме ђу Под-
го ри це и Да ни лов гра да (Ро га ми, Врањ ске 
њи ве, При че ље и Пи пе ри) ко ји се, ина че, 
на па ја ју из ТС 35/10 кV Го ри ца пре ко 10 кV 
да ле ко во да ко ји су у ве о ма ло шем ста њу. 

На на пон ском ни воу 35 kV пла ни ра на 
је и из град ња ДВ 35 kV  „Птич-Ве ру ша“ и 
ре кон струк ци ја 35 ки ло волт ног да ле ко во да 
„Би о че-Птич“, у ци љу по бољ ша ња на па ја-
ња по тро ша ча на том под руч ју и ства ра ња 
усло ва за на па ја ње при ли ком из град ње ауто 
пу та Ве ру ша-Ма те ше во. 

Тре нут но се из во де гра ђе вин ски ра до ви 
на из град њи ТС 35/10 kV Вра њи на за ко ју 
је обез би је ђе на опре ма, а пу шта ње у рад се 
оче ку је у ју ну ове го ди не.

У ци љу ква ли тет ни јег и си гур ни јег на-
па ја ња по тро ша ча пла ни ра не су и зна чај не 

ин ве сти ци је на по бољ ша њу 10 кV мре же 
(ТС 10/0,4 кV, ка бло ви и ДВ 10 кV), као и ре-
кон струк ци ја ни ско на пон ских мре жа. Та ко 
су ових да на за вр ше не и пу ште не у по гон 
дви је ТС 10/0,4 кV (ТС Цр ве на сти је на 3 и 
Д. Го ри ца 8), а за ко ји дан ће „ући“ у по гон 
и ТС 10/0,4 кV Гр лић на под руч ју Да ни лов-
гра да, као и ТС 10/0,4 кV Д. Го ри ца 9.

Ве за но за ре кон струк ци ју нн мре жа на 
под руч ју глав ног гра да, Ву ко вић је ка зао да 
је у то ку ре кон струк ци ја мре жа Цр ве на сти-
је на 3, Д. Го ри ца 8, Ка ка риц ка го ра 2, То јеч-
Ди но ша, Омер бо жо ви ћи, Мо ми ши ћи, За бје-
ло (дио кон зу ма 10/0,4 кв БИС), ул. Вла да 
Ћет ко ви ћа, Ко сор и Се ли шта.

У кон зу му Зе те ре кон стру и шу се нн 
мре же То ми ћа уба, Сје но кос, Ву ја чи ћа ма-
ха ла, Шу шу ња и Ми тро ви ћи,  у Ту зи ма 
Вук сан ле ки ћи, Пот хум и Тра бо ин, а у Да-
ни лов гра ду Со ло глав, Па жи ћи, Фи лен дар, 
Да љам, За го рак и Гр лић.

- У окви ру на ве де них ре кон струк ци ја би ће 
угра ђе но око 10 хи ља да са мо но си вог ка блов-
ског сно па и 134 бе тон ска и др ве на сту ба, а 
сви по сло ви тре ба да се окон ча ју до сре ди не 
апри ла, ка же Ран ко Ву ко вић и до да је да је  
то ку и из град ња дви је стуб не тра фо ста ни це 
10/0,4 кV, и то СТС Ло па ри и СТС Ко дра-Бу-
дам, ко је ће се ових да на за вр ши ти, као и да се 
од ви ја ју ре дов не ак тив но сти на пре вен тив ном 
и те ку ћем одр жа ва њу обје ка та.

Без ве ћих ква ро ва 
то ком про те кле зи ме

О свр ћу ћи се на снаб ди је ва ње по тро-
ша ча у кон зу му ЕД Под го ри ца то ком 

прот кле зи ме, њен ди рек тор ка же да су у овој 
ЕД за до вољ ни си гур но шћу на па ја ња у том 
пе ри о ду,  јер је број ква ро ва и си ту а ци ја кад 
су по тро ша чи би ли без на по на био ми ни ма-
лан за хва љу ју ћи до бро оба вље ној при пре ми 
за зим ску се зо ну и ра ду елек тро мон те ра на 
те ре ну. Ме ђу тим, због чи ње ни це да у прет-
ход ном пе ри о ду ни је би ло зна чај ни јих ула га-
ња у но ве ин ве сти ци о не објек те и ква ли тет-
ног ин ве сти ци о ног одр жа ва ња, нео п ход но 
је уло жи ти мно го ви ше сред ста ва, не са мо 
у ин ве сти ци је, не го и у одр жа ва ње обје ка та 
и оспо со бља ва ње елек тро мон те ра. Из у зет но 
је зна чај но што су  на кон ду го вре ме на пла ни-
ра не и за по че те ве ли ке ин ве сти ци је ко је ће 
се, на да се Ву ко вић, на ста ви ти пре ма пла ну, 
јер је огром но за о ста ја ње у ин ве сти ци ја ма и 
раз во ју ди стри бу тив не мре же ко је мо же про-
из ве сти мно го про бле ма.

Ди рек тор ЕЛек тро ди стри бу ци је је, на 
кра ју, ис ко ри стио при ли ку да ис так не да је 
у про шлој го ди ни оства ре на знат на уште да 
због ра ци о на ли за ци је тро шко ва, од ко јих су 
нај ви ше сма ње ни тро шко ви за те ле фон ске 
ра чу не и го ри во, док су тро шко ви за пре ко-
вре ме не са те у окви ру пла ни ра них. 

Б.М. 

     ДИСТРИБУЦИЈА

ГУ БИ ЦИ ИС ПОД ПЛА НИ РА НИХ

Е лек тро ди стри бу ци ја Под го ри ца је, пре ма ри је чи ма Ву ко ви-
ћа, у 2007. го ди ни оства ри ла гу бит ке за го то во је дан од сто ни-

же од пла ни ра них (пла ни ра но 21,50 а оства ре но 20,57 од сто), што 
је, при је све га, ре зул тат ак ци је „Сви тро ши мо а ко пла ћа“, а за тим 
и ре ла тив но бла ге зи ме, те ква ли тет ни јег очи та ва ња по тро шње и 
еви ден ти ра ња не ле гал них по тро ша ча, од но сно до бро ор га ни зо-
ва не кон тро ле мјер них мје ста и за мје не не ис прав них бро ји ла. 

То ком про шле го ди не за ми је ње но је, на и ме, 5093 бро ји ла и 
из вр ше на кон тро ла око 18 хи ља да по тро ша ча, при че му је от кри-
ве но 192 слу ча ја нео вла шће не по тро шње ел. енер ги је. Код 3983 
по тро ша ча кон ста то ва но је ме ха нич ко оште ће ње бро ји ла. 

Са мо у пр ва три мје се ца 2008. го ди не угра ђе но је, од но сно за-
ми је ње но 2900 бро ји ла, а укуп но ће се, ка ко је пла ни ра но, за ми је-
ни ти око 12 хи ља да бро ји ла. 

Ву ко вић се освр нуо на ка зне ну по ли ти ку ве за но за кра ђу 
елек трич не енр ги је, из ни јев ши став да је она не а де кват на и да 
не ће би ти пра вих ре зул та та док се не ус по ста ви ка жња ва ње при-
ми је ре но учи ње ном кри вич ном дје лу.
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Два де сет пр вог мар та ове го ди не пре-
ми нуо је Дра го мир Зе ко вић, дипл.инж. гра-
ђе ви не у пен зи ји. Са хра њен је у Под го ри ци 
у при су ству сво јих при ја те ља и род би не. 

Био је мој при ја тељ и ду го го ди шњи са-
рад ник на из град њи круп них обје ка та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре.

На ше по знан ство да ти ра још из сту дент ских да на на Бе о град-
ском уни вер зи те ту, још од 1959. го ди не, а као са рад ни ци у стру ци 
на шли смо се на за јед нич ком и те шком по слу код из град ње ХЕ 
“Мра ти ње”. То ком по сла смо се још ви ше смо се збли жи ли, и као 
мла ди ин же ње ри са ра ђи ва ли све до за вр шет ка из град ње тог објек-
та, а при ја тељ ство на ста ви ли и за др жа ли до по сљед њег да на ње го-
вог жи во та. 

Код број них струч них про бле ма ко ји су се не ми нов но ја вља ли 
при из град њи та ко сло же ног објек та у су ро вим усло ви ма ка њо на 
Пи ве, по не кад смо, кон сул ту ју ћи се, са ми мо ра ли до но си ти струч на 
рје ше ња, јер су про јек тан ти и дру ги екс пер ти би ли да ле ко од нас и 
мра тињ ске за би ти, а те ле фон ских ве за са сви је том ни је би ло све до 
ко нач ног за вр шет ка објек та, због че га је, по усло ви ма град ње, ХЕ Пи-
ва, од ме ђу на род них струч ња ка, сма тра на нај те жом у сви је ту.

Дра го мир је, свје стан од го вор но сти, рје ша-
ва њу број них струч них про бле ма при ла зио ана-
ли тич ки и пе дант но.

Но, и по ред оба ве за на гра ди ли шту, стал но је са ра ђи вао у Ју го-
сло вен ском ко ми те ту за ви со ке бра не чи ји је био ак тив ни члан, а 
ње го ви струч ни ре фе ра ти из обла сти хи дро тех ни ке об ја вље ни су у 
са оп ште њи ма ју го сло вен ских кон гре са.

Ра ди упо зна ва ња са град њом слич них обје ка та у сви је ту, уче-
ство вао је у ра ду ме ђу на род них кон гре са за ви со ке бра не у Мек си-
ко Си ти ју 1976. и Ма дри ду 1972. го ди не.

Ју го сло вен ски ко ми тет за ви со ке бра не, оне ве ли ке Ју го сла ви-
је, до ди је лио му је По ве љу за слу жног чла на, 1979. го ди не, а на по-
сљед њем кон гре су и зва ње По ча сног чла на Дру штва.

За за слу ге и по стиг ну те успје хе у ра ду од зна ча ја за на пре дак 
зе мље до био је Ор ден ра да са сре бр ним ви јен цем.

По сљед ње го ди не ак тив не слу жбе про вео је у Елек тро пре но су 
гра де ћи да ле ко во де ви со ког на по на.

Иза Дра го ми ра као гра ђе виснког ин же ње ра остао је нај љеп ши спо ме-
ник ко ји је дан не и мар мо же по ди ћи за сво га жи во та - у сви је ту струч не јав-
но сти на да ле ко чу ве на еле гант на и ви со ка бра на у ди вљем ка њо ну Пи ве.

Ње го ве ко ле ге и са рад ни ци са ко ји ма је ра дио трај но ће га са чу-
ва ти у успо ме на ма и као ве ли ког чо вје ка и искре ног при ја те ља.

Ра ко Ми ло ше вић, дипл.грађ.инж. у пен зи ји

   IN MEMORIAM

ДРА ГО МИР ЗЕ КО ВИЋ

К луб до бро вољ них да ва-
ла ца кр ви Елек тро при-

вре де Цр не Го ре успје шно је 
ре а ли зо вао сво ју пр ву ак ци ју 
у 2008. го ди ни ко ја је 6. мар та 
из ве де на у са рад њи са ор га-
ни за ци јом до бро вољ них да ва-
ла ца у окви ру Цр ве ног кр ста 
Ник ши ћа. У Ка би не ту за тран-
сфу зи ју кр ви ник шић ког До ма 
здра вља при ку пље на је 21 је ди-
ни ца дра го цје не теч но сти. По-
зи ву Клу ба ко ји је упу ћен и пре ко на шег 
ли ста ода зва ли су се до бро вољ ни да ва о ци 
кр ви за по сле ни у дје ло ви ма Елек тро при-
вре де у Ник ши ћу, као и рад ни ци ХЕ „Пи-
ва“ из Плу жи на. 

- Пр ва ак ци ја у овој го ди ни ис пу ни ла 
је на ша оче ки ва ња. Ме ди цин ско осо бље 
на че лу са др Дра ги цом Јан чић, на чел ни-
ком Ка би не та за тран сфу зи ју кр ви, би ло је 
за до вољ но ак ци јом, а по себ но сто га што 
су обез би је ђе не и ри јет ке крвне гру пе. Ме-
ђу тим, ми смо уви јек спрем ни да се ода зо-
ве мо по зи ву ка да је по треб на на ша по моћ, 
ре као нам је Ри сто Гре дић, пред сјед ник 

Управ ног од бо ра Клу ба.  
Што се ти че пла но ва, он 

нам је ка зао да се на кон фор-
ми ра ња по дру жни це у Под го-
ри ци ко ја ће „по кри ти“ све дје-
ло ве Дру штва у глав ном гра ду 
Цр не Го ре, већ ин тен зив но 
ра ди на фор ми ра њу по дру жни-
ца у у оста лим гра до ви ма гдје 
ЕПЦГ има сво је ор га ни за ци о-
не дје ло ве. Све ове по дру жни-
це ће се, ка ко нам је об ја снио 

Гре дић, фор ми ра ти у окви ру ор га ни за ци је 
Цр ве ног кр ста у тим оп шти на ма и у са рад-
њи са цен три ма за тран сфу зи ју кр ви по 
прин ци пу гдје ко при па да и спро во ди ти 
ову ак тив ност. 

И овог пу та ме ђу пр ви ма ко ји су се 
ода зва ли по зи ву Клу ба би ли су Ве ли зар 
Во ји но вић и Ми јо Ђи но вић, рад ни ци 
Ди рек ци је ЕПЦГ у Ник ши ћу, иза ко јих је 
ду го го ди шње ис ку ство у до бро вољ ном да-
ва њу кр ви.

- На ви кли смо да се ода зи ва мо ова-
квим ак ци ја ма и на ма је то са свим при-
род но, јер са зна ње да смо не ко ме спа си ли 

жи вот или до при ни је ли оздра вље њу до во-
љан су мо тив и на дах ну ће да не се бич но 
пру жи мо по моћ ко ме је год по треб на. По-
себ но нас ра ду је да то од са да мо же мо да 
чи ни мо са ко ле га ма из Елек тро при вре де у 
окви ру клу ба чи ји би чла но ви тре ба ло да 
бу ду сви до бро вољ ни да ва о ци кр ви из на-
ше ком па ни је, ка за ли су нам Во ји но вић и 
Ђи но вић.

На кон успје шно из ве де не пр ве ак ци је 
у 2008. го ди ни, у Клу бу до бро вољ них да-
ва ла ца кр ви ЕПЦГ раз ми шља ју и о на ред-
ним ак ци ја ма на при ку пља њу дра го цје не 
теч но сти у оста лим цр но гор ским гра до ви-
ма ко је ће за ви си ти од пла но ва та мо шњих 
цен та ра за тран сфу зи ју кр ви.                                    

И.З
.
 

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

Пр ва ак ци ја у 2008. го ди ни 
ис пу ни ла оче ки ва ња

У ник шић ком До му здра вља од до бро вољ них да ва ла ца кр ви за по сле-

них у дје ло ви ма Елек тро при вре де у Ник ши ћу, као и од рад ни ка ХЕ „Пи ва“ 

из Плу жи на при ку пље на 21 је ди ни ца жи во твор не теч но сти, а обез би је ђе-

не су и ри јет ке нулт не гру пе

Хуманост на дјелу - Мијо Ђиновић

Ристо Гредић

     АКЦИЈЕ
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I   ПРЕД МЕТ И ЦИЉ

Пред мет овог ма те ри ја ла је утвр ђи ва-
ње ма кро ор га ни за ци је прав но раз дво је не 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић (у 
да љем тек сту: ЕПЦГ АД или ма тич но дру-
штво) на 5 (пет) дру шта ва са огра ни че ном 
од го вор но шћу као по себ них прав них су бје-
ка та (у да љем тек сту: ДОО или за ви сно-а 
дру штво-а) и њи хо вих ме ђу соб них функ ци-
о нал них и фи нан сиј ских ве за, у окви ру је-
дин стве не имо вин ско-вла снич ке струк ту ре 
на ни воу ма тич ног дру штва гдје се за др жа-
ва ју од ре ђе ни стра те шки по сло ви и вр ши 
бла га ко ор ди на ци ја но во фор ми ра них дру-
шта ва.

Ци ље ви прав ног раз два ја ња је дин стве ног, 
вер ти кал но ин те гри са ног и функ ци о нал но раз-
дво је ног елек тро-енер гет ског су бјек та ЕПЦГ 
АД су:

- Раз два ја ње мре жних од тр жи шних елек-
тро-енер гет ских дје лат но сти,

- Обез бје ђе ње је дин стве ног вла сни штва 
(имо ви не и ак циј ског ка пи та ла) ма тич ног и за-
ви сних дру шта ва,

- По у зда ни је функ ци о ни са ње елек тро-
енер гет ског си сте ма,

- Обез бје ђе ње цр но гор ског кон зу ма елек-
трич ном енер ги јом,

- Раз вој елек тро-енер гет ског си сте ма 
оп ти мал ном ва ло ри за ци јом на ци о нал них 
ре сур са,

- Отва ра ње тр жи шта елек трич не енер ги је 
за све ка те го ри је по тро ша ча па и до ма ћин ста-
ва,

- Уво ђе ње кон ку рен ци је у про из вод њи и 
снад би је ва њу елек трич ном енер ги јом,

- По бољ ша ње еко но мич но сти ра да у свим 
дје ло ви ма елек тро-енер гет ског си сте ма,

- По сти за ње са мо о др жи во сти и про фи та-
бил но сти свих дје ло ва елек тро-енер гет ског 
си сте ма,

- Ни же ци је не елек трич не енер ги је и услу-
га пре ма крај њим по тро ша чи ма,

- Укљу че ње цр но гор ског елек тро-енер гет-
ског си сте ма у ре ги о нал не и европ ске

 ин те гра ци је,
- Функ ци о ни са ње ма тич ног дру штва и за-

ви сних дру шта ва као по себ них при вред них
 су бје ка та,
- Кон со ли до ва ње го ди шњих по слов них ре-

зул та та за ви сних дру шта ва на ни воу ма тич ног 
дру штва итд.

Оства ре ње укуп них ци ље ва прав ног раз-
два ја ња оче ку је се на кра ју про це са и у окви-

ру ро ко ва утвр ђе них европ ском и на ци о нал-
ном ре гу ла ти вом.

Овај ма те ри јал има за циљ да утвр ди основ-
не еле мен те кон сти ту тив них ака та ма тич ног и 
за ви сних дру шта ва и мо де ла уго во ра ко ји ма 
се уре ђу ју њи хо ви ме ђу соб ни тех но-енер гет-
ски и еко ном ски од но си.   
 II   ПРАВ НИ ОСНОВ

Осно ву прав ног раз два ја ња ЕПЦГ АД чи-
не од ред бе:

- Ди рек ти ве ЕУ 2003/54 ЕЦ од 26. ју на 
2003.го ди не о уну тра шњем тр жи шту елек-
трич не енер ги је,

- Ди рек ти ве ЕУ 1228/2003 од 26. ју на 
2003.го ди не о усло ви ма за при ступ мре жи за 
пре ко гра нич не раз мје не елек трич не енер ги је,

- Спо ра зу ма о фор ми ра њу Енер гет ске за-
јед ни це („Сл.лист РЦГ“ бр.66/06),

- За ко на о енер ге ти ци („Сл.лист 
РЦГ“бр.39/03),

- За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.
лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07),

- Пра ви ла Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге-
ти ку о раз два ја њу ин те гри са ног елек тро-енер-
гет ског су бјек та ЕПЦГ од 13.12.2004.го ди не,

- За кљу ча ка Вла де Цр не Го ре бр.03-9867 
од 06.12.2007.го ди не,

- Оцје на и за кљу ча ка Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ АД бр.10-00-17505 од 01.11.2006.го ди-
не,

- За кљу ча ка Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ АД 
бр.10-00-12982 од 23.07.2007.го ди не,

- Од лу ке Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ АД 
бр.10-00-20397 од 24.12.2007.го ди не и 

- Про гра ма И фа зе прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ АД бр.10-00-20398 од 24.12.2007.го ди-
не.

Основ ни циљ на ве де них ди рек ти ва Европ-
ске Уни је је да се обез би је ди не ди скри ми на то-
ран при ступ мре жа ма као при род ним мо но по-
ли ма од стра не свих за ин те ре со ва них ко ри сни-
ка што се по сти же раз два ја њем вер ти кал но 
ин те гри са них елек тро-енер гет ских ком па ни ја 
и одва ја њем про из вод ње и снаб ди је ва ња као 
тр жи шних од пре но са и ди стри бу ци је као мо-
но пол ских дје лат но сти. При том се на гла ша ва 
по се бан зна чај опе ра то ра пре но сног и ди стри-
бу тив ног си сте ма и да пред мет но раз два ја ње 
„не под ра зу ми је ва и про мје ну вла сни шва над 
сред стви ма“.

Иако Цр на Го ра још уви јек ни је члан 
Европ ске Уни је ова опре дје ље ња је при хва тио 
њен За кон о енер ге ти ци ко ји је као спе ци фи-
кум пред ви дио фа зно раз два ја ње на ци о нал-

ног, вер ти кал но ин те гри са ног елек тро-енер-
гет ског су бјек та (ЕПЦГ АД).

Пр ва фа за – функ ци о нал но раз два ја ње, ко-
ја се са сто ји од раз два ја ња ра чу на, упра вља ња 
и ин фор ма ци ја про из вод ње, пре но са, ди стри-
бу ци је и снаб ди је ва ња за вр ше на је у оста вље-
ном ро ку са да ном 31.12.2004.го ди не. Дру га 
фа за – прав но раз два ја ње ни је оро че на али је 
на из вје стан на чин де тер ми ни са на:

- Спо ра зу мом о фор ми ра њу Енер гет ске за-
јед ни це по ко ме све чла ни це па и Цр на Го ра 
мо ра ју из вр ши ти отва ра ње тр жи шта за све ка-
те го ри је по тро шње осим ка те го ри је „до ма ћин-
ства“ по чев од 01.01.2008.го ди не и

- Пра ви ли ма о раз два ја њу ин те ги ри са ног 
елек тро-енер гет ског су бјек та ЕПЦГ АД са ста-
вом Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку да ће 
се „прав но раз два ја ње из вр ши ти на на чин да 
бу ду очу ва ни прин ци пи функ ци о нал ног раз-
два ја ња“.

Ина че, сам За кон под „прав ним раз два ја-
њем под ра зу ми је ва да су дје лат но сти ко је се 
оба вља ју уну тар ин те гри са ног елек тро-енер-
гет ског су бјек та прав но раз дво је не та ко да сва-
ки но ви енер гет ски су бје кат по ста је по себ но 
прав но ли це и по слу је не за ви сно од оста лих 
енер гет ских су бје ка та“.

По сло ви ма кон цеп сиј ског и про грам ског 
осми шља ва ња прав ног раз два ја ња ЕПЦГ ба-
вио се Од бор ди рек то ра Дру штва, не по сред но 
и пре ко Ко ми те та за раз два ја ње. Та ко је овај 
ор ган 01.11.2006.го ди не при хва тио ела бо-
рат „Осно ве кон цеп ци је прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ“ са мје шо ви тим хол дин гом као ма тич-
ним дру штвом и са да шњим функ ци о нал ним 
цје ли на ма као за ви сним дру штви ма. То прав-
но раз два ја ње тре ба ло је да се оба ви по чла-
ну 22 За ко на о при вред ним дру штви ма ка ко 
је то им пе ра тив но зах ти је ва ла Ре гу ла тор на 
аген ци ја за енер ге ти ку у ци ти ра ним Пра ви-
ли ма. Исти ор ган, по во дом раз ма тра ња ма те-
ри ја ла „Са вје то дав на под ру шка у ре фор ми 
сек то ра енер ге ти ке – при каз оп ци ја прав ног 
раз два ја ња“ са чи ње ног од стра не кон сул тан та 
ИПА Енергy опре ди је лио се за ва ри јан ту да 
ма тич но дру штво, сход но чла ну 64 За ко на о 
при вред ним дру штви ма фор ми ра 4 ДОО као 
за ви сна дру штва и на тај на чин от поч не про-
цес прав ног раз два ја ња до обез бје ђе ња усло ва 
за но ве ре струк ту рал не про мје не за ви сно од 
про цје не кон крет них мо гућ но сти и по тре ба за 
да љим раз два ја њем за ви сних дру шта ва, сма-
ње њем или по ве ћа њем ин ге рен ци ја и ути ца ја 
ма тич не ком па ни је.

На ба зи ових ма те ри ја ла ЕПЦГ АД и ма-

М А К Р О О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
ПРАВ НО РАЗ ДВО ЈЕ НЕ ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
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те ри ја ла ино кон сул та на та Ми ни стар ство за 
еко ном ски раз вој је са чи ни ло Пред лог мо де-
ла прав ног раз два ја ња ЕПЦГ ко ји је усво ји ла 
Вла да Цр не Го ре на сјед ни ци од 29.11.2007.
го ди не и том при ли ком за кључ ци ма бр.03-
9867 у име др жа ве као дво тре ћин ског вла сни-
ка за у зе ла ста во ве ко ји тре ба да се ре а ли зу ју 
од лу ка ма Од бо ра ди рек то ра и Скуп шти не ак-
ци о на ра.

Пре ма тим за кључ ци ма „прав но раз два-
ја ње ЕПЦГ ће се, соб зи ром на окол но сти и 
спе ци фич но сти елек тро-енер гет ског си сте ма 
Цр не Го ре оба ви ти у три фа зе:

a) У I фа зи ЕПЦГ ће као ак ци о нар ско дру-
штво, у скла ду са чла ном 64 За ко на о при вред-
ним дру штви ма фор ми ра ти пет јед но чла них 
ДОО – Про из вод ња, Пре нос, Ди стри бу ци ја, 
Снаб ди је ва ње и Елек тро град ња, ко ји ма ће 
као не за ви сним прав ним су бјек ти ма, у ви ду 
удје ла пре ни је ти при па да ју ћи дио имо ви не. 
Ма тич но дру штво ће за др жа ти стра те шке по-
сло ве и вр ши ти бла гу ко ор ди на ци ју но во фор-
ми ра них дру шта ва“. 

Ове ак тив но сти су у то ку , од ви ја ју се по 
од лу ци Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ АД о по кре-
та њу по ступ ка прав ног раз два ја ња бр.10-00-
20397 и Про гра му И фа зе прав ног раз два ја ња 
бр.10-00-20398 од 24.12.2007.го ди не и тре ба 
да се за вр ше до 31.03.2008.го ди не.

Дру га и тре ћа фа за прав ног раз два ја ња 
ЕПЦГ АД ци ти ра ним за кључ ци ма оро че не су 
са 31.12.2008. од но сно 31.12.2009.го ди не а са-
сто је се од тран сфор ма ци је ДОО у ак ци о нар-
ска дру штва (АД).

III   ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ МА КРО ОР ГА-
НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРАВ НО РАЗ ДВО ЈЕ НЕ ЕПЦГ 
– I ФА ЗА

Основ ни прин ци пи ма кро ор га ни за ци је 
прав но раз дво је не ЕПЦГ – I фа за, ус по ста вље-
ни ак ти ма из по гла вља II су:

- Да ЕПЦГ АД осну је 5 (пет) ДОО сход-
но од ред ба ма чла на 64 За ко на о при вред ним 
дру штви ма,

- Да ЕПЦГ АД до би је ста тус ма тич ног а 
ДОО за ви сних дру шта ва,

- Да ДОО из али не је 1 бу ду јед но чла на 
дру штва са пу ним прав ним су бјек ти ви те том 
као и њи хо во ма тич но дру штво,

- Да ЕПЦГ АД функ ци о нал но до би је од ли-
ке мје шо ви тог хол дин га,

- Да се за ви сна дру штва фор ми ра ју не нов-
ча ним уло зи ма (имо ви ном) ма тич ног дру штва 
или ал тер на тив но пу тем нов ча ног уло га са 
пра вом упо тре бе имо ви не нео п ход не за оба-
вља ње ли цен ци ра не елек тро е нер гет ске дје лат-
но сти,

 - Да ма тич но дру штво има ис кљу чи во вла-
сни штво над за ви сним дру штви ма и за др жи  
не про ми је ње ни, је дин стве ни основ ни ка пи-
тал сво јих ак ци о на ра,

- Да се за ви сним дру штви ма у ви ду осни-
вач ног уло га пре не се „чи ста имо ви на“ нео п-
ход на за оба вља ње основ них и ли цен ци ра них 
дје лат но сти,

- Да се у ма тич ном дру штву за др же стра те-
шки по сло ви и по ред упра вља ња ДОО-има по 
осно ву вла сни штва обез би је ди „бла га ко ор ди-
на ци ја но во фор ми ра них дру шта ва“,

- Да се и ма тич ном дру штву као и за ви-
сним дру штви ма обез би је де ли цен це за оба-
вља ње елек тро-енер гет ске дје лат но сти,

- Да се у за ви сним дру штви ма као ор га-
ни име ну ју из вр шни ди рек то ри, а у Пре но су, 
због ње го вог при о ри тет ног кон сти ту и са ња у 
ак ци о нар ско дру штво и Од бор ди рек то ра,

- Да ма тич но дру штво пре ко би лан са 
елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ног би знис 
пла на и по слов не по ли ти ке, те њи хо ве по-
сло вод не ре а ли за ци је у ДОО-има обез би је ди 
функ ци о нал но и еко ном ско је дин ство елек-
тро-енер гет ског си сте ма, 

- Да ма тич но дру штво и за ви сна дру штва 
во де одво је на по сло ва ња са ре ви зи јом и ис ка-
зом ре зул та та на кра ју го ди не,

- Да се по слов ни ре зул та ти ДОО кон со ли-
ду ју на ни воу ма тич ног дру штва на кра ју по-
слов не го ди не,

- Да се обез би је ди ујед на ча ва ње од ред би 
по је ди нач них ко лек тив них уго во ра на прин ци-
пи ма по сто је ћег Ко лек тив ног уго во ра уко ли-
ко до ђе до фор ми ра ња по себ них син ди кал них 
ор га ни за ци ја ДОО и парт нер ског за кљу че ња 
ових ака та,

- Да се обез би је ди ујед на ча ва ње од ред би 
про гра ма оства ри ва ња пра ва рад ни ка ма тич-
ног и за ви сних дру шта ва за чи јим ра дом пре-
ста не по тре ба,

- Да се обез би је ди при о ри тет но пре у зи ма-
ње рад ни ка ма тич ног и за ви сних дру шта ва за 
чи јим ра дом пре ста не по тре ба у ЕПЦГ АД 
или ДОО ко је има по тре бу за рад ни ком од го ва-
ра ју ћег за ни ма ња и сте пе на струч не спре ме,

- Да осно ву уре ђе ња тех но-енер гет ских и 
еко ном ских од но са ЕПЦГ АД – 5 ДОО и из ме-
ђу ДОО чи ни, од стра не Ре гу ла тор не аген ци је 
за енер ге ти ку утвр ђе ни ре гу ла тор ни при ход 
са струк ту ром по по је ди ним цје ли на ма, 

- Да се из ме ђу ма тич ног и за ви сних дру-
шта ва по себ ним уго во ри ма уре ди пре у зи ма-
ње (за сту па ње) у суд ским спо ро ви ма на ста-
лим до да на ре ги стра ци је и по чет ка ра да ДОО 
пре ма при пад но сти пред ме та спо ра,

- Да Елек тро град ња, због свог ин ди рект-
ног при су ства у ре гу ла тор ном при хо ду до би је 
по се бан трет ман у по ступ ку уре ђе ња уну тра-
шњих фи нан сиј ских од но са,

- Да се по ред кон сти ту тив них ака та тех-
но- енер гет ски и еко ном ски од но си ЕПЦГ АД 
– ДОО и из ме ђу ДОО де фи ни шу би ла те рал-
ним и ви ше стра ним уго во ри ма,

- Да се ме ђу соб не ку по про да је и услу ге ма-
тич ног дру шва и за ви сних дру шта ва и из ме ђу 
за ви сних дру шта ва осло бо де оба ве зе при мје-
не по ступ ка јав них на бав ки,

- Да се обез би је ди ажур на, по мо гућ но сти 
днев на рас по дје ла оства ре ног при хо да про да-
јом елек трич не енер ги је у ци љу са мо стал ног 
и ефи ка сног функ ци о ни са ња за ви сних дру-
шта ва,

- Да се обез би је ди нај по вољ ни ји об ра чун 

и ис пла та оба ве за по осно ву ПДВ-а и бан кар-
ских про ви зи ја у прав но раз дво је ној ЕПЦГ 
АД.

IV   МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

По ла зе ћи од ци ље ва укуп ног про це са ре-
струк ту ри ра ња елек тро е нер гет ског сек то ра и 
из ра де овог ма те ри ја ла те основ них прин ци па 
ела бо ри рал них по гла вљем ИИИ утвр ђу је се 
ма кро ор га ни за ци ја прав но раз дво је не ЕПЦГ 
АД - И фа за, ко ја за до во ља ва за хтје ве европ-
ске и на ци о нал не ре гу ла ти ве, не угро жа ва 
нео ту ђи ва вла снич ка пра ва ак ци о на ра а обез-
бје ђу је по у зда но функ ци о ни са ње елек тро е нер-
гет ског си сте ма у на ред ном пе ри о ду.

Си же мо де ла ко ји ће се ши ре раз ра ди ти у 
по гла вљи ма ВИ, ВИИ, ВИ ИИ и XИ у тех но-
енер гет ском, фи нан сиј ском и ор га ни за ци о ном 
сми слу је сле де ћи:

ЕПЦГ АД , сход но од ред ба ма чла на 64 
За ко на о при вред ним дру штви ма фор ми ра 5 
јед но чла них ДОО – Про из вод ња, Пре нос, Ди-
стри бу ци ја, Снаб ди је ва ње и Елек тро град ња, 
уно ше њем не нов ча них или нов ча них уло га и 
пре но ше њем у над ле жност од ре ђе них већ ли-
цен ци ра них елек тро е нер гет ских дје лат но сти. 
Не нов ча ни уло зи ће се са сто ја ти од имо ви не 
ЕПЦГ АД нео п ход не за успје шно оба вља ње 
тих дје лат но сти.

Ма тич но дру штво упра вља за ви сним дру-
штви ма и оба вља бла гу ко ор ди на ци ју њи хо-
вог ра да.

Упра вља ње за ви сним дру штви ма вр ши се 
пре ко иза бра них ор га на, при мје ном осни вач-
ких ака та и ре а ли за ци јом основ них го ди шњих 
ком па ниј ских план ских до ку ме на та – би лан са 
елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ног би знис 
пла на и по слов не по ли ти ке а под од ре ђе ним 
усло ви ма и По је ди нач ног ко лек тив ног уго во-
ра.

За ви сна дру штва има ју из вр шне ди рек-
то ре ко је име ну је Од бор ди рек то ра ма тич-
ног дру штва. По сло ве скуп шти не за ви сног 
дру штва вр ши Од бор ди рек то ра ма тич ног 
дру штва. При ли ком оба вља ња ових по сло ва 
Од бор ди рек то ра ма тич ног дру штва у ра ду 
при мје њу је од ред бе свог По слов ни ка.

У Пре но су ДОО, због оба ве зе ње го вог 
при о ри тет ног кон сти ту и са ња у ак ци о нар ско 
дру штво фор ми ра ће се по себ ни од бор ди рек-
то ра чи је чла но ве ће име но ва ти Од бор ди рек-
то ра ма тич ног дру штва.

Ма тич но дру штво ће за др жа ти цје ло куп-
ни основ ни ка пи тал и оба вља ње стра те шких 
по сло ва као што су: утвр ђи ва ње и оства ре ње 
би лан са елек трич не енер ги је, на бав ка не до ста-
ју ћих ко ли чи на елек трич не енер ги је, енер гет-
ско ба лан си ра ње си сте ма, стра те шки раз вој, 
људ ске ре сур се, ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
и си стем ква ли те та, за шти та жи вот не сре ди-
не, ин фор ми са ње, кон со ли да ци ју по слов них 
ре зул та та ДОО на кра ју го ди не, обез бје ђе ње 
по теб них ко ли чи на елек трич не енер ги је за 
ква ли фи ко ва не и та риф не по тро ша че, ре гу ли-
са ње свих оба ве за ЕПЦГ АД кон сти ту и са них 
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до да на фор ми ра ња ДОО а по себ но ре а ли за-
ци ја ду го роч них уго во ра са ЕПС-ом и КАП-
ом итд. Оно би из вје штај о кон со ли до ва ном 
по слов ном ре зул та ту под но си ло ак ци о на ри ма 
и оба вља ло и дру ге пре ма њи ма За ко ном утвр-
ђе не оба ве зе.

Све елек тро-енер гет ске дје лат но сти ма-
тич ног дру штва би ле би ли цен ци ра не од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку као и 
дје лат но сти 5. ДОО, у ком по гле ду тре ба бла-
го вре ме но при пре ми ти нео п ход не из мје не и 
до пу не ва же ће ре гу ла ти ве.

V   УЛОГ МА ТИЧ НОГ У ЗА ВИ СНА ДРУ-
ШТВА

Не нов ча ни осни вач ки улог ма тич ног у 
за ви сна дру штва са сто ја ће се од тзв. чи сте 
имо ви не, да кле имо ви не нео п те ре ће не би ло 
ка квим оба ве за ма чи ја цје ло куп на ври јед-
ност, по осно ву вла сни штва над за ви сним 
дру штвом, би оста ла у ма тич ном дру штву до 
дру ге од но сно тре ће фа зе прав ног раз два ја ња 
кад де фи ни тив но пре ла зи на оне дје ло ве елек-
тро-енер гет ског си сте ма у чи јој је функ ци ји.

Пре ци зно иден ти фи ко ва ни не нов ча ни 
уло зи ма тич ног у за ви сна дру штва би ће про-
ци је ње ни од стра не овла шће ног и по јав ном 
тен де ру иза бра ног про цје њи ва ча.

Уко ли ко про цје на не нов ча них уло га не би 
би ла из вр ше на бла го вре ме но за ви сна дру штва 
би се мо гла фор ми ра ти са нов ча ним уло зи ма 
од нај ма ње 1,00 €. При том се ипак ис ти че 
не при мје ре ност тог мо де ла у енер гет ском сек-
то ру због мје ста и уло ге ко је но во фор ми ра ни 
су бјек ти тре ба да има ју у бу ду ћем, ре струк ту-
ри ра ном елек тро-енер гет ском си сте му. Би ло 
би за и ста ап сурд но оче ки ва ти да успје шно 
оба вља ју та ко ва жне и ма те ри јал но ври јед не 
по сло ве са не при мје ре но ма лим осни вач ким 
уло зи ма. Због то га тре ба пред у зе ти све да се 
при ли ком фор ми ра ња ДОО утвр ди што ре ал-
ни ји имо вин ски улог и по струк ту ри и по ври-
јед но сти.

    
VI   ПРЕ ЛИ МИ НАР НА РАЗ РА ДА 
       МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

а) Тех но-енер гет ски од но си ЕПЦГ АД 
– ДОО и из ме ђу ДОО

Оквир на ор га ни за ци ја ЕПЦГ АД са на-
зна ком тех но е ко ном ских од но са и уго вор них 
оба ве за из ме ђу но во фор ми ра них дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу и ма тич ног дру-
штва, ко ја је уз оба ве зу по што ва ња на ве де них 
за кљу ча ка и од лу ка пред ло же на у да љем тек-
сту, би, чи ни се мо гла функ ци о ни са ти у прак си 
уз нај ма њи ри зик за рад елек тро-енер гет ског 
си сте ма Цр не Го ре са из глед ним по бољ ша-
њем про фи та бил но сти ком плет ног по слов ног 
си сте ма ко ји је дат у ше мат ском при ка зу. 

По сло ви на бав ке елек трич не енер ги је као 
и по сло ви про да је крај ним ква ли фи ко ва ним 
куп ци ма за др жа ли би се у ма тич ном дру штву. 

По сло ви ко ји би се оба вља ли, у ве зи са тим, 
су:

- Ку по ви на цје ло куп не про из ве де не или 
пу тем раз мје не до би је не елек трич не енер ги-
је од ДОО Про из вод ња по, од стра не Ре гу ла-
тор не аген ци је, утвр ђе ној ци је ни као и по, од 
стра не ма тич не ком па ни је, зах ти је ва ним усло-
ви ма, 

- Увоз – из воз елек трич не енер ги је и тр го-
ви на елек трич ном енер ги јом,

- Про да ја елек трич не ене ги је по, од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је, утвр ђе ној ци је ни 
ДОО Снаб ди је ва њу,

- Про да ја елек трич не енер ги је крај њим 
ко ри сни ци ма ко ји ни је су под оба ве зом Снаб-
ди је ва ња, већ им се елек трич на енер ги ја ис по-
ру чу је по уго во ру (КАП и евен ту ал но дру ги 
ква ли фи ко ва ни по тро ша чи),

- Стал на ана ли за тр жи шта, си ту а ци је са 
пре но сним пу те ви ма у ре ги о ну као и сва ко-
днев но утвр ђи ва ње мак си мал не ку пов не и 
ми ни мал не про дај не ци је не елек трич не енер-
ги је,

- Из ра да оп ти мал них за хтје ва за енер ги-
јом од ре ђе ног ква ли те та и сна ге ко ји би би ли 
оба ве зу ју ћи за ДОО Про из вод њу уз ува жа ва-
ње ста ња до то ка, аку му ла ци ја, за ли ха угља, 
чла на 18. Уго во ра о ДПТС са ЕПС-ом и уго-
вор них оба ве за о при мар ној, се кун дар ној и 
тер ци јар ној ре гу ла ци ји фре квен ци је, 

- До ста ва во зних ре до ва и тр го вач ких 
тран сак ци ја Дис пе чер ском цен тру Пре но са и 
Опе ра то ру тр жи шта у ве зи са тим,

- Прог но за по тро шње по тро ша ча са ко јим 
су скло пље ни уго во ри о про да ји енер ги је и до-
ста ва во зних ре до ва и тр го вач ких тран сак ци ја 
Дис пе чер ском цен тру Пре но са и Опе ра то ру 
тр жи шта у ве зи са тим,

- Скла па ње и пра ћа ње уго во ра о про да ји 
елек трич не енер ги је нео п ход не за по кри ва ње 
гу би та ка ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја

- Сви дру ги по сло ви ве за ни за ку по про да-
ју елек трич не енер ги је на оп ти ма лан на чин, у 
ци љу мак си ми ра ња про фи та Дру штва и по у-
зда ног снаб ди је ва ња свих по тро ша ча.

ДОО Снаб ди је ва ње би ку по ва ло енер ги ју 
од ЕПЦГ АД Ник шић и ба ви ло би се про да-
јом елек трич не енер ги је куп ци ма ко ји има ју 
од стра не Ре гу ла тор не аген ци је тач но утвр ђе-
ну ци је ну.Ова дје лат ност под ра зу ми је ва из ра-
ду уго во ра о снаб ди је ва њу, на пла ту и стал не 
кон так те са куп ци ма. Ко му ни ка ци ја са ДОО 
Ди стри бу ци ја би ла би стал на (до го во ри око 
мје ре ња, ис кљу че ња, раз мје не по да та ка...). 
Тро шак та риф ног снаб дје ва ча би био ја сно 
пре по знат и об ра чу нат на ра чу ни ма по тро ша-
ча. Ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја овог ДОО 
би се при пре ми ла у скла ду са на ве де ним за-
да ци ма и мо ра ла би за до во љи ти ре ги о нал ни 
прин цип у ор га ни зо ва њу ње го ве дје лат но сти. 
При ход овог ДОО би био де фи ни сан на ни воу 
ре гу ла тор но одо бре ног.

ДОО Ди стри бу ци ја би се, у скла ду са до-
би је ном ли цен цом, ба ви ла одр жа ва њем,упра-
вља њем и раз во јем ди стри бу тив не мре же до 
и за кључ но са мјер ним уре ђа ји ма. У бу ду ћој 
ор га ни за ци о ној ше ми мо рао би се у нај ве ћој 

мо гу ћој мје ри ис по што ва ти ре ги о нал ни прин-
цип у вр ше њу по сло ва одр жа ва ња као и свих 
оста лих по сло ва ве за них за дје лат ност овог 
ДОО. При ход овог ДОО би био де фи ни сан на 
ни воу ре гу ла тор но одо бре ног.

ДОО Про из вод ња би се ба ви ла про из вод-
њом елек трич не енер ги је у по сто је ћим објек-
ти ма као и у евен ту ал но но во са гра ђе ним 
објек ти ма.У из ра ди ор га ни за ци је и си сте ма ти-
за ци је овог ДОО мо ра ло би се по ве сти ра чу на 
о цен тра ли зо ва ном при сту пу одр жа ва ња обје-
ка та као и де фи ни са њу по сло ва раз во ја ко ји 
је до са да би ли за сту пље ни, а од но се се на 
раз вој по сто је ћих обје ка та као и евен ту ал но 
уче шће у раз во ју но вих обје ка та. При ход овог 
ДОО би био де фи ни сан на ни воу ре гу ла тор но 
одо бре ног.

ДОО Пре нос би се, у скла ду са до би је не 
три ли цен це, мо рао ор га ни зо ва ти на на чин ко-
ји обез бје ђу је одр жа ва ње и раз вој пре но сног 
си сте ма, као и по у зда но функ ци о ни са ње елек-
тро е нер гет ског си сте ма и бу ду ћег тр жи шта 
елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри. Сви по сло-
ви раз во ја пре но сне мре же као и сви по сло-
ви ко ји се од но се на бу ду ће функ ци о ни са ње 
овог ДОО као ак ци о нар ског дру штва мо ра ју 
се пред ви дје ти при ли ком из ра де ор га ни за ци је 
и си сте ма ти за ци је овог дру штва. При ход овог 
ДОО би био де фи ни сан на ни воу ре гу ла тор но 
одо бре ног.

ДОО Елек тро град ња, по ред по сло ва ко је 
са да оба вља сво јом ор га ни за ци јом и си сте ма-
ти за ци јом тре ба ла да пред ви ди по сло ве про-
јек то ва ња и над зо ра над из град ном обје ка та 
у зна чај но ве ћем оби му од са да шњег. При ход 
овог ДОО ће би ти де фи ни сан по себ ним уго-
во ри ма.

Уло га ма тич ног дру штва би се раз ра ди ла, 
уко ли ко се овај кон цепт усво ји, јер би тре ба ло 
ис пи та ти мо гућ но сти да се по ред нео п ход не 
из ра де и пра ће ња фи нан сиј ског би лан са ор га-
ни за ци о не је ди ни це за ку по про да ју елек трич-
не енер ги је (у да љем тек сту Тр го ви на), са мог 
АД и кон со ли до ва ног би лан са ци је лог Дру-
штва у ње му оба вља ју и дру ги по сло ви ве за ни 
за чи тав по слов ни си стем. Дје ло ви са да шње 
Ди рек ци је мо ра ли би да до жи ве од ре ђе не 
про мје не на на чин што би би ли из мје ште ни у 
дру га ДОО. Из мје шта ње Про јект ног би роа у 
ДОО Елек тро град ња, оп ти ми за ци ја Дру штве-
ног стан дар да ра вре мен ски и са бро јем из вр-
ши ла ца, уло га по сто је ћих ор га ни за ци о них 
цје ли на за ин фор ма ци о ни си стем, ин фор ми са-
ње и ПР функ ци је мо ра се при ла го ди ти но вим 
усло ви ма по сло ва ња. 

 
b.   Еко ном ски од но си ЕПЦГ АД - ДОО 
       и из ме ђу ДОО

По ла зе ћи од пред ло же не ма кро ор га ни-
за ци о не ше ме, уз услов да ЕПЦГ АД за оба-
вља ње стра те шких по сло ва, де фи ни са них у 
се па ра ту Тех но-еко ном ски од но си ЕПЦГ АД 
– ДОО и из ме ђу ДОО до би је ли цен цу за оба-
вља ње ове дје лат но сти, еко ном ски од но си за-
сни ва ће се на уго во ри ма о ку по ви ни и про да ји 
елек трич не енер ги је пре ма ре гу ла тор ном при-
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до да на фор ми ра ња ДОО а по себ но ре а ли за-
ци ја ду го роч них уго во ра са ЕПС-ом и КАП-
ом итд. Оно би из вје штај о кон со ли до ва ном
по слов ном ре зул та ту под но си ло ак ци о на ри ма
и оба вља ло и дру ге пре ма њи ма За ко ном утвр-
ђе не оба ве зе.

Све елек тро-енер гет ске дје лат но сти ма-
тич ног дру штва би ле би ли цен ци ра не од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку као и
дје лат но сти 5. ДОО, у ком по гле ду тре ба бла-
го вре ме но при пре ми ти нео п ход не из мје не и
до пу не ва же ће ре гу ла ти ве.

V   УЛОГ МА ТИЧ НОГ У ЗА ВИ СНА ДРУ-
ШТВА

Не нов ча ни осни вач ки улог ма тич ног у
за ви сна дру штва са сто ја ће се од тзв. чи сте
имо ви не, да кле имо ви не нео п те ре ће не би ло
ка квим оба ве за ма чи ја цје ло куп на ври јед-
ност, по осно ву вла сни штва над за ви сним
дру штвом, би оста ла у ма тич ном дру штву до
дру ге од но сно тре ће фа зе прав ног раз два ја ња
кад де фи ни тив но пре ла зи на оне дје ло ве елек-
тро-енер гет ског си сте ма у чи јој је функ ци ји.

Пре ци зно иден ти фи ко ва ни не нов ча ни
уло зи ма тич ног у за ви сна дру штва би ће про-
ци је ње ни од стра не овла шће ног и по јав ном
тен де ру иза бра ног про цје њи ва ча.

Уко ли ко про цје на не нов ча них уло га не би
би ла из вр ше на бла го вре ме но за ви сна дру штва
би се мо гла фор ми ра ти са нов ча ним уло зи ма
од нај ма ње 1,00 €. При том се ипак ис ти че
не при мје ре ност тог мо де ла у енер гет ском сек-
то ру због мје ста и уло ге ко је но во фор ми ра ни
су бјек ти тре ба да има ју у бу ду ћем, ре струк ту-
ри ра ном елек тро-енер гет ском си сте му. Би ло
би за и ста ап сурд но оче ки ва ти да успје шно
оба вља ју та ко ва жне и ма те ри јал но ври јед не
по сло ве са не при мје ре но ма лим осни вач ким
уло зи ма. Због то га тре ба пред у зе ти све да се
при ли ком фор ми ра ња ДОО утвр ди што ре ал-
ни ји имо вин ски улог и по струк ту ри и по ври-
јед но сти.

VI   ПРЕ ЛИ МИ НАР НА РАЗ РА ДА
      МА КРО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

а) Тех но-енер гет ски од но си ЕПЦГ АД
– ДОО и из ме ђу ДОО

Оквир на ор га ни за ци ја ЕПЦГ АД са на-
зна ком тех но е ко ном ских од но са и уго вор них
оба ве за из ме ђу но во фор ми ра них дру шта ва са
огра ни че ном од го вор но шћу и ма тич ног дру-
штва, ко ја је уз оба ве зу по што ва ња на ве де них
за кљу ча ка и од лу ка пред ло же на у да љем тек-
сту, би, чи ни се мо гла функ ци о ни са ти у прак си
уз нај ма њи ри зик за рад елек тро-енер гет ског
си сте ма Цр не Го ре са из глед ним по бољ ша-
њем про фи та бил но сти ком плет ног по слов ног
си сте ма ко ји је дат у ше мат ском при ка зу.

По сло ви на бав ке елек трич не енер ги је као
и по сло ви про да је крај ним ква ли фи ко ва ним
куп ци ма за др жа ли би се у ма тич ном дру штву.

По сло ви ко ји би се оба вља ли, у ве зи са тим,
су:

- Ку по ви на цје ло куп не про из ве де не или
пу тем раз мје не до би је не елек трич не енер ги-
је од ДОО Про из вод ња по, од стра не Ре гу ла-
тор не аген ци је, утвр ђе ној ци је ни као и по, од
стра не ма тич не ком па ни је, зах ти је ва ним усло-
ви ма,

- Увоз – из воз елек трич не енер ги је и тр го-
ви на елек трич ном енер ги јом,

- Про да ја елек трич не ене ги је по, од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је, утвр ђе ној ци је ни
ДОО Снаб ди је ва њу,

- Про да ја елек трич не енер ги је крај њим
ко ри сни ци ма ко ји ни је су под оба ве зом Снаб-
ди је ва ња, већ им се елек трич на енер ги ја ис по-
ру чу је по уго во ру (КАП и евен ту ал но дру ги
ква ли фи ко ва ни по тро ша чи),

- Стал на ана ли за тр жи шта, си ту а ци је са
пре но сним пу те ви ма у ре ги о ну као и сва ко-
днев но утвр ђи ва ње мак си мал не ку пов не и
ми ни мал не про дај не ци је не елек трич не енер-
ги је,

- Из ра да оп ти мал них за хтје ва за енер ги-
јом од ре ђе ног ква ли те та и сна ге ко ји би би ли
оба ве зу ју ћи за ДОО Про из вод њу уз ува жа ва-
ње ста ња до то ка, аку му ла ци ја, за ли ха угља,
чла на 18. Уго во ра о ДПТС са ЕПС-ом и уго-
вор них оба ве за о при мар ној, се кун дар ној и
тер ци јар ној ре гу ла ци ји фре квен ци је,

- До ста ва во зних ре до ва и тр го вач ких
тран сак ци ја Дис пе чер ском цен тру Пре но са и
Опе ра то ру тр жи шта у ве зи са тим,

- Прог но за по тро шње по тро ша ча са ко јим
су скло пље ни уго во ри о про да ји енер ги је и до-
ста ва во зних ре до ва и тр го вач ких тран сак ци ја
Дис пе чер ском цен тру Пре но са и Опе ра то ру
тр жи шта у ве зи са тим,

- Скла па ње и пра ћа ње уго во ра о про да ји
елек трич не енер ги је нео п ход не за по кри ва ње
гу би та ка ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја

- Сви дру ги по сло ви ве за ни за ку по про да-
ју елек трич не енер ги је на оп ти ма лан на чин, у
ци љу мак си ми ра ња про фи та Дру штва и по у-
зда ног снаб ди је ва ња свих по тро ша ча.

ДОО Снаб ди је ва њеД д ј  би ку по ва ло енер ги ју
од ЕПЦГ АД Ник шић и ба ви ло би се про да-
јом елек трич не енер ги је куп ци ма ко ји има ју
од стра не Ре гу ла тор не аген ци је тач но утвр ђе-
ну ци је ну.Ова дје лат ност под ра зу ми је ва из ра-
ду уго во ра о снаб ди је ва њу, на пла ту и стал не
кон так те са куп ци ма. Ко му ни ка ци ја са ДОО
Ди стри бу ци ја би ла би стал на (до го во ри око
мје ре ња, ис кљу че ња, раз мје не по да та ка...).
Тро шак та риф ног снаб дје ва ча би био ја сно
пре по знат и об ра чу нат на ра чу ни ма по тро ша-
ча. Ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја овог ДОО
би се при пре ми ла у скла ду са на ве де ним за-
да ци ма и мо ра ла би за до во љи ти ре ги о нал ни
прин цип у ор га ни зо ва њу ње го ве дје лат но сти.
При ход овог ДОО би био де фи ни сан на ни воу
ре гу ла тор но одо бре ног.

ДОО Ди стри бу ци јаД Д р уц ј би се, у скла ду са до-
би је ном ли цен цом, ба ви ла одр жа ва њем,упра-
вља њем и раз во јем ди стри бу тив не мре же до
и за кључ но са мјер ним уре ђа ји ма. У бу ду ћој
ор га ни за ци о ној ше ми мо рао би се у нај ве ћој

мо гу ћој мје ри ис по што ва ти ре ги о нал ни прин-
цип у вр ше њу по сло ва одр жа ва ња као и свих
оста лих по сло ва ве за них за дје лат ност овог
ДОО. При ход овог ДОО би био де фи ни сан на
ни воу ре гу ла тор но одо бре ног.

ДОО Про из вод њаД р д  би се ба ви ла про из вод-
њом елек трич не енер ги је у по сто је ћим објек-
ти ма као и у евен ту ал но но во са гра ђе ним
објек ти ма.У из ра ди ор га ни за ци је и си сте ма ти-
за ци је овог ДОО мо ра ло би се по ве сти ра чу на
о цен тра ли зо ва ном при сту пу одр жа ва ња обје-
ка та као и де фи ни са њу по сло ва раз во ја ко ји
је до са да би ли за сту пље ни, а од но се се на
раз вој по сто је ћих обје ка та као и евен ту ал но
уче шће у раз во ју но вих обје ка та. При ход овог
ДОО би био де фи ни сан на ни воу ре гу ла тор но
одо бре ног.

ДОО Пре носД р би се, у скла ду са до би је не
три ли цен це, мо рао ор га ни зо ва ти на на чин ко-
ји обез бје ђу је одр жа ва ње и раз вој пре но сног
си сте ма, као и по у зда но функ ци о ни са ње елек-
тро е нер гет ског си сте ма и бу ду ћег тр жи шта
елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри. Сви по сло-
ви раз во ја пре но сне мре же као и сви по сло-
ви ко ји се од но се на бу ду ће функ ци о ни са ње
овог ДОО као ак ци о нар ског дру штва мо ра ју
се пред ви дје ти при ли ком из ра де ор га ни за ци је
и си сте ма ти за ци је овог дру штва. При ход овог
ДОО би био де фи ни сан на ни воу ре гу ла тор но
одо бре ног.

ДОО Елек тро град њаД р р д , по ред по сло ва ко је
са да оба вља сво јом ор га ни за ци јом и си сте ма-
ти за ци јом тре ба ла да пред ви ди по сло ве про-
јек то ва ња и над зо ра над из град ном обје ка та
у зна чај но ве ћем оби му од са да шњег. При ход
овог ДОО ће би ти де фи ни сан по себ ним уго-
во ри ма.

Уло га ма тич ног дру штвадру  би се раз ра ди ла,
уко ли ко се овај кон цепт усво ји, јер би тре ба ло
ис пи та ти мо гућ но сти да се по ред нео п ход не
из ра де и пра ће ња фи нан сиј ског би лан са ор га-
ни за ци о не је ди ни це за ку по про да ју елек трич-
не енер ги је (у да љем тек сту Тр го ви на), са мог
АД и кон со ли до ва ног би лан са ци је лог Дру-
штва у ње му оба вља ју и дру ги по сло ви ве за ни
за чи тав по слов ни си стем. Дје ло ви са да шње
Ди рек ци је мо ра ли би да до жи ве од ре ђе не
про мје не на на чин што би би ли из мје ште ни у
дру га ДОО. Из мје шта ње Про јект ног би роа у
ДОО Елек тро град ња, оп ти ми за ци ја Дру штве-
ног стан дар да ра вре мен ски и са бро јем из вр-
ши ла ца, уло га по сто је ћих ор га ни за ци о них
цје ли на за ин фор ма ци о ни си стем, ин фор ми са-
ње и ПР функ ци је мо ра се при ла го ди ти но вим
усло ви ма по сло ва ња. 

b.   Еко ном ски од но си ЕПЦГ АД - ДОО 
      и из ме ђу ДОО

По ла зе ћи од пред ло же не ма кро ор га ни-
за ци о не ше ме, уз услов да ЕПЦГ АД за оба-
вља ње стра те шких по сло ва, де фи ни са них у
се па ра ту Тех но-еко ном ски од но си ЕПЦГ АД
– ДОО и из ме ђу ДОО до би је ли цен цу за оба-
вља ње ове дје лат но сти, еко ном ски од но си за-
сни ва ће се на уго во ри ма о ку по ви ни и про да ји
елек трич не енер ги је пре ма ре гу ла тор ном при-

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ



39

хо ду, од но сно ци је ни из ко јег на ста је фак тур-
ни од нос и уго во ри ма о вр ше њу услу га пре но-
са и ди стри бу ци је , та ко ђе пре ма утвр ђе ном 
ре гу ла тор ном при хо ду, од но сно ци је ни из ко је 
на ста је фак тур ни од нос те по себ ним уго во ри-
ма за услу ге про јек то ва ња , град ње и над зо ра 
Елек тро град ње.

ДОО Про из вод ња

ДОО Про из вод ња про да ва ће цје ло куп ну 
про из ве де ну или пу тем раз мје не до би је ну 
елек трич ну енер ги ју ЕПЦГ АД по ци је на ма 
одо бре ним од стра не Ре гу ла тор не аген ци је ( 
по струк ту ри ко ја укљу чу је ЕПЦГ АД као ли-
цен ци ра ну дје лат ност).

На про да ту елек трич ну енер ги ју об ра чу-
на ва ће из ла зни ПДВ , а на фак ту ри сво јих 
до ба вља ча као од бит ну став ку има ће ула зни 
ПДВ. Над ле жном по ре ском ор га ну до ста вља-
ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом 
се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из-
ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-а. 

ЕПЦГ АД 

ЕПЦГ АД ку пље ну елек трич ну енер ги ју 
од ДОО Про из вод ња и од ино до ба вља ча про-
да ва ће:

- КАП-у и евен ту ал но дру гим ква ли фи ко-
ва ним по тро ша чи ма,

- ДОО Снаб ди је ва њу за по тре бе та риф них 
по тро ша ча,

- ДОО Пре но су за по кри ће гу би та ка на 
пре но сној мре жи и 

- ДОО Ди стри бу ци ја за по кри ће гу би та ка 
на ди стри бу тив ној мре жи.

Про да ја елек трич не енер ги је КАП-у и 
евен ту ал но дру гим ква ли фи ко ва ним по тро ша-
чи ма вр ши ће се по уго во ре ној ци је ни. 

Про да ја елек трич не енер ги је ДОО Снаб-
ди је ва њу, ДОО Пре но су и 

ДОО Ди стри бу ци ји вр ши ће се по та ри фа-
ма утвр ђе ним од стра не Ре гу ла тор не аген ци-
је.

На ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју 
ЕПЦГ АД об ра чу на ва ће ПДВ. Над ле жном по-
ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну при ја ву 
за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је оба ве за 
за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла зног и ула-
зног ПДВ-а. 

Куп ци ма из ино стран ства – из воз, ЕПЦГ 
АД про да ва ће евен ту ал не ви шко ве елек трич-
не енер ги је по уго во ре ној ци је ни. На ове ис по-
ру ке се не об ра чу на ва ПДВ.

ЕПЦГ АД не до ста ју ће ко ли чи не елек трич-
не енер ги је уво зи ће по нај по вољ ни јим тен дер-
ским ци је на ма.

Ку по ви на енер ги је од ДОО Про из вод ње и 
услу ге ДОО Пре но са и ДОО Ди стри бу ци је вр-
ши ће се по по себ ним би ла те рар ним уго во ри-
ма без при мје не по ступ ка јав них на бав ки.

ДОО Снаб ди је ва ње

ДОО Санб ди је ва ње, ку пље ну елек трич ну 
енер ги ју од ЕПЦГ АД про да ва ће та риф ним 
куп ци ма по та ри фа ма утвр ђе ним од стра не Ре-
гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку.

На ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју та-
риф ним по тро ша чи ма ДОО Снаб ди је ва ње 
об ра чу на ва ће ПДВ. Над ле жном по ре ском ор-
га ну до ста вља ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун 
ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње 
као раз ли ка из ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-
а. 

ДОО Пре нос

ДОО Пре нос вр ши ће услу ге при кљу че ња 
на пре но сну мре жу, ко ри шће ња пре но сне мре-
же и дру ге услу ге ве за не за ре гу ла ци ју фре-
квен ци је и на по на по та ри фа ма одо бре ним од 
Ре гу ла тор не аген ци је. 

ДОО Пре нос има ће оба ве зу об ра чу на ва-
ња из ла зног ПДВ-а на ври јед ност из вр ше них 
услу га. Над ле жном по ре ском ор га ну до ста-
вља ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко-
јом се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње као раз ли-
ка из ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-а ( ула зни 
ПДВ био би на на бав ку ро ба и услу га и на бав-
ку елек трич не енер ги је за по кри ће гу би та ка у 
пре но сној мре жи).

ДОО Ди стри бу ци ја

ДОО Ди стри бу ци ја вр ши ће услу ге ко ри-
шће ња ди стри бу тив не мре же по та ри фа ма 
утвр ђе ним од Ре гу ла тор не аген ци је. 

ДОО Ди стри бу ци ја об ра чу на ва ће из ла зни 
ПДВ на ври јед ност из вр ше них услу га. Над ле-
жном по ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну 
при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је 
оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла-
зног и ула зног ПДВ-а (ула зни ПДВ био би на 
на бав ку ро ба и услу га и на бав ку елек трич не 
енер ги је за по кри ће гу би та ка у ди стри бу тив-
ној мре жи).

ДОО Елек тро град ња
Елек тро град ња, као пе та ДОО је спе ци фич-

на у од но су на оста ле ДОО јер ни је укљу че на 
у ре гу ла тор ни при ход – та ри фе , већ је у су ми 
рас по ре ђе на кроз тро шко ве услу га тре ћих ли-
ца , гдје има услу га и од дру гих пред у зе ћа .

Ње но фи нан си ра ње за сни ва ће се на скло-
пље ним уго во ри ма за вр ше ње услу га про јек-
то ва ња, град ње, над зо ра са ДОО Про из вод ња, 
ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја. Из уго во ра 
про из и ла зи фак тур ни од нос за вр ше ње услу га 
на ко је је оба ве зна да об ра чу на ва ПДВ. Над ле-
жном по ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну 
при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је 
оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла-
зног и ула зног ПДВ-а. 

1. Нов ча ни то ко ви из ме ђу ЕПЦГ АД и ДОО и 
из ме ђу ДОО

Прав но раз дво је на ЕПЦГ АД на про из-
вод њу, пре нос, ди стри бу ци ју, снад би је ва ње, 
елек тро град њу и за др жа ва њем стра те шких 
по сло ва у ма тич ном дру штву под ра зу ми је ва 

ус по ста вља ње ду жнич ко-по вје ри лач ких од-
но са из ме ђу но во фор ми ра них дру шта ва и са 
тре ћим ли ци ма. 

Због то га, а у ци љу не сме та ног функ ци о-
ни са ња нов ча них то ко ва из ме ђу ЕПЦГ АД и 
но во фор ми ра них дру шта ва, као и из ме ђу дру-
шта ва мо ра ју по сто ја ти за себ ни ра чу ни за: 

- ЕПЦГ АД - ма тич но дру штво
- ДОО Про из вод ња
- ДОО Пре нос
- ДОО Ди стри бу ци ја
- ДОО Снаб ди је ва ње и
- ДОО Елек тро град ња

1.1. При ход – при лив нов ча них сред ста ва

ДОО Про из вод ња оства ри ће при ход по 
осно ву про да је елек трич не енер ги је ЕПЦГ 
АД. 

ЕПЦГ АД оства ри ће при ход по осно ву:
- опе ра тив них - ад ми ни стра тив них по сло-

ва ( њи хо во фи нан си ра ње је утвр ђе но од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је рас по ре дом оправ да-
них тро шко ва на бу ду ће ДОО по кри те ри ју му 
бро ја за по сле них у њи ма ) и 

- ко мер ци јал них по сло ва и то про да јом 
елек трич не енер ги је: ДОО Снаб ди је ва њу, 
КАП-у и евен ту ал но дру гим ква ли фи ко ва ним 
по тро ша чи ма, ДОО Пре но су и ДОО Ди стри-
бу ци ји за по кри ће гу би та ка у пре но сној и 
ди стри бу тив ној мре жи и про да јом ви шко ва 
елек трич не енер ги је ко ји се мо гу по ја ви ти у 
из у зет но по вољ ним хи дро ло шким усло ви ма.

ДОО Снаб ди је ва ње оства ри ће при ход од 
про да је елек трич не енер ги је та риф ним по тро-
ша чи ма на свим на пон ским ни во и ма.

ДОО Пре нос оства ри ће при ход по осно ву 
уго во ром де фи ни са них услу га при кљу че ња 
на пре но сну мре жу, ко ри шће ња пре но сне мре-
же и дру гих услу га у ве зи ре гу ла ци је фре квен-
ци ја и ре гу ла ци је на по на.

ДОО Ди стри бу ци ја оства ри ће при ход по 
осно ву уго во ром де фи ни са них услу га пре но-
са елек трич не енер ги је та риф ним по тро ша чи-
ма и дру гих услу га по за хтје ву ДОО Снаб ди-
је ва ње.

1.2. Рас по дје ла нов ча них сред ста ва – при-
ли ва

Про да јом елек трич не енер ги је нов ча на 
сред ства при ли ва ће се на два ра чу на:

- на ра чу ну ЕПЦГ АД по осно ву про да је 
елек трич не енер ги је КАП-у, куп ци ма ван Цр-
не Го ре, ДОО Пре но су и ДОО Ди стри бу ци ји 
за по кри ће гу би та ка на пре но сној, од но сно ди-
стри бу тив ној мре жи и

- на ра чу ну ДОО Снаб ди јев ње по осно ву 
про да је елек трич не енер ги је та риф ним по тро-
ша чи ма.

Нов ча на сред ства из пр ве али не је ко ри сти-
ће се за пла ћа ње:

- оба ве за пре ма ДОО Про из вод ња за про-
из ве де ну и ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју 
КАП-у,

- оба ве за пре ма ДОО Пре но су за услу ге ко-
ри шће ња пре но сне мре же, та ко ђе за КАП и

- дру гих при о ри тет них оба ве за ко је ће 
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хо ду, од но сно ци је ни из ко јег на ста је фак тур-
ни од нос и уго во ри ма о вр ше њу услу га пре но-
са и ди стри бу ци је , та ко ђе пре ма утвр ђе ном
ре гу ла тор ном при хо ду, од но сно ци је ни из ко је
на ста је фак тур ни од нос те по себ ним уго во ри-
ма за услу ге про јек то ва ња , град ње и над зо ра 
Елек тро град ње.

ДОО Про из вод њаД р д

ДОО Про из вод ња про да ва ће цје ло куп ну
про из ве де ну или пу тем раз мје не до би је ну
елек трич ну енер ги ју ЕПЦГ АД по ци је на ма
одо бре ним од стра не Ре гу ла тор не аген ци је (
по струк ту ри ко ја укљу чу је ЕПЦГ АД као ли-
цен ци ра ну дје лат ност).

На про да ту елек трич ну енер ги ју об ра чу-
на ва ће из ла зни ПДВ , а на фак ту ри сво јих
до ба вља ча као од бит ну став ку има ће ула зни
ПДВ. Над ле жном по ре ском ор га ну до ста вља-
ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом
се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из-
ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-а. 

ЕПЦГ АДЦ Д

ЕПЦГ АД ку пље ну елек трич ну енер ги ју
од ДОО Про из вод ња и од ино до ба вља ча про-
да ва ће:

- КАП-у и евен ту ал но дру гим ква ли фи ко-
ва ним по тро ша чи ма,

- ДОО Снаб ди је ва њу за по тре бе та риф них
по тро ша ча,

- ДОО Пре но су за по кри ће гу би та ка на
пре но сној мре жи и

- ДОО Ди стри бу ци ја за по кри ће гу би та ка
на ди стри бу тив ној мре жи.

Про да ја елек трич не енер ги је КАП-у и
евен ту ал но дру гим ква ли фи ко ва ним по тро ша-
чи ма вр ши ће се по уго во ре ној ци је ни. 

Про да ја елек трич не енер ги је ДОО Снаб-
ди је ва њу, ДОО Пре но су и 

ДОО Ди стри бу ци ји вр ши ће се по та ри фа-
ма утвр ђе ним од стра не Ре гу ла тор не аген ци-
је.

На ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју
ЕПЦГ АД об ра чу на ва ће ПДВ. Над ле жном по-
ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну при ја ву
за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је оба ве за
за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла зног и ула-
зног ПДВ-а.

Куп ци ма из ино стран ства – из воз, ЕПЦГ
АД про да ва ће евен ту ал не ви шко ве елек трич-
не енер ги је по уго во ре ној ци је ни. На ове ис по-
ру ке се не об ра чу на ва ПДВ.

ЕПЦГ АД не до ста ју ће ко ли чи не елек трич-
не енер ги је уво зи ће по нај по вољ ни јим тен дер-
ским ци је на ма.

Ку по ви на енер ги је од ДОО Про из вод ње и
услу ге ДОО Пре но са и ДОО Ди стри бу ци је вр-
ши ће се по по себ ним би ла те рар ним уго во ри-
ма без при мје не по ступ ка јав них на бав ки.

ДОО Снаб ди је ва њеД д ј

ДОО Санб ди је ва ње, ку пље ну елек трич ну
енер ги ју од ЕПЦГ АД про да ва ће та риф ним
куп ци ма по та ри фа ма утвр ђе ним од стра не Ре-
гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку.

На ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју та-
риф ним по тро ша чи ма ДОО Снаб ди је ва ње
об ра чу на ва ће ПДВ. Над ле жном по ре ском ор-
га ну до ста вља ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун
ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње
као раз ли ка из ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-
а. 

ДОО Пре носД р

ДОО Пре нос вр ши ће услу ге при кљу че ња
на пре но сну мре жу, ко ри шће ња пре но сне мре-
же и дру ге услу ге ве за не за ре гу ла ци ју фре-
квен ци је и на по на по та ри фа ма одо бре ним од
Ре гу ла тор не аген ци је. 

ДОО Пре нос има ће оба ве зу об ра чу на ва-
ња из ла зног ПДВ-а на ври јед ност из вр ше них
услу га. Над ле жном по ре ском ор га ну до ста-
вља ће мје сеч ну при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко-
јом се утвр ђу је оба ве за за пла ћа ње као раз ли-
ка из ме ђу из ла зног и ула зног ПДВ-а ( ула зни
ПДВ био би на на бав ку ро ба и услу га и на бав-
ку елек трич не енер ги је за по кри ће гу би та ка у
пре но сној мре жи).

ДОО Ди стри бу ци јаД Д р уц ј

ДОО Ди стри бу ци ја вр ши ће услу ге ко ри-
шће ња ди стри бу тив не мре же по та ри фа ма
утвр ђе ним од Ре гу ла тор не аген ци је. 

ДОО Ди стри бу ци ја об ра чу на ва ће из ла зни
ПДВ на ври јед ност из вр ше них услу га. Над ле-
жном по ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну
при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је
оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла-
зног и ула зног ПДВ-а (ула зни ПДВ био би на
на бав ку ро ба и услу га и на бав ку елек трич не
енер ги је за по кри ће гу би та ка у ди стри бу тив-
ној мре жи).

ДОО Елек тро град њаД р р д
Елек тро град ња, као пе та ДОО је спе ци фич-

на у од но су на оста ле ДОО јер ни је укљу че на
у ре гу ла тор ни при ход – та ри фе , већ је у су ми
рас по ре ђе на кроз тро шко ве услу га тре ћих ли-
ца , гдје има услу га и од дру гих пред у зе ћа .

Ње но фи нан си ра ње за сни ва ће се на скло-
пље ним уго во ри ма за вр ше ње услу га про јек-
то ва ња, град ње, над зо ра са ДОО Про из вод ња,
ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја. Из уго во ра
про из и ла зи фак тур ни од нос за вр ше ње услу га
на ко је је оба ве зна да об ра чу на ва ПДВ. Над ле-
жном по ре ском ор га ну до ста вља ће мје сеч ну
при ја ву за об ра чун ПДВ–а, ко јом се утвр ђу је
оба ве за за пла ћа ње као раз ли ка из ме ђу из ла-
зног и ула зног ПДВ-а.

1. Нов ча ни то ко ви из ме ђу ЕПЦГ АД и ДОО и ђу Ц Д Д
из ме ђу ДООђу Д

Прав но раз дво је на ЕПЦГ АД на про из-
вод њу, пре нос, ди стри бу ци ју, снад би је ва ње, 
елек тро град њу и за др жа ва њем стра те шких 
по сло ва у ма тич ном дру штву под ра зу ми је ва 

ус по ста вља ње ду жнич ко-по вје ри лач ких од-
но са из ме ђу но во фор ми ра них дру шта ва и са
тре ћим ли ци ма. 

Због то га, а у ци љу не сме та ног функ ци о-
ни са ња нов ча них то ко ва из ме ђу ЕПЦГ АД и
но во фор ми ра них дру шта ва, као и из ме ђу дру-
шта ва мо ра ју по сто ја ти за себ ни ра чу ни за:

- ЕПЦГ АД - ма тич но дру штво
- ДОО Про из вод ња
- ДОО Пре нос
- ДОО Ди стри бу ци ја
- ДОО Снаб ди је ва ње и
- ДОО Елек тро град ња

1.1. При ход – при лив нов ча них сред ста вар д р р д

ДОО Про из вод ња оства ри ће при ход по
осно ву про да је елек трич не енер ги је ЕПЦГ
АД.

ЕПЦГ АД оства ри ће при ход по осно ву:
- опе ра тив них - ад ми ни стра тив них по сло-

ва ( њи хо во фи нан си ра ње је утвр ђе но од стра-
не Ре гу ла тор не аген ци је рас по ре дом оправ да-
них тро шко ва на бу ду ће ДОО по кри те ри ју му
бро ја за по сле них у њи ма ) и 

- ко мер ци јал них по сло ва и то про да јом
елек трич не енер ги је: ДОО Снаб ди је ва њу,
КАП-у и евен ту ал но дру гим ква ли фи ко ва ним
по тро ша чи ма, ДОО Пре но су и ДОО Ди стри-
бу ци ји за по кри ће гу би та ка у пре но сној и
ди стри бу тив ној мре жи и про да јом ви шко ва
елек трич не енер ги је ко ји се мо гу по ја ви ти у
из у зет но по вољ ним хи дро ло шким усло ви ма.

ДОО Снаб ди је ва ње оства ри ће при ход од
про да је елек трич не енер ги је та риф ним по тро-
ша чи ма на свим на пон ским ни во и ма.

ДОО Пре нос оства ри ће при ход по осно ву
уго во ром де фи ни са них услу га при кљу че ња
на пре но сну мре жу, ко ри шће ња пре но сне мре-
же и дру гих услу га у ве зи ре гу ла ци је фре квен-
ци ја и ре гу ла ци је на по на.

ДОО Ди стри бу ци ја оства ри ће при ход по
осно ву уго во ром де фи ни са них услу га пре но-
са елек трич не енер ги је та риф ним по тро ша чи-
ма и дру гих услу га по за хтје ву ДОО Снаб ди-
је ва ње.

1.2. Рас по дје ла нов ча них сред ста ва – при-дј р д р
ли ва

Про да јом елек трич не енер ги је нов ча на
сред ства при ли ва ће се на два ра чу на:

- на ра чу ну ЕПЦГ АД по осно ву про да је
елек трич не енер ги је КАП-у, куп ци ма ван Цр-
не Го ре, ДОО Пре но су и ДОО Ди стри бу ци ји
за по кри ће гу би та ка на пре но сној, од но сно ди-
стри бу тив ној мре жи и

- на ра чу ну ДОО Снаб ди јев ње по осно ву
про да је елек трич не енер ги је та риф ним по тро-
ша чи ма.

Нов ча на сред ства из пр ве али не је ко ри сти-
ће се за пла ћа ње:

- оба ве за пре ма ДОО Про из вод ња за про-
из ве де ну и ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју
КАП-у,

- оба ве за пре ма ДОО Пре но су за услу ге ко-
ри шће ња пре но сне мре же, та ко ђе за КАП и

- дру гих при о ри тет них оба ве за ко је ће

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ



4040

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ

ЕПЦГ АД пре у зе ти на се бе у овој фа зи прав-
ног  раз два ја ња.

Нов ча на сред ства из на пла те елек трич не 
енер ги је од та риф них по тро ша ча, днев но би 
се пре но си ла на ра чун ДОО Снаб ди је ва ња 
пре ко про ла зних ра чу на ње них по слов них је-
ди ни ца отво ре них код по слов них ба на ка. Та 
сред ства би се да ље днев но пре но си ла на ра чу-
не ЕПЦГ АД и ДОО пре ма про цен ту уче шћа 
фак ту ри са не ре а ли за ци је и то:

- ЕПЦГ АД-у по уго во ру за про да ту еле кр-
тич ну енер ги ју;

- ДОО Пре но су по уго во ру за ко ри шћа ње 
пре но сне мре же;

- ДОО Ди стри бу ци ји по уго во ру за ко ри-
шћа ње ди стри бу тив не мре же, а 

- пре о ста ла нов ча на сред ства оста ју ДОО 
Снаб ди јев њу за фи нан си ра ње соп стве не дје-
лат но сти и пла ћа ња ПДВ-а.

ЕПЦГ АД би на исти на чин из при хо да 
оства ре них по осно ву про да је елек трич не 
енер ги је ДОО Снаб ди је ва њу из ми ри ва ла оба-
ве зе пре ма ДОО Про из вод њи.

ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу ци ја на 
осно ву ова ко сте че ног при хо да, по истом по-
ступ ку из ми ри ва ће сво је оба ве зе пре ма ЕПЦГ 
АД.

Ова ко пред ло же ни нов ча ни то ко ви под-
ра зу мје ва ју вир ман ску на пла ту. Уко ли ко би 
пла ћа ња би ла ком пен за ци о на, у за ви сно сти 
од то га чи је се оба ве зе ком пен зи ра ју са по тра-
жи ва њи ма за елек трич ну енер ги ју, сам ток 
ком пен за ци ја би усмје рио рас по дје лу ди је ла 
та ко оства ре ног при хо да.

Ова кав на чин рас по дје ле под ра зу мје ва 
оба ве зно мје сеч но фи нан сиј ско по рав на ње, 
ка ко би се утвр дио сте пен из ми ре ња на ста лих 
ме ђу соб них оба ве за у од но су на фак ту ри са ну 
ре а ли за цу ју де фи ни са ну еко ном ским од но си-
ма.

2. Ри зи ци ве за ни за нео ства ре ни сте пен 
те ку ће на пла те 

Ако сте пен те ку ће на пла те не би био оства-
рен у сто по сто из но су де фи ни са ног про цен та 
на пла те ( од Ре гу ла тор не аген ци је или по слов-
ном по ли ти ком ма тич ног дру штва ), не омо гу-
ћа ва се за тва ра ње укуп них мје сеч них фак ту ри-

са них оба ве за. Ри зик за нео ства ре ни сте пен 
те ку ће на пла те пре у зе ће ДОО Снаб ди је ва ње, 
ма тич но дру штво и оста ла за ви сна дру штва 
сход но утвр ђе ним објек тив ним кри те ри ју ми-
ма ко ји тре ба да бу ду осно ва за скла па ње ме-
ђу соб них уго во ра. 

3. Ста тус не на пла ће них по тра жи ва ња

На на пла ће на по тра жи ва ња ЕПЦГ АД за те-
че на на дан осни ва ња 5 ДОО во ди ће се у књи-
га ма ДОО Снаб ди је ва ње гдје ће се пред у зи ма-

ти све мје ре за њи хо ву на пла ту. Ова по тра жи-
ва ња ће се ана ли тич ки пра ти ти у би лин гу код 
је ди ни ца Снаб ди је ва ња. Би ло би не прак тич но 
да се из мје шта ју на не ко дру го мје сто ( ЕПЦГ 
АД ), јер би до при ни је ли и по ве ћа њу тро шко-
ва по сло ва ња.

Сва не на пла ће на по тра жи ва ња ће би ти 
еви ден ти ра на са ста њем на дан 31.03.2008. 
год. и по себ но књи го вод стве но пра ће на у 
ДОО Снаб ди је ва ње. 

На осно ву уче шћа у та ри фа ма утвр ди ће се 
при па да ју ћи про це нат свих ДОО у не на пла ће-
ним по тра жи ва њи ма и на осно ву то га уре ди ти 
ду жнич ко-по вје ри лач ки од но си и пре но ше ње 
од го ва ра ју ћих сред ста ва на за ви сна дру штва.

4. Ри зи ци за гу бит ке у пре но сно-ди стри бу-
тив ној мре жи

Оства ре ње гу би та ка у пре но сној и ди стри-
бу тив ној мре жи из над до зво ље них па да ће 
на те рет при па да ју ћег ре гу ла тор ног при хо да 
ДОО Пре но са, од но сно ДОО Ди стри бу ци ја.

 5. Оба ве зе пре ма кре ди то ри ма и до ба вља-
чи ма

У за ви сним дру штви ма у ви ду осни вач ког 
уло га пре но си се “ чи ста имо ви на “ нео п ход на 
за оба вља ње основ них и ли цен ци ра них дје лат-
но сти. То зна чи да од 01. апри ла ове го ди не 
но во фор ми ра на за ви сна дру штва у сво јим по-
слов ним књи га ма не ће има ти пре ни је те оба ве-
зе пре ма до ба вља чи ма и кре ди то ри ма, већ ће 
оне би ти за др жа не на ни воу ЕПЦГ АД у овој 
фа зи прав ног раз два ја ња.

Ни је ис кљу че но да се од 01. апри ла ове го-

ди не до тра ја ња пр ве фа зе прав ног раз два ја ња 
оба ве зе пре ма до ба вља чи ма и кре ди то ри ма 
по сте пе но пре но се на ДОО пре ма од лу ци ма-
тич ног дру штва. Ме ђу тим, ра ди обез бе ђе ња 
би лан сне рав но те же исто вре ме но са пре но-
сом оба ве за на ДОО пре но сио би се у истом 
из но су и дио по тра жи ва ња на ста лих при је 
31.03.2008. год.

6. Из два ја ње сред ста ва ре зер ви 

На ни воу ЕПЦГ АД из два ја ла би се сред-
ства ре зер ви из ре гу ла тор ног при хо да свих 
ДОО. Оба ве за из два ја ња сред ста ва ре зер ви 
де фи ни са ла би се кроз уго во ре о ре гу ли са њу 
тех но-еко ном ских од но са из ме ђу ЕПЦГ АД и 
ДОО. Сред ста ва би има ла ис кљу чи во на мјен-
ски ка рак тер тј, ко ри сти ла би се за одр жа ва ње 
те ку ће ли квид но сти ЕПЦГ АД и ДОО и не ких 
дру гих ван ред них за хтје ва од стра не ДОО за 
обез бе ђе ње кон ти ну и те та у из вр ша ва њу основ-
них од но сно ли цен ци ра них дје лат но сти, што 
та ко ђе тре ба да бу де де фи ни са но ме ђу соб ним 
уго во ри ма. Сред ства ре зер ви да ва ла би се у 
ви ду по зајм ни це са оба ве зом вра ћа ња истих 
и го ди шњих по рав на ња из ме ђу ЕПЦГ АД и 
ДОО.

Ви си ну из два ја ња сред ста ва ре зер ви и њи-
хо ву на мје ну, при је за кљу чи ва ња од но сних 
уго во ра утвр ди ће ор га ни ма тич ног дру штва. 

Ова сред ства ће се во ди ти на по себ ном 
ра чу ну.

VII   ШЕ МАТ СКИ ПРИ КАЗ МА ТИЧ НОГ 
И ЗА ВИ СНИХ ДРУ ШТА ВА СА ПО ПИ СОМ 
ОСНОВ НИХ ПО СЛО ВА

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ 
АД НИКШИЋ

У Ди рек ци ји ма тич ног дру штва оба вља ће 
се сле де ћи по сло ви:

a) Стра те шки по сло ви:
- Утвр ђи ва ње и оства ри ва ње би лан са елек-

трич не енер ги је
- Ку по ви на и про да ја елек трич не енер ги је
    - ку по ви на елек трич не енер ги је од до ма-

ћих про из во ђа ча
     - увоз елек трич не енер ги је
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     - из воз елек трич не енер ги је
      - про да ја елек трич не енер ги је ДОО 

Снаб ди је ва ње, ДОО Пре нос и ДОО Ди стри-
бу ци ја

    - про да ја елек трич не енер ги је КАП-у и 
дру гим ква ли фи ко ва ним по тро ша чи ма

- Стра те шки раз вој (дио ко ји се не оба вља 
у за ви сним дру штви ма, а нео п хо дан је као ло-
ги сти ка раз во ју ко ји во ди Вла да Цр не Го ре)

- Енер гет ско ба лан си ра ње си сте ма
- Ко ор по ра тив но пла ни ра ње
- Људ ски ре сур си
- Ин фор ма ци о не тех но ло ги је
- Си стем ква ли те та и за шти та жи вот не 

сре ди не
- Ин фор ми са ње
- Кон со ли до ва ње по слов них ре зул та та на 

кра ју по слов не го ди не
- Ре гу ли са ње свих оба ве за ЕПЦГ АД на-

ста лих до да на кон сти ту и са ња за ви сних дру-
шта ва ( по себ но ду го роч них уго во ра са ЕПС-
ом и КАП-ом ), итд.

b) По сло ви за ма тич но дру штво:
- Еко ном ски по сло ви 
- Прав ни и ка дров ски по сло ви 
- Ко мер ци јал ни по сло ви
- Услу жне дје лат но сти (оп шти по сло ви и 

дру штве ни стан дард), итд.
Ка да се утвр де ни жи ор га ни за ци о ни дје-

ло ви Ди рек ци је истим ће се ста ви ти у над ле-
жност срод ни стра те шки и по сло ви за ма тич-
но дру штво.

ДОО ПРОИЗВОДЊА НИКШИЋ

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом 
за про из вод њу елек трич не енер ги је, бр. Л Е 
– 001 од 26.12.2005.го ди не, из да те од Ре гу ла-
тор не аген ци је за енер ге ти ку, у ор га ни за ци о-
ним цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Про из вод ња
- ХЕ „Пе ру ћи ца“ и ма ле ХЕ
- ХЕ „Пи ва“
- ТЕ „Пље вља“

ДОО ПРЕНОС ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве у скла ду са из да тим ли-
цен ца ма Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку:

- за дје лат ност пре но са елек трич не енер-
ги је, бр. Л – Е - 002 од 26.12.2005.го ди не

- за дје лат ност опе ра то ра пре но сне мре-
же, бр.Л – Е - 003 од 26.12.2005.го ди не

- за дје лат ност опе ра то ра тр жи шта елек-
трич не енер ги је, бр.04-305 од Л – Е – 005 од 
26.12.2005.го ди не,

у ор га ни за ци о ним цје ли на ма:
- Ди рек ци ја ДОО Пре нос
- НДЦ (Опе ра тор пре но сне мре же)
- Опе ра тор тр жи шта
- Елек тро пре нос (Опе ра тор пре но са)

ДОО ДИСТРИБУЦИЈА ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом 
за ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је и опе-

ра то ра ди стри бу тив не мре же, бр.Л – Е - 004 
од 26.12.2005.го ди не, из да те од Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку, у ор га ни за ци о ним цје-
ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Ди стри бу ци ја
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Југ“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Бо ка“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Цен тар“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Ник шић“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Бје ла си ца“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Ис ток“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар 

„Сје вер“

ДОО СНАБДИЈЕВАЊЕ НИКШИЋ

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом за 
снаб ди је ва ње елек трич не енер ги је, бр.Л – Е - 
006, од 26.12.2005.го ди не, у ор га ни за ци о ним 
цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Снаб ди је ва ње
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Југ“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Бо ка“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Цен тар“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Ник шић“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Бје ла си ца“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Ис ток“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња 

„Сје вер“

ДОО ЕЛЕКТРОГРАДЊА 
ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве пру жа ња услу га ДОО 
Про из вод ња, ДОО Пре нос, ДОО Ди стри бу-
ци ја и ДОО Снаб ди је ва ње, у ор га ни за ци о ним 
цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Елек тро град ња
- Опе ра ти ва

VIII  ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ ДЈЕ ЛО ВИ 
         МА ТИЧ НОГ И ЗА ВИ СНИХ ДРУ ШТА-
ВА

У ци љу ус по ста вља ња што је дин стве ни је 
ор га ни за ци о не струк ту ре прав но раз дво је не 
ЕПЦГ утвр ђу ју се на зи ви ор га ни за ци о них дје-
ло ва ма тич ног и за ви сних дру шта ва.

На ни воу ма тич ног и за ви сних дру шта ва 
фор ми ра ће се ди рек ци је.

По ред ре дов них по сло ва за ма тич но и за-
ви сна дру штва Ди рек ци ја ЕПЦГ АД би оба-
вља ла и дру ге по вје ре не а по себ но стра те шке 
по сло ве.

По ред ди рек ци ја ни жи ор га ни за ци о ни 
дје ло ви би ли би: сек то ри, слу жбе и одје ље ња 
што ће се раз ра ди ти пра вил ни ци ма о ор га ни-
за ци ји ма тич ног и за ви сних дру шта ва.

     

IX   ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ ОСНОВ НИХ 
  ЕЛЕК ТРО-ЕНЕР ГЕТ СКИХ ДЈЕ ЛАТ НО-
СТИ

Са да шња ЕПЦГ АД је но си лац свих ли-
цен ци у елек тро-енер гет ском сек то ру „ко је ва-
же до прав ног из два ја ња функ ци о нал них цје-
ли на“ што зна чи да од мах на кон фор ми ра ња 5 
ДОО тре ба сход но За ко ну о енер ге ти ци и Пра-
вил ни ку о ли цен ца ма у енер гет ском сек то ру 
Цр не Го ре под ни је ти од го ва ра ју ћи за хтјев за 
од ре ђи ва ње бу ду ћих но си ла ца ли цен ци ра них 
дје лат но сти ме ђу ко је спа да и ма тич но дру-
штво са за др жа ним стра те шким по сло ви ма.

При том тре ба прет ход но раз ја сни ти да ли 
је пред мет ни по сту пак ко ји се во ди по чла ну 
64 За ко нао о при вред ним дру штви ма а не по 
чла ну 22 ка ко на ла жу Пра ви ла Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку, прав но раз два ја ње или 
са мо фор ми ра ње 5 ДОО са ис ка зи ва њем њи хо-
вог прав ног су бјек ти ви те та.

Ово раз ја шње ње тре ба оба ви ти са Ре гу ла-
тор ном аген ци јом за енер ге ти ку и Ми ни стар-
ством за еко ном ски раз вој.

X   КОН СТИ ТУ ТИВ НА АК ТА

У по ступ ку прав ног раз два ја ња ЕПЦГ, фор-
ми ра њем 5 ДОО основ ни кон сти ту тив ни ак ти 
су:

- Из мје не и до пу не Ста ту та ЕПЦГ АД,
- Од лу ке о фор ми ра њу 5. ДОО и
- Ста ту ти 5. ДОО
Из мје не и до пу не Ста ту та ма тич ног дру-

штва и од лу ке о фор ми ра њу за ви сних дру шта-
ва до но си Скуп шти на ак ци о на ра ЕПЦГ АД.

Ста ту те за ви сних дру шта ва до но си ор ган 
ко ји бу де овла шћен да у за ви сним дру штви ма 
оба вља по сло ве осни ва ча, а то би тре бао да бу-
де Од бор ди рек то ра ма тич ног дру штва.

XII   РЕ ГУ ЛА ТОР НИ ПРИ ХОД И УГО ВО-
РИ КАО НА ЧИН УРЕ ЂЕ ЊА СВИХ ОД НО-
СА ЕПЦГ АД – ДОО И ИЗ МЕ ЂУ ДОО

По ред кон сти ту тив них ака та бу ду ће прав-
но раз дво је не ЕПЦГ основ ни на чи ни ре гу ли са-
ња ме ђу соб них од но са но вих су бје ка та су ре-
гу ла тор ни при ход утвр ђен од лу ка ма Аген ци је 
за енер ге ти ку и би ла те рал ни и ви ше стра ни 
уго во ри су бје ка та прав но раз дво је не ЕПЦГ

Уку пан при ход оства рен од ква ли фи ко ва-
них и та риф них ку па ца ди је ли ће се на но ве 
елек тро-енер гет ске су бјек те по про пор ци ја ма 
из од лу ка Ре гу ла тор не аген ци је за енр ге ти-
ку. При том, прет ход но, тре ба са не за ви сним 
ре гу ла тор ним ти је лом са гле да ти по тре бу пре-
и спи ти ва ња по је ди них нор ма тив них ака та и 
њи хо во при ла го ђа ва ње но вој ор га ни за ци о ној 
струк ту ри ЕПЦГ АД и пре ра спо дје ли ли цен-
ци ра них дје лат но сти.
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     - из воз елек трич не енер ги је
      - про да ја елек трич не енер ги је ДОО

Снаб ди је ва ње, ДОО Пре нос и ДОО Ди стри-
бу ци ја

    - про да ја елек трич не енер ги је КАП-у и
дру гим ква ли фи ко ва ним по тро ша чи ма

- Стра те шки раз вој (дио ко ји се не оба вља
у за ви сним дру штви ма, а нео п хо дан је као ло-
ги сти ка раз во ју ко ји во ди Вла да Цр не Го ре)

- Енер гет ско ба лан си ра ње си сте ма
- Ко ор по ра тив но пла ни ра ње
- Људ ски ре сур си
- Ин фор ма ци о не тех но ло ги је
- Си стем ква ли те та и за шти та жи вот не

сре ди не
- Ин фор ми са ње
- Кон со ли до ва ње по слов них ре зул та та на

кра ју по слов не го ди не
- Ре гу ли са ње свих оба ве за ЕПЦГ АД на-

ста лих до да на кон сти ту и са ња за ви сних дру-
шта ва ( по себ но ду го роч них уго во ра са ЕПС-
ом и КАП-ом ), итд.

b) По сло ви за ма тич но дру штво:
- Еко ном ски по сло ви 
- Прав ни и ка дров ски по сло ви
- Ко мер ци јал ни по сло ви
- Услу жне дје лат но сти (оп шти по сло ви и

дру штве ни стан дард), итд.
Ка да се утвр де ни жи ор га ни за ци о ни дје-

ло ви Ди рек ци је истим ће се ста ви ти у над ле-
жност срод ни стра те шки и по сло ви за ма тич-
но дру штво.

ДОО ПРОИЗВОДЊА НИКШИЋ

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом
за про из вод њу елек трич не енер ги је, бр. Л Е
– 001 од 26.12.2005.го ди не, из да те од Ре гу ла-
тор не аген ци је за енер ге ти ку, у ор га ни за ци о-
ним цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Про из вод ња
- ХЕ „Пе ру ћи ца“ и ма ле ХЕ
- ХЕ „Пи ва“
- ТЕ „Пље вља“

ДОО ПРЕНОС ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве у скла ду са из да тим ли-
цен ца ма Ре гу ла тор не аген ци је за енер ге ти ку:

- за дје лат ност пре но са елек трич не енер-
ги је, бр. Л – Е - 002 од 26.12.2005.го ди не

- за дје лат ност опе ра то ра пре но сне мре-
же, бр.Л – Е - 003 од 26.12.2005.го ди не

- за дје лат ност опе ра то ра тр жи шта елек-
трич не енер ги је, бр.04-305 од Л – Е – 005 од
26.12.2005.го ди не,

у ор га ни за ци о ним цје ли на ма:
- Ди рек ци ја ДОО Пре нос
- НДЦ (Опе ра тор пре но сне мре же)
- Опе ра тор тр жи шта
- Елек тро пре нос (Опе ра тор пре но са)

ДОО ДИСТРИБУЦИЈА ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом
за ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је и опе-

ра то ра ди стри бу тив не мре же, бр.Л – Е - 004
од 26.12.2005.го ди не, из да те од Ре гу ла тор не
аген ци је за енер ге ти ку, у ор га ни за ци о ним цје-
ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Ди стри бу ци ја
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Југ“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Бо ка“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Цен тар“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Ник шић“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Бје ла си ца“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Ис ток“
- Ди стри бу тив ни ко ор ди на ци о ни цен тар

„Сје вер“

ДОО СНАБДИЈЕВАЊЕ НИКШИЋ

Оба вља по сло ве у скла ду са Ли цен цом за
снаб ди је ва ње елек трич не енер ги је, бр.Л – Е -
006, од 26.12.2005.го ди не, у ор га ни за ци о ним
цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Снаб ди је ва ње
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Југ“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Бо ка“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Цен тар“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Ник шић“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Бје ла си ца“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Ис ток“
- Ко ор ди на ци о ни цен тар Снаб ди је ва ња

„Сје вер“

ДОО ЕЛЕКТРОГРАДЊА
ПОДГОРИЦА

Оба вља по сло ве пру жа ња услу га ДОО
Про из вод ња, ДОО Пре нос, ДОО Ди стри бу-
ци ја и ДОО Снаб ди је ва ње, у ор га ни за ци о ним
цје ли на ма:

- Ди рек ци ја ДОО Елек тро град ња
- Опе ра ти ва

VIII  ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ ДЈЕ ЛО ВИ 
         МА ТИЧ НОГ И ЗА ВИ СНИХ ДРУ ШТА-
ВА

У ци љу ус по ста вља ња што је дин стве ни је
ор га ни за ци о не струк ту ре прав но раз дво је не
ЕПЦГ утвр ђу ју се на зи ви ор га ни за ци о них дје-
ло ва ма тич ног и за ви сних дру шта ва.

На ни воу ма тич ног и за ви сних дру шта ва
фор ми ра ће се ди рек ци је.

По ред ре дов них по сло ва за ма тич но и за-
ви сна дру штва Ди рек ци ја ЕПЦГ АД би оба-
вља ла и дру ге по вје ре не а по себ но стра те шке
по сло ве.

По ред ди рек ци ја ни жи ор га ни за ци о ни
дје ло ви би ли би: сек то ри, слу жбе и одје ље ња
што ће се раз ра ди ти пра вил ни ци ма о ор га ни-
за ци ји ма тич ног и за ви сних дру шта ва.

IX   ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ ОСНОВ НИХ 
  ЕЛЕК ТРО-ЕНЕР ГЕТ СКИХ ДЈЕ ЛАТ НО-
СТИ

Са да шња ЕПЦГ АД је но си лац свих ли-
цен ци у елек тро-енер гет ском сек то ру „ко је ва-
же до прав ног из два ја ња функ ци о нал них цје-
ли на“ што зна чи да од мах на кон фор ми ра ња 5
ДОО тре ба сход но За ко ну о енер ге ти ци и Пра-
вил ни ку о ли цен ца ма у енер гет ском сек то ру
Цр не Го ре под ни је ти од го ва ра ју ћи за хтјев за
од ре ђи ва ње бу ду ћих но си ла ца ли цен ци ра них
дје лат но сти ме ђу ко је спа да и ма тич но дру-
штво са за др жа ним стра те шким по сло ви ма.

При том тре ба прет ход но раз ја сни ти да ли
је пред мет ни по сту пак ко ји се во ди по чла ну
64 За ко нао о при вред ним дру штви ма а не по
чла ну 22 ка ко на ла жу Пра ви ла Ре гу ла тор не
аген ци је за енер ге ти ку, прав но раз два ја ње или
са мо фор ми ра ње 5 ДОО са ис ка зи ва њем њи хо-
вог прав ног су бјек ти ви те та.

Ово раз ја шње ње тре ба оба ви ти са Ре гу ла-
тор ном аген ци јом за енер ге ти ку и Ми ни стар-
ством за еко ном ски раз вој.

X   КОН СТИ ТУ ТИВ НА АК ТА

У по ступ ку прав ног раз два ја ња ЕПЦГ, фор-
ми ра њем 5 ДОО основ ни кон сти ту тив ни ак ти
су:

- Из мје не и до пу не Ста ту та ЕПЦГ АД,
- Од лу ке о фор ми ра њу 5. ДОО и
- Ста ту ти 5. ДОО
Из мје не и до пу не Ста ту та ма тич ног дру-

штва и од лу ке о фор ми ра њу за ви сних дру шта-
ва до но си Скуп шти на ак ци о на ра ЕПЦГ АД.

Ста ту те за ви сних дру шта ва до но си ор ган
ко ји бу де овла шћен да у за ви сним дру штви ма
оба вља по сло ве осни ва ча, а то би тре бао да бу-
де Од бор ди рек то ра ма тич ног дру штва.

XII   РЕ ГУ ЛА ТОР НИ ПРИ ХОД И УГО ВО-
РИ КАО НА ЧИН УРЕ ЂЕ ЊА СВИХ ОД НО-
СА ЕПЦГ АД – ДОО И ИЗ МЕ ЂУ ДОО

По ред кон сти ту тив них ака та бу ду ће прав-
но раз дво је не ЕПЦГ основ ни на чи ни ре гу ли са-
ња ме ђу соб них од но са но вих су бје ка та су ре-
гу ла тор ни при ход утвр ђен од лу ка ма Аген ци је
за енер ге ти ку и би ла те рал ни и ви ше стра ни
уго во ри су бје ка та прав но раз дво је не ЕПЦГ

Уку пан при ход оства рен од ква ли фи ко ва-
них и та риф них ку па ца ди је ли ће се на но ве
елек тро-енер гет ске су бјек те по про пор ци ја ма
из од лу ка Ре гу ла тор не аген ци је за енр ге ти-
ку. При том, прет ход но, тре ба са не за ви сним
ре гу ла тор ним ти је лом са гле да ти по тре бу пре-
и спи ти ва ња по је ди них нор ма тив них ака та и
њи хо во при ла го ђа ва ње но вој ор га ни за ци о ној
струк ту ри ЕПЦГ АД и пре ра спо дје ли ли цен-
ци ра них дје лат но сти.
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Уго во ри ко јим се уре ђу ју тех но-еко ном-
ски од но си из ме ђу ДОО као и уго во ри из ме ђу 
ЕПЦГ АД и по је ди них ДОО пред ста вља ју те-
мељ за до бро функ ци о ни са ње овог по слов ног 
си сте ма. Ови уго во ри ће по ред ко мер ци јал них 
има ти и ја ко из ра же не тех нич ке еле мен те, а 
мо ра ће би ти до бро уком по но ва ни са уго во ри-
ма ко ји се по Ко дек су мре же мо ра ју пот пи са-
ти са свим по тро ша чи ма при кљу че ним на пре-
но сну и ди стри бу тив ну мре жу. Од ква ли тет не 
при пре ме ових уго во ра у ве ли кој мје ри ће 
за ви си ти си гур ност ра да елек тро-енер гет ског 
си сте ма као и по слов ни ре зул та ти свих дје ло-
ва си сте ма. Раз ра да ко мер ци јал них од но са из-
ме ђу са мих ДОО као и из ме ђу ДОО и ЕПЦГ 
АД Ник шић мо ра по ћи од ва же ћих од лу ка о 
ре гу ла тор ном при хо ду и та бе ла ма са ци је на ма 
ко је је до ни је ла Ре гу ла тор на аген ци ја.

Уго во ри ко ји се мо ра ју пот пи са ти у то-
ку про це са прав ног раз два ја ња:

ЕПЦГ АД Ник шић – ДОО Про из вод ња

- Уго вор о ку по ви ни укуп не елек трич не 
енер ги је ,по ре гу ли са ној ци је ни, ко ја се про из-
во ди у објек ти ма ДОО Про из вод ња укљу чу ју-
ћи елек трич ну енер ги ју ко ја се до би ја по осно-
ву раз мје не пу тем Уго во ра о ДПТС са ЕПС-
ом.Овај уго вор мо ра би ти са чи њен та ко да 
омо гу ћи Тр го ви ни да у нај ве ћој мо гу ћој мје ри 
оп ти ми зи ра цје ло куп ни про мет елек трич не 
енер ги је на на чин што ће у прак си да ва ти во-
зне ре до ве за про из вод њу по је ди них обје ка та. 
Но си лац Уго во ра о ДПТС пре ма ЕПС-у оста-
је ДОО Про из вод ња и сва пла ћа ња од но сно 
при ма ња упла та по овом уго во ру би се вр ши-
ла са ра чу на ДОО Про из вод ња. Тр го ви на би 
упра вља ла и рас по ре ђи ва ла енер ги ју ко ја се 
до би ја по чла ну 4. и чла ну 18. овог уго во ра. 
Тр го ви нуа би елек трич ну енер ги ју из чла на 4. 
Уго во ра о ДПТС пла ћа ла по ре гу ли са ној ци је-
ни,а енер ги ју из чла на 18. по ци је ни ко ју ДОО 
Про из вод ња пла ћа ЕПС-у.Тре ба про ди ску то ва-
ти ка ко из вр ши ти при зна ње овог тро шка код 
Ре гу ла тор не аген ци је и ка кав је ње гов ути цај 
на нов ча не то ко ве. Из раз ло га ба лан си ра ња 
си сте ма ДОО Пре но су би мо ра ло би ти омо гу-
ће но да вр ши уну тар днев не про мје не пла на 
про из вод ње и пла но ва по чла ну 18 Уго во ра о 
ДПТС.

- Уго вор о фи нан си ра њу ма тич ног дру-
штва од но сио би се на тро шко ве оног ди је ла 
ма тич ног дру штва ко ји оба вља по сло ве ве за-
не за рад ком плет ног по слов ног си сте ма.

ЕПЦГ АД Ник шић – ДОО Пре нос

- Уго вор о про да ји елек трич не енер ги је за 
по кри ва ње гу би та ка у пре но сној мре жи ко јим 
ће се бли же де фи ни са ти на чин ме ђу соб ног 
из ми ре ња фи нан сиј ских оба ве за на ста лих по 
осно ву сте пе на оства ре ња гу би та ка у од но су 
на при зна те од стра не Ре гу ла тор не аген ци је. 
Овај уго вор тре ба да укљу чи ме ха ни зам ко ји 
ће ому гу ћи ти да ДОО Пре нос пла ћа не са мо 

тро шко ве за гу бит ке ко ји су при зна ти од стра-
не ре гу ла тор не аген ци је већ и тро шко ве гу би та-
ка пре ко тог из но са,али исто та ко да му омо гу-
ћи да за др жи фи нан сиј ска сред ства уко ли ко се 
оства ре гу би ци ис под одо бре ног из но са.Тре ба 
про ци је ни ти ути цај на ток го то ви не. 

- Уго вор о ко ри шће њу пре но сне мре же 
ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и тех-
нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти ти 
пре но сна мре жа при ли ком снаб ди је ва ва ња не-
ре гу ли са них по тро ша ча у Цр ној Го ри. У пр вој 
фа зи у овом уго во ру би ће де фи ни са на ци је на 
ко ри шће ња пре но сне мре же за елек трич ну 
енер ги ју ко ју ЕПЦГ АД ис по ру чу је КАП-у из 
до ма ћих из во ра као и пра ва и оба ве зе уче сни-
ка у овом по слу.

- Уго вор о си стем ским услу га ма би тре ба-
ло да ре гу ли ше фи нан сиј ске и тех нич ке усло-
ве о упра вља њу мре жом у ве зи са ис по ру ка ма 
елек трич не енер ги је (не ја сан).

- Уго вор о фи нан си ра њу ма тич ног дру-
штва (АД) би се од но сио на тро шко ве оног 
ди је ла ма тич ног дру штва ЕПЦГ АД Ник шић 
ко ји оба вља по сло ве ве за не за рад ком плет ног 
по слов ног си сте ма.

ЕПЦГ АД Ник шић – ДОО Ди стри бу ци ја

- Уго вор о про да ји елек трич не енер ги је за 
по кри ва ње гу би та ка у ди стри бу тив ној мре жи 
ко јим ће се бли же де фи ни са ти на чин ме ђу соб-
ног из ми ре ња фи нан сиј ских оба ве за на ста лих 
по осно ву сте пе на оства ре ња гу би та ка у од но-
су на при зна те од стра не Ре гу ла тор не аген ци-
је.Овај уго вор тре ба да укљу чи ме ха ни зам ко-
ји ће ому гу ћи ти да ДОО Ди стри бу ци ја пла ћа 
не са мо тро шко ве за гу бит ке ко ји су при зна ти 
од стра не ре гу ла тор не аген ци је већ и тро шко-
ве гу би та ка пре ко тог из но са, али исто та ко 
тре ба да јој омо гу ћи да за др жи фи нан сиј ска 
сред ства уко ли ко се оства ре гу би ци ис под одо-
бре ног из но са.Тре ба про ци је ни ти ути цај на 
ток го то ви не.

- Уго вор о ко ри шће њу ди стри бу тив не мре-
же ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и 
тех нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти-
ти ди стри бу тив на мре жа при ли ком снаб ди-
је ва ва ња не ре гу ли са них по тро ша ча у Цр ној 
Го ри (овај уго вор не мо ра би ти пот пи сан у 
овој фа зи).

- Уго вор о фи нан си ра њу ма тич ног дру-
штва (АД) би се од но сио на тро шко ве оног 
ди је ла ма тич ног дру штва ЕПЦГ АД Ник шић 
ко ји оба вља по сло ве ве за не за рад ком плет ног 
по слов ног си сте ма.

ЕПЦГ АД Ник шић – ДОО Снаб ди је ва ње

- Уго вор о про да ји елек трич не енер ги је 
ко јим ће се де фи ни са ти про да ја елек трич не 
енер ги је Снаб дје ва чу по ре гу ли са ној ци је ни 
до ни воа по тре ба ко је ће де фи ни са ти сам 
Снаб дје вач.Де фи ни са ње по тре ба на мје сеч-
ном и го ди шњем ни воу ће се вр ши ти у Елек-
тро е нер гет ском би лан су Ре пу бли ке Цр не Го-
ре, а днев них и сат них у скла ду са на чи ном 
при пре ме во зног ре да ко ји је де фи ни сан Ко-

дек сом мре же. 
- Уго вор о фи нан си ра њу ма тич ног дру-

штва (АД) од но сио би се на тро шко ве оног 
ди је ла ма тич ног дру штва ЕПЦГ АД Ник шић 
ко ји оба вља по сло ве ве за не за рад ком плет ног 
по слов ног си сте ма. 

ДОО Пре нос – ДОО Про из вод ња

- Уго вор о при кљу че њу на пре но сну мре-
жу у ко јем ће,у скла ду са Ко дек сом мре же, 
би ти де фи ни са ни сви тех нич ки де та љи при-
кључ ка на пре но сну мре жу 

- Уго вор о ко ри шће њу пре но сне мре же 
ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и тех-
нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти ти 
пре но сна мре жа.

- Уго вор о оба ве зном пру жа њу услу га при-
мар не, се кун дар не и тер ци јер не ре гу ла ци је 
фре квен ци је као и ре гу ла ци је на по на 

ДОО Пре нос - ДОО Ди стри бу ци ја

- Уго вор о при кљу че њу на пре но сну мре-
жу у ко јем ће,у скла ду са Ко дек сом мре же, 
би ти де фи ни са ни сви тех нич ки де та љи при-
кључ ка на пре но сну мре жу 

- Уго вор о ко ри шће њу пре но сне мре же 
ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и тех-
нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти ти 
пре но сна мре жа.

ДОО Пре нос – ДОО Снаб ди је ва ње

- Уго вор о ко ри шће њу пре но сне мре же 
ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и тех-
нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти ти 
пре но сна мре жа при ли ком снаб ди је ва ва ња 
ре гу ли са них по тро ша ча у Цр ној Го ри. По ред 
тех ни чих де та ља овај уго вор тре ба да са др-
жи и ме ха ни зам по ко јем ДОО Снаб ди је ва ње 
упла ћу је ДОО Пре нос фик сне тро шко ве пре-
но са на име елек трич не енер ги је ко ја је пре не-
ше на за по тре бе ре гу ли са них ку па ца. 

- Уго вор о си стем ским услу га ма би тре ба-
ло да ре гу ли ше фи нан сиј ске и тех нич ке усло-
ве о упра вља њу мре жом у ве зи са ис по ру ка ма 
елек трич не енер ги је(не ја сан)

ДОО Ди стри бу ци ја – ДОО Снаб ди је ва ње

- Уго вор о ко ри шће њу ди стри бу тив не мре-
же ко јим ће би ти де фи ни са ни фи нан сиј ски и 
тех нич ки усло ви под ко јим се мо же ко ри сти-
ти ди стри бу тив на мре жа при ли ком снаб ди је-
ва ва ња ре гу ли са них по тро ша ча у Цр ној Го ри. 
По ред тех ни чих де та ља овај уго вор тре ба да 
са др жи и ме ха ни зам по ко јем ДОО Снаб ди је-
ва ње упла ћу је ДОО Ди стри бу ци ја фик сне тро-
шко ве на име елек трич не енер ги је ко ја је ди-
стри бу и ра на за по тре бе ре гу ли са них ку па ца. 

ДОО Елек тро град ња - ДОО Про из вод ња, 
ДОО Пре нос, ДОО Ди стри бу ци ја, ДОО Снаб-
ди је ва ње и ЕПЦГ АД 

- Уго вор о пру жа њу услу га про јек то ва ња, 
град ње и над зо ра под усло ви ма ко ји у зна чај-
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ној мје ри мо ра ју ува жи ти кре та ња на тр жи-
шту ових услу га.

ЕПЦГ АД - пет ДОО и из ме ђу ДОО

 - Уго вор о при о ри тет ном пре у зи ма њу за-
по сле них за чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба
од стра не ЕПЦГ или ДОО ко ја има по тре бу 
за за по сле ним тог сте пе на струч не спре ме и
вр сте за ни ма ња.

- Уго вор о пре у зи ма њу (за сту па њу) у суд-
ским спо ро ви ма на ста лим до да на ре ги стра ци-
је и по чет ка ра да ДОО, пре ма при пад но сти
пред ме та спо ра.

По ред ових уго во ра мо ра се у што кра ћем
вре ме ну при сту пи ти при пре ми и пот пи си ва-
њу уго во ра ко ји су оба ве за из Ко дек са мре-
же, а од но се се на уго во ре са по тро ша чи ма 
(Уго во ри о при кљу че њу, си стем ским услу га-
ма, снаб ди је ва њу и ко ри шће њу пре но сне и
ди стри бу тив не мре же). Тре ба има ти у ви ду
да ће се вр ло бр зо мо ра ти при пре ми ти и пот-
пи са ти уго во ри ве за ни за отва ра ње тр жи шта
у Цр ној Го ри при је све га они ко ји се од но се
на по моћ не услу ге,ба лан сни ме ха ни зам и при-
ступ тр жи шту. 

При ли ком пра вље ња свих уго во ра мо ра се
во ди ти ра чу на да се ја сно де фи ни ше од го вор-
ност ма тич ног Дру штва и ДОО за ква ли тет
ис по ру че не елек трич не енер ги је и пре ки де у
ис по ру ци пре ма по тро ша чи ма као и ме ђу соб-
ни од но си у ве зи са тим. При ово ме тре ба ува-
жи ти чи ње ни цу да ЕПЦГ АД Ник шић и ДОО
Снаб ди је ва ње од го ва ра ју пре ма по тро ша чи ма 
ко је снаб ди је ва ју у слу ча ју не до стат ка енер ги-
је у си сте му, а ДОО Пре нос и ДОО Ди стри бу-
ци ја у слу ча ју про бле ма у мре жи.

XII   ОД НО СИ МА ТИЧ НОГ И ЗА ВИ СНИХ 
ДРУ ШТА ВА СА ОСТА ЛИМ СУ БЈЕК ТИ МА

Ово пи та ње тре ба ре гу ли са ти осни вач ким
ак ти ма из по гла вља X. Ме ђу тим, по ла зе ћи од
чи ње ни це да су по ред је дин стве не вла снич ке
струк ту ре и основ ног ка пи та ла за ЕПЦГ АД
ве за ни и стра те шки по сло ви пре ли ми нар но
по пи са ни по гла вљем IV и VII ја сно је да ће се
да љи од но си са парт не ри ма у тим ак тив но сти-
ма на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну и
да ље во ди ти на ни воу ма тич ног дру штва.

Сви оста ли по сло ви, ко ји не ма ју стра-
те шки ка рак тер оба вља ће се на ни воу ДОО
уко ли ко они као за ви сна дру штва бу ду но си-
о ци од го ва ра ју ћих ли цен ци у елек тро-енер гет-
ском сек то ру.

XIII   РЕ ЗЕР ВЕ И ОТВО РЕ НА ПИ ТА ЊА

На ди на мич ком пу ту ре а ли за ци је ак тив-
но сти И фра зе прав ног раз два ја ња ЕПЦГ, по
са да шњем ста њу за вр ше них и те ку ћих ак тив-
но сти, мо гу да сто је сле де ће окол но сти ко је
тре ба раз ја сни ти у што кра ћем ро ку:

1. Шта об у хва та „бла га ко ор ди на ци ја но-
во фор ми ра них дру шта ва“ и „стра те шки по-
сло ви“ те да ли је стра те шки по сао ку по про-

да ја елек трич не енер ги је (тач ка 2а за кљу ча ка
Вла де)?

2. Тра ја ње и пре но си вост по сто је ћих ли-
цен ци за оба вља ње елек тро-енер гет ских дје-
лат но сти у бу ду ћој прав но раз дво је ној ЕПЦГ
и ли цен ци ра ње дје лат но сти ма тич ног дру-
штва (АД) са стра те шким по сло ви ма као што
је ку по про да ја елек трич не енер ги је. 

3. Оба ве зност при мје не За ко на о јав ним
на бав ка ма на ме ђу соб не ку по про да је и услу ге
ма тич ног дру штва (АД) и за ви сних дру шта ва
(ДОО), гдје би био ште тан и не при мје рен по-
сту пак јав них на бав ки.

4. Уно ше ње у осни вач ке уло ге бу ду ћих
ДОО не по крет не имо ви не ЕПЦГ ко ја се у ка-
та стар ским ела бо ра ти ма не во ди као ње но вла-
сни штво а са став ни је дио елек тро е нер гет ског
си сте ма и нео п ход на за оба вља ње ли цен ци ра-
них енер гет ских дје лат но сти.

Уз то као спор на пи та ња у по сло ва њу бу-
ду ћих за ви сних дру шта ва ви де се и сле де ћи
ри зи ци ко је тре ба прет ход но раз ја сни ти:

1. Да ли Уго вор о ДПТС са ЕПС-ом тре ти-
ра ти у ма тич ном дру штву или ДОО Про из вод-
ња због те жи не ри зи ка ње го вих по зи тив них и
не га тив них ефе ка та?

2. Да ли хи дро ло ги ја не по вољ на за про из-
вод њу пла ни ра них ко ли чи на елек трич не енер-
ги је тре ба да оп те ре ти са мо ДОО Про из вод њу
или да бу де по би је љен из ме ђу овог за ви сног
дру штва и ма тич ног?

3. Да ли не до ста так угља за про из вод њу
пла ни ра них ко ли чи на елек трич не енер ги је
тре ба да оп те ре ти са мо ДОО Про из вод њу или
да бу де по ди је љен из ме ђу овог за ви сног дру-
штва и ма тич ног?

4. Да ли оства ре ни гу би ци на пре но сној и
ди стри бу тив ној мре жи из над план ских тре ба
да оп те ре ћу је са мо од но сна за ви сна дру штва
или да бу де по ди је љен из ме ђу њих и ма тич ног
дру штва?

5. Да ли оства ре ње ма ње на пла те ре а ли зо-
ва не елек трич не енер ги је од пла ни ра не, код та-
риф них ку па ца тре ба да оп те ре ћу је са мо ДОО
Снаб ди је ва ње или да бу де по ди је ље но из ме ђу
овог за ви сног дру штва и ма тич ног?

6. Да ли нео п ход ност на бав ке ба лан сне
енер ги је од до ба вља ча ван Цр не Го ре да би
се обез би је дио ква ли те тан рад елек тро-енер-
гет ског си сте ма тре ба да оп те ре ти са мо ДОО
Пре нос или да бу де по ди је ље на из ме ђу овог
за ви сног дру штва и ма тич ног?

7. Ри зик по сло ва ња Елек тро град ње ДОО
у слу ча ју пре ла ска на тр жи шне ци је не кад су
у пи та њу ње не услу ге.

По ред овог тре ба уочи ти ри зи ке ко је ће
по је ди не ДОО има ти у по гле ду обез бе ђи ва ња
до вољ но сред ста ва за обез бје ђи ва ње соп стве-
ног уче шћа у већ уго во ре ним кре ди ти ма,као
и ри зик ко ји но си по сло ва ње Елек тро град ње
у слу ча ју бр зог пре ла ска на тр жи шне ци је не
код про да је сво јих услу га.

У ве зи са на ве де ним тре ба ло би уна при јед
уго во ри ти ме ха ни зми ко јим би сма њи ли ри зи-
ци по сло ва ња,али исто вре ме но сти му ли са ло
што је мо гу ће ефи ка сни је по сло ва ње сва ког
су бјек та. 

У про це су прав ног раз два ја ња тре ба раз-
мо три ти још јед ном тач ке раз два ја ња ДОО
Пре нос, ДОО Про из вод ња и ДОО Ди стри бу-
ци ја у упра вљач ком, функ ци о нал ном, раз вој-
ном и вла снич ком сми слу ка ко би се из бје гли
евен ту ал ни про бле ми на кон фор ми ра ња са мо-
стал них дру шта ва.

Ком пле тан си стем је ве о ма осе тљив на
ква ли тет ну при пре му елек тро е нер гет ског би-
лан са Ре пу бли ке Цр не Го ре по себ но у ди је лу
прог но зе по тро шње и пла ни ра ња про из вод ње
из до ма ћих из во ра.За раз ли ку од до са да шње
прак се ка да су се про бле ми рје ша ва ли уну тар
Дру штва са да про ма ша ји у пла ни ра њу ко је
ура де по је ди ни ДОО не ће са мо пра ви ти про-
бле ме у њи хо вом по сло ва њу већ ће ства ра ти
и про бле ме код оста лих ДОО и Ма тич ног дру-
штва. У пр вој фа зи раз два ја ња док се отво ри
тр жи ште и из гра ди ба лан сни ме ха ни зам као
ло ги чан се чи ни си стем гдје ће но си лац ба лан-
сне од го вор но сти пре ма ДОО Пре нос би ти
ЕПЦГ АД Ник шић, а оста ли су бјек ти ће би ти
од го вор ни Ма тич ном дру штву за њи хо во по на-
ша ње у си сте му. Об ра чун ових ефе ка та би се
мо гао ло ци ра ти у Опе ра то ру тр жи шта с тим
што би се фи нан сиј ске оба ве зе за вр ша ва ле на
би ла те рар ном ни воу.

Све ре зер ве и отво ре на пи та ња из овог
по гла вља као и она ко ја се као та ква по ја ве
на кнад но раз ри је ши ће се ак ти ма ма тич ног
и за ви сних дру шта ва и уго во ри ма за кљу че-
ним из ме ђу су бје ка та бу ду ће прав но раз дво-
је не ЕПЦГ АД Ник шић.

XIV   ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Опре дје ље ња овог ела бо ра та би ће уса гла-
ше на са иза бра ним кон сул тан том, Ми ни стар-
ством за еко ном ски раз вој и Ре гу ла тор ном
аген ци јом за енер ге ти ку, а за тим им пле мен ти-
ра на у кон сти ту тив на ак та и уго во ре су бје ка та
прав но раз дво је не ЕПЦГ – I фа за.

Да би но во фор ми ра на ДОО, на кон Скуп-
шти не ак ци о на ра ЕПЦГ АД на ко јој ће се до-
ни је ти Ста тут ма тич ног дру штва и од лу ке о
фор ми ра њу за ви сних дру шта ва от по че ла са
нор мал ним оба вља њем сво јих дје лат но сти по-
треб но је кон сти ту тив ним ак ти ма из по гла вља
X пред ви дје ти је дан пре ла зни пе ри од то ком
ко га би се:

- До ни је ла оста ла ак та ЕПЦГ АД и ДОО,
- Пре ни је ле ли цен це са ма тич ног дру штва

на за ви сна дру штва или до би ле но ве,
- За кљу чи ли нео п ход ни би ла те рал ни и ви-

ше стра ни уго во ри ЕПЦГ АД – ДОО и из ме ђу
ДОО,

- Отво ри ли ра чу ни за ви сних дру шта ва код
по слов них ба на ка,

- Из вр ши ла ре ги стра ци ја про мје не ака та
ЕПЦГ АД у ЦРПС и

- Из вр ши ла ре ги стра ци ја но во фор ми ра них
за ви сних дру шта ва у ЦРПС и ста ти сти ци.

Овај пре ла зни пе ри од не би тре ба ло да бу-
де кра ћи од 45 да на.

    П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 
   ОДБОРА ДИРЕКТОРА,

Др Радомир Миловић
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Члан 1.

У Ста ту ту Елек тро при вре де Цр не Го ре АД 
Ник шић од 24.12.2004. го ди не, 27.06.2006. и 
29.06.2007. го ди не члан 1. се ми је ња и гла си:

“Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник-
шић (у да љем тек сту: Дру штво) осно ва на је 
Од лу ком о тран сфор ма ци ји ЈЕП „Елек тро при-
вре да Цр не Го ре” Ник шић бр.1001-2772/1 од 
16.10.1998. го ди не.”

Члан 2.

На слов по гла вља II и чла но ви 10 до 15 ми је-
ња ју се и гла се:

“II ДЈЕ ЛАТ НОСТ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
ДРУ ШТВА

2.1. Дје лат ност Дру штва

Члан 10.
1. Дру штво оба вља дје лат но сти про пи са не 

За ко ном о енер ге ти ци, ли цен ца ма у енер гет ском 
сек то ру и овим Ста ту том и то:

- про из вод ња елек трич не енер ги је,
- пре нос елек трич не ене ре ги је,
- ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је,
- снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом,
- ку по про да ја еклек трич не енер ги је,
- опе ра тор пре но сне мре же,
- опе ра тор ди стри бу тив не мре же,
- опе ра тор тр жи шта елек трич не енер ги је и
- из град ња и одр жа ва ње елек тро е нер гет-

ских   обје ка та.
2. Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под 

ши фром 40101 у уну тра шњем и ме ђу на род ном 
про ме ту.

3. Дје лат но сти утвр ђе не овим Ста ту том 
оба вља ју се на осно ву од го ва ра ју ћих ли цен ци 
од но сно одо бре ња Ре гу ла тор не аген ци је за енер-
ге ти ку.

4. Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се 
уоби ча је но оба вља ју уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 11.
Дје лат но сти Дру штва су од јав ног ин те ре са 

и оба вља ју се на на чин ко ји обез бје ђу је уред-
но и ква ли тет но за до во ља ва ње по тре ба цр но-
гор ског кон зу ма, про фи та бил ност по сло ва ња, 
ефи ка сност упра вља ња и оства ри ва ња до брих 
по слов них од но са са свим парт не ри ма. 

2.2 Ор га ни за ци ја Дру штва

Члан 12.
1. За оба вља ње дје лат но сти из чла на 11. Дру-

штво као ма тич но осни ва пет за ви сних дру шта ва:
- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 

„Про из вод ња” Ник шић (у да љем тек сту:ДОО 
„Про из вод ња”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
„Пре нос” Под го ри ца (у да љем тек сту: ДОО 
„Пре нос”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
„Ди стри бу ци ја” Под го ри ца (у да љем тек сту: 
ДОО „Ди стри бу ци ја”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
“Снаб ди је ва ње” Ник шић (у да љем тек сту: ДОО 
„Снаб ди је ва ње”) и

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
“Елек тро град ња” Под го ри ца (у да љем тек сту: 
ДОО „Елек тро град ња”)

2. За ви сна дру штва из ста ва 1. су јед но чла на 
дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу.

Члан 13.
1. Осни ва ње за ви сних дру шта ва из чла на 

12. вр ши се ула га њем нов ча них или не нов ча них  
сред ста ва Дру штва.

2. Ви си на не нов ча ног осни вач ког уло га из 
ста ва 1. утвр ђу је се од лу ком о осни ва њу дру-
штва са огра ни че ном од го вор но шћу на осно ву 
про цје не не за ви сног про цје њи ва ча. 

Члан 14.
1. Дру штво на ДОО „Про из вод ња” пре но си 

дје лат ност про из вод ње и про да је елек трич не  
енер ги је, одр жа ва ња, раз во ја и из град ње про из-
вод них ка па ци те та.

2. Дру штво на ДОО „Пре нос” пре но си дје-
лат ност пре но са елек трич не енер ги је кроз пре-
но сну мре жу, упра вља ња, одр жа ва ња и раз во ја 
пре но сне мре же и дје лат ност опе ра то ра тр жи-
шта и пре но сне мре же.

3. Дру штво на ДОО „Ди стри бу ци ја” пре но-
си дје лат ност пре но са елек трич не енер ги је кроз  
ди стри бу тив ну мре жу, одр жа ва ње и раз вој ди-
стри бу тив не мре же и дје лат ност опе ра то ра ди-
стри бу тив не мре же. 

4. Дру штво на ДОО „Снаб ди је ва ње” пре но-
си дје лат ност на бав ке, про да је и ис по ру ке елек-
трич не енер ги је за та риф не по тро ша че.

5. Дру штво на ДОО „Елек тро град ња” пре но-
си дје лат ност одр жа ва ња и из град ње елек тро е-
нер гет ских обје ка та.

Члан 15.
Дру штво за др жа ва оба вља ње упра вљач-

ких, кон со ли да ци о них, кон трол них, раз вој них, 
струч но-ад ми ни стра тив них и дру гих по сло ва 
бит них за успје шно функ ци о ни са ње је дин стве-
ног елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не Го ре као 
и:

- ку по про да ју елек трич не енер ги је од и за 
за ви сна дру штва,

- про да ју елек трич не енер ги је ква ли фи ко ва-
ним по тро ша чи ма,

- на бав ку не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич-
не енер ги је за за тва ра ње го ди шњег би лан са Цр-
не Го ре,

- про да ју ви шко ва елек трич не енер ги је,
- ре струк ту ри ра ње Дру штва и
- дру ге, за елек тро е не ре гет ски си стем Цр не 

Го ре стра те шке по сло ве ко ји ни је су пре ни је ти 
на за ви сна дру штва.”

Члан 3.

У чла ну 16. став 2 иза ри је чи:” се кре та ру 
Дру штва” бри ше се за рез и ри је чи: „ди рек то ру 
цје ли не”.

     
Члан 4.

У чла ну 17. став 1. бри шу се ри је чи: „и ди-
рек то ри цје ли на”, а ри јеч:”мо гу” за мје њу је ри-
јеч ју: ”мо же”.

Члан 5.

У чла ну 19. став 3. се бри ше.

Члан 6.

У чла ну 31. бри ше се али не ја пет.

Члан 7.

У чла ну 32. став 3. иза ри је чи „из вр шни ди-
рек тор” бри шу се за рез и ри је чи: „ди рек то ри 
функ ци о нал них цје ли на”.

Члан 8.

У чла ну 45. став 1. ри је чи: „Ди рек то ри функ-
ци о нал них цје ли на” за мје њу ју се ри је чи ма: „ор-
га ни за ви сних дру шта ва”.

Члан 9.

У чла ну 46.у ста ву 3. али не ја че ти ри се бри ше.

Члан 10.

У чла ну 48. став 2. иза али не је три до да је се 
но ва али не ја че ти ри ко ја гла си:

„- вр ши овла шће ња скуп шти на за ви сних 
дру шта ва” 

До са да шње али не је че ти ри и пет по ста ју 
али не је пет и шест.

У до са да шњој али не ји шест ко ја по ста је 
али не ја се дам, иза ри је чи:”Дру штва” бри ше се 
за рез и ри је чи: „би знис пла но ве функ ци о нал-
них цје ли на”, а ри јеч „истих” за мје њу је ри јеч ју 
„истог”.

До са да шње али не је се дам до пе та нест по-
ста ју али не је осам до ше сна ест.

У до са да шњој али не ји ше сна ест ко ја по ста-
је али не ја се дам на ест ри је чи: „ди рек то ре функ-
ци о нал них цје ли на” за мје њу ју се ри је чи ма „ор-
га не за ви сних дру шта ва”.

До са да шње али не је се дам на ест до де вет на-
ест по ста ју али не је осам на ест до два де сет. 

У до са да шњој али не ји 20 ко ја по ста је али не ја 
два де сет је дан ри је чи: „Пред ла же осни ва ње” за мје-
њу ју се ри је чи ма: „До но си од лу ку о осни ва њу”.

До са да шње али не је два де сет је дан до два-
де сет че ти ри по ста ју али не је два де сет два до 
два де сет пет.

На осно ву чла на 35. став 2. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Сл.лист РЦГ” бр. 6/02 и “Сл.лист ЦГ” бр.17/07) и чл. 32. став 2. 
и 68. став 4. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на Дру штва 31.03. 2008. го ди не до ни је ла је

ИЗ МЈЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СТА ТУ ТА 
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ

СЛУЖБЕНИ 
ПРИЛОГ
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Члан 1.

У Ста ту ту Елек тро при вре де Цр не Го ре АД
Ник шић од 24.12.2004. го ди не, 27.06.2006. и
29.06.2007. го ди не члан 1. се ми је ња и гла си:

“Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник-
шић (у да љем тек сту: Дру штво) осно ва на је
Од лу ком о тран сфор ма ци ји ЈЕП „Елек тро при-
вре да Цр не Го ре” Ник шић бр.1001-2772/1 од
16.10.1998. го ди не.”

Члан 2.

На слов по гла вља II и чла но ви 10 до 15 ми је-
ња ју се и гла се:

“II ДЈЕ ЛАТ НОСТ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА
ДРУ ШТВА

2.1. Дје лат ност Дру штва

Члан 10.
1. Дру штво оба вља дје лат но сти про пи са не

За ко ном о енер ге ти ци, ли цен ца ма у енер гет ском
сек то ру и овим Ста ту том и то:

- про из вод ња елек трич не енер ги је,
- пре нос елек трич не ене ре ги је,
- ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је,
- снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом,
- ку по про да ја еклек трич не енер ги је,
- опе ра тор пре но сне мре же,
- опе ра тор ди стри бу тив не мре же,
- опе ра тор тр жи шта елек трич не енер ги је и
- из град ња и одр жа ва ње елек тро е нер гет-

ских   обје ка та.
2. Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под

ши фром 40101 у уну тра шњем и ме ђу на род ном
про ме ту.

3. Дје лат но сти утвр ђе не овим Ста ту том
оба вља ју се на осно ву од го ва ра ју ћих ли цен ци
од но сно одо бре ња Ре гу ла тор не аген ци је за енер-
ге ти ку.

4. Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се
уоби ча је но оба вља ју уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 11.
Дје лат но сти Дру штва су од јав ног ин те ре са

и оба вља ју се на на чин ко ји обез бје ђу је уред-
но и ква ли тет но за до во ља ва ње по тре ба цр но-
гор ског кон зу ма, про фи та бил ност по сло ва ња,
ефи ка сност упра вља ња и оства ри ва ња до брих
по слов них од но са са свим парт не ри ма. 

2.2 Ор га ни за ци ја Дру штва

Члан 12.
1. За оба вља ње дје лат но сти из чла на 11. Дру-

штво као ма тич но осни ва пет за ви сних дру шта ва:
- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу

„Про из вод ња” Ник шић (у да љем тек сту:ДОО
„Про из вод ња”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу
„Пре нос” Под го ри ца (у да љем тек сту: ДОО
„Пре нос”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
„Ди стри бу ци ја” Под го ри ца (у да љем тек сту: 
ДОО „Ди стри бу ци ја”),

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
“Снаб ди је ва ње” Ник шић (у да љем тек сту: ДОО 
„Снаб ди је ва ње”) и

- Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
“Елек тро град ња” Под го ри ца (у да љем тек сту: 
ДОО „Елек тро град ња”)

2. За ви сна дру штва из ста ва 1. су јед но чла на 
дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу.

Члан 13.
1. Осни ва ње за ви сних дру шта ва из чла на 

12. вр ши се ула га њем нов ча них или не нов ча них  
сред ста ва Дру штва.

2. Ви си на не нов ча ног осни вач ког уло га из 
ста ва 1. утвр ђу је се од лу ком о осни ва њу дру-
штва са огра ни че ном од го вор но шћу на осно ву 
про цје не не за ви сног про цје њи ва ча. 

Члан 14.
1. Дру штво на ДОО „Про из вод ња” пре но си 

дје лат ност про из вод ње и про да је елек трич не  
енер ги је, одр жа ва ња, раз во ја и из град ње про из-
вод них ка па ци те та.

2. Дру штво на ДОО „Пре нос” пре но си дје-
лат ност пре но са елек трич не енер ги је кроз пре-
но сну мре жу, упра вља ња, одр жа ва ња и раз во ја 
пре но сне мре же и дје лат ност опе ра то ра тр жи-
шта и пре но сне мре же.

3. Дру штво на ДОО „Ди стри бу ци ја” пре но-
си дје лат ност пре но са елек трич не енер ги је кроз  
ди стри бу тив ну мре жу, одр жа ва ње и раз вој ди-
стри бу тив не мре же и дје лат ност опе ра то ра ди-
стри бу тив не мре же. 

4. Дру штво на ДОО „Снаб ди је ва ње” пре но-
си дје лат ност на бав ке, про да је и ис по ру ке елек-
трич не енер ги је за та риф не по тро ша че.

5. Дру штво на ДОО „Елек тро град ња” пре но-
си дје лат ност одр жа ва ња и из град ње елек тро е-
нер гет ских обје ка та.

Члан 15.
Дру штво за др жа ва оба вља ње упра вљач-

ких, кон со ли да ци о них, кон трол них, раз вој них, 
струч но-ад ми ни стра тив них и дру гих по сло ва 
бит них за успје шно функ ци о ни са ње је дин стве-
ног елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не Го ре као 
и:

- ку по про да ју елек трич не енер ги је од и за 
за ви сна дру штва,

- про да ју елек трич не енер ги је ква ли фи ко ва-
ним по тро ша чи ма,

- на бав ку не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич-
не енер ги је за за тва ра ње го ди шњег би лан са Цр-
не Го ре,

- про да ју ви шко ва елек трич не енер ги је,
- ре струк ту ри ра ње Дру штва и
- дру ге, за елек тро е не ре гет ски си стем Цр не 

Го ре стра те шке по сло ве ко ји ни је су пре ни је ти 
на за ви сна дру штва.”

Члан 3.

У чла ну 16. став 2 иза ри је чи:” се кре та ру
Дру штва” бри ше се за рез и ри је чи: „ди рек то ру
цје ли не”.

Члан 4.

У чла ну 17. став 1. бри шу се ри је чи: „и ди-
рек то ри цје ли на”, а ри јеч:”мо гу” за мје њу је ри-
јеч ју: ”мо же”.

Члан 5.

У чла ну 19. став 3. се бри ше.

Члан 6.

У чла ну 31. бри ше се али не ја пет.

Члан 7.

У чла ну 32. став 3. иза ри је чи „из вр шни ди-
рек тор” бри шу се за рез и ри је чи: „ди рек то ри
функ ци о нал них цје ли на”.

Члан 8.

У чла ну 45. став 1. ри је чи: „Ди рек то ри функ-
ци о нал них цје ли на” за мје њу ју се ри је чи ма: „ор-
га ни за ви сних дру шта ва”.

Члан 9.

У чла ну 46.у ста ву 3. али не ја че ти ри се бри ше.

Члан 10.

У чла ну 48. став 2. иза али не је три до да је се
но ва али не ја че ти ри ко ја гла си:

„- вр ши овла шће ња скуп шти на за ви сних
дру шта ва”

До са да шње али не је че ти ри и пет по ста ју
али не је пет и шест.

У до са да шњој али не ји шест ко ја по ста је
али не ја се дам, иза ри је чи:”Дру штва” бри ше се
за рез и ри је чи: „би знис пла но ве функ ци о нал-
них цје ли на”, а ри јеч „истих” за мје њу је ри јеч ју
„истог”.

До са да шње али не је се дам до пе та нест по-
ста ју али не је осам до ше сна ест.

У до са да шњој али не ји ше сна ест ко ја по ста-
је али не ја се дам на ест ри је чи: „ди рек то ре функ-
ци о нал них цје ли на” за мје њу ју се ри је чи ма „ор-
га не за ви сних дру шта ва”.

До са да шње али не је се дам на ест до де вет на-
ест по ста ју али не је осам на ест до два де сет.

У до са да шњој али не ји 20 ко ја по ста је али не ја
два де сет је дан ри је чи: „Пред ла же осни ва ње” за мје-
њу ју се ри је чи ма: „До но си од лу ку о осни ва њу”.

До са да шње али не је два де сет је дан до два-
де сет че ти ри по ста ју али не је два де сет два до
два де сет пет.

На осно ву чла на 35. став 2. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Сл.лист РЦГ” бр. 6/02 и “Сл.лист ЦГ” бр.17/07) и чл. 32. став 2.
и 68. став 4. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на Дру штва 31.03. 2008. го ди не до ни је ла је

ИЗ МЈЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СТА ТУ ТА 
ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ
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Члан 11.

У чла ну 53. став 1. али не ја осам ри је-
чи: „ди рек то ра функ ци о нал них цје ли на” 
за мје њу ју се ри је чи ма: „ор га на за ви сних 
дру шта ва”.

Али не ја де вет се бри ше а до са да шње али-
не је де сет до два де сет че ти ри по ста ју али не је 
де вет до два де сет три.

Члан 12.

У чла ну 55. став 1. али не ја че ти ри иза ри је-
чи: „ре ги стра ци ју” до да ју се ри је чи: „Дру штва и 
за ви сних дру шта ва”.

Члан 13.

По гла вље 7.5. са под на сло ви ма и чла но ви ма 
57 и 58. се бри ше. До са да шњи чла но ви 59. до 
70. по ста ју чла но ви 57. до 68.

Члан 14.

У до са да шњем чла ну 59. ко ји по ста је члан 
57. у ста ву 5. ри јеч: „Цје ли на” за мје њу је се ри је-
чи ма: „за ви сних дру шта ва”.

Члан 15.

У до са да шњем чла ну 60. ко ји по ста је члан 
58. у ста ву 3. ри је чи „функ ци о нал не цје ли не” за-
мје њу ју се ри је чи ма: „за ви сна дру штва”.

Став 4. ми је ња се и гла си: 
„4. Од но си из ме ђу за ви сних дру шта ва 

ре гу ли шу се пу тем уго во ра на ба зи ре гу ла тор-
ног при хо да утвр ђе ног од стра не Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку и објек ти ви зи ра них 
тро шко ва.”

Члан 16.

У до са да шњем чла ну 66. ко ји по ста је члан 
64. у ста ву 5. пр ва ре че ни ца се бри ше.

Члан 17.

У до са да шњем чла ну 69. ко ји по ста је члан 
67. у ста ву 4. ри је чи:” и ди рек то ра цје ли не” се 
бри шу.

Члан 18.

Ове из мје не и до пу не сту па ју на сна гу осмог 
да на од да на об ја вљи ва ња у ин фор ма тив ном ли-
сту Дру штва.

Члан 19.

Овла шћу је се Се кре тар Дру штва да утвр ди 
пре чи шћен текст Ста ту та Дру штва.

Број: 10-00-4240           ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић,                                 Ср ђан Ко ва че вић
31.03.2008.го д.                                 дипл.ел.инж.

СЛУЖБЕНИ 
ПРИЛОГ

На осно ву чла на 35 За ко на о при вред ним дру штви ма (“Сл. лист 
РЦГ”бр.6/02 и “Сл. лист ЦГ”бр.17/07) и чл. 32 и 40 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак-
ци о на ра Дру штва, по сту па ју ћи по за кључ ци ма Владе Цр не Го ре 
бр.03-931 од 07.03.2008.го ди не до ни је тим у име др жа ве као ве ћин-
ског вла сни ка, 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је

О Д Л У К У
О ПО КРЕ ТА ЊУ ПО СТУП КА ОБЕЗ БЈЕ ЂЕ ЊА УСЛОВА 

ЗА ИЗ ГРАД ЊУ НОВИХ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 
И ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈУ ПО СТО ЈЕ ЋИХ 
ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА

1. По кре ће се по сту пак обез бје дје ња усло ва за из град њу но вих и 
ре ви та ли за ци ју и оп ти ми за ци ју по сто је ћих елек тро е нер гет ских обје-
ка та пу тем:

- Из бо ра стра те шког парт не ра за за јед нич ко фи нан си ра ње,
- До ка пи та ли за ци је Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић но-

вом еми си јом ак ци ја и
- По вла шће ног ко мер ци јал ног фи нан си ра ња.
2. За ду жу је се Од бор ди рек то ра да са ме наџ мен том Дру штва са-

гле да нај по вољ ни ји на чин фи нан си ра ња и ре а ли за ци је кон крет них 
елек тро е нер гет ских про је ка та из Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Цр-
не Го ре до 2025.го ди не и Пла на раз во ја и ин ве сти ци ја и при пре ми 
за то сву по треб ну до ку мен та ци ју.

3. При ли ком ре а ли за ци је оба ве зе из тач ке 2., због по тре бе што 
хит ни јег за до во ља ва ња цр но гор ског елек тро е нер гет ског де фи ци та 
при о ри тет тре ба да ти из град њи про из вод них обје ка та.

4. За фи нан си ра ње из град ње II бло ка ТЕ Пље вља пу тем за јед-
нич ког фи нан си ра ња, спро ве шће се по сту пак из бо ра стра те шког 
парт не ра уз прет ход но ра зр је ше ње, са др жа вом и дру гим над ле жним 
ор га ни ма и су бјек ти ма свих пре по став ки сво јин ске, упра вљач ке и 
ор га ни за ци о не при ро де у ре про лан цу ТЕП - РУП.

5. Мо дел до ка пи та ли за ци је Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник-
шић, но вом еми си јом ак ци ја мо же се вр ши ти са мо до 55% др жав ног уче-
шћа у вла снич кој струк ту ри Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић.

6. Ре а ли за ци ја оба ве за из тач ке 2. вр ши ће се уз по моћ ода бра них 
струч них кон сул та на та.

7. У по ступ ку ре а ли за ци је ове од лу ке оства ри ће се пу на са рад ња 
са Аген ци јом за пре струк ту ри ра ње при вре де и стра на ула га ња и дру-
гим над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма. 

8. О ре а ли за ци ји ове од лу ке Од бор ди рек то ра ће ин фор ми са ти 
Скуп шти ну ак ци о на ра и пред ло жи ти јој до но ше ње од го ва ра ју ћих 
од лу ка.

Број10-00-4254                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ, 
Ник шић, 31.03.2008.го ди не                      Ср ђан Ко ва че вић, дипл.инж.

На осно ву чл. 35 За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.
лист РЦГ“ бр.6/02) и чл. 24 и 32. Ста ту та Елек тро при вре-
де Цр не Го ре АД Ник шић и чл.45 За ко на о хар ти ја ма од 
ври јед но сти (“Сл.лист РЦГ”бр.59/00, 10/01, 43/05, 28/06) 
V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра одр жа на 31. март 2008.
го ди не, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ПРО ДА ЈИ АК ЦИ ЈА ЕМИ ТЕ НА ТА 

ИН ВЕСТ БАН КА МОН ТЕ НЕ ГРО 
АД ПОД ГО РИ ЦА И ПОД ГО РИЧ КА БАН КА 

SO CI E TE GE NE RA LE GRO UP АД ПОД ГО РИ ЦА

1. Про да ју се ак ци је, ко је, као сво је вла сни штво има Елек тро-
при вре да Цр не Го ре АД Ник шић код сле де ћих еми те на та:

 - ИН ВЕСТ БАН КА МОН ТЕ НЕ ГРО АД ПОД ГО РИ ЦА 8.281 
ак ци ја но ми нал не  ври јед но сти од по 51,1292 € и
- ПОД ГО РИЧ КА БАН КА SO CI E TE GE NE RA LE GRO UP 
АД ПОД ГО РИ ЦА 192 ак ци ја но ми нал не ври јед но сти од по 
255,6500 €

2. Про да ја ак ци ја из тач ке 1. вр ши се у ци љу фор ми ра ња фон-
да за ре а ли за ци ју Про гра ма оства ри ва ња пра ва рад ни ка за 
чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба и до бро вољ ног от ку па рад-
них мје ста и та ко оства ре на сред ства не мо гу се ко ри сти ти у 
дру ге свр хе.

3. Овла шћу је се из вр шни ди рек тор Ср дјан Ко ва че вић да 
ак ци је из тач ке 1. пре ко овла шће ног бро ке ра из не се на 
тр жи ште хар ти је од ври јед но сти и ре а ли зу је на нај по вољ-
ни ји на чин.

4. Сред ства оства ре на про да јом ак ци ја из тач ке 1. во ди ће се 
на по себ ном ра чу ну Дру штва.

5. Пи та ње евен ту ал ног ути ца ја про да је ак ци је из тач ке 1. на 
основ ни ка пи тал Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић ри-
је ши ће се на кон ре а ли за ци је од но сне про да је.

Број: 10-00-4255                                   ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 31.03.2008.го ди не          Ср ђан Ко ва че вић, дипл.инж.
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Про-
из вод ња“ Ник шић (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Про из вод ња“ Ник шић.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Про из вод ња“ Ник шић.
Сје ди ште Дру штва је у Ник ши ћу, ули ца Ву ка Кра џи ћа бр.2.

Члан 3.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност: 
- про из вод ња елек трич не енер ги је,
- про да ја про из ве де не елек трич не енер ги је,
- одр жа ва ње про из вод них елек тро-ене ре гет ских ка па ци те та,
- раз вој и из град ња про из вод них елек тро-енер гет ских ка па-

ци те та.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40101.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју 

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вље не дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ће ускла ди-

ти са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, 
по слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су 

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. 
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове 

од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га 

из чла на 6. став 1. 

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при-

па да ју.
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем 

Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11.
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.

Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том Дру-
штва.

Члан 12.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не 

Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-

кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 

Осни ва ча у свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу 

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-

тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај 

утвр ђу је из вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни-

је су ре гу ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним 
уго во ри ма.

Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-
ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и 
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.
Члан 19.

Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не 
Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Про из вод ња“ пре у зи ма 
Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих 

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4296    ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ
Ник шић, 31.03.2008. год.                     Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

О Д Л У К У
О ОСНИ ВА ЊУ ДРУ ШТВА 

СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Пре-
нос“ Под го ри ца (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Пре нос“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Пре нос“ Под го ри ца.
Сје ди ште Дру штва је у Под го ри ци, Бу ле вар Све тог Пе тра Це тињ-

ског бр. 2.

Члан 3. 
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност: 
- пре нос елек трич не енер ги је,
- одр жа ва ње пре но сних елек тро-енер гет ских ка па ци те та,
- раз вој и из град ња пре но сних елек тро-енер гет ских ка па ци те та,
- опе ра то ра пре но сне мре же и
- опе ра то ра тр жи шта.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40105.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју 

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је 

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су 

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. 
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га 

из чла на 6. став 1. 

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му 

при па да ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор га ни Дру штва су: од бор ди рек то ра и из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да ор га на Дру штва утвр ђу је се Ста ту том Дру штва.

Члан 12. 
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Ор га ни Дру штва ру ко во де Дру штвом.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча би ра чла но ве Од бо ра ди рек то ра Дру штва.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Дру штва.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са чла но ви ма од бо ра ди рек то ра Дру-

штва за кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ни хо ва пра ва, оба ве зе и од го-
вор но сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Од бор ди рек то ра Дру штва са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-
кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник од бо ра ди рек то ра Дру-

штва и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу 

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.
    

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-

тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај 

утвр ђу је од бор ди рек то ра Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и 
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не 

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Пре нос“ пре у зи ма Дру-
штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих 

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4297                                            ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 31.03.2008.го д.            Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Пре-
нос“ Под го ри ца (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Пре нос“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Пре нос“ Под го ри ца.
Сје ди ште Дру штва је у Под го ри ци, Бу ле вар Све тог Пе тра Це тињ-

ског бр. 2.

Члан 3.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност: 
- пре нос елек трич не енер ги је,
- одр жа ва ње пре но сних елек тро-енер гет ских ка па ци те та,
- раз вој и из град ња пре но сних елек тро-енер гет ских ка па ци те та,
- опе ра то ра пре но сне мре же и
- опе ра то ра тр жи шта.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40105.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4.
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га

из чла на 6. став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му

при па да ју.
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор га ни Дру штва су: од бор ди рек то ра и из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да ор га на Дру штва утвр ђу је се Ста ту том Дру штва.

Члан 12.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Ор га ни Дру штва ру ко во де Дру штвом.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча би ра чла но ве Од бо ра ди рек то ра Дру штва.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Дру штва.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са чла но ви ма од бо ра ди рек то ра Дру-

штва за кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ни хо ва пра ва, оба ве зе и од го-
вор но сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Од бор ди рек то ра Дру штва са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-
кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15.
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник од бо ра ди рек то ра Дру-

штва и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-

тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај

утвр ђу је од бор ди рек то ра Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Пре нос“ пре у зи ма Дру-
штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4297                                            ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ,
Ник шић, 31.03.2008.го д.            Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек тро-
при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је

О Д Л У К У
О ОСНИ ВА ЊУ ДРУ ШТВА 

СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ

СЛУЖБЕНИ
ПРИЛОГ



48

Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Ди-
стри бу ци ја“ Под го ри ца (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Ди стри бу ци ја“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Ди стри бу ци ја“ Под го ри ца.
Сје ди ше Дру штва је у Под го ри ци, ули ца Ива на Ми лу ти но ви ћа 

бр.12.

Члан 3. 
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност: 
- ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је,
- упра вља ње ди стри бу тив ном мре жом,
- одр жа ва ње и раз вој ди стри бу тив не мре же, 
- из град ња ди стри бу тив них елек тро-енер гет ских ка па ци те та и
- опе ра тор ди стри бу тив не мре же. 
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40106.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју 

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је 

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су 

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. 
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га 

из чла на 6. став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том Дру-

штва.

Члан 12. 
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру-

штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-

кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 

Осни ва ча у свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу 

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.
    

Члан 16.

Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-
тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.

Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај 
утвр ђу је из вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и 
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не 

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Ди стри бу ци ја“ пре у зи ма 
Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих 

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4298                           ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ СКУП ШТИ НЕ,
Ник шић, 31.03.2008.го ди не                Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Ди-
стри бу ци ја“ Под го ри ца (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Ди стри бу ци ја“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Ди стри бу ци ја“ Под го ри ца.
Сје ди ше Дру штва је у Под го ри ци, ули ца Ива на Ми лу ти но ви ћа

бр.12.

Члан 3.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност: 
- ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је,
- упра вља ње ди стри бу тив ном мре жом,
- одр жа ва ње и раз вој ди стри бу тив не мре же, 
- из град ња ди стри бу тив них елек тро-енер гет ских ка па ци те та и
- опе ра тор ди стри бу тив не мре же.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40106.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4.
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га

из чла на 6. став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да ју.
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том Дру-

штва.

Члан 12.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру-

штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-

кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15.
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра

Осни ва ча у свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.

Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-
тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.

Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај
утвр ђу је из вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Ди стри бу ци ја“ пре у зи ма
Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4298                           ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ СКУП ШТИ НЕ,
Ник шић, 31.03.2008.го ди не                Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Снаб-
ди је ва ње“ Ник шић (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Снаб ди је ва ње“ Ник шић.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Снаб ди је ва ње“ Ник шић.
Сје ди ше Дру штва је у Ник ши ћу, ули ца Мар ка Ми ља но ва бр. 2.

Члан 3. 
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом та-
риф них по тро ша ча.    

Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40106.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју 

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је 

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су 

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. 
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове 

од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га 

из чла на 6. став 1. 

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да-

ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем 

Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

   Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том 

Дру штва.

Члан 12. 
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не 

Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-

кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 

Осни ва ча у свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу 

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-

тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај 

утвр ђу је из вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и 
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро при вре ди Цр не 

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Снаб ди је ва ње“ пре у зи ма 
Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих 

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4299                           ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ СКУП ШТИ НЕ,
Ник шић, 31.03.2008.го д.                      Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Осни-

вач) осни ва Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Снаб-
ди је ва ње“ Ник шић (у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор-

но шћу „Снаб ди је ва ње“ Ник шић.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Снаб ди је ва ње“ Ник шић.
Сје ди ше Дру штва је у Ник ши ћу, ули ца Мар ка Ми ља но ва бр. 2.

Члан 3.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-

не Го ре оба вља дје лат ност снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом та-
риф них по тро ша ча.   

Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 40106.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се у уну тра шњем и ме ђу на род-

ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју

уз дје лат но сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је

са би лан сом елек трич не енер ги је, кон со ли до ва ним би знис пла ном, по-
слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су

од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре-

бу имо ви ну нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4.
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове

од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га

из чла на 6. став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да-

ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди-

рек то ра Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем

Дру штва.
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

   Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том

Дру штва.

Члан 12.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не

Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста-

ва 1. сма тра ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за-

кљу чу је уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти у ве зи са ра дом и по сло ва њем Дру штва.

Члан 15.
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра

Осни ва ча у свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу

из да ти пу но моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту-

тив ни акт ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај

утвр ђу је из вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу-

ли са ни овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва-

ча, у ци љу обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-
енер гет ског си сте ма Цр не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и
ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При-

вред ног су да у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро при вре ди Цр не

Го ре АД Ник шић - Функ ци о нал на цје ли на „Снаб ди је ва ње“ пре у зи ма
Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих

стан дар да за шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за-

шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од-

го ва ра ју ћа ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин-

фор ма тив ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4299                           ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ СКУП ШТИ НЕ,
Ник шић, 31.03.2008.го д.                      Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је
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Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Под го ри ца (у да љем тек сту: Осни вач) осни ва 

Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Елек тро град ња“ Под го ри ца 
(у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Елек-

тро град ња“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Елек тро град ња“ Под го ри ца.
Сје ди ше Дру штва је у Под го ри цау, Бу ле вар Све тог Пе тра Це тињ ског бр. 2.

Члан 3. 
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр не Го ре оба-

вља сље де ће дје лат но сти:
- Из град ња и ре кон струк ци ја елек тро е нер гет ских обје ка та, те ку ће и ин ве сти-

ци о но одр жа ва ње и одр жа ва ње тра са да ле ко во да елек тро е нер гет ског си сте ма;
- Из град ња над зем них во до ва свих на пон ских ни воа;
- Из град ња под зем них (ка блов ски) во до ва и мре жа и ин ста ла ци ја свих на пон-

ских ни воа;
 - Изградња трафостаница свих напонских нивоа; 
- Ре монт и оправ ка енер гет ских тран сфор ма то ра сна ге од 50 до 1000 kVA;
- Зе мља ни ра до ви и град ња при ступ них пу те ва;
- Про из вод ња ар ми ра но бе тон ских сту бо ва НН 0,4 и 10 kV, про из вод ња ар ми-

ра но бе тон ских но га ра за др ве не сту бо ве са об уј ми ца ма и про из вод ња ар ми ра но 
бе тон ске га лан те ри је за ни ско на пон ску мре жу, да ле ко во де и тра фо ста ни це;

- Про из вод ња шра фов ске ро бе и кон струк ци ја;
- Про из вод ња че лич но ре шет ка стих сту бо ва за да ле ко во де и стуб не тра фо ста-

ни це 10/0,4 kV;
- Про из вод ња АБ сту бо ва
- Про из вод ња и уград ња ме тал них кон струк ци ја;
- Бра вар ске по сло ве за по тре бе елек тро е нер гет ског си сте ма;
- Тран спорт ро ба и љу ди, пру жа ње услу га и смје штај рад ни ка; одр жа ва ње и 

оправ ка мо тор них во зи ла;
- По сло ви ин жи ње рин га за елек тро е нер гет ске објек те;
- Пла ни ра ње, про јек то ва ње и град ња гра ђе вин ских обје ка та
- Ис пи ти ва ње елек тро е нер гет ских уре ђа ја и по стро је ња;
- По сло ве кон сал тин га из обла сти дје лат но сти.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 45250.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се за по тре бе Осни ва ча, оста лих за ви сних 

дру шта ва Осни ва ча и тре ћих ли ца у уну тра шњем и ме ђу на род ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју уз дје лат но-

сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је са кон со ли до ва-

ним би знис пла ном, по слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре бу имо ви ну 

нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. 
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га из чла на 

6.став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди рек то ра 

Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том Дру штва.

Члан 12. 
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста ва 1. сма тра-

ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за кљу чу је 

уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у ве зи са ра дом и 
по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у 

свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу из да ти пу но-

моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту тив ни акт 

ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај утвр ђу је из-

вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу ли са ни 

овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва ча, у ци љу 

обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-
не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При вред ног су да 

у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не Го ре АД Ник-

шић - „Елек тро град ња“ пре у зи ма Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни-
ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих стан дар да за-

шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од го ва ра ју ћа 

ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин фор ма тив-

ном ли сту Осни ва ча.

Број: 10-00-4300                ПРЕД СЈЕ ДА ВА ЈУ ЋИ СКУП ШТИ НЕ,
Никшић, 31.03.2008. год.                      Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је

О Д Л У К У
О ОСНИ ВА ЊУ ДРУ ШТВА 

СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ

50

Члан 1.
Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Под го ри ца (у да љем тек сту: Осни вач) осни ва

Јед но чла но дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Елек тро град ња“ Под го ри ца
(у да љем тек сту: Дру штво).

Члан 2.
Дру штво по слу је под на зи вом: Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу „Елек-

тро град ња“ Под го ри ца.
Скра ће ни на зив Дру штва је: ДОО „Елек тро град ња“ Под го ри ца.
Сје ди ше Дру штва је у Под го ри цау, Бу ле вар Све тог Пе тра Це тињ ског бр. 2.

Члан 3.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но ври је ме.

Члан 4.
Дру штво у окви ру је дин стве ног елек тро-енер гет ског си сте ма Цр не Го ре оба-

вља сље де ће дје лат но сти:
- Из град ња и ре кон струк ци ја елек тро е нер гет ских обје ка та, те ку ће и ин ве сти-

ци о но одр жа ва ње и одр жа ва ње тра са да ле ко во да елек тро е нер гет ског си сте ма;
- Из град ња над зем них во до ва свих на пон ских ни воа;
- Из град ња под зем них (ка блов ски) во до ва и мре жа и ин ста ла ци ја свих на пон-

ских ни воа;
 - Изградња трафостаница свих напонских нивоа; 
- Ре монт и оправ ка енер гет ских тран сфор ма то ра сна ге од 50 до 1000 kVA;
- Зе мља ни ра до ви и град ња при ступ них пу те ва;
- Про из вод ња ар ми ра но бе тон ских сту бо ва НН 0,4 и 10 kV, про из вод ња ар ми-

ра но бе тон ских но га ра за др ве не сту бо ве са об уј ми ца ма и про из вод ња ар ми ра но
бе тон ске га лан те ри је за ни ско на пон ску мре жу, да ле ко во де и тра фо ста ни це;

- Про из вод ња шра фов ске ро бе и кон струк ци ја;
- Про из вод ња че лич но ре шет ка стих сту бо ва за да ле ко во де и стуб не тра фо ста-

ни це 10/0,4 kV;
- Про из вод ња АБ сту бо ва
- Про из вод ња и уград ња ме тал них кон струк ци ја;
- Бра вар ске по сло ве за по тре бе елек тро е нер гет ског си сте ма;
- Тран спорт ро ба и љу ди, пру жа ње услу га и смје штај рад ни ка; одр жа ва ње и

оправ ка мо тор них во зи ла;
- По сло ви ин жи ње рин га за елек тро е нер гет ске објек те;
- Пла ни ра ње, про јек то ва ње и град ња гра ђе вин ских обје ка та
- Ис пи ти ва ње елек тро е нер гет ских уре ђа ја и по стро је ња;
- По сло ве кон сал тин га из обла сти дје лат но сти.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се под ши фром 45250.
Дје лат но сти из ста ва 1. оба вља ју се за по тре бе Осни ва ча, оста лих за ви сних

дру шта ва Осни ва ча и тре ћих ли ца у уну тра шњем и ме ђу на род ном про ме ту.
Дру штво оба вља и дру ге дје лат но сти ко је се уоби ча је но оба вља ју уз дје лат но-

сти из ста ва 1.

Члан 5.
Свој рад и оба вља ње дје лат но сти из чла на 4. Дру штво ускла ђу је са кон со ли до ва-

ним би знис пла ном, по слов ном по ли ти ком и оста лим ак ти ма и од лу ка ма Осни ва ча.

Члан 6.
Као свој улог у Дру штво Осни вач уно си нов ча на сред ства у из но су од 10.000 €.
По ред нов ча ног уло га из ста ва 1. Осни вач да је Дру штву на упо тре бу имо ви ну

нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти из чла на 4.
Спе ци фи ка ци ја имо ви не из ста ва 2. чи ни са став ни дио ове од лу ке.

Члан 7.
Основ ни ка пи тал Дру штва чи ни са мо ври јед ност нов ча ног уло га из чла на

6.став 1.

Члан 8.
Про мје на основ ног ка пи та ла Дру штва вр ши се:
- по ве ћа њем или сма ње њем уло га Осни ва ча,
- по осно ву по слов них ре зул та та Дру штва и
- пре но ше њем са Осни ва ча на Дру штво оба ве за ко је му при па да ју. 
Од лу ку о про мје ни основ ног ка пи та ла Дру штва до но си Од бор ди рек то ра

Осни ва ча.

Члан 9.
Осни вач упра вља Дру штвом.

Члан 10.
Осни вач сти че и рас по ђе љу је до бит оства ре ну по сло ва њем Дру штва. 
Осни вач од го ва ра за оба ве зе Дру штва до ви си не свог удје ла.

Члан 11. 
Ор ган Дру штва је из вр шни ди рек тор.
Дје ло круг ра да из вр шног ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том Дру штва.

Члан 12. 
Од бор ди рек то ра Осни ва ча вр ши овла шће ња Скуп шти не Дру штва.
Од лу ке Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у вр ше њу овла шће ња из ста ва 1. сма тра-

ју се од лу ка ма Дру штва.

Члан 13.
Из вр шни ди рек тор Дру штва ру ко во ди Дру штвом.
Из вр шног ди рек то ра Дру штва би ра Од бор ди рек то ра Осни ва ча.

Члан 14.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча са из вр шним ди рек то ром Дру штва за кљу чу је

уго вор ко јим се утвр ђу ју ње го ва пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у ве зи са ра дом и
по сло ва њем Дру штва.

Члан 15. 
Дру штво за сту па ју и пот пи су ју пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра Осни ва ча у

свој ству Осни ва ча и из вр шни ди рек тор Дру штва.
Из вр шни ди рек тор Дру штва мо же, сход но Ста ту ту, дру гом ли цу из да ти пу но-

моћ је за за сту па ње Дру штва.

Члан 16.
Од бор ди рек то ра Осни ва ча до но си Ста тут Дру штва, као кон сти ту тив ни акт

ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја, рад и по сло ва ње Дру штва.
Дру штво има пе чат и штам биљ чи ји об лик, ве ли чи ну и са др жај утвр ђу је из-

вр шни ди рек тор Дру штва.

Члан 17.
Дру штво и Осни вач ће све сво је ме ђу соб не од но се ко ји ни је су ре гу ли са ни

овом од лу ком или Ста ту том уре ди ти по себ ним уго во ри ма.
Ме ђу соб ни од но си Дру штва и оста лих за ви сних дру шта ва Осни ва ча, у ци љу

обез бје ђе ња је дин ства и уред ног функ ци о ни са ња елек тро-енер гет ског си сте ма Цр-
не Го ре, уре ди ће се по себ ним би ла те рал ним и ви ше стра ним уго во ри ма.

Члан 18.
Ре ги стра ци ја Дру штва из вр ши ће се у Цен трал ном ре ги стру При вред ног су да

у Под го ри ци.

Члан 19.
Да ном ре ги стра ци је Дру штва за по сле не у Елек тро пи вре ди Цр не Го ре АД Ник-

шић - „Елек тро град ња“ пре у зи ма Дру штво на осно ву од го ва ра ју ћих ака та Осни-
ва ча и Дру штва.

Члан 20.
Дру штво ће у свом ра ду обез би је ди ти при мје ну од го ва ра ју ћих стан дар да за-

шти те жи вот не сре ди не.
Дру штво ће свим за по сле ним обез би је ди ти при мје ну про пи са о за шти ти на ра ду.

Члан 21.
До до но ше ња сво јих оп штих ака та, Дру штво ће при мје њи ва ти од го ва ра ју ћа

ак та Осни ва ча.

Члан 22.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ин фор ма тив-

ном ли сту Осни ва ча.
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Никшић, 31.03.2008. год.                      Ср ђан Ко ва че вић, дипл.ел.инж.

На осно ву чл. 64 и 77. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист ЦГ“ бр.17/07) и чл. 48 Ста ту та Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, V ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Дру штва 31.03.2008.го ди не, до ни је ла је
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