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СИ ГУР НА ФИРМАСИ ГУР НА ФИРМА
У периоду у којем је рецесија 

свјетских размјера, као 
посљедица глобалне економске 
кризе, али и због проблема 
транзиционе природе привреда 
многих земаља, па и наше, многе 
раднике оставила без зарађених 
плата, па и без радног мјеста,  
ми слим да је прà во да се у овој 
ру бри ци на ђе и скром ни за пис о 
си гур но сти рад них мје ста за за-
по сле не у ЕПЦГ, али и о при ли ка-
ма у на шем дру штву ко је је, као 
при вред на гра на, са ма по се би, 
оли че ње успје шно сти у по сло ва-
њу и си гур но сти за за по сле не.
Чи ни ми се да је упра во ово 

тре ну так за то, јер већ од 1. 
ја ну а ра на ред не го ди не упра-
вља ње фир мом пре у зи ма њен 
су вла сник, ита ли јан ски А2А, а 
и не мо гу се једно став но пре-
не бре ћи број ни за кључ ци ор га-
на Дру штва, као ни оцје не нај-
о до го вор ни јих и чел них љу ди о 
успје шном по сло ва њу, успје шно 
за вр ше ним ре мон ти ма и ре-
кон струк ци ја ма про из вод них 
обје ка та, о до брим про из вод-
ним ре зул та ти ма, си гур ном 
и ква ли тет ном снаб ди је ва њу 
по тро ша ча, те фи нан сиј ским 
по ка за те љи ма ко ји још од тро-
мје сеч ног, пре ко по лу го ди шњег 
и де ве то мје сеч ног из вје шта-
ја обе ћа ва ју  да ће мо по сли је 
ко зна ко ли ко го ди на по сло вну 
2009. годину  завршити са до-

бит ком. Уз све то не мо гу ће је 
из о ста ви ти ни оцје не са нај-
ви ших мје ста у Дру штву и Др-
жа ви да је про цес до ка пи та ли-
за ци је и дје ли ми мич не при ва-
ти за ци је до бро ура ђен  по сао 
и ве о ма по зи тив на ствар и за 
Дру штво и за Др жа ву. До да мо 
ли то ме и тврд ње о си гур но сти 
рад них мје ста за све за по сле не, 
ко је убје дљи во сти жу не са мо 
од са да шње упра ве не го и од 
но вог су вла сни ка Елек тро при-
вре де - ита ли јан ског А2А ко ји 
ће уско ро пре у зе ти упра вља ње 
Дру штвом, он да не ма сум ње да 
је Елек тро при вре да за и ста си-
гур на ку ћа. Не ма, да кле тех но-
ло шког ви шка, ни ти ће га би ти, 
не са мо за три го ди не, ко ли ко је 
утвр ђе но Уго во ром, не го ни ка-
сни је. Ка жу, раз вој ће учи ни ти 
сво је. А то је још јед на стра на 
ври јед но сти фир ме, али и сво је-
вр сна мје ра ње них мо гућ но сти 
и зна ча ја.

Ж. Ћетковић

У В О Д Н И К
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П о ред од лу ка о еми си ји ак ци ја за тво ре ном 
по ну дом упу ће ној уна при јед од ре ђе ним 

ли ци ма и уки да њу пра ва пре че ку по ви не ак ци ја, 
те о по ве ћа њу ак циј ског ка пи та ла, као и Ста ту-

та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, на 
днев ном ре ду  VII ван ред не Скуп шти не ак ци о-
на ра ЕПЦГ, одр жа не 28. сеп тем бра 2009. го ди не 
у Ник ши ћу, на шле су се и од лу ке о из бо ру ре-
ви зо ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 
ра зр је ше њу и из бо ру чла но ва Од бо ра ди рек то ра 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић.

На осно ву за хтје ва Ми ни стар ства еко но ми је 
од 8. сеп тем бра 2009. го ди не днев ни ред Скуп-
шти не је до пу њен дви је ма тач ка ма: Ста ту том 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић и од-
лу ком  о из бо ру ре ви зо ра Елек тро при вре де Цр не 
Го ре АД Ник шић.

У ме ђу вре ме ну, од прет ход ног оку пља ња, 
од но сно VI ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра од 
23. мар та 2009. го ди не, ни је до шло до зна чај-
ни јих про мје на у струк ту ри ак циј ског ка пи та ла 
Елек тро при вре де. Др жа ва је и да ље би ла вла-
сник 70,59 од сто, Ком па ни ја А2А 17,42 од сто, 
а оста ла прав на и фи зич ка ли ца са збир ним 
ка сто ди ра чу ни ма 11,99 од сто. Ова вла снич ка 

струк ту ра пред ста вља ла је осно ву ра да и од-
лу чи ва ња VII ван ред не Скуп шти на ак ци о на ра 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић. Пре-
ма по да ци ма Цен трал не де по зи тар не аген ци је, 

уку пан број ак ци о на ра на дан одр жа ва ња ове 
скуп шти не из но сио је 7441.

Но ви раз вој ни ци клус

Г о во ре ћи о раз ло зи ма за одр жа ва ње ван ред не 
Скуп шти не ак ци о на ра, из вр шни ди рек тор 

ЕПЦГ Ран ко Во ји но вић  је у свом увод ном из ла-
га њу ис та као да је пе та ван ред на Скуп шти на ак-
ци о на ра 31. мар та 2008. го ди не, у ве зи са за кључ-
ци ма Вла де Цр не Го ре од 6. мар та 2008. го ди не 
ко ји се од но се на при ва ти за ци ју све из ра зи ти јег 
елек тро е нер гет ског де фи ци та, до ни је ла 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 елек-
тро е нер гет ских обје ка та, по ко јој је до ка пи та ли-
за ци ја Ком па ни је је дан од основ них мо де ла за 
оства ре ње ци ља. Ре а ли за ци ја ове од лу ке ста вље-
на је у над ле жност Од бо ра ди рек то ра и ре сор них 
др жав них ор га на али уз оба ве зу да се Скуп шти ни 
ак ци о на ра оста ви ко нач но од лу чи ва ње.

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

До ка пи та ли за ци ја 
Елек тро при вре де
До ка пи та ли за ци јом ЕПЦГ и по ве ћа њем ње ног ак циј ског ка пи та ла пу тем за тво-

ре не по ну де упу ће не уна при јед од ре ђе ном ли цу про ми је ње на струк ту ра ак циј ског 
ка пи та ла, у ко јем ита ли јан ска ком па ни ја А2А пар ти ци пи ра са пре ко јед не тре ћи не 
вла сни штва и сти че стра те шког ин ве сти то ра, на осно ву че га је до не сен но ви Ста тут 
и иза бран но ви Од бор ди рек то ра од се дам чла но ва, у ко ји су ушла и три пред став-
ни ка фир ме из Ми ла на
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Са вјет за при ва ти за ци ју је, на кон оп се-
жних при пре ма у Тен дер ској ко ми си ји, Елек-
тро при вре ди Цр не Го ре и Аген ци ји за пре-
струк ту ри ра ње и стра на ула га ња 
2. фе бру а ра 2009. го ди не об ја вио 
јав ни по зив за до ка пи та ли за ци ју 
ове ком па ни је еми си јом 11.457.357 
но вих ак ци ја и про да ју исто то ли-
ко по сто је ћих ак ци ја у вла сни штву 
др жа ве Цр не Го ре. По сту пак из бо-
ра нај по вољ ни јег по ну ђа ча за вр шен 
је рје ше њем истог ор га на 6. ав гу ста 
2009. го ди не. Као пр во ран ги ра на 
од ре ђе на је ре но ми ра на ита ли јан-
ска елек тро е нер гет ска ком па ни ја 
А2А, од ра ни је наш ква ли фи ка ци о-
ни ак ци о нар, са ко јом је већ за кљу-
чен ку по про дај ни уго вор.

Због све га то га овој скуп шти-
ни је и пре пу ште но да се из ја сни о 
пред ло же ној Од лу ци о еми си ји ак-
ци ја за тво ре ном по ну дом уна при јед 
од ре ђе ном ли цу, те пра те ћим од лу-
ка ма о уки да њу пра ва пре че ку по-
ви не ак ци ја по сто је ћих ак ци о на ра и 
по ве ћа њу ка пи та ла ЕПЦГ.

Из ове од лу ке Од бор ди рек то ра 
је пр во бит но пред ло жио да Из мје-
на и до пу на Ста ту та са мо де фи ни шу про мје-
не у ка пи та лу али је др жа ва Цр на Го ра као 
још уви јек дво тре ћин ски ак ци о нар 8. ав гу ста 
2009. го ди не пред ло жи ла из мје не и про ши-
ре ње днев ног ре да об ја вље ног 29. ав гу ста 
2009. го ди не. Пре ма том пред ло гу, умје сто 
Из мје на и до пу на Ста ту та до нио би се овај 
акт у но вом те сту и из вр ши ло ра зр је ше ње и 
из бор чла но ва Од бо ра ди рек то ра, што зна чи 
да би се нор ма тив но и упра вљач ки већ де фи-
ни са ла но ва вла снич ка струк ту ра Ком па ни је 
на кон успје шно ре а ли зо ва не до ка пи та ли за-
ци је.

Овај пред лог ква ли фи ка ци о ног ак ци о на-
ра, Од бор ди рек то ра је при хва тио, јер је на то 
био ду жан. Оба вје ште ње о из мје ни и про ши-
ре њу днев ног ре да об ја вље но је бла го вре ме-
но 16. сеп тем бра 2009. го ди не у цр но гор ским 
штам па ним ме ди ји ма.

Ка да је у пи та њу до ка пи та ли за ци ја као 
ба зна тач ка ра да VII ван ред не Скуп шти на 
ак ци о на ра, ово је, по Во ји но ви ће вим ри је чи-
ма, си гур но нај по вољ ни ји на чин обез бје ђе ња 
сред ста ва за при је ко по треб не ин ве сти ци је. 
При хо до ва на сред ства би ће у цје ло сти на-
мјен ски утро ше на за ре ви та ли за ци ју и оп ти-
ми за ци ју по сто је ћих и из град њу но вих елек-
тро е нер гет ских  обје ка та и то ка ко она ко ји ма 
се по ве ћа ва ак циј ски ка пи тал за 87.628.157 € 
та ко и еми си о на до бит од 8.613.641 €.

С об зи ром на број не по тре бе ко је има мо, 
овом при ли ком опре ди је ли смо се за нај по-
вољ ни је и нај про фи та бил ни је ин ве сти ци је 
ко је би тре ба ле да да ју по зи ти ван енер гет-
ски ефе кат од 450 GWh на го ди шњем ни воу. 
Објек тив ност те на ше про мје не тре ба ју да 
да ју над ле жни ор га ни овје ром про спек та од-
но сне еми си је, у што не сум ња мо. Баш као 
што не сум ња мо да ће по сле овог ин ве сти ци-
о ног ци клу са и сво јин ских про мје на ма те ри-
јал но и тех но ло шки оја ча на и обо га ће на са 

упра вљач ко-ма на џер ским ис ку стви ма на шег 
но вог стра те шког парт не ра и ква ли фи ка ци-
о ног ак ци о на ра Елек тро при вре да Цр не Го-

ре по ста ти про фи та бил на ком па ни ја ко ја ће 
уско ро соп стве ним сред стви ма по кре ну ти 
но ви раз вој ни ци клус, свој и ци је лог цр но-
гор ског дру штва, за кљу чио је Ран ко Во ји но-
вић.

Про ми је ње на 
вла снич ка струк ту ра

Р аз ло ге за пред ла га ње од лу ка ко је су се 
на шле на днев ном ре ду ове скуп шти не 

обра зло жио је Ми ли во је Ву ја чић, се кре тар 
Дру штва. 

Не ке од лу ке, као и но ви Ста тут ЕПЦГ 
А.Д. Ник шић, при сут ни ак ци о на ри су, без 
рас пра ве (што је био ри је дак слу чај на прет-
ход ним Скуп шти на ма Дру штва), усво ји ли 
ве ћи ном гла со ва, а не ке и јед но гла сно.

Ти ме је про цес до ка пи та ли за ци је Елек-
тро при вре де ушао у за вр шну фа зу а стра те-
шком парт не ру (ита ли јан ској А2А из Ми ла-
на) ко ји је по би је дио на јав ном кон кур су за 
до ка пи та ли за ци ју и дје ли мич ну при ва ти за-
ци ју отво ре на вра та за ула зак у цр но гор ску 
на ци о нал ну елек тро е нер гет ску ком па ни ју.

Гру па А2А, чи ји су пред став ни ци при-
су ство ва ли овој скуп шти ни, тен дер ским 
пра ви ма је оба ве за на да от ку пи ди о ни це ма-
њин ских ак ци о на ра по ис тој ци је ни ко ју је 
по ну ди ла др жа ва. На тај на чин ће, на кон до-
ка пи та ли за ци је, ова ита ли јан ска фир ма по-
ста ти вла сник 45 од сто ЕПЦГ. 

Зна чи, до ка пи та ли за ци ја Елек тро при-
вре де, као ну жност у овом тре нут ку, ру ко-
во ђе на је, при је све га, по тре бом 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 у ци љу сма ње ња еле ми ни са ња 
елек тро е нер гет ског де фи ци та и што пот-
пу ни је ва ло ри за ци је цр но гор ских елек-
тро е нер гет ских по тен ци ја ла, те из бо ром 

стра те шког парт не ра, од но сно ква ли фи-
ко ва ног ин ве сти то ра ко ји ће обез би је ди-
ти за то по треб на фи нан сиј ска сред ства и 

упра вљач ко зна ње. Пре ма од лу ци Са вје та 
за при ва ти за ци ју то је ита ли јан ска ком па-

ни ја А2А S.p.А. са ко јом ће се во ди ти пре-
го ва рач ки по сту пак за про да ју 11.457.357 
но во е ми то ва них ак ци ја у по ступ ку до ка-
пи та ли за ци је овог при вред ног дру штва.

На овај на чин, ка ко је ис так ну то, по спје-

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

МО ДЕЛ ЗА 
ЕФИ КА СНИ ЈЕ 
ПО СЛО ВА ЊЕ 

К ао де се та фир ма на ми лан ској бер зи, 
цен тру ита ли јан ске еко но ми је, на ша 

гру па А2А, чи ји при ход у тре нут ку свјет-
ске кри зе из но си око 5 ми ли јар ди €, ко ја је 
мно го до при ни је ла раз во ју гра да Ми ла на, 
тру ди ће се да се до ђе до што ефи ка сни јег 
мо де ла Елек тро при вре де Цр не Го ре, ис та-
као је у свом пр вом обра ћа њу ди о ни ча ри-
ма Ђу ли ја но Цу ко ли, пред сјед ник Управ-
ног од бо ра ове ком па ни је.

По ње го вом ми шље њу, до ка пи та ли за-
ци ја као до бра од лу ка омо гу ћи ће цр но гор-
ској ком па ни ји да ство ри сво је ре сур се за 
си гур ни ју бу дућ ност.

По звав ши се на сто го ди шње ис ку ство 
ком па ни је, он је из ра зио на ду да ће ком па-
ни ја А2А сво јим  ула ском у Елек тро при вре-
ду Цр не Го ре у на ред ном пе ри о ду до при-
ни је ти ње ном еко ном ском про цва ту. 

- Увје рен сам да ће мо са ЕПЦГ на ћи за-
јед нич ку фор му за про фи та бил но по сло-
ва ње, а до бит по ди је ли ти са ак ци о на ри ма. 
Ни је су са мо ци је не нај бо љи на чин за еко-
ном ски раз вој, не го и тр жи шта, ка зао  је Цу-
ко ли до да ју ћи да ће стра те шки парт нер о 
све му то ме во ди ти ра чу на.

Са сједнице Скупштине акционара
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ши ће се и по сту пак при ва ти за ци је ЕПЦГ АД 
Ник шић сма ње њем про цен ту ал ног уче шћа 
др жав ног ка пи та ла у ње го вој вла снич кој 
струк ту ри.

Ка ко се пре ма За ко ну о при вред ним 
дру штви ма, у слу ча ју по ве ћа ња ка пи та ла 

нов ча ним уло зи ма од но сне ак ци је мо ра ју 
по ну ди ти на ку по ви ну по сто је ћим ак ци о на-
ри ма сра змјер но бро ју ак ци ја ко је по сје ду ју 
да би се оства рио на зна че ни стра те шки циљ 
и да не би до шло до та ко зва ног ра си па ња 
сво јин ских пра ва, би ло је нео п ход но пред-
ло жи ти до но ше ње од лу ке о уки да њу пра ва 
пре че ку по ви не.

Ина че, по ме ну ту од лу ку, сход но За ко ну о 
при вред ним дру штви ма, до но си Скуп шти на 
ак ци о на ра дво тре ћин ском ве ћи ном.

Је дан о еле ме на та по ну де по јав ном тен-
де ру од 2. фе бру а ра 2009. го ди не би ла је и 
је дин стве на ци је на и за по сто је ће и но во е ми-
то ва не ак ци је Елек тро при вре де ко је су из ло-
же не про да ји. За пр во ран ги ра ног по ну ђа ча, 
Ком па ни ју А2А S.p.А. та ци је на је 8,4 € по 
ак ци ји, па је као та ква узе та у кван ти фи ка ци-

ји од лу ка пред ло же них VII ван ред ној Скуп-
шти ни ак ци о на ра. 

При том, ва ља ис та ћи, да ће са мо дио 
оства ре них сред ста ва до ка пи та ли за ци је у 
ви си ни но ми нал не ври јед но сти ак ци ја од 
7,6482 € би ти ис ка зан као уве ћа ни ак циј-

ски ка пи тал ЕПЦГ. 
Оста так сред ста ва од 
8.613.641,00 € књи-
го вод стве но ће се во-
ди ти као еми то ва на 
пре ми ја при вред ног 
дру штва, али ће се 
тро ши ти ис кљу чи во 
за ин ве сти ра ње утвр-
ђе но скра ће ним про-
спек том за тво ре не 
по ну де ак ци ја тре ће 
еми си је Елек тро при-
вре де.

Раз ло ге за уки-
да ње пра ва пре че 
ку по ви не ак ци ја са 
обра зло же њем њи хо-
ве ци је не утвр дио је 
Од бор ди рек то ра на 
III сјед ни ци 28. ав гу-
ста 2009. го ди не.

Од лу ком ове скуп-
шти не по ве ћан је ак-
циј ски ка пи тал Елек-
тро при вре де за из нос 
од 87.682.157,807 €, 
та ко да исти из но-
си 958.666.061,1274 
€ и по ди је љен је на 
125.354.318 ак ци ја 
по је ди нач не но ми-
нал не ври јед но сти од 
7,6482 €, а вр ши се 
на осно ву успје шно 
ре а ли зо ва не еми си-
је ак ци ја за тво ре ном 
по ну дом упу ће ној 
уна при јед по зна тим 
ли ци ма од лу ком VII 
ван ред не Скуп шти не 
ак ци о на ра.

У по ступ ку до ка-
пи та ли за ци је по јав-
ном по зи ву од 2. фе-

бру а ра 2009. го ди не ЕПЦГ у еми си ји за тво-
ре ном по ну дом уна при јед од ре ђе ном ли цу 
еми ту је 11.457.357 ак ци ја но ми нал не ври јед-
но сти 7,6482 € и на тај на чин по ве ћа ва свој 
ак циј ски ка пи тал за 87.628.157,8074 €.

Па ра лел но са од лу ком о по ве ћа њу ка пи-
та ла Скуп шти на ак ци о на ра је про ми је ни ла и 
Ста тут Дру штва.

Пре ма За ко ну о при вред ним дру штви-
ма из мје не Ста ту та ко је се од но се на по-
ве ћа ње ак циј ског ка пи та ла ре ги стру ју се у 
Цен трал ном ре ги стру При вред ног су да тек 
на кон што се но во и ме но ва не ак ци је упи шу 
и упла те.

С об зи ром да је ман дат прет ход ног ре-
ви зо ра Дру штва ис те као 30. мар та 2009. го-
ди не, а но ви ни је иза бран на VII ре дов ној 
Скуп шти ни ак ци о на ра, Елек тро при вре да је, 

ка ко је об ја снио из вр шни ди рек тор Ран ко 
Во ји но вић, у до са да шњој прак си на сто ја ла 
да пу тем јав не на бав ке обез би је ди нај по вољ-
ни ју ре ви зор ску по ну ду ко ју је на Скуп шти-
ни ак ци о на ра ста вља ла у кон ку рен ци ју са 
не по сред ним пред ло зи ма кан ди да та ко је су 
да ли ква ли фи ка ци о ни ак ци о на ри. Ме ђу тим, 
увје рив ши се у не цје лис ход ност та кве прак-
се, Елек тро при вре да се оба ве за ла да ко нач но 
до след но при ми је ни од ред бе За ко на о при-
вред ним дру штви ма ко је пред ла га ње  кан ди-
да та за ре ви зо ра ста вља ју са мо у над ле жност 
ак ци о на ра са пре ко 5 од сто ка пи та ла.

Због то га је од лу че но да се пред ла га-
ње кан ди да та за из бор ре ви зо ра, као што 
је то ина че пред ви ђе но За ко ном о при вред-
ним дру штви ма пре пу сти ква ли фи ко ва ним 
ак ци о на ри ма, што је и ина че њи хо во нео-
ту ђи во пра во баш као и пра во Скуп шти не 
ак ци о на ра да вр ши њи хов из бор. А то је 
ова скуп шти на у пра во и ура ди ла ка да је за 
ре ви зо ра иза бра ла Pricewatershous Coopers 
из Подгорице.

Због про мје не вла снич ке струк ту ре 
Скуп шти на је раз ри је ши ла ду жно сти чла-
но ве до та да шњег Од бо ра ди рек то ра Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, ко ји су 
са чи ња ва ли Ср ђан Ко ва че вић, мр Ми ло рад 
Кат нић, Ми о драг Ча но вић, Ни ко ла Мар-
ти но вић, Дра гу тин Мар ти но вић, Бо рис 
Бу шко вић и Ма у ро Ми љо, и иза бра ла но-
ви Од бор ди рек то ра, у ко ји су, по ред Ср ђа на 
Ко ва че ви ћа, Ми о дра га Ча но ви ћа, Ни ко ле 
Мар ти но ви ћа и Бо ри са Бу шко ви ћа, ушла 
и три пред став ни ка ком па ни је А2А: Ђу ли-
ја но Цу ко ли, Ре на то Ра ва не ли и Ма у ро 
Ми љо. На сјед ни ци ко ја је усли је ди ла на кон 
Скуп шти не ак ци о на ра но ви Од бор ди рек то-
ра за пред сјед ни ка је иза брао Ср ђа на Ко ва-
че ви ћа.

Нај бит ни је у све му ре че ном је да је у по-
ступ ку до ка пи та ли за ци је Елек тро при вре де 
и по ве ћа ња ње ног ак циј ског ка пи та ла пу тем 
за тво ре не по ну де упу ће не уна при јед од ре ђе-
ном ли цу до шло до про мје не струк ту ре ак-
циј ског ка пи та ла у ко јем ком па ни ја А2А пар-
ти ци пи ра са пре ко јед не тре ћи не вла сни штва 
и сти че стра те шког ин ве сти то ра.

Има ју ћи то у ви ду као и од ред бе уго во ра о 
ку по про да ји ак ци ја ЕПЦГ ко ји су за кљу чи ли 
Вла да Цр не Го ре и ком па ни ја А2А, а ко ји ма 
су се оба ве за ле да се при је за тва ра ња по ну де 
из вр ши из бор чла но ва Од бо ра ди рек то ра и 
до не се Ста тут у но вом тек сту, Ми ни стар ство 
еко но ми је је у име др жа ве као ве ћин ског вла-
сни ка ак циј ског ка пи та ла Елек тро при вре де 
пред ло жи ло из мје не и про ши ре ње днев ног 
ре да VII ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра и 
до ста ви ло пред ло ге нор ма тив ног ак та и по-
ме ну тих  од лу ка.

Мада је тврдио да је власник одређеног 
броја акција након продаје већег дијела по 
кастоди моделу, а био је вољан да приложи 
доказе о томе, Василије Миличковић, 
предсједник Удружења мањинских акционара 
ЕПЦГ, ипак је напустио Скупштину кад му 
је објашњено да нема право гласа, јер оне 
нијесу регистроване у ЦДА.

И.З.

ПРЕ ЛОМ НИ ТРЕ НУ ТАК 
ЗА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДУ 

П о ми шље њу Кр ста Сте ва но ви ћа, пред сјед ни ка Над зор ног од бо ра 
Удру же ња пен зи о не ра ЕПЦГ,  на кон од у ста ја ња од при ва ти за ци-

је ТЕ и Руд ни ка угља Пље вља, до ка пи та ли за ци јом и до би ја њем стра-
те шког парт не ра – ита ли јан ска фир ма А2А, ово је пре лом ни мо ме нат 
за ЕПЦГ, на кон че га ће се мно ге ства ри про ми је ни ти, а ти ме и пре ста је 
по ле ми ка да ли ЕПЦГ тре ба при ва ти зо ва ти. До ка пи та ли за ци ја је са да 
ре ал ност. 

Пре ма из ја ви вла де, у пот пу но сти је ис по што ван по сту пак из бо ра 
А2А за стра те шког парт не ра у скла ду са За ко ном о при ва ти за ци ји, са ко-
јом је за кљу чен уго вор, и бес пред мет не су све по ле ми ке по том пи та њу. 
Иако је при ва ти за ци ја ЕПЦГ и Руд ни ка угља би ло нај бо ље рје ше ње за 
ЕПЦГ, за го вор ни ци фан том ског пла на „Б“ су и про тив до ка пи та ли за ци је 
ко ја је је ди но мо гу ће рје ше ње, а због тог пла на из гу би ли смо ври је ме за 
рје ша ва ње про бле ма, ка зао је он, а за тим ис та као   да су јав на пред у зе-
ћа не са мо еко ном ски не е фи ка сна не го су и по год но тло за раз не зло-
у по тре бе, од че га ни је би ла иму на ни ЕПЦГ у пе ри о ду до 2006. го ди не, 
што је по сле ди ца не по сто ја ња од го ва ра ју ћих кон трол них аген ци ја.

Ме ђу тим, до да је Сте ва но вић, у Елек тро при вре ди се у по след њих пар 
го ди на до ста ура ди ло у по гле ду ефи ка сно сти по сло ва ња и сво ђе ња тро-
шко ва у не ке нор мал не гра ни це. Енорм но ви со ки гу би ци на ди стри бу тив-
ној мре жи ко ји су у 2005. го ди ни из но си ли 36 од сто (или 734.681.000 kWh) 
све де ни су на око 21 од сто. Ин ве сти ци о но одр жа ва ње ко је је у из вје сном 
пе ри о ду би ло за по ста вље но по ве ћа но је у нај ве ћем мо гу ћем оби му ка ко 
на про из вод ним објек ти ма та ко и на ди стри бу тив ној мре жи.  

Сте ва но вић сма тра да ће Ком па ни ја А2А, уз еко ном ску до ка пи та ли-
за ци ју, по мо ћи да се ЕПЦГ „до ка пи та ли зу је“ у по гле ду ефи ка сно сти по-
сло ва ња, ре ду ци ра ња тро шко ва, по бољ ша ња ор га ни за ци је и оса вре ме-
ња ва ња ме наџ мен та. 

По ред то га, ин те ре со ва ло га је ка ко ће Ком па ни је А2А, ко ја је у до-
ка пи ти ла за ци ју уло жи ла ве ли ки но вац, оства ри ти про фит ка да Елек-
тро при вре да, као нај вред ни је пред у зе ће у Цр ној Го ри, чи ји је др жа ва 
ве ћин ски вла сник, не по слу је на тр жи шним прин ци пи ма, а ци је на елек-
трич не енер ги је, ко јом се ума њу је при ти сак ин фла ци је и обез бје ђу је 
со ци јал ни мир, ни је тр жи шна. Др жа ва као ве ћин ски вла сник ЕПЦГ са 
до ла ском стра те шког парт не ра ви ше не ће мо ћи да се по на ша по пу ли-
стич ки и да то ле ри ше и опра шта ду го ве. 

А ту је и пи та ње ду го ва за ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју. Као што 
је по зна то, са мо Ком би нат алу ми ни ју ма и Же ље за ра Ник шић ду гу ју 32 
ми ли о на €, а са оста лим по тро ша чи ма дуг је пре ко 100 ми ли о на €. Ка ко 
у та квој си ту а ци ји раз ми шља ти о про фи та бил ном по сло ва њу? – за пи-
тао се Сте ва но вић.  

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ди пло ми ра ни ин же-
њер елек тро тех ни ке, ро ђен 1971.го ди не у Бе о гра ду.

Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у Са ра је ву, 
гдје је и за по чео сту ди је на Елек тро тех нич ком фа кул-
те ту, а на ста вио и окон чао у Под го ри ци 1995. го ди не.

На кон ди пло ми ра ња био је ан га жо ван као струч-
ни са рад ник на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Под го-
ри ци, ода кле је пре шао у ЕПЦГ у Дис пе чер ски цен тар. 
На кон за вр ше ног при прав нич ког ста жа ра дио је у 
Сек то ру за пре нос и упра вља ње на при пре ми елек-
тро ен ер гет ских обје ка та за да љин ско упра вља ње, а 
2001. го ди не се вра тио у На ци о нал ни дис пе чер ски цен тар на мје сто глав ног ин-
же ње ра за ку по про да ју елек трич не енер ги је.

За ди рек то ра Сек то ра за пре нос и упра вља ње име но ван је 2003. го ди не, а за 
ди рек то ра Функ ци о нал не цје ли не Пре нос по чет ком ја ну а ра 2005. го ди не. Јед но 
ври је ме је био са вјет ник пот пред сјед ни ка Вла де Цр не Го ре за пи та ња енер ге ти ке. 
Та ко ђе је ра дио на из ра ди та риф ног си сте ма са ино са вјет ни ци ма, на Сту ди ји о 
пре сје ку ста ња у ЕПЦГ и ре а ли за ци ји до на ци ја нор ве шке Вла де (ТС на Це ти њу и 
оса вре ме ња ва ње НДЦ).

Од ју ла 2005. до ју ла 2008. го ди не оба вљао је функ ци ју из вр шног ди рек то ра 
ЕПЦГ, а у ман дат ном пе ри о ду 2008 - 2009. био је пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра 
ЕПЦГ.

Члан је UC TE гру пе за ста ти сти ку и SET SO гру пе за ус по ста вља ње тр жи шта 
елек трич не енер ги је у Ју го и сточ ној Евро пи.

МИ О ДРАГ ЧА НО ВИЋ, ди пло ми ра ни ин же њер 
елек тро тех ни ке, ро ђен је  14. мар та 1954. го ди не у Ник ши ћу, 
гдје је за вр шио основ ну и сред њу шко лу. Елек тро тех нич ки 
фа кул тет је за вр шио 1977. го ди не у Под го ри ци.

У пе ри о ду од 1977. до 1997. го ди не ра дио је у Же ље за-
ри Ник шић као тех но лог одр жа ва ња елек тро опре ме у по-
го ни ма: Хлад на ва ља о ни ца, Ву чи о ни ца и Про фил не ва ља о-
ни це. У пе ри о ду од 1989. до 1992. го ди не ра дио је и као шеф 
Одје ље ња за одр жа ва ње елек тро опре ме по го на Же ље за ре 
Ни к шић.

Од 1997. до 2002. го ди не оба вљао је функ ци ју пот пред сјед ни ка Скуп шти не оп-
шти не Ник шић.

Од 2002. до 2004. го ди не ра дио је као са вјет ник у Ре пу блич ком се кре та ри ја ту 
за раз вој. У пе ри о ду од 2004. до 2006. го ди не био је по моћ ник ми ни стра еко но ми је 
за Сек тор енер ге ти ке, а од 2006. го ди не био је по моћ ник ми ни стра за еко ном ски 
раз вој у Сек то ру за енер ге ти ку. Ра дио је на ре а ли за ци ји ви ше зна чај них про је ка та 
у обла сти енер ге ти ке.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић у 
прет ход ном ман дат ном пе ри о ду 2008 - 2009.

Го во ри ен гле ски, а слу жи се ита ли јан ским, ру ским и ње мач ким је зи ком. 

НОВИ САЗИВ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ (изводи из биографија)

БО РИС БУ ШКО ВИЋ, ди по ми ра ни еко но ми ста, 
ро ђен је 1969.го ди не у За гре бу.

Основ ну и сред њу шко лу је за вр шио у Под го ри ци.
На кон за вр ше ног фа кул те та упи сао је дво го ди шње 

пост ди плом ске сту ди је »Пред у зет нич ка еко но ми ја« на Еко-
ном ском фа кул те ту у Под го ри ци, гдје је сте као зва ње „спе-
ци ја ли ста еко ном ских на у ка“. 

Од 1994. до 2003. го ди не ра дио је на по сло ви ма на-
пла те по тра жи ва ња од ку па ца у окви ру Сек то ра за ди стри-
бу ци ју, а за тим је три го ди не оба вљао по сло ве по моћ ни ка ди рек то ра Сек то ра за 
кор по ра тив но пла ни ра ње.

Од 2006. го ди не оба вља функ ци ју ди рек то ра Сек то ра за кор по ра тив но пла-
ни ра ње.

Уче ство вао је на ве ли ком бро ју струч них кур се ва и се ми на ра. 
Ра дио је на ре а ли за ци ји ви ше зна чај них про је ка та у обла сти енер ге ти ке.
По сје ду је ак тив но зна ње ен гле ског и па сив но зна ње ита ли јан ског је зи ка.

НИ КО ЛА МАР ТИ НО ВИЋ, адво кат, ро ђен је 22. 
но вем бра 1969.го ди не на Це ти њу.

Прав ни фа кул тет за вр шио је у Под го ри ци, а за тим по-
ло жио др жав ни и пра во суд ни ис пит.

За вр шио је спе ци ја ли за ци ју за европ ско пра во на Уни-
вер зи те ту у Окс фор ду.

Ра ди у са мо стал ној адво кат ској кан це ла ри ји у Под го-
ри ци. Са рад ник је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Под го-
ри ци и на Уни вер зи те ту Ту сциа, Ви тер бо у Ита ли ји.

Члан је На ци о нал ног удру же ња кри вич них адво ка та САД, Ин тер на ци о нал-
ног удру же ња адво ка та за ме диј ско пра во у Окс фор ду, а та ко ђе и сер ти фи ко ва ни 
ме ди ја тор у Цр ној Го ри и ар би тар ар би тра же при При вред ној ко мо ри Цр не Го ре.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић у 
прет ход ном пе ри о ду 2008-2009.

Го во ри ита ли јан ски и ен гле ски је зик.

Мр МАУРО МИЉО (Mr MA U RO MI GLIO,  
dipl.ecc је ро ђен у Ми ла ну 19.ок то бра 1961.го ди не.

У прет ход ној де це ни ји је ра дио у ве ли ким енер гет ским 
гру па ма, од но сно у Еди со ну и А2А (спа ја ња и ку по ви на), 
на ме на џер ским по зи ци ја ма у обла сти По слов ног раз во ја 
и М&А. Ње го во прет ход но про фе си о нал но ис ку ство об у-
хва та ме на џер ске по зи ци је у дру гим ве ћим ин ду стриј ским 
гру па ма, као што су Фи јат и Мон те ди сон.

Тре нут но је за ду жен за М&А за А2А гру пу. Та ко ђе је 
ан га жо ван на ни воу Од бо ра у од ре ђе ном бро ју ком па ни ја из гру пе ко је су по све-
ће не ме ђу на род ним ак тив но сти ма А2А.

Ње го во обра зо ва ње об у хва та ди пло му из Еко но ми је на Уни вер зи те ту Boc co-
ni (Ми ла но) и ма ги стар ску ди пло му IN SEAD-а (Фон тен блоу - Фран цу ска).

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

ЂУЛИЈАНО ЦУКОЛИ (GIULLIANO ZUCCOLI), 
ро ђен је 12. апри ла 1943. го ди не у Мор бе њу, про вин ци ја 
Сон дрио – Ита ли ја.

Ди пло ми рао је 1968. го ди не на Елек тро тех нич ком фа-
кул те ту По ли тех нич ког уни вер зи те та у Ми ла ну, гдје жи ви. 
Упи сан је у Ре ги стар ин же ње ра Про вин ци је Сон дрио.

Сво ју про фе си о нал ну ак тив ност за по чи ње у ин ду-
стри ји гво жђа „Falck“, пре у зи ма ју ћи то ком вре е на ве ће 
од го вор но сти све до 19990. го ди не ка да по ста је ге не ал ни ди рек тор„Falck Na stri“, 
пред у зе ћа ли де ра у про из вод њи спе ци јал них ла ми на та.

За ге не рал ног ди рек то ра „So ci e ta Nor de le tri ca“, пред у зе ћа кво ти ра ног на Ми-
лан ској бер зи ври јед но сти, ко је дје лу је у сек то ру про из вод ње елек трич не енер-
ги је, чи ји за тим по ста је и из вр шни ди рек тор.

У сеп тем бру 1997. го ди не по ста је из вр шни ди рек тор „AEM S. p. A“, а од ма ја 
1999. пред сјед ник је и де ле ги ра ни члан Од бо ра ди рек то ра.

Од 1999. до 2002. го ди не био је пред сјед ник „Fast weh S. p. A“.
Од ок то бра 1999. члан је Управ ног од бо ра „Cre di to Val tel li ne se S. p. A“, чи ји по-

ста је пот пред сјед ник у апри лу 2007. го ди не.
Од мар та 2002. до ју ла 2006. пред сјед ник „Edi po wer S. p. A“, по бјед нич ког кон-

зор ци ју ма на тен де ру ку по ви не „Euro gen“-а, јед не од „Gen co“ ком па ни ја про да тих 
од стра не „Enel“-а.

У апри лу 2003. име но ван је чла на Управ ног од бо ра пред у зе ћа „Aar Ti ci no SA 
di Ele tri ci ta (ATEL)“, од 2008. го ди не „AL PIQ“-а, ли де ра на европ ском ни воу у сек то ру 
енер ги је. Пред у зе ће по слу је у Швај цар ској, Ита ли ји, Ње мач кој и у зе мља ма цен-
трал не и ис точ не Евро пе.

У ок то бру 2005. име но ван за пред сјед ни ка Управ ног од бо ра „Edi son S. p. A“.
У мар ту 2008. го ди не име но ван је за пред сјед ни ка Управ ног од бо ра „А2А S. p. 

A“, пред у зе ћа на ста лог у ја ну а ру 2008. усљед спа ја ња „АЕМ S. p. A“ и „ASM Bre scia S. 
p. A“, а у ма ју 2009. име но ван је за пред сјед ни ка „Assoеletrica“, на ци о нал ног удру-
же ња елек трич них пред у зе ћа, чла на Кон фин ду стри је. 

РЕНАТО РАВАНЕЛИ RENATO RAVANELLI 
ди пло ми ра ни еко но ми ста, је ро ђен 14. апри ла 1965. го ди-
не у Ми ла ну – Ита ли ја.

Члан је Управ ног од бо ра и ге не рал ни ди рек тор фир-
ме А2А од ја ну а ра 2008. го ди не. Ина че, ком па ни ја А2А, 
ко ја за по шља ва 9000 рад ни ка, јед но је од нај ја чих ита-
ли јан ских пред у зе ћа по тр жи шној ка пи та ли за ци ји. Гру па 
по слу је ка ко у Ита ли ји та ко и ино стран ству у енер гет ском 
сек то ру (гас и елек трич на енер ги ја), сек то ру от па да (са ку-
пља ње и ко ри шће ње у енер гет ске свр хе), то пла на ма, да љин ском гри ја њу и сек-
то ри ма упра вља ња мре жа ма елек трич не енер ги је, га са и во до во да са при хо ди ма 
ко ји пре ла зе 6 ми ли јар ди €.

Ре на то Ра ва не ли је пред сјед ник Са вје та јед ног бри тан ског ин ве сти ци о ног 
фон да, а од сеп тем бра 2005. до де цем бра 2007. го ди не био је ди рек тор и фи нан-
сиј ски ди рек тор гру пе Edi son SpA. У AEM SpA гру пи ра дио је као шеф Одје ље ња 
за еко ном ско ис тра жи ва ње (1996 – 1997.), а за тим шеф Одје ље ња за стра те шко 
пла ни ра ње (1998 – 2002.), док је у AEM Tra ding srl оба вљао ду жност опе ра тив ног 
(2000 – 2002.), а од 2003 до 2005. и из вр шног ди рек то ра.

По ред то га, члан је од бо ра број них фир ми: Tran sal pi na di Ener gia (ко ју кон-
тро ли ше Edi son SpA, чи ји су вла сни ци EdF и Del mi SpA.  За јед но са А2А, вла сник 
Del mi-ја су и дру ги ин ду стриј ски и фи нан сиј ски ак ци о на ри, ме ђу ко ји ма је и Me-
di o ban ca). Edi son SpA (члан стра те шког од бо ра). Edi po wer SpA (јед на од во де ћих 
ита ли јан ских енер гет ских ком па ни ја  ко ју по сје ду ју Edi son, А2А, Al piq и Iri de). Eco-
de co SpA (ко је по слу је у сек то ру ску пља ња от па да и ко ри шће ња у енер гет ске свр-
хе са по стро је њи ма у ита ли јан ским по кра ји на ма Лом бар ди ја и Пи је монт, као и 
Ве ли кој Бри та ни ји и Шпа ни ји). А2А Be ta (за јед нич ки по слов ни по ду хват „Га зпром 
гру пе“ и А2А), те дру гих ком па ни ја ко је чи не дио гру пе А2А.
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Д ру га ре дов на сјед ни ца Од бо ра ди-
рек то ра ЕПЦГ, ко ја је, у ства ри, 

би ла пр ва рад на сјед ни ца овог ор га на у 

но вом са зи ву, јер је прет ход на би ла са мо 
кон сти ту тив на, одр жа на је 9. но вем бра ове 
го ди не. Сјед ни цом је предсје да вао Ср ђан 
Ко ва че вић, пред сјед ник Од бо ра. За раз-
ли ку од свих до са да шњих, с об зи ром на 
са став Од бо ра, ову сјед ни цу ка рак те ри ше 
то што се рад од ви јао пре ко мул ти ме ди-
јал не, ви део линк ве зе, а у јед ном ди је лу 
и пре ко те ле фон ске кон фе ренс ве зе, јер су 
чла но ви Одбора из ита ли јан ског А2А Ђу-
ли ја но Цу ко ли, Ре на то Ра ва не ли и Ма у-
ро Ми љо уче ство ва ли у ра ду сјед ни це из 

Ми ла на. За зва нич не пре во ди о це на ита-
ли јан ски и са ита ли јан ског је зи ка од ре ђе-
не су Ире на Зец Ба ра шин и Кри сти на - Бе-

ба Лу то вац, па је за кљу че но да се њи хо ви 
симултани пре во ди сма тра ју зва нич ним. 

Сјед ни ца је, ина че, има ла оби ман днев-
ни ред. Осим ак ту ел не елек тро е нер гет ске 
и фи нан сиј ске си ту а ци је, као уста ље не 
тач ке свих сјед ни ца, ово га пу та су раз ма-
тра на и сље де ћа пи та ња: пред лог Би лан-
са елек трич не енер ги је за 2010. го ди ну, 
пред лог уго во ра о ку по ви ни имо ви не 
Руд ни ка угља - Пље вља, пред лог од лу-
ке о ин ве сти ци ја ма у ФЦ Про из вод ња и 
пред лог од лу ке о ин ве сти ци ја ма у ФЦ 

Про из вод ња. На сјед ни ци је, с об зи ром на 
но ви на чин ра да овог ор га на, као и но ве 
усло ве ве за но за су вла сни ка ЕПЦГ - ита-
ли јан ског А2А, би ло ри је чи и о по тре би 
из ра де из мје на и до пу на, или но вог тек ста 
По слов ни ка о ра ду Од бо ра и за кљу че но да 
рад на гру па за на ред ну сјед ни цу при пре-
ми пред лог тог ак та.

Ел. ен. си ту а ци ја:  без про бле ма 
и у на ред ном пе ри о ду

П о во дом пр ве тач ке днев ног ре да - Ак-
ту ел на елек тро е нер гет ска и фи нан-

сиј ска си ту а ци ја, Од бор је при хва та ју ћи 
ин фор ма ци ју, оци је нио да је ел. енер гет ска 
си ту а ци ја из у зет но по вољ на и то, ка ко са 
аспек та са да шњег ста ња, та ко и са аспек та 

на ред ног пе ри о да, јер су аку му ла ци је хи-
дро е лек тра на 100 од сто из над пла ни ра них. 
Та ко ђе је за кљу че но да је про из вод ња ел. 
енер ги је, иако је би ло од ла га ња по чет ка ра-
да по сли је ре мо на та због од ре ђе ни про бле-
ма, оства ре на у ве о ма ви со ком про цен ту, 
99,6 од сто у од но су на план, од но сно Елек-
тро е нер гет ски би ланс за 2009. го ди ну, док 
је по тро шња ел. енер ги је оства ре на са 0,8 
од сто ис под пла ни ра не за тај пе ри од, с тим 
што је у по тро шњи нај ви ше ва ри ја ци ја, и 
по сна зи и по енер ги ји, би ло код Же ље за ре, 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ

Елек тро енер гет ска си ту а ци ја из у зет но по вољ на. Аку му ла ци је 100% ве ће 
од пла на

Про из вод ња ел. енер ги је, и по ред од ре ђе них про бле ма, оства ре на у ве-
о ма ви со ком про цен ту, а у ку по про да ји ел. енер ги је оства ре ни по зи тив ни 
фи нан сиј ски ефек ти

Утвр ђен Би ланс 2010. и мје ре за ње го ву ре а ли за ци ју
Од лу ка о на мјен ском ко ри шће њу сред ста ва из до ка пи та ли за ци је за мо-

дер ни за ци ју по сто је ћих и из град њу но вих ел. енер гет ских обје ка та
Утвр ђе не оштре мје ре за рад ни ке Дру штва ко ји има ју ви ше не из ми ре них 

ра чу на за утро ше ну ел. енер ги ју 

Са сједнице Одбора директора

Про из вод ња. На сјед ни ци је, с об зи ром на
но ви на чин ра да овог ор га на, као и но ве
услове везано за сувласника ЕПЦГ - ита-

о енер гет ска си ту а ци ја из у зет но по вољ на. Аку му ла ци је 100% ве ће 

У но вим усло ви ма - У но вим усло ви ма - 
но ви на чин ра дано ви на чин ра да

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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о че му ЕПЦГ ни је уви јек би ла бла го вре ме-
но оба вје шта ва на, због че га је за кљу че но 
да убу ду ће то тре ба по тен ци ра ти као оба-
ве зу по тро ша ча. 

Увоз је оства рен у из но су од 913,1 GWh 
по про сјеч ној ци је ни од 38,88 €/MWh, или 
у ври јед но сти од 35,5 ми ли о на еура. 

У истом пе ри о ду, због про мје на пла ни-
ра не по тро шње, до то ка, вре мен ске си ту а-
ци је и дру гих па ра ме та ра ко ји ути чу на ду-
го роч ну про цје ну по тре ба и не до ста ју ћих 
ко ли чи на оства рен је из воз ви шко ва ел. 
енер ги је у из но су од 87,16 GWh у ври јед-
но сти од 4,64 ми ли о на еура по про сјеч ној 
ци је ни од 52,06 €/MWh, па је за кљу че но да 
су у про те клом пе ри о ду у ку по про да ји ел. 
енер ги је по стиг ну ти по зи тив ни фи нан сиј-
ски ефек ти.

Ве за но са елек тро е нер гет ском си ту а ци-

јом на овој сјед ни ци су кон сти ту и са на  за-
ду же ња за пред у зи ма ње мје ра ка ко би се 
ре монт ТЕ Пље вља за вр шио до кра ја но-
вем бра, за тим за из ра ду ин фор ма ци је о при-
пре ми елек тро е нер гет ских обје ка та за рад у 
зим ским усло ви ма са по себ ним освр том на 
35 kV мре жу, за из ра ду би лан са по треб них 
ко ли чи на ел. енер ги је до кра ја те ку ће го ди-
не и за из ра ду ин формације о про бле ми ма 
ко је је ЕПЦГ има ла при ли ком ре мон та ТЕ 
Пље вља и о ефек ти ма ко ји ће се по сти ћи на-
кон ре мон та и ре кон струк ци је, јер је прет по-
став ка да ће ТЕ про из во ди ти око 30 од сто ел. 
енер ги је ви ше не го до са да. 

По ла зе ћи од уло ге и зна ча ја ра да ТЕ 
Пље вља у елек тро е нер гет ском си сте му 
Цр не Го ре и оба ве зе за вр шет ка ре мон та и 
ре кон струк ци је ње них по стро је ња до кра-
ја но вем бра Од бор је за кљу чио да је по-
треб но да чла но ви Од бо ра  и ме наџ мент 
ЕПЦГ у са рад њи са над ле жним др жав ним 
ор га ни ма са до ба вља чем опре ме уса гла се 
ро ко ве ис по ру ке нај ка сни је до 11. тог мје-
се ца, јер ће у про тив ном ЕПЦГ од у ста ти 
од те на бав ке и при сту пи ти ре а ли за ци ји 

ал тер на тив них рје ше ња за оспо со бља ва-
ње за рад ТЕ Пље вља у што кра ћем ро ку, 
с тим што ће са овим за кључ ком би ти упо-
знат ре сор ни ми ни стар, а о евен ту ал ној 
про мје ни до ба вља ча и ком па ни ја А2А.

Од лу ка о ко ри шће њу 
сред ста ва до ка пи та ли за ци је

П о во дом Ин фор ма ци је о ак ту ел ној 
фи нан сиј ској си ту а ци ји, у скло пу 

ко је је раз ма тра но и пи та ње ко ри шће ња 
сред ста ва до ка пи та ли за ци је, Од бор је, на 
осно ву при пре мље ног ма те ри ја ла и из вје-
шта ва ња фи нан сиј ског ди рек то ра уз при-
хва та ње Ин фор ма ци је, за ду жио из вр шног 
ди рек то ра да при пре ми пред лог Би знис 
пла на и да га у ро ку од се дам да на до ста-
ви чла но ви ма Од бо ра и ком па ни ји А2А 

ра ди уса гла ша-
ва ња, а за тим и 
раз ма тра ња на 
пр вој сјед ни ци 
Од бо ра ди рек-
то ра. 

У скло-
пу ове тач ке 
до не се на је и 
од лу ка о на чи-
ну ко ри шће ња 
сред ста ва до ка-
пи та  ли за ци је. 
Утвр ђен је, на-
и ме, на чин ко-
ри шће ња 96,24 
ми ли о на еура  
о с т в а  р е  н и х 
до ка пи та ли за-

ци јом ЕПЦГ. Пре ма тој од лу ци ова сред-
ства ће се на мјен ски ко ри сти ти за мо дер-
ни за ци ју по сто је ћих и из град њу но вих 
елек тро е нер гет ских обје ка та, сход но од-
лу ци пе те ван ред не Скуп шти не ак ци о на-
ра. Ме ђу тим, ка ко је ЕПЦГ у то ку 2009. 
го ди не при сту пи ла ре а ли за ци ји ди је ла 
ин ве сти ци ја ан га жо ва њем обрт них сред-
ста ва у из но су од 16,47 ми ли о на еура и 
то за Про је кат мо дер ни за ци је тур би не и 
елек тро е нер гет ске опре ме за мје ре ње, ре-
гу ла ци ју и упра вља ње у ТЕ Пље вља, те 
са на ци ју гра ђе вин ских обје ка та до вод ног 
ди је ла хи дро е нер гет ског си сте ма и тур-
бин ска рад на ко ла за агре га те бр. 1 и бр. 5 
у ХЕ Пе ру ћи ца, за кљу че но је да се, сход но 
овој од лу ци, на ве де ни из нос ан га жо ва них 
обрт них сред ста ва на до мје сти из сред ста-
ва до ка пи та ли за ци је, али са мо у ди је лу од 
6,24 ми ли о на еура, за кљу че но је.

Од лу че но је та ко ђе да ће се на ста вак ре-
а ли за ци је за по че тих ин ве сти ци ја вр ши ти 
на те рет сред ста ва оства ре них до ка пи та ли-
за ци јом ЕПЦГ, ко ја ће се, на кон из два ја ња 
6,24 ми ли о на ва ло ри зо ва ти пре ко по слов-

них ба на ка, и то пре ко  Пр ве бан ке, НЛБ 
Мон те не гро бан ке и Хи по те кар не бан ке.

Ди сци плин ски по сту пак за на ше 
рад ни ке – не у ред не пла ти ше

У скло пу ин фор ма ци је о фи нан сиј ској 
си ту а ци ји Дру штва раз ма тран је и 

из вје штај о ре а ли зо ва ној на пла ти ис по ру-
че не ел. енер ги је за пе ри од ја ну ар – сеп-
тем бар, по во дом че га је за кљу че но да ФЦ 
Снаб ди је ва ње у сље де ћем из вје шта ју, уз 
при и каз 25 нај ве ћих ду жни ка из ка те го-
ри ја по тро шње „до ма ћин ства“ и „оста ла 
по тро шња“ ура ди и пре глед ре зул та та на-
пла те по тра жи ва ња за пе ри од из ме ђу дви-
је сјед ни це, као и да из вр шни ди рек тор, у 
скла ду са Ко лек тив ним уго во ром Дру штва 
по кре не ди сци плин ски по сту пак пре ма за-
по сел ним у ЕПЦГ ако има ју не из ми ре не 
ра чу не за ел. енер ги ју, а од би ја ју да пот-
пи шу про то кол о ре про гра му ду га и не до-
зво ља ва ју ис кљу че ње са мре же. 

Поводом овог з а кљу чка пред сjeд-
ник но ве Син ди кал не ор га ни за ци је Зо-
ран Осто јић је тражио да радници ЕПЦГ 
буду третирани као и остали грађани - 
потрошачи ел. енергије.

У ци љу рје ша ва ња про бле ма на пла те 
утро ше не ел. енер ги је од по 25 нај ве ћих 
ду жни ка из обје на ве де не ка те го ри је по тро-
ша ча, за ФЦ Снаб ди је ва ње су пред ви ђе не 
пре ци зне рад ње и од ре ђе ни по ступ ци, ме-
ђу ко ји ма: из да ва ње на ло га за ис кљу че ње, 
аси стен ци ја по ли ци је уко ли ко је по треб но, 
из мје шта ње мјер них мје ста ван по сје да по-
тро ша ча и уту же ње, док је за ду жни ке рад-
ни ке ЕПЦГ пред ви ђе но ис кљу че ње за дуг 
ве ћи од три мје сеч не ра те не за ви сно од то га 
да ли су они вла сни ци мјер ног мје ста, за-
тим уту же ње ако је су вла сни ци а из би ло 
ко јег раз ло га ни је су ис кљу че ни са мре же, 
или ни је су скло пи ли про то кол о из ми ре-
њу ду га пу тем ад ми ни стра тив не за бра не 
на за ра ду од 1.12.2009. го ди не, те до сљед-
но спро во ђе ње ад ми ни стра тив них за бра на, 
би ло по скло пље ном про то ко лу или по суд-
ском на ло гу за из вр ше ње. 

За кљу че но је и да из вр шни ди рек тор 
пред ло жи сти му ла тив не, од но сно де сти-
му ла тив не мје ре ди рек то ри ма функ ци о-
нал них цје ли на по осно ву оства ре них го-
ди шњих ре зул та та у на пла ти по тра жи ва ња 
од нај ве ћих ду жни ка. 

Би ланс и мје ре

У на став ку сјед ни це Од бор је сво јом 
од лу ком утвр дио Би ланс ел. енер ги је 

за 2010. го ди ну и тим по во дом, по себ ним 
за кључ ци ма за ду жио из вр шног ди рек то ра 
да обез би је ди из ра ду кра ће вер зи је Би-
лан са ко ја ће би ти до ста вље на чла но ви ма 

Комуникација видео линком
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Од бо ра и Ми ни стар ству еко но ми је, као и 
да ће се при сту пи ти из ра ди ре ба лан са Би-
лан са за 2010. го ди ну у слу ча ју да се за-
вр ше так ре монт них ра до ва у ТЕ Пље вља 
не оства ри у пла ни ра ном ро ку, јер нео-
ста ври ва ње пла ни ра ног ро ка ула ска ТЕ у 
по гон мо же бит но ути ца ти на пред ви ђе не 

пла ни ра не би лан сне ве ли чи не. 
Исто вре ме но су са усва ја њем Би лан са 

усво је не и Мје ре за ње го ву ре а ли за ци ју, 
пре ма ко ји ма је нео п ход но да се за кљу че 
оквир ни спо ра зу ми са ода бра ним до ба вља-

чи ма ел. енер ги је по рас пи са ном тен де ру, 
за тим да се на осно ву тих спо ра зу ма, као 
и по ну ђе них ци је на од лу чи о ко ли чи ни ел. 
енер ги је ко ја ће се ку пи ти, и за ко ји пе ри-
од, а на кон то га да се скло пе и по је ди нач ни 
уго во ри. Нео п ход но је са ди рек ти ним по-
тро ша чи ма до 31. де цем бра 2009. за кљу-

чи ти уго во ре, у ко ји ма ће би ти пред ви ђе но 
до сљед но по што ва ње до ста вље них пла но-
ва ку по ви не ел. енер ги је од ЕПЦГ, као и са 
АД Пре нос о ко ри шће њу пре но сне мре же 
и ис по ру ци ел. енер ги је за по кри ва ње гу би-

та ка у тој мре жи, за тим уго вор са Руд ни ком 
угља Пље вља. По треб но је обез би је ди ти 
нео п ход не усло ве за ре а ли за ци ју пла на ре-
мо на та и њи хо во усла ђи ва ње са пла ном ре-
мо на та пре но сних обје ка та, за тим до сљед-
но спро во ђе ње ак ци о ног пла на на пла те ел. 
енер ги је, обез бје ђе ње мје сеч ног пра ће ња 
оства ре ња Би лан са, при че му тре ба има-
ти у ви ду по ја ву дру гих снаб дје ва ча ка ко 
би се усљед сма ње ња по тре ба про да је ел. 
енер ги је крај њим куп ци ма пред у зе ле мје ре 
за ко рек ци ју Би лан са, те обез бје ђе ње ре а-
ли за ци је Ак ци о ног пла на за сма ње ње гу-
би та ка.

На овој сјед ни ци је на чел но при хва ћен  
и предлог уго вора о куповини ди је ла имо-
ви не Руд ни ка угља - Пље вља, ко ји се од но-
си на од ре ђе не не крет ни не - земљиште за 
из град њу бу ду ће де по ни је пе пе ла и шља ке 
из Тер мо е лек тра не, с тим што ће се на ста-
ви ти уса гла ша ва ње од ре ђе них од ред би и 
от кла ња ње при мјед би Сек то ра за прав не 
по сло ве, док је за ко нач но при хва та ње и 
пот пи си ва ње уго во ра по треб но при ба ви ти 
и из ја ву РУП-а да ово при вред но дру штво 
не ма не из ми ре них по тра жи ва ња од ЕПЦГ. 
Од ре ђен је и рок за ва же ње ове од лу ке у 
тра ја њу од 6 мје се ци за ко ли ко тре ба ре а-
ли зо ва ти на ве де не прет по став ке за ње го во 
пот пи си ва ње.

Ин ве сти ци о не од лу ке

О вом при ли ком је до не се на и од лу ка 
о ин ве сти ра њу про је ка та: Мо дер ни-

за ци ја си сте ма кон тро ле и упра вља ња и 
ди је ла соп стве не по тро шње ТЕ Пље вља 
и Мо дер ни за ци ја тур би не Тер мо е лек тра-
не за мје ном ро то ра ни ског при ти ска и 
при па да ју ће опре ме, ко ји тре ба да до не-
су про ду же ње рад ног ви је ка и по ве ћа ње 
по у зда но сти Елек тра не, по ве ћа ње бро ја 
са ти ра да и сте пе на ис ко ри шће ња ин ста-
ли са ног ка па ци те та, од но сно по ве ћа ње 
про из вод ње и сма ње ње екс пло а та ци о них 
тро шко ва Елек тра не, као и ви со ка екс-
пло а та ци о на свој ства тур би не, ње ну ве ћу 
еко но мич ност и ефи ка сност ра да на ра чун 
сни же ња спе ци фич не по тро шње то пло те, 
а ти ме и до би ја ња ве ће ин ста ли са не сна ге 
тур бо агре га та.

Пред ра чун ска ври јед ност сред ста ва 
за ре а ли за ци ју ових про је ка та је 9,3 + 8 
ми ли о на еура, а фи нан си ра ће се из соп-
стве них сред ста ва и пу тем ко мер ци јал-
них кре ди та по слов них ба на ка, те кли-
рин шког ду га Ру ске фе де ра ци је пре ма 
Цр ној Го ри  у из но су  од 3,66 ми ли о на 
еура. Рок за ре а ли за ци ју ова два про јек та 
је пла ни ран у скло пу за сто ја Елек тра не 
до 1. но вем бра 2009. го ди не и прак тич но 
су већ ре а ли зо ва ни. 

Ж.Ћ.

 Укуп на про из вод ња ел. енер ги је у Цр ној Го ри у 2010. го ди ни, на пра гу елек тра-
на пла ни ра на је 3.140 GWh, што је ви ше од про цје не оства ре ња у 2009. го ди ни 
за 16,4 од сто. 

Про из вод ња ХЕ Пе ру ћи ца пла ни ра на је на 957, ХЕ Пи ва 762, ТЕ Пље вља 1400 и 
ма ле ХЕ на 21 GWh. 

Ка рак те ри стич но је да је про из вод ња ТЕ Пље вља пр ви пут од по чет ка ње ног ра да 
пла ни ра на у овом из но су, што је по сље ди ца ура ђе них ре кон струк ци ја и мо дер ни за-
ци ја то ком ове го ди не, а то је за ви ше од 30% не го ра ни јих го ди на, не ра чу на ју ћи 2009. 
ка да је пла ни ран њен пе то мје сеч ни за стој због мо дер ни за ци је. 

Увоз ел. енер ги је је пла ни ран на 808 GWh, што је 75 од сто у од но су на увоз у 2009. 
го ди ни. 

По тро шња је пла ни ра на на 4261 GWh или 11,3 од сто ви ше од про цје не по тро шње 
за 2009. го ди ну. По тро шња ди рект них по тро ша ча је пла ни ра на на 1541 GWh, што је 
31,2 од сто ви ше не го ове го ди не. Тај исти про це нат по ве ћа ња по тро шње се од но си на 
Ком би нат алу ми ни ју ма, док је за Же ље за ру пла ни ра но 28,3 од сто, или 203 GWh ви ше. 
Ди стри бу тив на по тро шња је пла ни ра на на 2512 GWh, 2,2, од сто ви ше не го што је про-
цје на по тро шње у 2009. го ди ни. 

Гу би ци у Ди стри бу тив ној мре жи су пла ни ра ни на 462 GWh, или 12 од сто од гу би та-
ка у 2009. го ди ни, док су гу би ци у Пре но су пла ни ра ни на 152 GWh, или 7,4 ви ше не го 
у 2009. го ди ни. 

За би лан сну про из вод њу ТЕ Пље вља пла ни ран је утро шак угља од 1885 ки ло-
то на са од ре ђе ном ди на ми ком. За ТЕ је пла ни ра на и по тро шња ма зу та у из но су 
од 3000 то на. 

У Би лан су су ура ђе ни и пла но ви по треб них и рас по ло жи вих мак си мал них сна га, 
за тим раз мје не ел. енер ги је са ЕПС-ом, те план ре мо на та про из вод них обје ка та. 

Спе ци фич ност Би лан са за 2010. го ди ну у од но су на прет ход не је у то ме што је то  
пр ви би ланс ко ји је ЕПЦГ ура ди ла без ди је ла ко ји се од но си на Пре нос, а до то га је до-
шло за то што се у 2009. го ди ни ФЦ Пре нос из дво јио из Елек тро при вре де Цр не Го ре и 
по стао са мо стал но ак ци о нар ско дру штво. Због то га су од еле ме на та ко ји се ти чу Пре-
но са узе ти у об зир са мо гу би ци на пре но сној мре жи и то као дио по тре ба на стра ни 
по тро шње, јер су се од го вор ни у АД Пре нос из ја сни ли да ће ко ли чи не ел. енер ги је 
по треб не за по кри ва ње гу би та ка у 2010. го ди ни у цје ло сти ку пи ти од ЕПЦГ. Оста ли 
по да ци ко ји су до са да би ли са став ни дио Би лан са, а од но се се на пре но сну мре жу, 
ни је су ви ше у дје ло кру гу по сло ва ња ЕПЦГ, па са мим тим убу ду ће не мо гу би ти дио 
ње ног елек тро е нер гет ског би лан са. 

Ина че, Би ланс за 2010. го ди ну је ура ђен по про це ду ри и ме то до ло ги ји ко је су 
утвр ђе не За ко ном о енер ге ти ци, Пра ви ли ма о снаб ди је ва њу, При вре ме ним ко дек сом 
мре же и Про и вре ме ним ди стри бу тив ним ко дек сом.  

ИЗ БИ ЛАН СА ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ ЗА 2010. ГО ДИ НУ

Први пут без планских
елемената за Пренос

Знат но по ве ћан план про из вод ње ТЕ Пље вља - 
Због из два ја ња ФЦ Пре нос из ЕПЦГ до ку мент ура ђен без ди је ла ко ји - 
се од но си на пре но сну мре жу
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ИНТЕРВЈУ

С об зи ром да се од кра ја сеп тем бра, 
на кон ван ред не СКуп шти не ак ци о-

на ра на ко јој је иза бран но ви Од бор ди-
рек то ра са три пред став ни ка ита ли јан ске 
ком па ни је А2А, ко ја осим што по сје ду је 
43,7 од сто ак ци ја ЕПЦГ, оства ре них што 
ку по ви ном, шпо до ка пи та ли за ци јом, има 
и по зи ци ју опе ра тив ног упра вља ња Елек-
тро при вре дом Цр не Го ре, од но сно пра во 
по ста вља ња свог ме наџ мен та - ЕПЦГ 
на ла зи у не кој вр сти пре ла зног пе ри о да, 
раз го ва ра ли смо са пред сјед ни ком Од-
бо ра ди рек то ра Ср ђа ном Ко ва че ви ћем 
упра во о ак тив но сти ма на при мје ни уго-
во ра о до ка пи та ли за ци ји и дје ли мич ној 
про да ји ЕПЦГ, пот пи са ном из ме ђу Вла де 
ЦГ и ове ита ли јан ске  фир ме, али и о уви-
јек ак ту ел ном пи та њу раз во ја – од но сно 
из град ње но вих из во ра ел. енер ги је  у но-
вим усло ви ма.

- По зна то је да је А2А уго во ром до-
би ла и по зи ци ју упра вља ња у ЕПЦГ. 
Тач но је да се за са да управ љња ње од 
стра не ита ли јан ске ком па ни је од ви ја 
са мо на ни воу Од бо ра ди рек то ра у ко ји 
А2А има сво ја три чла на.  Пра во да иза-
бе ру свог из вр шног ди рек то ра ко ји ће 
да ље да де фи ни ше са став ме наџ мен та, 
А2А још уви јек ни је ре а ли зо ва ла, ка же 
ко ва че вић до да ју ћи да је упо знат да има 
до ста раз го во ра и пре го во ра на ту те му. 

- Знам да су ја ко за ин те ре со ва ни да 
рје ше ње на ђу уну тар Цр не Го ре. Исто та-
ко знам да не ма ју на мје ру да до ве ду ве-
ћи број љу ди, али ће сва ка ко не ко до ћи из 
Ита ли је. Ме ђу тим, де та љи ми ни је су по-
зна ти. Они ме с вре ме на на ври је ме оба-
ви је сте шта се де ша ва. По сљед ње не дје ље 
но вем бра сам у Ита ли ји, па ћу вје ро ват но 

са зна ти шта је нај но ви је, шта је ак ту ел но, 
ка зао је Ко ва че вић. 

ШТО ПРИЈЕ ИЗАБРАТИ МЕНАЏМЕНТ

Н а пи та ње - ка кав је ре до след по те за, 
он је ре као: 

- Име но ва ње ме наџ мен та је по себ но 
бит но за то што ин ди ка то ри успје шно-

сти во ђе ња Ком па ни је, ко ји су утвр ђе ни 
у Уго во ру, од но сно њи хов ква ли тет ра да 
се по чи ње мје ри ти од 1. ја ну а ра на ред не 
го ди не, а оста ло је још око мје сец и по 
да на до та да. За оче ки ва ти је да ме наџ-
мент бу де де фи ни сан при је 1. ја ну а ра. Он 
је об ја снио да се то од но си на из вр шног 
ди рек то ра и на ди рек то ре функ ци о нал них 
цје ли на, као и на све оста ле ди рек то ре за 

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ

Веома позитиван уговор Веома позитиван уговор 
и за ЕПЦГ и за Црну Гору и за ЕПЦГ и за Црну Гору 

Предсједник Одбора оцјењује 
да је тран сак ци ја ура ђе на ква ли-
тет но. Он, као и до сада, тврди да 
је докапитализација и дјелимична 
приватизација ЕПЦГ ве о ма по зи тив на 
ствар ко ја се де си ла Цр ној Го ри, јер ће 
ци је ла Цр на Го ра, а не са мо енер гет ски 
си стем, од све га ово га има ти ко ристи
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ко је стра те шки парт нер сма тра да тре ба 
про ми је ни ти, јер је пре ма Уго во ру у по-
зи ци ји да де фи ни ше но ве љу де на свим 
функ ци ја ма. 

20 ЦИЉЕВА - ИНДИКАТОРА 
УСПЈЕШНОСТИ

Ш то се ти че ис пу ње ња ин ди ка то ра, 
ко је, ка ко је већ ре као, по чи ње да 

се мје ри од 1. ја ну а ра 2010. го ди не, Ко ва-
че вић нам је ре као да је ри јеч о 20 ци ље ва, 
од ко јих осам тре ба за вр ши ти у сље де ћих 
5 го ди на, док се оста лих 12 ци ље ва мје ре 
сва ке го ди не, а на кра ју пе те се утвр ђу је 
про сјек у њи хо вој ре а ли за ци ји.

Он је по ме нуо са мо нај ва жни је, ма да 
је, ка ко је ре као, сва ки на свој на чин ва-
жан.

- У ФЦ Про из вод ња то је по ве ћа ње 
сна ге „Пе ру ћи це“ на 307 ме га ва та, јер са да 
она ни је успи је ва ла да ра ди сна гом ве ћом 
од 288 ме га ва та. То је био не ки мак си мум 
ко ји ми има мо у на шим ба за ма по да та ка 
до да нас, ка же Ко ва че вић и до да је:

- Да би се то по сти гло по треб но је да 
се на пра ве зна чај не ре кон струк ци је на ро-
чи то на од вод ним ор га ни ма. У том ци љу 
већ је пот пи сан спо ра зум са KfW - ње мач-
ком бан ком за раз вој ко ја би тре ба ло да 
обез би је ди сред ства за фи нан си ра ње сту-
ди је о то ме шта је све по треб но на пра ви ти 
да би ХЕ Пе ру ћи ца  мо гла да ра ди сна гом 
од 307 ме га ва та.

- Дру ги циљ је „ди за ње“ сна ге ТЕ 
Пље вља. Она би мо ра ла би ти 200 ме га ва-
та и ви ше. У овом тре нут ку она је не што 
око 190 ме га ва та. Ми ми сли мо да ће мо ак-
тив но сти ма ко је за вр ша ва мо ове го ди не 
сна гу ТЕ Пље вља до ве де сти до бли зу 200 
ме га ва та, али, ни је смо си гур ни да ће се то 
оства ри ти, та ко да ће оста ти стра те шком 
парт не ру да ра ди на том ин ди ка то ру. 

- Тре ћи ва жан ин ди ка тор је уград ња 
осмог агре га та у ХЕ Пе ру ћи ца. И то тре ба 
да се за вр ши у сље де ћих пет го ди на. 

- Што се ти че Ди стри бу ци је пла ни-
ра но је ви ше ин ди ка то ра, по себ но на 35 
ки ло волт ној мре жи (број ис па да, тра ја ње 
ис па да и енер ги ја ко ја се не ис по ру чу је 
по тро ша чи ма), за тим гу би ци и на пла та.

По зна то је да на пла та у по сљед њој го-
ди ни при мје не ме наџ мент уго во ра тре ба 
да до стиг не не вје ро ват них 100%. Гу би-
ци тре ба да се пре по ло ве, да до ђу на 11 
од сто, а про фит у по сљед њој го ди ни, тј. 
2014. тре ба да из но си 100 ми ли о на еура, 
а у ку му ла ти ву тј. за 5 го ди на 300 ми ли-
о на еура. Овај ин ди ка тор је и дио усло ва 
за сти ца ње  пра ва до ку па ак ци ја до ве ћин-
ског вла сни штва у ЕПЦГ. На и ме,  уко ли ко 
стра те шки парт нер не оства ри про фит у 
из но су од 80 од сто од пла ни ра ног, зна чи 

уко ли ко не до стиг не 240 ми ли о на у сље-
де ћих 5 го ди на, он ни је ис пу нио за да те 
ци ље ве. Ина че, циљ је да се сви ин ди ка то-
ри су мар но мо ра ју ис пу ни ти нај ма ње 80 
од сто, ис та као је Ко ва че вић и за кљу чио: 

- Ако ме не пи та те, ми слим да је пред 
стра те шким парт не ром ја ко те жак за да-
так, али се мо же до сти ћи. Исти на, тре ба 
до бра ор га ни за ци ја, до ста ра да и да до би-
је мо све оно што смо се на да ли да тре ба да 
до би је мо са овим стра те шким парт не ром. 
У та квим усло ви ма, ми слим, да је ре ал но 
оче ки ва ти да се стра те шки ци ље ви ис пу-
не, од но сно да се ин ди ка то ри до стиг ну. 

То су ак тив но сти ко је су ја ко бли ско 
ве за не са но вим ме наџ мен том и за то још 
јед ном ис ти чем да је ве о ма ва жно да но ви 
ме наџ мент бу де иза бран што при је, или да 
се по твр ди да оста је по сто је ћи, али са да у 
слу жби А2А, у ства ри да бу де за ду жен за 
оства ри ва ње утвр ђе них ин ди ка то ра, од-
но сно ци ље ва.

Пре ма ри је чи ма Ср ђа на Ко ва че ви ћа, 
сље де ћа бит на ак тив ност је при пре ма ње 
Спо ра зу ма из ме ђу Вла де и А2А о на чи-
ну вред но ва ња и пра ће ња ин ди ка то ра. Тај 
спо ра зум тре ба да пре ци зи ра ка ко ће из-
гле да ти фор му ла ри на ко ји ма се до ста вља-
ју ин фор ма ци је о по стиг ну тим ре зул та ти-
ма на оства ре њу ци ље ва у тро мје сеч ју, по-
лу го ђу и на кра ју го ди не. Циљ спо ра зу ма 
је да на кон пет го ди на олак ша, омо гу ћи да 
оба парт не ра има ју ја сну сли ку оно га што 
је ме наџ мент ра дио, од но сно о оно ме што 
је А2А на пра вио у Ком па ни ји и да се он да 
ве о ма ла ко мо же за кљу чи ти је су ли, или 
ни је су по стиг ну ти ци ље ви. 

ПОДЈЕЛА ДОБИТИ

Н а кон по ја шње ња основ них усло ва, 
од но сно ин ди ка то ра успје шно сти 

во ђе ња Елек тро при вре де од стра не А2А, 
Ко ва че вић је ка зао да се у ме ди ји ма још 
јед на ствар ве о ма че сто по гре шно ин тер-
пре ти ра, што је, ка ко је ре као ре зул тат  
не ра зу ми је ва ња пој мо ва. Ри јеч је о тзв. 
„ди стри бу и ра ној до би ти“ ко ја де фи ни ше 
из нос сред ста ва ко је Ком па ни ја мо ра да 
по ди је ли на кон успје шно за вр ше не го ди-
не. 

Уго во ром је утвр ђе но да ди стри бу тив-
на до бит ми ни мал но тре ба да бу де 60 од-
сто укуп не до би ти. То зна чи, ако иду ће го-
ди не Елек тро при вре да, да бу дем оп ти ми-
ста, оства ри про фит од, ре ци мо, 50 ми ли-
о на еура, ди стри бу и ра на до бит би би ла 30 
ми ли о на еура и она би се ди је ли ла ак ци о-
на ри ма, на рав но, пре ма уче шћу у вла сни-
штву:  55 од сто др жа ви, а 43,7 од сто А2А. 
По ње му, то је де фи ни са но због то га што 
би у су прот ном стра те шки парт нер мо гао 
да до не се од лу ку да сву до бит ин ве сти ра 

и да на кон пет го ди на до ку пи ак ци је, по-
ста не ве ћин ски вла сник и од ин ве сти ци ја 
у ко је је уло жио про фит за ври је ме док је 
др жа ва би ла ве ћин ски вла сник Ком па ни-
је - узи ма бе не фи те. За то смо хтје ли да га 
огра ни чи мо и да др жа ва зна да ће сва ке 
го ди не до би ја ти свој дио од нај ма ње 60 
од сто укуп но оства ре ног по ро фи та, док 
се оста так мо же уло жи ти у ин ве сти ци је, с 
тим што Ком па ни ја мо же до ни је ти од лу ку 
да сву (100 од сто) до бит по ди је ли ак ци о-
на ри ма, али не мо же до ни је ти од лу ку да 
се ди је ли ма ње од 60 од сто до би ти.

С об зи ром да је овај по да так у јав но-
сти по гре шно ин тер пре ти ран, Ко ва че вић 
је овом при ли ком по тен ци рао да ни је ри-
јеч о уступ ку Ита ли ја ни ма и да овај про-
це нат ди стри бу и ра не до би ти не ма ни ка-
кве ве зе са про цен том од 80 од сто ко ји се 
од но си на до њи праг оства ре ног про фи та 
ко ји тре ба да бу де ин ди ка тор успје шно сти 
по сло ва ња фир ме. 

- То су дви је раз ли чи те ства ри, које 
ме ђу соб но не ма ју ни ка кве ве зе, об ја снио 
је Ко ва че вић до да ју ћи да су Гр ци, свје сни 
ва жно сти ди стри бу и ра не до би ти, тра жи ли 
да она мак си мал но бу де 35 од сто. На мје ра 
им је, да кле, би ла да што ви ше до би ти ин-
ве сти ра ју, да би ка сни је из то га из вла чи ли 
про фит, што ми ни је смо до пу сти ли.

НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И 
СИСТРЕМАТИЗАЦИЈА

П ред сјед ник Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ 
ре као нам је да је у то ку и тре ћа ак-

тив ност ко ја се од но си на ор га ни за ци ју 
Елек тро при вре де и си сте ма ти за ци ју рад-
них мје ста. 

- А2А је ан га жо вао кон сул тан та и ра-
ди на при пре ми ових ака та. Ја сно је да је 
на ша но ва си сте ма ти за ци ја ра ђе на, не ћу 
ре ћи на бр зи ну, али до ста убр за но, да има 
од ре ђе них та ча ка ко је ни је су нај бо ље ри-
је ше не. То је уочио стра те шки парт нер, и 
за оче ки ва ти је да се тај по сао ре ла тив но 
бр зо за вр ши, ка же Ко ва че вић и до да је: 

СИГУРНОСТ РАДНИХ МЈЕСТА ЗА СВЕ

Н ај ва жни је за рад ни ке је да је у уго-
во ру ја сно на пи са но и пот пи са но да 

у сље де ће три го ди не не ма тех но ло шког 
ви шка, али и да се мо же оче ки ва ти до бро-
вољ на про да ја рад них мје ста. Ми слим да 
је по зна то би ло да је парт нер за ми слио да 
мак си мал но сти му ла тив но (до 20.000 €) 
иде пр ве го ди не, а да сва ке на ред не го ди-
не то бу де не што ма њи из нос. А2А та ко-
ђе пла ни ра да на пра ви све о бу хват не обу-
ке рад ни ка на свим ни во и ма, за тим да се 
пре го ва ра о од ла ску, при је све га ди стри-
бу тив них рад ни ка, у Ми ла но, али и о до-

ИНТЕРВЈУ
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ла ску њи хо вих рад ни ка у Елек тро при вре-
ду, ра ди раз мје не ис ку ста ва.

Јед на де ле га ци ја (ди рек тор Раз во ја и ди-
рек тор Про из вод ње), већ је би ла у Ми ла ну 
гдје се упо зна ла са њи хо вим про из вод ним 
ка па ци те ти ма и гдје је до го ва ра на са рад ња 
на не ким ни жим ни во и ма ка ко би се ве зе из-
ме ђу дви је ком по а ни је учи ни ле што ја чим. 

Као ва жну чи ње ни цу Ко ва че вић је ис-
та као и то да је ЕПЦГ због нов ца ко ји је 
упла тио А2А убр за ла ре а ли за ци ју про-
је ка та ко ји су већ би ли у то ку, ре кав ши 
да се ове го ди не у ТЕ Пље вља за вр ша ва 
огро ман по сао, док је у Пе ру ћи ци већ за-
вр шен зна ча јан по сао, али да ће, за иду ћу 
го ди ну пла ни ра ни ве о ма обим ни ра до ви у 
Ди стри бу ци ји).про мје на 35000 бро ји ла од 
че га ће се 15000 из мје сти ти из по сје да по-
тро ша ча), би ти је дан од ин ди ка то ра успје-
шно сти А2А, што све за јед но го во ри да је 
очи глед но да Ком па ни ја иде на при јед ја-
ко бр зо, али и да се оче ку је да ће ула ском 
стра те шког парт не ра то би ти још бр же. 

КВАЛИТЕТНА ТРАНСАКЦИЈА

О б ја шња ва ју ћи основ не усло ве уго во-
ра пред сјед ник Од бо ра оцјењује да је 

ова тран сак ци ја ура ђе на за и ста ква ли тет но 
и да он и да ље твр ди да је ово ве о ма по зи-
тив на ствар ко ја се де си ла Цр ној Го ри, јер 
ће ци је ла Цр на Го ра, а не са мо енер гет ски 
си стем, од све га ово га има ти ко ристи.

По ње му,  ве зи ва ње за стра те шког 
парт не ра ка кав је А2А, а у ко нач ном, и 
Ита ли ја, јер ово је ипак стра те шко по ве зи-
ва ње са Ита ли јом, Цр на Го ра мо же има ти 
са мо ко ри сти. 

Под сје тив ши да је с тим у ве зи и из-
град ња под вод ног ка бла пре ма Ита ли ји, 
за ко ји је већ пот пи сан оба ве зу ју ћи спо ра-
зум, Ко ва че вић ка же: - То да је то ли ке мо-
гућ но сти раз во ја у Цр ној Го ри и си гур но 
ће се од ра зи ти не са мо на енер ге ти ку, не го 
и на оста ле гра не при вре де.

Он је овом при ли ком са оп штио и свој 
став о по тре би из град ње пра те ћих елек-
тро е нер гет скох обје ка та за овај ка бал, 
при је све га 400 kV да ле ко во да од Пље ва-
ља до Тив та, као глав не ин ве сти ци је.

Ми смо се тру ди ли у зна чај ној мје ри и 
успје ли да све то бу ду ин ве сти ци је ко је би 
при је или ка сни је тре ба ле Цр ној Го ри. Не-
ма ни ка кве ди ле ме да због раз во ја ту ри зма 
мо ра мо да има мо ве ћи на пон ски ни во на 
При мор ју. 110 ки ло волт ни ни во је ни зак, а 
по сто ја ле су и ра ни је сту ди је за 220, или 
400 kV на При мор ју. Ми то овим про јек-
том рје ша ва мо. Не тре ба за бо ра ви ти ни да 
400 kV мре жа кроз ЦГ, као дио јед не ве ли-
ке мре же бив ше Ју го сла ви је, са да уоп ште 
ни је у пр сте ну, не го су на ши 400 kV да ле-
ко во ди за пра во са мо ње на два кра ка, па би 

се на овај на чин фор ми ра ла 400 kV мре жа 
ко ја би би ла у пр сте ну. И ко нач но, уград-
њом 400 kV јкра ка Под го ри ца – Ти ват и за-
тва ра њем 400 кВ пе тље на ДВ Под го ри ца 
– Тре би ње Цр на Го ра се ствар но по ста вља 
у по зи ци ју енер гет ског чво ри шта у овом 
ди је лу Евро пе. Ми то не кри је мо, то нам је 
же ља. То је сте ве ли ка ин ве сти ци ја, за Цр-
ну Го ру из у зет но ве ли ка (око 100 ми ли о на 

еура), али ми слим да ће бе не фи ти ко ји се 
до би ју би ти не у по ре ди во ве ћи и да ће се 
брзо исплатити, ре као нам је Ко ва че вић. 

ПОВЕЋАНИ КАПАЦИТЕТИ 
ПОСТОЈЕЋИХ ЕЛЕКТРАНА

П ред сјед ник од бо ра ди рек то ра се 
освр нуо и на пи та ње из град ње но-

вих из во ра ел. енер ги је – стал но при сут ној 
те ми и у Елек тро при вре ди и у јав но сти. 

Ве за но с пи та њем раз во ја, он је ис та-
као да се ЕПЦГ, зна ју ћи да ће град ња би-
ло ко је но ве елек тра не ићи ве о ма те шко, 
још при је три го ди не фо ку си ра ла на по-
ве ћа ње ка па ци те та по сто је ћих из во ра. По 
ње му, ту су на пра вље ни огром ни ко ра ци. 
С об зи ром да ће про из вод ња ел. енер ги је 

у на шим елек тра на ма већ на ред не го ди не 
би ти ве ћа за око 500 ми ли о на ки ло ват са-
ти у од но су на про из во њу од при је 4 или 
5 го ди на, што зна чи да је, ка ко је ре као, 
го то во јед на „Мо ра ча“ из ву че на из по сто-
је ћих из во ра, али се ту ни је смо за др жа ли.

- Сма тра мо да се но вих 150 ми ли о на 
мо же си гур но до би ти из ХЕ Пе ру ћи ца, 
што зна чи да ће мо за јед но са по ме ну тих 

ЕПЦГ ЈЕ И САДА МОДЕРНА КОМПАНИЈА

О вом приликом пред сјед ник Од бо ра 
је под сје тио на број не ак тив но сти у 

ЕПЦГ у прет ход ном пе ри о ду.

Смањени трошкови 

- По ку ша ло се ра ди ти на мно гим по-
зи ци ја ма, па су и на пра вље ни зна чај ни 
по ма ци, при је све га на сма ње њу тро-
шко ва. Стал ним пра ће њем од ре ђе них 
тро шко ва успје ли смо да тро шко ва одр-
жи мо у при хва тљи вим гра ни ца ма. То ме 
је вје ро ват но по мо гла и чи ње ни ца што 
су за по сле ни би ли свје сни да се сваи 
тро шак мје ри, па су би ли ра ци о нал ни ји 
у свом по на ша њу. 

Бројне и значајни пројекти успјешно реализовани

Што се раз во ја ти че, ре а ли зо ва но је за и ста до ста успје шних про је ка та. У том сми-
слу тре ба по себ но ис та ћи ра до ве у Тер мо е лек тра ни Пље вља. О то ме нај р је чи ти је го-
во ри при мјер да на ши парт не ри из Ита ли је ко ји су би ли у ТЕ ка да је она ула зи ла у 
ре монт, и по сли је че ти ри мје се ца – про сто ни је су мо гли да вје ру ју ко ли ко је и шта све 
ура ђе но за то ври је ме. За њих је би ло не вје ро ват но да се три огром на про јек та за-
вр ша ва ју исто вре ме но и да ви ше не ма ни ка кве ди ле ме да ће на кон ре а ли за ци је тих 
про је ка та Тер мо е лек тра на по чет ком де цем бра ући у по гон. Мо же мо с пу ним пра вом 
ре ћи да је то већ са да јед на од нај мо дер ни јих тер мо е лек тра на у овом ди је лу Евро пе.

По ри је чи ма пред сјед ни ка, сја јан по сао је на пра вљен и у ре кон струк ци ји пе тог 
агре га та ХЕ Пе ру ћи ца, на гра ђе вин ским објек ти ма Елек тра не, по себ но на ком пен за ци-
о ном ба зе ну ко ји тре ба да знат но олак ша рад и дис пе че ри ма и за по сле ним у Пе ру ћи ци. 
На пра вље но је до ста на до вод ним ка на ли ма, сма ње ни су гу би ци во де, а ра ди се и на 
по бољ ша њу ињек ци о не за вје се у аку му ла ци ја ма. Зна чај но је и то да се про је кат уво-
ђе ња ри је ке Зе те у Кру пац раз ви ја ве о ма до бро. Успје шно су за вр ше ни и ре мон ти у ХЕ 
Пи ва, док је у ди стри бу ци ји за ми је њен ве ли ки број бро ји ла. У по сљед ње три го ди не 
ви ше је за ми је ње но бро ји ла не го у 15 го ди на при је то га, а и мре жа је у зна чај ном ди је лу 
ре кон стру и са на. Дат је од ре ђен при о ри тет При мор ју, због че га смо, кад је снаб ди је ва-
ње ел. енер ги јом у пи та њу, ове го ди не има ли за и ста успје шну ту ри стич ку се зо ну, тј. без 
ве ћих про бле ма, од но сно пре ки да у на па ја њу. Ме ђу тим, пра ве ак тив но сти у Ди стри бу-
ци ји тек пред сто је. На пра вље на је до бра при пре ма, па се оче ку је да иду ћа го ди на бу де 
пра ви бум кад је Ди стри бу ци ја у пи та њу. 

Осим то га, пред сјед ник Од бо ра је ка зао да је за вр шен и про је кат ФМИС-а, док 
но ви би линг тре ба да се за вр ши иду ће го ди не, и за кљу чио да ЕПЦГ све ви ше ли чи на 
мо дер ну ком па ни ју, на ком па ни ју ка ква би у ства ри тре ба ло да бу де. 

ИНТЕРВЈУ
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500 ми ли о на kWh до ћи до ци је ле „Мо ра-
че“, од но сно да ће мо из по сто је ћих елек-
тра на из ву ћи не ких 600 - 700 ми ли о на 
ки ло ват са ти ви ше не го у 2004. или 2005. 
го ди ни. И то би био мак си мум ко ји се из 
по сто је ћих елек тра на мо же по сти ћи, ка-
зао је Ко ва че вић, а за тим на ста вио:

КОНЗОРЦИЈУМ ЕПЦГ И А2А 
ЗА ГРАДЊУ ХЕ НА МОРАЧИ

Н а рав но да Елек тро при вре да же ли да 
уче ству је и у из град њи но вих обје-

ка та. За то смо пред ло жи ли, а ита ли јан ска 
стра на је при хва ти ла, да са А2А кре не мо 
у пра вље ње кон зор ци ју ма ко ји тре ба да 
до ђе до по зи ци је да гра ди хи дро е лек тра-
не на Мо ра чи. Увје ре ни смо да је то ве о ма 
ин те ре сан тан про је кат. Има ју ћи у гла ви 
из град њу ка бла пре ма Ита ли ји, а зна ју ћи 
да је ЕПЦГ са три елек тра не до бро по зи-
ци о ни ра на, сма тра мо да би се елек тра не 
на Мо ра чи до бро укло пи ле у наш си стем 
и да би се мо гла на пра ви ти до бра оп ти-
ми за ци ја. Та ко ђе сма тра мо дау том по слу 
ни ко не мо же би ти кон ку рен тан Елек тро-
при вре ди Цр не Го ре за то што би елек трич-
ну енер ги ју из тих елек тра на она нај бо ље 
мо гла ко ри сти ти, нај бо ље ком би но ва ти са 
енер ги јом из по сто је ћих елек тра на ма. То 
би би ла, по на ма, пра ва оп ти ми за ци ја.

Али, по што ЕПЦГ не ма по тен ци јал да 
са ма из гра ди ХЕ на Мо ра чи пот пу но при-
род но се на мет ну ла иде ја да то ра ди мо са 
на шим стра те шким парт не ром А2А. На ша 
иде ја је да ЕПЦГ у том кон зор ци ју му има 
49%, а  А2А као но си лац кон зор ци ју ма 51%. 
Но, сви де та љи око фор ми ра ња тог кон зор-
ци ју ма још ни је су до го во ре ни, али се на то-
ме ра ди. Још уви јек је то не ка гру ба вер зи ја, 
али оче ку је мо да и то убр зо за вр ши мо. 

СА NTE - МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ

У на став ку при че о из град њи но вих 
из во ра ел. енер ги је Ср ђан Ко ва че-

вић је ка зао да је и при ча око ма лих ХЕ 
ве о ма ин те ре сант на. Ин фор ми сао нас је 
да је до не се на од лу ка и уса гла шен уго вор 
са нор ве шком елек тро при вре дом - НТЕ, 
те да са да ра ди за вр шни дио Уго во ра - 
иден ти фи ка ци ја имо ви не дви је кључ не и 
нај ва жни је ма ле ХЕ у ЕПЦГ - Гла ве Зе те 
и Сла па Зе те. 

- До го во ри ли смо се са нор ве шком елек-
тро при вре дом да за јед но фор ми ра мо Ком-
па ни ју у ко јој ће ЕПЦГ уче ство ва ти са ове 
дви је елек тра не а они  са око 8 ми ли о на 
еура. Ври јед ност ком па ни је ко ја ће се на тај 
на чин фор ми ра ти је не ких 16 ми ли о на €, с 
тим што би удио Елек тро при вре де Цр не Го-
ре био 51% а НТЕ 49%. Но вац ко ји уло же 
Нор ве жа ни ко ри стио би се за ре ви та ли за ци-
ју и ре кон струк ци ју по сто је ћих елек тра на и 

у јед ном зна чај ном ди је лу и за из град њу но-
вих ка па ци те та. Про цје на је да се про из вод-
ња ове дви је елек тра не мо же по ве ћа ти три 
пу та. Ако зна мо да је го ди шње про из вод ња 
ове дви је елек тра не 15 ми ли о на, то би зна-
чи ло да ће у пер спек ти ви оне про из во ди ти 
нај ма ње 50 ми ли о на ки ло ват са ти.

Али то ни је све, кон зор ци јум би се 
ба вио и дру гим об но вљи вим из во ри ма 
ел.  енер ги је, при је све га ми слим вје тре-
ња ча ма, као и дру гим ма лим хи дро е лек-
тра на ма, ре као нам је Ко ва че вић да је 
пред Елек тро при вре дом  до ста про је ка-
та, али и да има до бру по зи ци ју. Уз то, 
пр ви пут у сво јој исто ри ји ЕПЦГ има и 
пу но па ра - од до ка пи та ли за ци је је ушло 
бли зу 100 ми ли о на еура - та ко да  мо ра мо 
би ти за до вољ ни.

А2А ИНТЕРЕСУЈЕ И БАСЕН МАОЧЕ

Н а пи та ње ка ко се у но вим окол но-
сти ма раз ми шља о град њи дру гог 

бло ка ТЕ и да ли је ЕПЦГ укљу че на по 
пи та њу ко ри шће ња ба зе на Ма о че, пред-
сјед ник Од бо ра нам је ре као: - Ово го ди-
шњим ак тив но сти ма про из вод ња Тер-
мо е лет кра не ће би ти диг ну та на пре ко 
ми ли јар ду и 400 хи ља да ки ло ват са ти 
го ди шње. То је за око 35 од сто ве ћа про-
из вод ња не го прет ход них го ди на. Исти-
на је да је још дав но пла ни ра на из град ња 
дру гог бло ка ТЕ Пље вља, али исто та ко 
је исти на да до кра ја не ма мо ура ђе не сту-
ди је о про цје ни ко ли ко за пра во угља има 
у пље ваљ ском ба зе ну ко ји је  ве зан за са-
му Тер мо е лек тра ну. Си гур но је да ће се 
овим по ве ћа њем сна ге по но во ак ту е ли зо-
ва ти то пи та ње. Да ли ићи у град њу дру-
гог бло ка, или мо жда рје ше ње тра жи ти у 
из град њи но вог бло ка ко ји би за ми је нио 
по сто је ћи, у сва ком слу ча ју то је пи та ње 
ко јим ће мо се ба ви ти. 

Дру го је пи та ње је град ња тер мо е лек-
тра не ко ја ће ко ри сти ти ру ду у ба зе ну Ма-
о че, о че му је већ рас пи сан и тен дер. 

Елек тро при вре да ни је за са да за ин те-
ре со ва на да на ње му уче ству је за то што је 
пред се бе ста ви ла дру ги низ при о ри те та, 
али ме ра ду је што је А2А спрем на да уче-
ству је у том про јек ту. 

САГЛАСНОСТ ОКО 
ОБЈЕДИЊАВАЊА РУП-а и ЕПЦГ

Ш то се ти че Руд ни ка угља, наш став 
је ја сан. Сма тра мо да Руд ник угља 

тре ба ко нач но да бу де цје ли на са Елек тро-
при вре дом, од но сно да Руд ник и Тер мо-
е лек тра на бу ду је дан су бје кат. На  ту те му 
се во де од ре ђе ни раз го во ри. Знам да и ита-
ли јан ски парт не ри раз ми шља ју о Руд ни ку 
угља на исти на чин као и ми. У на ред них, 
ре ци мо, мје сец да на оче ку јем за и ста не ке 

по ма ке ко ји ће да до не су од ре ђе ну из вје-
сност у де фи ни са њу рје ше ња овог пи та ња. 

ДРУКЧИЈИ РАД ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Д о ка пи та ли за ци ја и при ва ти за ци ја 
ЕПЦГ је до ни је ла про мје не и у на чи-

ну ра да Од бо ра ди рек то ра чи је се сјед ни це 
са да одр жа ва ју пре ко ви део лин ка. О то ме 
нам је пред сјед ник Од бо ра је ре као: - Ни је 
ла ко во ди ти сјед ни це на овај на чин, по го то-
во кад са дру ге стра не има те три чла на ко ји 
не го во ре наш је зик и ка да до ста то га за ви си 
од пре во ђе ња. Че сто се де си и да се не ра зу-
ми је мо до кра ја, за то је кључ на ствар до бра 
при пре ма ма те ри ја ла. Ин си сти ра ли смо на 
то ме да ма те ри јал не мо же да бу де оби ман, 
сем у не ким тач ка ма ко је по својој при ро-
ди мо ра ју би ти обим не, као што су Би знис 
план, Елек тро е нер гет ски би ланс, Из вје штај 
о по сло ва њу. Сви оста ли ма те ри ја ли мо ра ју 
да бу ду мно го кра ћи, мо ра ју да по га ђа ју су-
штин ске ства ри и фо кус се мо ра ста вља ти 
на пред лог за кљу ча ка. Из вје сти о ци та ко ђе 
мо ра ју да бу ду мно го кон ци зни ји. Да кле 
не ма пре при ча ва ња оно га што је на пи са-
но. И то смо не ко ли ко пу та упо зо ра ва ли, 
али не ким из вје сти о ци ма се чи ни да кроз 
по на вља ње све га то га материјалу да ју ве-
ћу ва жност. Све ово го во рим за то што има 
до ста про сто ра да се рад Од бо ра по бољ ша, 
уса вр ши, али ово је тек по че так.

Но, Ита ли ја ни су из у зет но по зи тив но 
ре а го ва ли. Ја искре но ни је сам био не што 
пре ви ше за до во љан за то што се одје ћа не-
до ста так фи зич ког при су ства љу ди. Мно-
го је лак ше во ди ти сјед ни цу кад су љу ди 
при сут ни, али за пр ву сјед ни цу вје ро ват но 
је би ло са свим со лид но, ка же Ко ва че вић.

БИЋЕ И НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

То ком овог раз го во ра пи та ли смо 
пред сјед ни ка ка кве про мје не оче ку је у ор-
га ни за ци ји ЕПЦГ.

- А2А има по треб ну до ку мен та ци ју и 
на пра ви ће је дан драфт ор га ни за ци је, она-
ко ка ко они ми сле да тре ба и он да ће ући у 
раз го во ре. Чи ни ми се да им је та ква на мје-
ра. По ку ша ће на пра ви ти ор га ни за ци ју ко ја 
је при лич но слич на њи хо вој ор га ни за ци ји, 
али ко ја опет ни је пу но раз ли чи та од на ше. 

У ства ри, раз дво ји ће се кључ ни по сло-
ви: про из вод ња, ди стри бу ци ја, снаб ди је-
ва ње, елек тро град ња, а ова мо ће оста ти 
по сло ви ко ји су ве за ни за са му Ди рек ци ју 
(фи нан си је, прав ни по сло ви итд). 

Оче ку јем да бу де ма ло ја ча цен тра ли-
за ци ја, јер је њи ма у ин те ре су да фир му 
ма ло чвр шће ве жу. На кра ју, та ко је и код 
њих. Зато ми слим да ће по ку ша ти на пра-
ви ти ор га ни за ци ју по угледу на њихову а 
она до бро функ ци о ни ше.

Ж. Ћет ко вић

ИНТЕРВЈУ
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У ин тер вјуу Те ле ви зи ји Цр не Го ре, по чет ком 
но вем бра ове го ди не, ге не рал ни ди рек-

тор ита ли јан ске ком па ни је А2А и члан Одбора 
директора ЕПЦГ Ре на то Ра ва не ли  је из ме ђу 
оста лог на вео да је А2А са 8 хи ља да за по сле них 
ста бил на ком па ни ја. Њен го ди шњи при ход пре-
ла зи 6 ми ли јар ди €, а до са да шњи по ка за те љи за 
2009. го ди ну су ве о ма по вољ ни, чак је за би ље-
жи ла и по раст при хо да, иако је ова го ди на би ла 
те шка за ци је лу ита ли јан ску еко но ми ју, па и за 
сек тор енер ге ти ке. 

По во дом пи та ња ка ко је обез би је ђен но вац 
за пла ћа ње 43,7 од сто ак ци ја у ЕПЦГ Ра ва не-
ли је го во рио о то ме ка ко су у ње го вој ком па ни ји 
ја ко за до вољ ни ти ме што су ку пи ли то ли ко ак ци-
ја ЕПЦГ и до дао да је то знак да ком па ни ја А2А 
мо же би ти зна ча јан парт нер Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре и то због ни за мо ти ва. При је све га 
што има ју сто го ди шње ис ку ство у елек тро е нер-
гет ском сек то ру и што су им хи дро е нер гет ски 
ре зер во а ри, ка ко је ре као, нај ве ћи у Евро пи. Они 
се на ла зе на сје ве ру Ал па, ка же Ра ва не ли, а има-
ју и по стро је ња и на ју гу Ита ли је. 

- Зна мо да гра ди мо но ва по стро је ња и зна-
мо ка ко да упра вља мо њи ма. Од лич ни смо и у 
ди стри бу ци ји ел. енер ги је - ва жној ак тив но сти 
ко јом се ба ви и ЕПЦГ. Вје ру јем да је Цр на Го-
ра иза бра ла А2А за парт не ра упра во због ства ри 
ко је уми је мо да ра ди мо, али и што же ли мо и да 
по мог не мо ЕПЦГ да по стиг не до бре ре зул та те у 
сво јој др жа ви, ре као је он.

А што се пла ћа ња ак ци ја ти че, Ра ва не ли је 
ре као да су има ли на рас по ла га њу кре дит не ли-
ни је ко је су им омо гу ћи ле да оства ре овај по сао. 
- Ком па ни ја А2А ја ка и рас по ла же са ми ли јар-
дом еура ли квид них сред ста ва, ре као је он. 

На пи та ње ве за но за во ђе ње ЕПЦГ, од но-
сно за пра во из бо ра ме наџ мен та у Елек тро-
при вре ди Цр не Го ре Ра ва не ли је ре као да они 
по шту ју нор ме и за ко не, а то по ме ђу на род ним 
и европ ским за ко ни ма зна чи да Елек тро при вре-
дом упра вља Од бор ди рек то ра. На ње му се до-
но се глав не од лу ке ко је се ти чу Ком па ни је. То је 
ор ган ко ји пред ста вља вла сни ка, а ка ко је Вла да 
Цр не Го ре ве ћин ски вла сник ЕПЦГ, то она има 
ве ћи ну и у Од бо ру ди рек то ра, док А2А по сје ду-
ју зна ча јан, али ма њи дио Ком па ни је, па ти ме и 
ма њи број чла но ва Од бо ра.

Ме ђу тим, са опе ра тив не тач ке гле ди шта Ком-
па ни јом упра вља ге не рал ни ди рек тор, а А2А је, 
као стра те шки парт нер, овла шћен да иза бе ре ге-
не рал ног ди рек то ра и А2А па жљи во раз ма тра то 
пи та ње. То је ва жна од лу ка, од лу чу ју ћа и за бу-
ду ћи рад ЕПЦГ. За А2А је бит но да иза бе ре тим 
љу ди ко ји до бро по зна ју Цр ну Го ру, ње ну тра ди-
ци ју, кул ту ру и је зик и не же ли да ура ди ни шта 
дра стич но. Пре фе ри ра кан ди да те ко ји по ти чу из 
Цр не Го ре и ко ји до бро по зна ју ову ком па ни ју. За-
то ис тра жу је ову мо гућ ност. Ако не ус пи је у то ме, 
на ћи ће осо бе ко је има ју ис ку ства и ја ке квва ли-
фи ка ци је на ме ђу на род ном ни воу. На рав но, А2А 
ће би ти по др шка ци је лој упра ви Елек тро при вре-
де Цр не Го ре и у сми слу раз во ја и у сва ко днев ним 
опе ра тив ним ак тив но сти ма, ре као је Ра ва не ли.  

О мо гу ћем ви шку рад ни ка у ЕПЦГ и они-
ма ко ји има ју рје ше ње на од ре ђе но ври је ме 
Ра ва не ли је ре као да ће при ми је ни ти ис ку ства 
сво је ком па ни је. 

- То пи та ње ће мо ри је ши ти има ју ћи у ви ду 
исто ри ју А2А ко ји је ство рен удру жи ва њем не-
ко ли ко ва жних ита ли јан ских ин ду стри ја. На и ме, 
ком па ни ја АЕМ ко ја је осно ва ла удру же ње А2А, 
при је удру же ња је има ла про мет од 350 ми ли о на 
еура, а са да, за са мо дви је го ди не, има про мет пре-
ко 6 ми ли јар ди еура. То зна чи да је оства рен раз вој, 
а ти ме и но ва ула га ња. Раз во јем је да та мо гућ ност  
љу ди ма ко ји су већ би ли у ком па ни ји и ко ји су са да 
по ста ли но во за по сле ни. Исто то се мо же по но ви ти 
и у Елек тро при вре ди Цр не Го ре. Не е фи ка сно сти 
се мо гу ап сор бо ва ти пу тем раз во ја ко ји ће омо гу-
ћи ти за по сле ни ма да ство ре про фе си о нал не при-
ли ке и мо гућ но сти не са мо за се бе, већ и за дру ге 
љу де ко ји се по ка жу спо сосб ним и ко је ће мо ра до 
за по сли ти у окви ру ком па ни је.

О пи та њу ци је на ел. енер ги је у Цр ној Го ри 
Ра ва не ли је ка зао да је то вр ло ва жна те ма за све 
цр но гор ске по ро ди це, јед на ко као и за ита ли јан-
ске. – Ми смо свје сни то га, јер, осим што смо по-
слов ни љу ди и ме на џе ри, ми смо по ро дич ни љу ди 
и од лич но зна мо ко је су основ не те ме по ро дич ног 
бу џе та. Да кле ци је не ел. енер ги је тре ба да бу ду у 
окви ру пра ви ла, а пра ви ла ко ја ва же у Цр ној Го ри 
су слич на они ма у Ита ли ји. Ци је ну ел. енер ги је 
не од ре ђу је Елек тро при вре да, не од ре ђу је је ни 
Од бор ди рек то ра Елек тро при вре де. Њу од ре ђу је 
над ле жна ин спек ци ја - Ре гу ла тор на аген ци ја за 
енер ге ти ку. Ми ће мо на рав но по што ва ти од лу ке 
ко је ће до но си ти та ин сти ту ци ја, а она то ра ди 
по утвр ђе ним кри те ри ју ми ма во де ћи ра чу на да 
цијена ел. енергије бу де ком па ти бил на са дру гим 
ци је на ма, ви си ном лич ног до хот ка у зе мљи, али и 
пре ма по тре ба ма фир ме ко ја тре ба да се раз ви ја 
и ко јој тре ба ју ре сур си за ин ве сти ра ње. Ин ве сти-
ци је Елек тро при вре де су по треб не и Цр ној Го ри 
јер су оне бо гат ство и за др жа ву Цр ну Го ру. 

Ве за но за дуг гра ђа на за утро ше ну ел. 
енер ги ју, ко ји у овом тре нут ку из но си ви ше од 
100 ми ли о на еура Ра ва не ли је ре као да се и то 
пи та ње на не ки на чин ти че раз во ја ЕПЦГ. Да би 
се Елек тро при вре да раз ви ја ла она мо ра да до-
бро ра ди свој по сао, мо ра да бу де по што ва на од 
стра не по тро ша ча, ко ји мо ра ју да пла ћа ју аде-
кват ну ци је ну по ну ђе не ел. енер ги је и услу га. То 
је ва жно. Оно што смо, на жа лост, при ми је ти ли 
је да у Цр ној Го ри има пу но по тро ша ча ко ји не 
пла ћа ју ел. енер ги ју. То до во ди до ру пе у бу џе ту 
фир ме, а не до ста так при хо да про у зро ко ван овим 
ду го ви ма за по сље ди цу има сма ње ње но вих ин-
ве сти ци ја. Он сма тра да је то ствар укуп не кул-
ту ре и да се о то ме мо ра па жљи ви је раз ми сли ти. 
Ни је у ре ду да не ки гра ђа ни уред но пла ћа ју сво је 
ра чу не, а да дру ги не из вр ша ва ју ћи те сво је оба-
ве зе на но се ште ту фир ми, јер то за по сље ди цу 
има не га тив ан еко ном ски ути цај за оне гра ђа не 
ко ји на ври је ме из вр ша ва ју сво је оба ве зе. То је 
си ту а ци ја у ко јој тро шко ве про из вод ње ел. енер-
ги је по кри ва ју уред ни по тро ша чи. Да кле, ов дје 
је по треб но про бу ди ти кул тур ну сви јест. 

- Ва жно је на по ме ну ти, ка же Ра ва не ли да 
они гра ђа ни ко ји су од го вор ни и ко ји по шту ју за-
ко не и има ју сви јест о овој вр сти кул ту ре тре ба 
да да ју до при нос да се ова сви јест про ши ри на 
ни воу чи та ве др жа ве. То је вр ло ва жан кул тур ни 
аспект и би ло би ште та да оста не та кво ста ње 
упра во због ими џа Цр не Го ре. Он сма тра  да ће 
се ова си ту а ци ја вр ло бр зо пре ва зи ћи. 

На пи та ње да ли ће А2А на кон 5 го ди на мо-
ћи от ку пи ти још ак ци ја да би по ста ла ве ћин ски 
вла сник ЕПЦГ ге не рал ни ди рек тор ове ком па ни-
је је ка зао: - Све од лу ке ко је ће мо до но си ти би ће 
уса гла ше не са од лу ка ма Вла де Цр не Го ре. У уго-
во ру ко ји је пот пи сан сто ји да је ком па ни ја А2А 
парт нер Вла де Цр не Го ре пре ко фир ме ЕПЦГ, а 
уго во ром је омо гу ће но фир ми А2А да по ста не 
ве ћин ски вла сник ЕПЦГ у тре нут ку ка да фир ма 
по стиг не од ре ђе ни вид успје шно сти по сло ва ња, 
ка ко тех нич ког, та ко и тр го виснког. А2А на рав но 
же ли да се то де си, што ће ре ћи да се фир ма до-
бро раз ви ја, да ства ра бо гат ство за се бе, за сво је 
за по сле не, али и за др жа ву. Ако та ко бу де, А2А 
ће на кон 5 го ди на са Вла дом Цр не Го ре раз мо-
три ти да ли ће от ку пи ти оста так ак ци ја ЕПЦГ. За 
А2А је ва жно да се то до го ди, јер ће то зна чи ти 
да су парт не ри до бро ра ди ли. 

- Уко ли ко се не ис пу не оба ве зе А2А ће би ти 
спрем на и на чи ње ни цу да Вла да от ку пи ње не 
ак ци је. То је уоста лом дио уго во ре них оба ве за, 
на ран во уко ли ко би Вла да би ла спрем на на то, 
ка же Ра ва не ли. 

У ве зи с тим он је на вео да је у Уго во ру де-
фи ни са на ци је на ак ци ја и у слу ча ју да А2А ку пу-
је од Вла де и у слу ча ју да Вла да ку пу је од А2А. 

У на став ку раз го во ра Ра ва не ли је ка зао да је 
за ку по ви ну ак ци ја у ЕПЦГ код А2А по чет-
ни раз лог би о то што ЕПЦГ по сје ду је дви је хи-
дро е лек тра не и ди стри бу тив ну мре жу, јер је то 
област ко ја се до па да њи хо вој ком па ни ји. Дру ги 
раз лог је био што су схва ти ли да Цр на Го ра има 
до дат них раз вој них мо гућ но сти у обла сти енер-
ге ти ке, на ро чи то у хи дро е нер гет ском сек то ру, 
што је по себ но по вољ но за жи вот ну сре ди ну.

Он је ис та као да је ве о ма ва жан мо ме нат и то 
што су вла де Цр не Го ре и Ита ли је пот пи са ле ме-
мо ран дум о ин ве сти ци ја ма у Цр ној Го ри у укуп-
ној ври јед но сти од 5 ми ли јар ди еура. По ње му, 
то да је на ду за бр зи при вред ни раз вој Цр не Го ре, 
што се, ка ко је ре као, у ства ри већ де ша ва и да је 
си гур но да ће у окви ру то га А2А има ти зна чај ну 
уло гу пре ко Елек тро при вре де. То зна чи да ће мо 
оства ри ти ула га ња са ЕПЦГ, или ди рект но као 
А2А да би смо по др жа ли тај раз вој ни про је кат.

За из град њу под вод ног ка бла од Цр не Го-
ре до Ита ли је Ра ва не ли сма тра да је то ве ли ка 
при ли ка за Цр ну Го ру јер ће се пре ко ње га Цр на 
Го ра ди рект но по ве за ти са За пад ном Евро пом и 
по ста ти цен трал на ве за бал кан ских зе ма ља са 
За пад ном Евро пом. Та кву при ли ку Цр на Го ра не 
сми је про пу сти ти, тим при је што ће то под ста-
ћи и из град њу хи дро е нер гет ских по стро је ња у 
Цр ној Го ри и до при ни је ти ис ко ри шће њу ве ли ког 
бо гат ства у хи дро е нер ги ји Цр не Го ре.

Ж.Ћ.

ИЗ ИН ТЕР ВЈУА ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА ИТА ЛИ ЈАН СКЕ КОМ ПА НИ ЈЕ А2А ТЕЛЕВИЗИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ

У ин тер вјуу Те ле ви зи ји Цр не Го ре, по чет ком 
но вем бра ове го ди не, ге не рал ни ди рек-

тор италијанске компаније А2А и члан Одбора

- То пи та ње ће мо ри је ши ти има ју ћи у ви ду 
исто ри ју А2А ко ји је ство рен удру жи ва њем не-
колико важних италијанских индустрија. Наиме,

Ре на то Ра ва не ли: Ре на то Ра ва не ли: А2А ће би ти А2А ће би ти 
зна ча јан парт нер ЕПЦГзна ча јан парт нер ЕПЦГ

Ренато Раванели

ПРЕНЕСЕНИ
ИНТЕРВЈУ

(Изводи)
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Д а би свој си стем по ди гла на ве ћи ни во,  
Елек тро при вре да је у овој го ди ни, ко ја 

је у на шој ком па ни ји с пра вом на зва на го ди-
ном ин ве сти ци ја, уло жи ла знат на фи нан сиј-
ска сред ства у раз вој не про јек те, по го то во у 
ре кон струк ци ју и ре ви та ли за ци ју про из вод-
них обје ка та. У свим тим ин ве сти ци о ним ак-
тив но сти ма сво је мје сто је на шла и ХЕ „Пе-
ру ћи ца“, у ко ју ће се, ка ко је пла ни ра но, до 
2012. го ди не, уло жи ти 30 ми ли о на €. По ред 
то га, знат на сред ства су уло же на и у ХЕ „Пи-
ва“ и ТЕ „Пље вља“.

Ово је, из ме ђу оста лог, ис та као Шће пан 
Шун дић, ди рек тор „Пе ру ћи це“, у ко јој је 1. 
окто бра одр жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре 
по во дом ула ска у рад на ше нај ста ри је хи дро-
е лек тра не на кон дво и по мје сеч не па у зе ко ја 
је, у пр вом ре ду, ис ко ри шће на за ре кон струк-
ци ју и са на ци ју хи дро гра ђе вин ских обје ка та 
(ком пен за ци о ног ба зе на и до вод них ка на ла), 
али и за уоби ча је ни ре монт агре га та.

Са но ви на ри ма су у згра ди Елек тра не та-
ко ђе раз го ва ра ли Зо ран Пе ро вић, тех нич ки 
ди рек тор ХЕ „Пе ру ћи ца“ и Го разд Ху мар, са-
вјет ник за ино по сло ве „При мор ја“ из Ај дов-
шчи не (Сло ве ни ја) ко је из во ди ра до ве на до-
вод ним ка на ли ма и ком пен за ци о ном ба зе ну.

Спе ци јал на фо ли ја за 
ком пен за ци о ни ба зен

П од сје тив ши на из ван ред не про из вод не 
ре зул та те ове елек тра не на кра ју про-

шле и у пр вом по лу го ђу те ку ће го ди не, ка-
да су за хва љу ју ћи по вољ ним хи дро ло шким 
при ли ка ма, из у зет ној по гон ској спрем но сти 
и за ла га њу за по сле них, по сти за ни ре кор ди у 
про из вод њи елек трич не енер ги је (мје сеч ни, 
фе бру ар ски и тро мје сеч ни), Шун дић је пред-
став ни ке ме ди ја ин фор ми сао и о тек за вр ше-
ним ра до ви ма, али и оним ко ји се тре нут но 
оба вља ју у по стро је њу и на до вод ним ор га-
ни ма, као и о пред сто је ћим ак тив но сти ма на 
уна пре ђе њу  си сте ма ХЕ „Пе ру ћи ца“ и по ве-
ћа њу ње не ефи ка сно сти и сна ге.

- У окви ру ра до ва на ре кон струк ци ји и 
над ви ше њу ком пен за ци о ног ба зе на и ка на ла 

„Зе та 1“ и „Зе та 2“, ко је успје шно при во ди 
кра ју сло ве нач ка фир ма „При мор је“ из Ај-
дов шчи не, у шта је уло же но 8 ми ли о на €, 
ре а ли зо ва ли смо, сред стви ма од по ла ми ли-
о на €, и мо дер ну чи сти ли цу на бра ни Вр тац, 

ре као је Шун дић на гла сив ши је да је, по ста-
вља њем спе ци јал не фо ли је на ком пен за ци-
о ном ба зе ну „Пе ру ћи це“, пр ви пут у Цр ној 
Го ри ура ђе на ре кон струк ци ја и са на ци ја до-
вод ног си сте ма јед не хи дро е лек тра не. 

С тим у ве зи он је ка зао да се раз ми шља 
и о про јек ти ма ве за но за бо ље ис ко ри шће-
ње во да Ник шић ког по ља, а све у функ ци ји 

по ве ћа ња про из вод них мо гућ но сти ХЕ „Пе-
ру ћи ца“. У том сми слу он је по ме нуо пре во-
ђе ње ди је ла во да ри је ке Зе те у аку му ла ци ју 
Кру пац и та ко зва не тех нич ке, од но сно ин-
ду стриј ске во де из аку му ла ци је Ли ве ро ви ћи 

ко ју ко ри сти Же ље за ра Ник шић. На ве де ни 
по сло ви ће се ре а ли зо ва ти у окви ру II фа зе 
Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
Елек тра не, за ко ју је већ по че ла из ра да сту-
ди је, а на осно ву пот пи са ног уго во ра то ком 
октобра за по че ће об ла га ње ин јек ци о ним за-
вје са ма је зе ра Сла но и Кру пац. 

Ка да се оства ре на ве де ни раз вој ни про-

ФЦ ПРОИЗВОДЊАФЦ ПРОИЗВОДЊА

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ У ХЕ „ПЕ РУ ЋИ ЦА“

Оспо со бља ва ње за рад 
пу ном сна гом

Дво и по мје сеч на па у за у ра ду то ком 
про те клог ље та ис ко ри шће на за ре кон-
струк ци ју и са на ци ју хи дро гра ђе вин ских 
обје ка та (ком пен за ци о ног ба зе на и до-
вод них ка на ла), али и за уоби ча је ни ре-
монт агре га та

Са конференције за новинаре

Ремонт VII агрегата



17

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

јек ти, ме ђу ко ји ма је и Тех нич ки си стем 
упра вља ња – чи ја је уград ња у то ку, по ред 
по ве ћа ња сна ге, а са мим тим и ве ће про из-
вод ње елек трич не енер ги је (50 – 60 ми ли о на 
ки ло ват ча со ва, или 10 – 15 од сто го ди шње), 

ство ри ће се и мо гућ ност да на ша нај ста ри-
ја ве ли ка хи дро е лек тра на пру жа и си стем ске 
услу ге, што је ве о ма ва жно.

Гу би ци во де би ће ма њи
     

П у шта њем у рад пр ва три агре га та озна-
чен је по нов ни по че так ра да ХЕ „Пе-

ру ћи ца“ у го ди ни у ко јој се на вр ша ва по ла 

ви је ка успје шног ра да овог 
про из вод ног објек та, ре као 
је Зо ран Пе ро вић, тех нич-
ки ди рек тор, об ја снив ши да 
су у то ку то тал не об у ста ве, 
по ред ка пи тал ног ре мон та 
ге не ра то ра сед мог агре га-
та и по ве зи ва ња си сте ма 
упра вља ња агре га та број 5 
на но ви ра чу нар ски си стем 
(у скло пу I фа зе Про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни-
за ци је), из ве де ни зна чај ни 
ра до ви на ком пен за ци о ном 
ба зе ну и до вод ним ка на ли-
ма.  Над ви ше њем ка на ла 
Зе те од ре тен зи је Вр тац до 
Ву ко вог мо ста (5,5 км) и 
са на ци јом ком пен за ци о ног 
ба зе на (ко ја је тре нут но и 
нај ва жни ји по сао), што ће 
омо гу ћи ти да се у по себ ним 
при ли ка ма, од но сно кад не 
бу де до вољ но до то ка, тур-
би не „на па ја ју“ док не стиг-
не при лив из аку му ла ци ја 
Кру пац и Сла но, знат но ће 
се сма њи ти гу би ци во де у 
до вод ним ор га ни ма. При-
ку пље на во да ће, зна чи, 
омо гу ћи ти ин тер вен ци је и 
ка да не бу де до то ка. Ово ће, 
ујед но, и омо гу ћи ти флек-
си би лан рад Елек тра не про јек то ва ним ка па-
ци те том од 307 ме га ва та.

Из у зет но је ва жно што је код ње мач ке 
фир ме „Mu hr“ на ба вљен ба гер за чи шће ње 
сме ћа на за тва рач ни ци „Вр тац“. Ова по лу а то-
мат ска чи сти ли ца (те шка 50 то на, а ври је дна 
по ла ми ли о на €), са ре шет ке ће успје шни је 
укла ња ти сме ће, ко је во да у огром ним ко ли-
чи на ма на но си из Ник шић ког по ља, што при-
чи ња ва ве ли ке те шко ће у ра ду „Пе ру ћи це“. 
За ру ко ва ње овим са вре ме ним и ефи ка сним 
уре ђа јем већ су оспо со бље ни рад ни ци ко ји 
де жу ра ју на вр тач кој бра ни. Ме ђу тим, ка ко 
је ка зао Пе ро вић, про блем сме ћа на за тва рач-
ни ца ма ове елек тра не, ко ји је сва ке на ред не 
го ди не све из ра же ни ји, тре ба за јед нич ки да 
рје ша ва ју Елек тро при вре да и ло кал на упра-
ва у Ник ши ћу. По што се са овим про бле мом 
ни моћ на ма ши на не мо же „из бо ри ти“, сви 
гра ђа ни, фир ме и над ле жни ор га ни тре ба ви-
ше да по ве ду ра чу на да се от пад не ба ца у ри-
је ке и та мо му ни је мје сто. Ви ше ре да у то ме 
до при ни је ло би за шти ти ти жи вот не сре ди не, 
а „Пе ру ћи ца“ би има ла знат но ма ње тро шко-
ве одр жа ва ња за тва рач ни ца.

Од ве ћих за хва та на при мар ној опре ми 
Пе ро вић је по ме нуо фар ба ње агре га та број 7, 
ко је се вр ши сва ких два де сет го ди на, а ова 
ма ши на те шка 158 то на у свом до са да шњем 
екс пло а та ци о ном ви је ку про из ве ла је 5 ми-
ли јар ди ки ло ват ча со ва елек трич не енер ги је. 

На кон уград ње 8. агре га та, ко ја би тре-
ба ло, ка ко је пла ни ра но, да се оба ви за три 
го ди не (за ко ју су за ин те ре со ва не ре но ми ра-
не свјет ске фир ме, а већ се раз ма тра ју дви је 
ква ли тет не по ну де), сна га ХЕ „Пе ру ћи ца“, 

по Пе ро ви ће вим ри је чи ма, по ве ћа ће се на 
357 ме га ва та.

Ре кон струк ци ја ба зе на 
ура ђе на при је ро ка

С ло ве нач ка фир ма „При мор је“ из Ај дов-
шчи не ан га жо ва на на ре кон струк ци ји хи-

дро гра ђе вин ских обје ка та, ко ју успје шно при-
во ди кра ју, са на ци ју ком пен за ци о ног ба зе на је 
за вр ши ла де сет да на при је ро ка (умје сто пла-
ни ра них 50, ра до ви су за вр ше ни за 40да на). 

Нај сло же ни ји по сао, при том, би ла је 
уград ња спе ци јал не фо ли је ко ја је по себ ним 
си сте мом за ва ри ва ња по ло же на по чи та вом 
дну, али и ко си на ма ба зе на чи ја је по вр ши на 
125 хи ља да ква драт них ме та ра. 

Ово је ујед но и пр ви при мјер у Цр ној Го-
ри да се фо ли јом (ко ју про из во ди „Agru“ из 
Аустри је, а ко ја је због ве ли ке чвр сто ће от-
пор на на при ти сак) об ла же то ли ка по вр ши на 
ко ја од го ва ра про сто ру од два де се так фуд-
бал ских игра ли шта.

Из ра зив ши за до вољ ство због успје шно 
окон ча ног по сла, Го разд Ху мар, са вјет ник 
за ино по сло ве „При мор ја“, ис та као је да је 
са на ци ја ба зе на из и ски ва ла ве ли ки на пор ко-
ји је, по ње му, ли чио на ко шар ка шки пре синг 
то ком ци је ле утак ми це, уз стал ну бри гу да се 
не угро зи рад Елек тра не.

- Био је то за нас ве ли ки иза зов, ко јем не 
би смо мо гли та ко успје шно да се ода зо ве мо 
да ни је би ло ве о ма до бре са рад ње са струч-
ним слу жба ма ХЕ „Пе ру ћи ца“, ко је су се уви-
јек ода зи ва ле ка да је тре ба ло рје ша ва ти и не-
пред ви ђе не про бле ме, ка зао је Ху мар.

И.З.

Нова чистилица

МОЋНА ЧИСТИЛИЦА

Н овинарима је представљен нови 
уређај за чишћење отпада („Hydronic 

KBD 400“, производње „Muhr“ Њемачка), 
односно решетке на затварачници код 
вртачке бране. Монтажу и пуштање у рад 
дизалице са чистилицом извршили су, од 
24 – 30. септембра 2009. године, радници 
ХЕ „Перућица“ и никшићке фирме 
„Механика трејд“. Инвестиција од пола 
милиона € обезбијеђена је кредитом од 
Свјетске банке.

Како је објашњено приликом демо-
нстрације уређаја, чистилицу покреће 
моћни хидраулични систем. Дизајнирана 
је без ланаца, зупчаника и вођица који 
би ометали одржавање и рад. Корпа са 
великим опсегом рада може да хвата 
чак и гломазне предмете који плутају и 
позудано их одстрањује. За истовар на 
контејнер на брани, машина може да се 
окреће за 200 степени.

Чистилица је оспособљена да ради 
у пуном аутоматском, полуатоматском 
и ручном режиму рада. Опремљена је 
програмибилном логичком  јединицом 
типа Siemens 314 C-2DP, која омогућава 
аутоматизацију рада.

Процес чишћења почиње испружањем 
мање руке“ коју покреће цилиндар за 
испружање. Затим се главна „рука“ спушта 
на доље до најдоње позиције (крајња 
тачка у дну решетке), одакле мања „рука“ 
повлачи отпад према себи, док се отворена 
корпа подиже дуж решетке.

При врху решетке, односно на 
површини воде корпа се затвара помоћу 
цилиндара, потом и обухвата захваћени 
материјал. Затим се главна „рука“ подиже 
и машина се окреће до контејнера гдје 
искрцава отпад.

Цијела машина, која је састављена 
заваривањем од јаких конструкција, 
углавном састоји од шупљих профила 
и челичне конструкције. Коришћењем 
ваљаних профила и табли овај метод 
конструкције омогућава спајање са 
минималним завариривањем. Сви покретни 
дјелови и површине су галванизовани, 
а летве или ивице корпе су израђене од 
пластике која гарантује фини рад.
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Р е а ли за ци ја I фа зе Про јек та ре кон струк-
ци је и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“ прак-

тич но је за вр ше на јер су све ак тив но сти на 
том пла ну већ при ве де не кра ју, осим пу шта-
ња у функ ци ју елек трич ног ко че ња. Због по-
ја ве ви бра ци ја на шин ским ве за ма, из ра ђен 
је Про је кат из мје шта ња ра ста вља ча за елек-
трич но ко че ње, чи ја је ре ви зи ја у то ку.

Из тог раз ло га је код Ми ни стар ства уре-
ђе ња про сто ра и за шти те жи вот не сре ди не 
Цр не Го ре по кре ну та ак тив ност на до би ја-
њу упо треб не до зво ле за угра ђе ну опре му 
у I фа зи ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је. 
Tехнички пре глед опре ме, ко ји је услов за 
до би ја ње по ме ну те до зво ле, тре ба ло би да 
се оба ви већ овог мје се ца.

Ка да је у пи та њу II фа за Про јек та ре кон-
струк ци је и мо дер ни за ци је, ко ја је по че ла да 
се ре а ли зу је, за вр ше на су ис пи ти ва ња ма-
шин ске, хи дро ма шин ске и елек тро опре ме, 
ко ја је из во ди ла сло ве нач ка фир ма „Тур бо-
ин шти тут“ из Ма ри бо ра са сво јим по ди зво-
ђа чи ма.

О то ме ка ко те ку пла ни ра ни ра до ви чи ји 
је циљ оспо со бља ва ње ове елек тра не за но-
ви и ефи ка сни ји про из вод ни ци клус, ин фор-
ми са ли су нас 2. но вем бра Дра ган Чи змо-
вић, ди рек тор, и мр Све тла на Пје шчић, 
тех нич ки ди рек тор, а раз го ва ра ли смо и са 
ше фо ви ма слу жби у по стро је њу. 

Ви со ка по гон ска спрем ност

Ш то се ти че по у зда но сти ра да ХЕ 
„Пи ва“, од 1. ок то бра 2009. го ди не 

сва три агре га та су у по гон ски ис прав ном 
ста њу. То ком ци је ле го ди не, у пе ри о ди ма 
ка да се ни је су из во ди ли ре монт ни ра до ви и 
ис пи ти ва ња на агре га ти ма, по гон ска спрем-
ност агре га та би ла је на ви со ком ни воу, ре-
као нам је ди рек тор Чи змо вић.

По ње го вој оцје ни, ре монт агре га та, те 
ра до ви у то тал ној об у ста ви и те ку ћем одр-
жа ва њу ко је су из ве ли рад ни ци Елек тра не и 
из во ђа чи са стра не, ан га жо ва ни за од ре ђе не 
спе ци ја ли стич ке по сло ве, као и ис пи ти ва ња 
опре ме и обје ка та ко ја су би ла по вје ре на ре-
но ми ра ним фир ма ма, оба вље ни су на ква-
ли те тан на чин. 

Го во ре ћи о ре а ли за ци ји раз вој них пла-
но ва, он је ка зао да Је ди ни ца за им пле мен-
та ци ју Про јек та ре кон струк ци је и мо дер-
ни за ци је (PEA) и кон сул тант (JV Co len co 

Енер го про јект) ак тив но ра де на пре гле ду 
Фи нал ног из вје шта ја о ис пи ти ва њи ма. У 
до са да шњем пре гле ду су уоче не од ре ђе не 
не са гла сно сти из ме ђу до би је них ре зул та та 
ис пи ти ва ња и ре зул та та ре дов них ис пи ти-
ва ња ко ја су вр ше на у то ку ре дов ног одр жа-
ва ња ХЕ „Пи ва“, као и из вје сне не ло гич но-
сти по је ди них ре зул та та. Из тог раз ло га, дио 

ис пи ти ва ња (на при мјер, тор зи о них на по на 
на вра ти лу агре га та А2) по но ви ће се у пр вој 
сед ми ци но вем бра. Пре ма уго во ру, из во ђач 
је оба ве зан да у ро ку од три мје се ца, на кон 

пре да је на ру чи о цу фи нал ног из вје шта ја о 
ис пи ти ва њи ма, из вр ши ње го ве евен ту ал не 
по прав ке.

Ка да се ра ди о за мје ни опре ме за ко ју 
ни је по треб но прет ход но ис пи ти ва ње, PEA 
је, за јед но са кон сул тан том, за кљу чи ла да је 
тех нич ки оправ да но да се лот 1 (тур бин ски 
ге не ра тор) не ре а ли зу је ка ко је пр во бит но 
пред ви ђе но у хит ним на бав ка ма, већ на кон 
до би ја ња ре зул та та о ис пи ти ва њу опре ме и 
фи нал них мје ра ре кон струк ци је.

С об зи ром да су за вр ше ни пре го во ри за 
пот пи си ва ње уго во ра са кан ди до ва ним по-
ну ђа чем на тен де ру за лот 2 (220 kV ра ста-
вља чи раз вод ног по стро је ња), ко ји об у хва-
та: де мон та жу по сто је ћих ра ста вља ча, ис-
по ру ку, мон та жу и пу шта ње у по гон но вих 
Si e mens Ru hr tal ра ста вља ча 220 kV, оче ку је 
се са гла сност KfW бан ке за пот пи си ва ње 
уго во ра са иза бра ним по ну ђа чем.

По ри је чи ма Све тла не Пје шчић, у то-
ку је фи на ли за ци ја тен дер ског до ку мен та 
за лот 3, ко ји под ра зу ми је ва 220 kV опре му 
раз вод ног по стро је ња, 220 kV за шти ту да-
ле ко во да и са бир ни ца, али и за шти ту агре-
га та и блок тран сфор ма то ра, те соп стве но 
на па ја ње 220 kV DC 220 V, 50 Hz, УПС 
опре му, као и уса гла ша ва ње са кон сул тан-
том при мјед би за лот 4, ко ји се од но си на 
уљ но-хи дра у лич ну ин ста ла ци ју и си стем за 
упра вља ње за тва ра чи ма ула зне гра ђе ви не.

Ма да је би ло пла ни ра но да се из ве де  до 

25. ју на 2009. го ди не, ре монт агре га та А1 је 
про ду жен, нај ве ћим ди је лом, због по тре бе 
пре и зо ла ци је и об ра де ле жај ног зво на, па је 
оба вљен у пе ри о ду од 22. апри ла до 21. ав-

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ХЕ „ПИ ВА“

За вр ше на ис пи ти ва ња ма шин ске, хи дро ма шин ске и елек тро опре ме, ко-
ја је из вео „Тур бо ин шти тут“ из Ма ри бо ра са сво јим по ди зво ђа чи ма

До бри про из вод ни ре зул та ти

Драган Чизмовић

Агрегати ХЕ "Пива": План производње за 2009. испуњен 50 дана прије рока
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гу ста 2009. го ди не.
На овом агре га ту, осим пла ни ра них ис-

пи ти ва ња, чи шће ња, од ма шћи ва ња, пре гле-
да и кон тро ла, из ве де ни су и дру ги за хва ти, 
као што је ком плет но пре кли ња ва ње на мо-
та ја ста то ра, а по ред за мје не ди је ла вен-
ти ла тор ских ло па ти ца, ко чи о них обло га 
и зап тив ки, те не ис прав них мјер них  и за-
штит них ин стру ме на та, ура ђе ни су: об ра да 
тур бин ског и ге не ра тор ских ле жа је ва, пре и-
зо ла ци ја ле жај ног зво на, цен три ра ње агре-
га та, уград ња опре ме за про то ка во де кроз 
цје во вод, као и мје ре ње ви бра ци ја, ис пи ти-
ва ње изо ла ци них си сте ма ге не ра то ра и сл.

У то ку то тал ног за сто ја, ко ји је тра јао од 
11. сеп тем бра до 1. ок то бра 2009. го ди не, из-
вр шен је ре монт агре га та А2 и А3. Том при-
ли ком, по ред кон тро ла, пре гле да, чи шће ња 
дје ло ва и скло по ва, от кла ња ња уоче них не-
до ста та ка на агре га ти ма и по моћ ној опре ми, 
из вр ше на је за мје на не ис прав них мјер них и 
за штит них ин стру ме на та, као и ис пи ти ва ње 
изо ла ци о них си сте ма мјер них тран сфор ма-
то ра, ге не ра тор ских и да ле ко вод них за шти-
та и за шти та у ТС 35/10 kV, затим сер вис 
про тив по жар них си сте ма, са на ци ја ка ви-
та ци о них оште ће ња на тур би на ма сва три 
агре га та, те ис пи ти ва ње вра ти ла ге не ра то ра 
број 2 на мје сту уво да стру је у ро тор и сл.

       
Глав ни ре монт ни по сло ви 

ура ђе ни у соп стве ној ре жи ји

Н а кон ис пи ти ва ња у окви ру ре а ли за-
ци је II фа зе Про јек та ре кон струк ци је 

и мо дер ни за ци је ХЕ „Пи ва“, ко ја су, ка ко 
је ис та као Ми лин ко Ра и че вић, шеф Слу-
жбе одр жа ва ња, за вр ше на кра јем ма ја ове 
го ди не, при сту пи ло се ка пи тал ном ре мон-
ту агре га та број 1, ко ји је, иако пла ни ран 
за крај ју на или по че так ју ла, за по чет већ 
кра јем ма ја. Ре дов ни го ди шњи ре монт тре-
ћег агре га та по чео је 11. сеп тем бра, (ка да 
и то тал на об у ста ва ра да Елек тра не, ко ја је 
тра ја ла до кра ја сеп тем бра), а дру ге ма ши-
не 14. сеп тем бра. У то ку тих два де сет да на 
то тал не об у ста ве из ве ден је пла ни ра ни ре-
монт по ме ну те дви је ма ши не.

Због ло ше изо ла ци је ле жај ног зво на, 
чи ји от пор ни је био до бар, ка ко је об ја снио 
Ра и че вић, мо ра ли су да за ми је не овај уре-
ђај. На кон од лу ке да се из вр ши пре и зо ла-
ци ја ле жај ног зво на и за мје на изо ла ци је, 
од Елек тро тех нич ког ин сти ту та из За гре ба, 
ко ји је оба вио ис пи ти ва ња, за тра же но је да 
ура ди тај по сао. По до би ја њу од го во ра, ко ји 
је усли је дио тек на кон 20 да на, из гу бље но 
је још 10 да на у скла па њу уго во ра, што је 
про у зро ко ва ло про ду же ње ре мон та пр вог 
агре га та за ви ше од мје сец да на. По скла-
па њу уго во ра ле жај но зво но је до пре мље но 
у За греб на об ра ду, гдје је из вр ше на пре и-
зо ла ци ја и ма шин ска об ра да. Ме ђу тим, по 
до пре ми овог уре ђа ја у Елек тра ну утвр ђе-
но је да, за раз ли ку од до бро ура ђе не пре-
и зо ла ци је, ма шин ска об ра да ни је би ла на 
за до во ља ва ју ћем ни воу, пa је ан га жо ван 

„Тур бо ин шти тут“ из Љу бља не ра ди до дат не 
ма шин ске об ра де ле жај ног зво на и ње го вог 
при ла го ђа ва ња за мон та жу. -- Сва на ве де на 
про це ду ра од у зе ла нам је још 15 да на, због 
че га је ре монт пр вог агре га та и ка снио до 
21. ав гу ста. Зна чи, ка шње ње ре мон та пр вог 
агре га та ни је по сле ди ца ак тив но сти слу жби 
ХЕ „Пи ва“, на гла сио је Ра и че вић.

Због пре ду гог ре мон та агре га та А1, а с 
об зи ром на уго во ре ни план ре монт них ра до-
ва са ЕПС-ом, ре мон ти оста ле дви је ма ши-
не, као и то тал на об у ста ва ра да Елек тра не 
скра ће ни су на нај ма њу мо гу-
ћу мје ру, да се не би угро зи ла 
по гон ска спрем ност по стро-
је ња до на ред ног ре мон та.

Глав не по сло ве на ре-
мон ту при мар не опре ме из-
вр ши ли су са ми рад ни ци ХЕ 
„Пи ва“ у са рад њи са ра ни је 
од ре ђе ним из во ђа чи ма за по-
је ди не по сло ве у по стро је њу. 

У то ку ре дов ног го ди-
шњег ре мон та 2009. на про-
из вод ним агре га ти ма, хи-
дро ма шин ској и по моћ ној 
ма шин ској опре ми, ка ко нас 
је оба ви је стио Сла ви ша Бај-
че та, шеф Слу жбе ма шин-
ских по сло ва, из ве де ни су и 
ра до ви на ко ји ма су ан га жо-
ва ни из во ђа чи са стра не: МГ 
Сер вис из Кар лов ца из во дио 
је, од 21. апри ла до 21. ав гу-
ста ове го ди не, ре монт не ра-
до ве на ге не ра то ру бр. 1, ко ји 
су тра ја ли ду же од вре ме на 
пред ви ђе ног пла ном ре мон та због про бле-
ма са ле жај ним зво ном ко ји су се мо ра ли 
от кло ни ти, па је по ме ну ти уре ђај и по слат 
у „Кон чар – Ге не ра то ри“ За греб, ра ди са на-
ци је.

Љу бљан ски „Тур бо ин шти тут“ је, то ком 
ре мон та ге не ра то ра бр.1, из во дио ра до ве на 
цен три ра њу тур би не и ра до ве на ле жај ном 
зво ну, а „Ви бро а ку сти ка“ је из вр ши ла ис пи-
ти ва ње ви бра ци о ног ста ња на пр вом и дру-
гом агре га ту, док је „Кон трол-ин же ње ринг“ 
Бе о град оба вио про вје ру ста ња пр сли на на 
осо ви ни ге не ра то ра Г2.

Цен тар за кон тро лу и ис пи ти ва ње Бе о-
град је, од 14. до 23. сеп тем бра, из вр шио са-
на ци ју ка ви та ци о них оште ће ња на рад ним 
ко ли ма сва три агре га та. 

Исто та ко, кон тро ла и сер вис про тив по-
жар них уре ђа ја тран сфор ма то ра и ге не ра-
то ра (22 – 25. сеп тем бра) би ла је по вје ре на 
„Вул кан-ин же ње ринг“-у Но ви Сад, а ан-
ти ко ро зив на за шти та окрет не ди за ли це на 
бра ни фир ми „Под гор-им порт“ из Ба ра (7 
– 11. ок то бра), док је тре бињ ска „Мон тинг-
енер ге ти ка“ ан га жо ва на на са на ци ји сте пе-
ни шта на бра ни.

Оста ли ре монт ни ра до ви ко ји се из во де 
сва ке го ди не оба вље ни су у соп стве ној ре-
жи ји.

На елек трич ним ма ши на ма и елек тро-

мо тор ним по го ни ма у про те клом пе ри о ду 
го ди не из вр ше ни су број ни ре монт ни ра до-
ви. О нај ва жни јим по сло ви ма у том до ме ну 
ин фор ми сао нас је Жељ ко Гло ма зић.

На Г1 и Г2 из вр шен је скра ће ни ре монт 
због оби ма ра до ва на ис пи ти ва њу ге не ра то-
ра и тран сфор ма то ра који је во ди ла PEA. На 
Г1 ура ђен је ге не рал ни ре монт са ва ђе њем 
ро то ра. Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња ге не ра-
то ра Г1, ко ја су ура ђе на при је ре мон та, од-
но си ла су се на мје ре ње ра сип них маг нет-
них по ља.

У окви ру ових ис пи ти ва ња Ин сти тут 
„Ни ко ла Те сла“ Бе о град та ко ђе је оба вио 
сни ма ње ра сип них маг нет них по ља ге не-
ра то ра Г2 и Г3, ра ди по ре ђе ња ре зул та та са 
Г1, ма да ова ис пи ти ва ња ни је су би ла уго во-
ре на. У ова ис пи ти ва ња је као кон сул тант 
укљу чен и Ин сти тут „Кон чар“ из За гре ба, 
ко ји је  из вр шио прет ход на ис пи ти ва ња, ра-
ди по ре ђе ња ра ни јих и но ви јих ре зул та та 
ис пи ти ва ња, тј. пра ће ња трен да у овој обла-
сти, што је оба ве зно, иако и ови по сло ви ни-
је су уго во ре ни.

У то ку ге не рал ног ре мон та ге не ра то ра 
Г1 из ве де ни су сле де ћи ра до ви: ис пи ти-
ва ње и су ше ње изо ла ци је ле жај ног зво на; 
чи шће ње и ла ки ра ње ро то ра; ис пи ти ва ње 
ро тор ског на мо та ја; чи шће ње и ла ки ра ње 
ста то ра, са ис пи ти ва њем лим па ке та ста то-
ра са тер мо ви зи јом; ис пи ти ва ње ста тор ског 
на мо та ја; ком плет но пре кли ња ва ње ста тор-
ског па ке та; са на ци ја ду бин ских оште ће ња 
на гла ва ма 300, 301 и 302; учвр шћи ва ње гла-
ва на мо та ја.

То ком ље та вр ше на су ис пи ти ва ња гра-
ђе вин ских струк ту ра, пред ви ђе на Про јек-
том ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ХЕ 
„Пи ва“, ко ја су фи нан си ра на из сред ста ва 
KfW бан ке. По ри је чи ма Ни ко ле Ку љи ћа, 
ше фа Слу жбе гра ђе вин ских по сло ва, ова 
ис пи ти ва ња ( чи ја је свр ха би ла да се утвр-

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ВЕ ЛИ КИ ЗНА ЧАЈ I ЦГ CI GRE
По ми шље њу мр Све-
тла не Пје шчић, ко ја је 
би ла из вје сти лац у СТК 
и ко а у тор ра да о про-
бле ма ти ци ХЕ „Пи ва“, I 
са вје то ва ње ЦГ КО CI-
GRE да ло је зна ча јан до-
при нос уна пре ђе њу ра-
да и раз во ја свих дје ло-
ва елек тро е нер гет ског 
си сте ма.

Осим из ла га ња ква-
ли тет них ра до ва и но-
вих са зна ња из раз ли-
чи тих обла сти, ве о ма су 
бит ни су сре ти са ко ле га ма из елек тро при вре да, ин сти-
ту та, фа кул те та и пред у зе ћа ко ја се ба ве про из вод њом, 
мон та жом и одр жав њем опре ме. На овим су сре ти ма се 
раз мје њу ју ис ку ства у ор га ни зо ва њу и одр жа ва њу елек-
тро е нер гет ских по стро је ња, ко ја су ве о ма бит на за рје-
ша ва ње те ку ћих про бле ма и по сти за ња бо љих ци ље ва.

Светлана Пјешчић
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ди по сто је ће ста ње обје ка та ХЕ „Пи ва“, као 
и фак то ри ко ји по тен ци јал но мо гу угро зи ти 
ње ну про из вод њу) спро ве де на су кроз три 
ло та. Из во ђач лот 1 (ис пи ти ва ње гра ђе вин-
ских обје ка та) био је кон зор ци јум ко ји је 

пред во дио Институт за гра ђе ви нар ство Хр-
ват ске (ИГХ) За греб, а ло та 2 (ис пи ти ва ње 
ко ри сне за пу ње но сти аку му ла ци је) кон зор-
ци јум на че лу са Ге о тех ни ком Бе о град и 
ло та 3 (ис пи ти ва ње не ста бил них па ди на и 
под руч ја у зо ни бра не) кон зор ци јум на чи-
јем че лу је би ла „Зиг ма“ из Ник ши ћа.

За вр ше на су ис пи ти ва ња гра ђе вин ских 
обје ка та, ко ја је из во дио Ин сти тут ИГХ За-
греб, и за су то сти ка па ци те та аку му ла ци је 
ХЕ „Пи ва“, повјерена Ге о тех ни ци из Бе о-
гра да. У за вр шној су фа зи ис пи ти ва ња не-
ста бил них  под руч ја и ста ња ин јек ци о не за-
вје се, ко је из во ди За вод за ис пи ти ва ње гра-
ђе вин ских ма те ри ја ла (ЗИГ МА) Ник шић, 
чи ји за вр ше так би тре ба ло да усли је ди до 
по ло ви не но вем бра. Фи нал ни из вје штај о 
ис пи ти ва њи ма гра ђе вин ских обје ка та, за су-
то сти и ка па ци те та аку му ла ци је, не ста бил-
них под руч ја и ста ња ин јек ци о не за вје се 
по ме ну те фир ме би тре ба ло до до ста ве до 
кра ја но вем бра, на осно ву ко јих ће кон сул-
тант JV Co len co Енер го про јект (Швај цар ска 
– Бе о град) пред ло жи ти ре ви та ли за ци о не 
мје ре на објек ти ма ХЕ „Пи ва“. 

По ри је чи ма Жељ ка Авра мо ви ћа, ше-
фа Слу жбе екс пло а та ци је, од по чет ка го ди не 
до кра ја ок то бра ХЕ „Пи ва“ је, за хва љу ју ћи 
до број по гон ској спрем но сти, про из ве ла 
753 ми ли о на и и 300 хи ља да ки ло ват ча со ва 
елек трич не енер ги је, чи ме је оства ри ла 95,5 
од сто пла ни ра не го ди шње про из вод ње.

Док је ко та аку му ла ци о ног је зе ра при-
ли ком на ше по сје те 2. но вем бра би ла 13 м 
ис под мак си мал не, енер гет ска ври јед ност 
во де ног по тен ци ја ла од 225 ми ли о на kWh 
би ла је 41,5 про це на та ве ћа од пла ни ра не.

На кон то тал не об-
у ста ве Елек тра не и ре-
монт них ра до ва у по-
стро је њу у ок то бру је, 
без ијед ног са та за сто-
ја, про из ве де но 76 ми-
ли о на kWh елек трич не 
стру је. 

– На кон упо зна ва-
ња са си гур но сним мје-
ра ма (пра вил ник о за-
шти ти на ра ду – оп ште 
мје ре за шти те од опа-
сног деј ства елек трич-
не енер ги је у објек ти ма 
на ми је ње ним за  рад, 
рад ним про сто ри ја ма и 
ра ди ли шту ХЕ „Пи ва“) 
сви из во ђа чи ра до ва у 
Елек тра ни, од ко јих је 
до би је на тра же на до ку-

мен та ци ја (ље кар ска 
увје ре ња и увје ре ња 
из за шти те на ра ду) 
су пот пи са ли из ја ве о 
соп стве ној од го вор-
но сти, ре као нам је 
Дра ган Ми тро вић, 
ин же њер за шти те на 
ра ду.

Уоби ча је ни за да-
ци (као што су: на-
бав ка ХТЗ опре ме и 
сред ста ва; сер ви си-
ра ње про тив по жар-
них апа ра та и хи-
дра на та; дез ин фек-
ци ја, де ра ти за ци ја и 
дез ин сек ци ја у свим 
објек ти ма Елек тра-
не) ура ђе ни су успје-
шно и у пла ни ра ном 
ро ку. При пре мље на 
је и до ку мен та ци ја за про цје ну Ак та ри зи ка, 
а то ком овог мје се ца сви за по сле ни на рад-
ним мје сти ма са по себ ним усло ви ма би ће 
под врг ну ти спе ци ја ли стич ким ље ка р ским 
пре гле ди ма.        

Ак тив но сти и на дру гим објек ти ма

В е за но за те ку ће ак тив но сти, због по ја-
ве пу ко ти не на ге не ра тор ском вра ти лу 

агре га та А2, ХЕ „Пи ва“ је, у скла ду са од лу-
ком тер мо е нер гет ске ин спек ци је, до са да ре-
а ли зо ва ла кон трол но ис пи ти ва ње ме то да ма 
без ра за ра ња. Сле де ћи ко рак, ка ко је об ја сни-
ла С. Пје шчић, је про ра чун чвр сто ће вра ти ла 
ме то дом ко нач них еле ме на та. У ци љу трај не 
ели ми на ци је по ја ве по ве ћа ног за гри ја ва ња 
и тер мич ког на пре за ња вра ти ла, про из во ђач 
ге не ра то ра ће пред ло жи ти но во кон струк тив-
но рје ше ње уво да стру је у ро тор.

По ред ра до ва у ре мон ту, у окви ру те ку-
ћег одр жа ва ња ХЕ „Пи ва“ то ком 2009. го-
ди не, при ве де ни су кра ју: са на ци ја хан га ра 
Ме ха ни за ци је, ре монт ин ста ла ци је ра свје-
те кроз бра ну, за мје на ра чу нар ског ди је ла 
SCA DA си сте ма, сер вис јо ни зу ју ћих ја вља-
ча по жа ра у Елек тра ни и Са мач ком хо те лу 
и њи ма при па да ју ћих цен тра ла, уград ња 
ди ги тал не те ле фон ске цен тра ле у Са мач-
ком хо те лу, ан ти ко ро зив на за шти та окрет-
не ди за ли це на бра ни, кон тро ла и ре монт 
се и змич ких ин стру ме на та, тер мо ви зиј ска 
кон тро ла по стро је ња, ге о дет ска мје ре ња у 
свр ху пра ће ња ста ња бра не, а при кра ју је 
ре кон струк ци ја мон та жног објек та на Мра-
ти њу и во до во да на бра ни.

Тре нут но се из во де ра до ви на из град њи ТС 
10/0,4 kV за по тре бе Са мач ког хо те ла у Плу жи-
на ма, са до вод ним во дом и ни ско на пон ским 
раз во дом и ге о тех нич ки ра до ви на са на ци ји во-
до про цу ри ва ња на ула зној гра ђе ви ни, до њем 
во до ста ну и шах ту лиф та на бра ни.

Сре ди ном но вем бра се пла ни ра по че так 
ра до ва на са на ци ји ме тал них сте пе ни шта 
кроз бра ну.

И.З.   

ПРЕКО ТРИ ИПО ДЕЦЕНИЈЕ У ЕПЦГ
Бла го та До де ро вић, 

рад ник Одје ље ња ма шин-
ског одр жа ва ња, је дан је од 
нај ста ри јих по ста жу рад ни ка 
ХЕ „Пи ва“, у ко јој се за по слио 
15. апри ла 1974. го ди не. Да-
кле, у ври је ме из град ње још 
уви јек нај мла ђег про из вод-
ног објек та ЕПЦГ.  Ду жи стаж 
од ње га у Елек тра ни има ју, 
као ис ти че, са мо дво је рад-
ни ка: Вин ка Ми тро вић и Во јо 
Ми ља нић.

Свје до ку ди је ла из град-
ње ма мут ске бра не и под-
зем ног по стро је ња у сје ћа њу се нај ви ше уре за ла сли ка 
рад ни ка ко ји су сво је по сло ве оба вља ли у су ро вим усло-
ви ма не при сту пач них пив ских вр ле ти („Гдје орао ни је 
мо гао до ћи!“) док је ис под њих зја пио при је те ћи ам бис 
ка њо на.

Усло ви ра да у Елек тра ни ка сни је су би ли под но шљи ви ји 
и ху ма ни ји, ка же До де ро вић, на ко га је нај ве ћи ути сак оста-
ви ло дру же ње са ко ле га ма на по слу, али и са свим из во ђа чи-
ма ра до ва. По себ но пам ти су сре те на спорт ским те ре ни ма и 
при ли ком ис пра ћа ја ста ри јих ко ле га у пен зи ју.

ФЦ ПРОИЗВОДЊА

ЗА ПА ЖЕ НЕ СПОРТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ
И по ред сва ко днев них оба ве за на 
по слу, зна тан број рад ни ка ХЕ „Пи-
ва“ дио свог сло бод ног вре ме на 
по све ћу је спор ту и ре кре а ци ји, 
по себ но ма лом фуд ба лу, гдје по-
сти жу за па же не ре зул та те. 

О то ме нас је ин фор ми сао 
Бран ко Ћа ла сан, ор га ни за тор 
спорт ских ак тив но сти у Елек тра-
ни.  

На тра ди ци о нал ном тур ни ру 
у ма лом фуд ба лу по во дом Да на 
осло бо ђе ња Плу жи на 4. ав гу ста, 
еки па ХЕ „Пи ва“ је (у кон ку рен-
ци ји два на ест еки па из Плу жи на, 
Ник ши ћа и Да ни лов гра да), на кон што је у фи на лу по ра же на од 
По шта ра из Ник ши ћа, за у зе ла дру го мје сто. О ква ли те ту тур ни-
ра нај бо ље го во ри чи ње ни ца да су на ње му уче ство ва ли сви 
ре пре зен тив ци Цр не Го ре у ма лом фуд ба лу.

Еки па ХЕ „Пи ва“, као дио за јед нич ког ти ма са ХЕ „Пе ру ћи ца“ 
и ЕД Ник шић, по сти гла је за ви дан успјех на ово го ди шњим Су-
сре ти ма ЕПЦГ у Ул ци њу.

Спорт ско дру штво ХЕ „Пи ва“, и по ред не до стат ка аде кват ног 
про сто ра, по сти же мак си мал не ре зул та те, за хва љу ју ћи ен ту зи ја-
зму, та лен ту и по жр тво ва њу, о че му свје до че пе ха ри и од лич ја са 
ра зних так ми че ња, због че га за слу жу је бо љи трет ман.

Благота Додеровић

Бранко Ћаласан



21

У по ре до са уград њом но вих елек тро-
фил те ра, што је и нај ве ћа еко ло шка 

ин ве сти ци ја у Цр ној Го ри, то ком то тал ног 
за сто ја ра да Тер мо е лек тра не, ко ји је по-
чео 17. ма ја, ре а ли зу ју се и дру ги, ве о ма 
бит ни про јек ти, као што су, у пр вом ре ду, 
Про је кат мо дер ни за ци је тур би не – са по-
ве ћа њем сна ге и Про је кат ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је елек тро опре ме и опре ме 
за упра вља ње. У скло пу на ве де них по сло-
ва ура ђени су ка пи тал ни ре монти тур би не 
и ге не ра то ра.

Ка да смо 5. но вем бра по сје ти ли је ди-
ну цр но гор ску тер мо е лек тра ну, сви ови 
ве о ма сло же ни и обим ни по сло ви би ли су 
у за вр шној фа зи. О то ме су нас, ин фор-
ми са ли До бри ло Га че вић, тех нич ки ди-
рек тор ТЕ, и струч ња ци ан га жо ва ни на 
над зо ру. 

При ли ком оби ла ска по стро је ња – гдје 
су се уве ли ко из во ди ли ко нач ни ра до ви, 
показали су нам и но ве опре ме: ро том тур би-
не, ро то р ге не ра то ра, по стро је њем соп стве не 
по тро шње 6 kV и 0,4 kV, побуду ге не ра то ра, 

а свра ти ли смо и до ре кон стру и са не ко манд-
не са ле ко ја још ни је би ла у функ ци ји. 

Сло жен и за хтје ван по сао
  

С об зи ром да се сва три про јек та на ла зе 
у за вр шној фа зи ре а ли за ци је, оче ку је 

се да се ра до ви на њи ма окон ча ју до кра ја 
но вем бра. Ме ђу тим, ка ко је рекао инж. Га-
че вић, због до дат них про бле ма иза зва них 
ка шње њем ис по ру ке опре ме из Ру си је, ко-
нач ни рок по сла ће одредити модернизације  
турбине.

Ка да је ри јеч о Про јек ту ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је елек тро ди је ла, тре нут но се, 
упо ре до са ис пи ти ва њи ма, про вје ра ма си-
сте ма за упра вља ње и при пре ма ма за тзв. то-
пле про бе, вр ши пу шта ње у рад енер гет ских 
раз во да 6 kV и 0,4 kV.

Ма да је ра до ве на Про јек ту за мје не елек-
тро фил те ра тре ба ло за вр ши ти до 1. но вем-
бра ове го ди не, пла ни ра ни рок је, по Га че ви-
ће вим ри је чи ма, због гре шке у фа бри ка ци ји 
еми си о них елек тро да про ду жен за два де се-
так да на. Из во ђач ра до ва на овом про јек ту 
(„Ве мос“ За греб) пре у зео је оба ве зу да ће 
по сао при ве сти кра ју до 20. но вем бра 2009, 
а у овом слу ча ју тем по за вр шних по сло-
ва вје ро ват но ће би ти ве зан и за вре мен ске 
усло ве.

- Због ве о ма сло же ног и за хтјев ног по-
сла, по го то во у овој фа зи ре а ли за ци је, нео-
п ход на је пот пу на коор ди на ци ја свих ак тив-
но сти и по што ва ње про це ду ра пу шта ња, да 
би старт про те као успје шно, на гла сио је Га-
че вић до да ју ћи да ће, с об зи ром на усло ве 
при пре ме, за вр ше так ци је лог по сла, ка ко су 
оци је ни ли сви уче сни ци у укуп ном про јек ту 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је Елек тра не, 
би ти ве ли ки успјех.

Ка ко се про је кат за мје не елек тро фил те ра 

ТЕ „ПЉЕ ВЉА“

За вр ше так кључ них про је ка та на при мар ној опре ми, као што је ре кон-
струк ци ја и мо дер ни за ци ја тур би не, елек тро опре ме и опре ме за упра вља-
ње, ко ји се из во де исто вре ме но са уград њом но вих елек тро фил те ра, пред-
ви ђен за 20. но вем бар

Добрило Гачевић

Нови ротор генератора

Нови ротор турбине

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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тре нут но на ла зи у за вр шној фа зи, по стро-
је ње би, по ми шље њу Не на да Је ри ни ћа, 
кон сул тан та ње мач ке фир ме Vat ten fal VPC 
Gmbh за ду же ног да пра ти ре а ли за ци ју про-

јек та по пи та њу ро ка за вр шет ка и обез би-
је ђе ног бу џе та, тре ба ло да бу де спрем но за 
„то плу про бу“ у дру гој по ло ви ни но вем бра. 
На тај на чин обје кат би фи зич ки био за вр-
шен, с тим да оста ју ак тив но сти на ис пра-
вља њу евен ту ал но уоче них не до ста та ка као 
и проб ни рад по стро је ња.

Из у зет но до бра са рад ња са рад ни ци ма 
Тер мо е лек тра не и по сло вод ством Елек тро-
при вре де Цр не Го ре, ка ко је ис та као Је ри-

нић,  си гур но је до при ни је ла да су про бле ми 
ко ји су се ја вља ли у ре а ли за ци ји про је ка та 
рје ша ва ни на брз и ефи ка сан на чин.

Ква ли тет но и 
функ ци о нал но 

по стро је ње

И ако је по стро-
је ње за вла-

сти ту по тро шњу 
елек трич не енер ги-
је (6 kV и 0,4 kV, као 
и 220 DC раз вод) на 
ко ме су из вр ше на 
по треб на ис пи ти-
ва ња пу ште но под 
на пон, ипак се че-
ка ју да ља пу шта ња 
ве за на за „хлад не“ 
и „то пле про бе“ у 
Тер  мо  е  лек  тра  ни , 
ка зао нам је Сте ван 
Ко вач, пред став ник 
фир ме „Енер го ин-
вест – Ки бер не ти-
ка“ Бе о град, ко ја 
вр ши тех нич ки над-
зор ин ве сти то ра, за-
ду жен за ре ви зи ју 
глав них про је ка та 
и тех нич ки над зор 
тих про је ка та.

Он нам је та ко-
ђе ре као да би но ви 
си стем упра вља ња, 
чи ја је им пле мен-
та ци ја за вр ше на, а 
ко ји је, ина че, при-
ли ком на ше по сје те 
био у фа зи ис пи ти-
ва ња, тре ба ло да до 
13. но вем бра бу де 
спре ман за „то пле 
про бе“.

Ме ђу тим, ка да 
се ра ди о за мје ни 
елек  тро  фил  те  ра , 
рок за окон ча ње 
овог по сла је про-
ду жен и за то што 
ни је ис по ру че на 
нео п ход на опре ма, 
по себ но дио ве зан 
за ис пра вља че и 
си стем за ре гу ла-
ци ју и упра вља ње 
по ме ну тим уре ђа-
ји ма. По ред по сла 

на изо ла ци ји елек тро фил те ра, ра ди се, об-
ја снио је Ко вач, и на де фи ни са њу ко нач-
ног рје ше ња од во ђе ња пе пе ла из фил те ра 
на де по ни ју и при кљу че ње на хи дро тран-
спорт, а пред сто је и ак тив но сти на при-
кљу че њу елек тро фил те ра на ко тао, с јед не, 
и дим њак, с дру ге стра не. 

По оцје ни Ибра хи ма Та но ви ћа, ко ји је 
вр шио над зор за ауто ма ти ку, бла го да ре ћи 

ве о ма успје шној и итекако до број са рад њи 
са ин ве сти то ром (ЕПЦГ), као и за ла га њу 
струч ња ка Тер мо е лек тра не, успје ло се, у 

за и ста крат ком ро ку, да се на пра ви из у зет-
но ква ли тет но и функ ци о нал но по стро је-
ње за соп стве ну по тро шњу стру је. На кон 
из вр ше них ис пи ти ва ња, пу ште на су, без 
ијед не гре шке, под на пон 6 kV и 0,4 kV по-
стро је ња.

На си сте му ауто ма ти ке, као ре зул та ту за-
јед нич ког ра да, ко ји је ста вљен у функ ци ју, 
чак 60 од сто ис пи ти ва ња мјер них и ре гу ла-
тор них кру го ва већ је за вр ше но.

И.З.

Нова командна сала
Ненад Јеринић

Стеван Ковач

Ибрахим Тановић

Ново постројење 6 kV

Нова побуда генератора

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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О во го ди шњи Дан Дру штва, под на зи вом 
„2009 – го ди на ин ве сти ци ја“, све ча но 

је про сла вљен 19. ав гу ста у Тер мо е лек тра ни 
„Пље вља“, у ко јој се ре а ли зу је нај ве ћа еко-
ло шка ин ве сти ци ја у Цр ној Го ри – уград ња 
елек тро фил те ра ко ји ће знат но по пра ви ти 
угро же ну жи вот ну сре ди ну у гра ду на Ће-
хо ти ни.

Све ча но сти на ко јој је оби ље жен 99. ро-
ђен дан Елек тро при вре де Цр не Го ре при су-
ство ва ли су Ву ји ца Ла зо вић, пот пред сјед ник 
Вла де Цр не Го ре, Бран ко Ву јо вић, ми ни стар 
еко но ми је, Фи лип Ву ко вић, гра до на чел ник 
Пље ва ља, бив ши ди рек то ри ЕПЦГ др Ла зар 
Љу би ша, Мом чи ло Бу ки лић и др Ра де Фи-
ли по вић, представници стратешког партнера 
А2А, као и по слов ни парт не ри.

Том при ли ком, при ка зи ва њем и при год-
ног фил ма „Го ди на ин ве сти ци ја“, пред ста-
вље ни су ре зул та ти ко је је Елек тро при вре да 
по сти гла из ме ђу два сво ја пра зни ка, ви ше-
ми ли он ске ин ве сти ци је уз чи ју по моћ се ре-
а ли зу ју број ни раз вој ни про јек ти, те пла но-
ви за бу дућ ност.

Ни кад се ви ше ни је 
гра ди ло као да нас

И с та кав ши на по чет ку свог по здрав ног 
го во ра да ова све ча ност ни је упри-

ли че на ра ди под сје ћа ња да је на да на шњи 
дан при је 99 го ди на свје тло шћу елек три ке 
оба сја но при је сто но Це ти ње и да сла ви мо, 
већ да, као и уви јек, про мо ви ше мо не ки од 

ври јед них ре зул та та ЕПЦГ као ви тал ног 
ин фра струк тур ног си сте ма, Ср ђан Ко ва че-
вић, пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра, је ка-
зао да нам је плод на и раз вој но ор јен ти са на 
елек тро е нер гет ска дје лат ност до са да уви јек 
пру жа ла ту при ли ку. 

- И ова 2009. го ди на ни је из у зе так. На-
зва ли смо је, увје рен сам с пра вом, го ди ном 
ин ве сти ци ја и као та квој по све ти ли ову све-
ча ност, ре као је он, об ја снив ши то као очи ти 
па ра докс да се, у тре нут ку ка да сви јет при ти-
ска еко ном ска кри за ко ја пр во са си је ца раз-
вој у свим дру штве ним сег мен ти ма, ЕПЦГ 
ту го ди ну про гла ша ва го ди ном ин ве сти ци ја. 
Но, чи ње ни це су не у мо љи ве. У цр но гор ској 
елек тро е нер ге ти ци се већ одав но ни је гра ди-

ло ко ли ко да нас. Ула же мо бли зу 70 ми ли о на 
€, ре као је Ко ва че вић, а за тим на вео нај ве ће 
по сло ве.

У ТЕ „Пље вља“ у то ку су три зна чај на 
про јек та. Мо дер ни зу је се и адап ти ра елек-
тро е нер гет ска опре ма и опре ма за мје ре ње, 
ре гу ла ци ју и упра вља ње. Исто та ко, по ве-
ћа ва се сна га бло ка и за мје њу је фил тер ско 
по стро је ње. Све то је ври јед но око 30 ми ли-
о на €.

У ХЕ „Пе ру ћи ца“, уз већ за по че ту пр-
ву фа зу ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је, 
у то ку је ре кон струк ци ја и са на ци ја хи дро-
гра ђе вин ских обје ка та са ком пен за ци о ним 
ба зе ном и ка на ли ма Зе та I и Зе та II, у  ври-
јед но сти 7,7 ми ли о на €. Уз то, ова нај ста ри ја 

ПРО СЛА ВА ДА НА ДРУ ШТВА У ТЕ „ПЉЕ ВЉА“ПРРОО ССЛА ВАА ДДДАА НА ДРУ ШТВА У ТЕ „ПЉЕ ВЉА

Док сви јет при ти ска еко ном ска 
кри за, у ЕПЦГ екс пан зи ја раз вој них 
про је ка та

СВЕЧАНОСТИ

Са прославе

Срђан Ковачевић

Р. Војиновић, С. Ковачевић и Е. Мајанди
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ве ли ка хи дро е лек тра на при пре ма се за са-
на ци ју ин јек ци о них за вје са, уград њу осмог 
агре га та и ре а ли за ци ју про јек та дру ге фа зе 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је.

У ХЕ „Пи ва“ у то ку је дру га фа за ре кон-

струк ци је и мо дер ни за ци је по стро је ња уз 
де таљ но ис пи ти ва ње гра ђе вин ских обје ка та, 
за су то сти аку му ла ци је, ин јек ци о них за вје са 
и не ста бил них при бре жних те ре на. И ова 
ин ве сти ци ја у са да шњој фа зи ре а ли за ци је 
пре ма шу је 17 ми ли о на €.

При о ри тет у ФЦ Ди стри бу ци ја је уред-
но сер ви си ра ње Црногорскoг при мор ја 
то ком љет ње ту ри стич ке се зо не. У ту свр-

ху усмјeрено је 5,2 ми ли о на €. Од оста лих 
круп них ин ве сти ци ја ре а ли зу ју се тра фо-
ста ни це 35/10 kV „Гор ња Зе та“ (Го лу бов ци), 
„Би стри ца“ (Ник шић) и „Хум ци“ (Це ти ње) 
укуп не ври јед но сти 4,2 ми ли о на €, као и 
про је кат сма ње ња гу би та ка из мје шта њем 
ско ро 14 хи ља да бро ји ла. Све ово, уз при-
пре му ре кон струк ци је по стро је ња ТС „Под-
го ри ца 3“, гдје тре ба да се угра ди опре ма 
ври јед на ви ше од 1,2 ми ли о на €.

У ФЦ Снаб ди је ва ње у то ку је, по ред 
оста лих, по сту пак ре а ли за ци је про јек та би-
линг си сте ма у ври јед но сти 2,3 ми ли о на €.

За ло га ова квих ин ве сти ци о них ак тив но-
сти ЕПЦГ су, у пр вом ре ду, ње ни све бо љи 

про из вод ни и фи нан сиј ски ре зул та ти, успје-
шно ор га ни за ци о но при ла го ђа ва ње за хтје-
ви ма и стан дар ди ма Европ ске уни је и све 
ве ће по вје ре ње ре но ми ра них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја, ис по ру чи ла ца опре ме и из во-

ђа ча ра до ва. Ту, при је све га, ми слим на KfW 
бан ку, Си менс, Ве мос, При мор је из Ај дов-
шчи не и А2А.

Али, при то ме, не тре ба за бо ра ви ти да је 
за Елек тро при вре ду Цр не Го ре не за о би ла зна 
и, го то во, пре суд но ва жна по др шка др жа ве, 
ње них ин сти ту ци ја, Вла де и ми ни стар ста ва. 
По себ но ис ти чем ме ђу соб но ве ли ко ра зу ми-
је ва ње као те мељ обо стра но ко ри сних и ве о-

ма са др жај них од но са и са рад ње.
- А, што се ти че ре кон струк ци је елек-

тро е нер гет ског си сте ма и по вољ них про из-
вод них и фи нан сиј ских кре та ња, на гла сио 
је Ср ђан Ко ва че вић – ЕПЦГ је у мар ту ове 
го ди не успје шно из ве ла сло же ни по сту пак 
одва ја ња уз осни ва ње „Пре но са“, чи ме је 
ор га ни за ци о но ис ко ра чи ла ис пред за хтје-
ва ди рек ти ве Европ ске уни је. Ре но ми ра на 
ита ли јан ска ком па ни ја А2А је вла снич ки у 
оби му од око 17 од сто у струк ту ри ка пи та ла 
ЕПЦГ за ми је ни ла ин ве сти ци о не фон до ве, а 
успје шно се при во ди кра ју и по сту пак ње не 
до ка пи та ли за ци је еми то ва њем и про да јом 
но вих ак ци ја у вр јед но сти од око сто ти ну 

ми ли о на.
У пр вом по лу го ђу те ку ће го ди не про-

из вод ња на ших елек тра на би ла је знат но 
из над пла на са рекoрдним ја ну а ром и ис-
по ру че них 458 GWh елек трич не енер ги је 
уз пре ба чај од 32 од сто. Те ре зул та те и до-
бре по слов не од лу ке у ве зи са уво зом би-
лан си ра них ко ли чи на елек трич не енер ги је 
пра тио је и по во љан фи нан сиј ски ре зул тат 
од чак 37,5 ми ли о на €, што је си гур но да-
ло по зи ти ван им пулс успје шном за вр шет-
ку по ступ ка до ка пи та ли за ци је. А са њом и 
но во при хо до ва ним сред стви ма, тек су но ве 
ин ве сти ци је и раз вој у из вје сно сти. На рав-
но, у кон ти ну и те ту и тра ди ци ји Ком па ни је 
ко ја ба шти ни сто го ди на успје шног ра да и 
по сло ва ња у нај ди рект ни јој функ ци ји свог 
и раз во ја цр но гор ског дру штва.

У та квој ин ве сти ци о ној ак тив но сти на-
ро чи то пред ња чи ТЕ „Пље вља“, јед на од 
око сни ца и по но са цр но гор ског елек тро е-
нер гет ског си сте ма чи ја по стро је ња ко нач но 
тре ба да бу ду ре ви та ли зо ва на и при ла го ђе на 
ме ђу на род ним стан дар ди ма у свим сег мен-
ти ма, а по себ но у осје тљи вој за шти ти жи-
вот не сре ди не. Она је у свом до са да шњем 
27-го ди шњем ра ду про из ве ла 25.293 GWh 
елек трич не енер ги је. То ли ко и у но вом екс-
пло а та ци о ном ци клу су, и не тра жи мо ви ше. 
И ви ше не ће би ти цр на еко ло шка тач ка. Од 
за га ђи ва ча, ка ко је до са да нај че шће по ми-
ња на, ТЕ „Пље вља“ убу ду ће ће се ис ти ца ти 
као драг су сјед, уз о ран про из во ђач и фак тор 
по у зда ног раз во ја пље ваљ ског кра ја, сје ве ра 
и Цр не Го ре у цје ли ни, за кљу чио је пред-

сјед ник Од бо ра ди рек то ра Ср ђан Ко ва че вић, 
а по том и на ја вио, сље де ће го ди не све ча ност 
на при је сто ном Це ти њу по све ће ну сто го ди-
шњи ци по сто ја ња и успје шног ра да Елек-
тро при вре де Цр не Го ре.

На гра де и до на ци је

Ч е сти та ју ћи Дан Дру штва, гра до на чел-
ник Пље ва ља Фи лип Ву ко вић је из ра-

зио и на ду да ће се оства ри ти одав но за цр та-
на уград ња дру гог бло ка Тер мо е лек тра не.

Без мак си мал ног ан га жо ва ња за по сле-
них ни у Елек тро при вре ди не ма до брог по-
слов ног ре зул та та. Ци је не ћи до при нос сва-

НАграђени радници

У име награђених радника се захвалио Милинко Раичевић С. Ковачевић предаје плакету представници KfW банке Д. Секулић
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Р је ше њем ди рек то-
ра ФЦ Ди стри бу ци ја 

Ми ро сла ва Вук че ви ћа од 
5. ок то бра 2009. го ди не за 
ди рек то ра Елек тро ди стри-
бу ци је Ник шић име но ван 
је ди пло ми ра ни ин же њер 
елек тро тех ни ке Вла ди мир 
Ка лу ђе ро вић.

Ро ђен је 7. но вем бра 
1965. го ди не у Ник ши ћу, 
гдје је за вр шио основ ну и 
сред њу шко лу, а ди пло ми-
рао на Елек тро тех нич ком 
фа кул те ту у Под го ри ци – 
Од сјек енер ге ти ка.

Рад ну ка ри је ру је за по чео 1993. го ди не 
у Ви ско на пон ском по стро је њу Ком би на та 
алу ми ни ју ма Под го ри ца. Дви је го ди не за ре-
дом (1999. и 2000.) ра дио је као шеф одр жа-
ва ња по стро је ња 110/35 kV и ис пра вљач ких 

по стро је ња, а 2000. го ди не 
име но ван је за управ ни ка 
Елек тро е нер ге ти ке КАП-а. 
То ком 2007. го ди не оба-
вљао је по сло ве ди рек то-
ра за јед нич ког одр жа ва ња, 
а на ду жно сти ди рек то ра 
Енер ге ти ке КАП-а био је 
од 2008. до 5. ок то бра 2009, 
ка да је име но ван за ди рек-
то ра ЕД Ник шић.

Ра дио је на ре а ли за ци ји 
ви ше зна чај них про је ка та 
и сту ди ја из обла сти енер-
ге ти ке и про из вод ње алу-
ми ни ју ма, а уче ство вао је 

и на ве ли ком бро ју струч них се ми на ра на 
ко ји ма је об ја вио низ ра до ва из по ме ну тих 
обла сти.

Го во ри ен гле ски је зик.
И.З.

ИМЕНОВАЊА

ВЛАДИМИР КАЛУЂЕРОВИЋ
ДИРЕКТОР ЕД НИКШИЋ

Владимир Калуђеровић

ког за по сле ног том ре зул та ту, ста вља ју ћи на 
ва гу њи хов на пор, уми је ће и енер ги ју, Елек-
тро при вре да сва ке го ди не, уочи Да на Дру-
штва, би ра нај бо ље рад ни ке у сво јим функ-
ци о нал ним цје ли на ма, Ор га ни за ци о ној цје-
ли ни Елек тро град ња и Ди рек ци ји Дру штва. 
Во љом сво јих ко ле га, за из у зе тан до при нос 
у 2009. го ди ни, на гра ђе ни су: Ми лин ко Ра-
и че вић (ФЦ Про из вод ња – ХЕ „Пи ва“), Ра-
ди во је Кр ке љић (ФЦ Ди стри бу ци ја), Сло-
бо дан Ми ло вић (ФЦ Снаб ди је ва ње – ОЈ 
Под го ри ца), До бри ла Ни ко лић (Ди рек ци ја 
Дру штва) и Ми лош То мић (ОЦ Елек тро-
град ња).

Нај бо ље рад ни ке из ме ђу два Да на Дру-
штва пред ста ви ли смо у про шлом бро ју на-
шег ли ста.  

У име на гра ђе них рад ни ка, ко ји ма је 
пла ке те по ди је лио Ран ко Во ји но вић, из вр-
шни ди рек тор Елек тро при вре де Цр не Го ре, 
за хва лио се Ми лин ко Ра и че вић.

Елек тро при вре да, као нај зна чај ни ји 
енер гет ско-еко ном ски ком плекс у Цр ној 
Го ри, во ди бри гу, не са мо ка да је у пи та њу 
ње на основ на дје лат ност, не го и ши ре, о 
свом окру же њу. Гра де ћи имиџ дру штве но 
од го вор не ком па ни је, пре по зна та је и као 
до на тор ко ји по ма же у обла сти ма здрав-
ства, кул ту ре и спор та, а на ро чи то по др-
жа ва уста но ве од по себ ног дру штве ног 
зна ча ја.

По тра ди ци ји, Дан Дру штва је би ла и 
при ли ка за до дје лу до на ци ја, а ове го ди не са 
15 хи ља да € по мог ну те су ме ди цин ске и ху-
ма ни тар не уста но ве и ор га ни за ци је: Спе ци-
јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти „Др Јо ван 
Бу ла јић“ Бре зо вик – Ник шић (на бав ка апа-
ра та за брон хо ско пи ју), Спе ци јал ни за вод за 
дје цу и од ра сле „Ко ман ски мост“ Под го ри-
ца, Јав на уста но ва Дом ста рих „Гра бо вац“ 
Ри сан, Јав на уста но ва Дом за ста ре – Би је ло 
По ље и НВО „Зра чак на де“ – Днев ни цен тар 
за дје цу оме те ну у раз во ју – Пље вља.

На при ло же ним до на ци ја ма нај то пли је 
су се за хва ли ли чел ни љу ди по ме ну тих уста-
но ва и ор га ни за ци ја, ис та кав ши да ће ова по-
моћ пу но зна чи ти за њих и њи хо ве па ци јен те 
и шти ће ни ке.

Ве ли ки до при нос уна пре ђе њу цр но гор-
ског елек тро е нер гет ског си сте ма да ла је и ње-
мач ка раз вој на KfW бан ка, ко ја је обез би је ди-
ла си гур ну кре дит ну по ли ти ку за ин ве сти ци је 
ЕПЦГ. Не ма сум ње да су кре дит ни аран жма-
ни те фи нан сиј ске уста но ве за број не ва жне 
про јек те ко ји су то ку, и то у го ди ни свјет ске 
ре це си је, од не мјер љи вог су зна ча ја.

При ма ју ћи из ру ку Ср ђа на Ко ва че ви ћа 
за хвал ни цу ко ју Елек тро при вре да Цр не Го-
ре до дје љу је са мо по у зда ним парт не ри ма, а 
KfW бан ка у ви ше на вра та је до ка за ла да је 
упра во та кав њен парт нер, пред став ни ца ове 
бан ке Дра ги ца Се ку лић је ка за ла да ће та 
ње мач ка фи нан сиј ска ин сти ту ци ја, на обо-
стра но за до вољ ство, и да ље по ма га ти раз-
вој не про јек те цр но гор ске елек тро е нер гет-
ске ком па ни је.

И.З.

И ма ју ћи у ви ду да у Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре по сто је дви је син ди ка-

ла не ор га ни за ци је, о че му смо пи са ли у 
про шлом бро ју на шег ли ста, из вр шни ди-
рек тор Дру штва Ран ко Во ји но вић је, рје-
ше њем (број 10-00 – 12823) од 22. ок то бра 
2009. го ди не, утвр дио да је „Син ди кал на 
ор га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ“, ко ју за-
сту па Зо ран Осто јић, ре пре зен та тив на.

У обра зло же њу ове од лу ке је, из ме ђу 
оста лог, на ве де но сле де ће:

- При пад ност, од но сно члан ство члан-
ство у син ди кал ној ор га ни за ци ји, пра во је 
а не оба ве за за по сле ног, ко ји члан син ди-
кал не ор га ни за ци је по ста је учла ње њем, а 
не са мим за сни ва њем рад ног од но са.

- Ре пре зен та тив ност се мо же утвр ди-
ти за оне син ди кал не ор га ни за ци је ко је су 
ре ги стро ва не код над ле жног ми ни стар-
ства, а утвр ђу је је По сло да вац, на осно ву 
до ка за о бро ју члан ства.

- Ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја, код 
истог по сло дав ца, је она ор га ни за ци ја 
син ди ка та ко ја има нај ве ћи број чла но ва, 
а упи са на је у Ре ги стар син ди кал них ор га-
ни за ци ја код над ле жног ми ни стар ства.

- У Ре ги стар син ди кал них ор га ни за-
ци ја код Ми ни стар ства ра да и со ци јал ног 
ста ра ња, упи са не су дви је син ди кал не 
ор га ни за ци је из Елек тро при вре де Цр не 
Го ре и то су : „Син ди кал на ор га ни за ци ја 

Елек тро при вре де А.Д Ник шић“ и „Син ди-
кал на ор ган за ци ја за по сле них Елек тро-
при вре де Цр не Го ре А. Д. Ник шић“.    

- „Син ди кал на ор га ни за ци ја за по сле-
них Елек тро при вре де Цр не Го ре А.Д. Ник-
шић“ до ста ви ла је По сло дав цу  до ка зе о 
1630 за по сле них, док „Син ди кал на ор га-
ни за ци ја Елек тро при вре де Цр не Го ре А.Д. 
Ник шић“ ни је до ста ви ла до ка зе о учла ње-
њу – при ступ не из ја ве за по сле них тој ор-
га ни за ци ји, ни ти дру ге до ка зе о члан ству.

- „Син ди кал на ор га ни за ци ја за по-
сле них Елек тро при вре де Цр не Го ре А.Д. 
Ник шић“ до ста ви ла је над ле жном ми-
ни стар ству при ступ ни це за чла но ве тог 
син ди ка та и исте чи не са став ни дио спи-
са пред ме та о ре ги стра ци ји син ди кал не 
ор га ни за ци је.

- У Елек тро при вре ди Цр не Го ре А.Д. 
Ник шић је укуп но је 3033 рад ни ка, од 
ко јих су 1630 чла но ви „Син ди кал не ор га-
ни за ци је за по сле них Елек тро при вре де 
Цр не Го ре А.Д. Ник шић“, што је утвр ђе но 
уви дом у до ста вље не при ступ не из ја ве, 
а што је ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја 
за по сле них код По сло дав ца.

Управ ни суд Цр не Го ре је, рје ше њем 
до ни је тим 9. но вем бра 2009. го ди не, од ба-
цио ту жбу „Син ди кал не ор га ни за ци је Елек-
тро при вре де Цр не Го ре А.Д. Ник шић“.  

И.З.

   СИН ДИ КАТ
Рје ше њем из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ утвр ђе но:
„Син ди кал на ор га ни за ци ја за по сле них 

Елек тро при вре де Цр не Го ре“ 
ре пре зен та тив ни син ди кат
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

Н о вом си сте ма ти за ци јом рад них 
мје ста у ЕПЦГ АД Ник шић фор-

ми ран је но ви сек тор у окви ру ФЦ Про-
из вод ња. Ри јеч је о Сек то ру за упра вља-
ње про из вод њом и тр го ви ну елек трич-
ном енер ги јом. На ста нак овог сек то ра 
је по сље ди ца из два ја ња АД Пре нос из 
ЕПЦГ АД Ник шић. 

За ди рек то ра Сек то ра за упра вља-
ње про из вод њом и тр го ви ном елек-
трич ном енер ги јом име но ван је дипл. 
ел.инж. Мо мир Гр бо вић, ина че ду-
го го ди шњи рад ник ЕПЦГ. У ЕПЦГ је 
од 1981. го ди не, а ра дио је у НДЦ- у 
(На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру) 
на по сло ви ма опе ра тив ног дис пе че-
ра. Био је и глав ни ин жи њер за план и 
ана ли зу и во зне ре до ве, глав ни ин же-
њер опе ра тив них дис пе че ра и глав ни 
ин же њер енер ге ти ку у НДЦ-у. Уче-
ство вао је у пра ће њу и ра дио на из-
мје на ма уго во ра са ЕПС-ом у ве зи са 
уго во ром о ХЕ „Пи ва“, а био је и члан 
стал не рад не гру пе за пра ће ње и рад 
ЕКЦ-а за рад си сте ма Ср би је, Цр не 
Го ре и Ма ке до ни је.

Сек тор за упра вља ње про из вод њом 
и тр го ви ну елек трич ном енер ги јом има 
дви је слу жбе са укуп но 10 из вр ши ла ца, 
Слу жбу за енер гет ске ана ли зе, пла ни-
ра ње и упра вља ње и Слу жбу за про мет 
елек трич не енер ги је.

У по сло ве Сек то ра за упра вља ње 
про из вод њом и тр го ви ну елек трич ном 
енер ги јом спа да ју: по сло ви упра вља ња 
про из вод њом, во зни по сло ви, аук ци је 
за пре но сне ка па ци те те, про да ја и ку-
по ви на елек трич не енер ги је...

- По ред по сло ва око енер ге ти ке ра-
ди мо и об ра чун ком плет не ку по ви не 
и про да је елек трич не енер ги је, у опис 
на ших по сло ва спа да и из ра да фак ту ра 
за ку по ви ну и про да ју, а скла па мо и све 
вр сте уго во ра од сат них, пре ко днев-
них, мје сеч них до го ди шњих – ка же 
Мо мир Гр бо вић и до да је да је  Сек тор 
за упра вља ње про из вод њом и тр го ви ну 
елек трич ном енер ги јом пре у зео и дио 
по сло ва од НДЦ-а.

- Наш сек тор да кле во ди ко мле тан 
по сао про ме та енер ги је, од рас пи си ва-
ња тен де ра, пре ко скла па ња уго во ра, 
до ре а ли за ци је ком плет ног по сла, а у 
ко ор ди на ци ји са еко ном ским сек то ром 
вр ши мо и кон тро лу пла ћа ња свих уго-
во ра ко је скла па наш сек тор – до да је 
Гр бо вић.

Гр бо вић на гла ша ва да је Сек тор 
за упра вља ње про из вод њом и тр го-
ви ну елек трич ном енер ги јом упу тио 
ка Од бо ру ди рек то ра ЕПЦГ при је-

длог про це ду ре,  ко ја би до дат но по-
ве ћа ла ефи ка сност ра да и на кон чи је 
при мје не би овај сек тор по стао још 
„опе ра тив ни ји“.

Сек тор кон тро ли ше ком плет ну по-

тро шњу елек трич не енер ги је на под-
руч ју Цр не Го ре. Из ФЦ Снаб ди је ва ње 
сек то ру се до ста вља ју по да ци за пла-
ни ра ну по тро шњу за на ред ни пе ри од. 

И АД „Пре нос“ има скло пљен уго вор 
са Сек то ром за упра вља ње про из вод-
њом и тр го ви ну елек трич ном енер ги-
јом, та ко да сек тор пра ти сва ко днев но 
и гу бит ке на ста ле у пре но су енер ги је.

- Уко ли ко се ја ве опе ра тив ни ви-
шко ви или је ци је на на бер зи елек трич-
не енер ги је по вољ на он да ту енер ги ју 
пла си ра мо по ци је ни ве ћој од уоби ча је-
не. Су штин ски ми мо ра мо стал но би ти 
у то ку и пра ти ти елек тро е нер гет ску си-
ту а ци ју на тр жи шту не са мо Бал ка на, 
већ и ци је ле Евро пе да би оства ри ли 
по во љан фи нан сиј ски ре зул тат по нас 
– ка же Гр бо вић.

Шеф Слу жбе за про мет елек трич-
не енер ги је Вла до Бо ји чић на гла ша-
ва да је сек тор у пе ри о ду од 1. апри ла 
до 1. но вем бра од ра дио 189 уго во ра за 
из воз и 76 уго во ра за увоз елек трич не 
енер ги је.

- Све у на шем сек то ру функ ци о ни-
ше ка ко тре ба, јер ми слим да смо за и-

ста је дан од ли чан и уигран тим – ка же 
Бо ји чић и до да је да је фи зич ки обим 
по сла у сек то ру за и ста ве ли ки.

М.В. 

СЕК ТОР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ПРО ИЗ ВОД ЊОМ И ТР ГО ВИ НУ ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ

н је нови сектор у оквиру ФЦПро- њом и трговину електричном енерги-

Д

о вом си сте ма ти за ци јом рад них
мје ста у ЕПЦГ АД Ник шић фор-
ј ФЦ П

И АД „Пре но “с“ има скло пљен уго вор
са Сек то ром за упра вља ње про из вод-

Еки па ма ла, али ода бра на

Момир Грбовић

ТЕН ДЕ РИ ЗА НА БАВ КУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Г лав ни снаб дје вач не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич не енер ги је за Цр ну Го ру за 
2010. го ди ну, пре ма пре ли ми нар ном са гле да ва њу до ста вље них по ну да, би ће 

ком па ни ја EFT, ко ја ће по кри ти по ло ви ну тра жње за на ред ну го ди ну. Про сјеч на ци је-
на МWh стру је из уво за за пред сто је ћу го ди ну тре ба ло би да бу де 50,07 еура. ЕПЦГ ће 
на бав ка 817 000 MWh ко шта ти око 57 ми ли о на еура. Тен дер ска ко ми си ја про ци је ни ла 
је да је по ну да EFT-а нај бо ља по ци је ни и по ко ли чи на ма енер ги је. Ме ђу тим ко ми си ја 
још ни је за вр ши ла зва ни чан из вје штај о спро во ђе њу по ступ ка, па су од ње до би је ни 
са мо пре ли ми нар ни, не зва нич ни по да ци.

- Наш де фи цит на го ди шњем ни воу из но си  око 1 ми ли јар ду kWh. На шим опе ра-
тив ним ра дом успје ли смо сни зи ти ци је ну уво зне елек трич не енер ги је, та ко да је про-
сјеч на ци је на за 1,18 еура ни жа од про сјеч не ци је не енер ги је на Лај пци шкој бер зи на 
дан отва ра ња тен де ра. Овим смо до шли до за и ста зна чај не уште де за ЕПЦГ – ка же 
Мо мир Гр бо вић.

Он је под сје тио да је по ни ште ње тен де ра за на бав ку не до ста ју ће елек трич не 
енер ги је за 2009. го ди ну до при ни је ло уште ди од око 40 ми ло на еура. Та ква од лу ка је 
та да би ла ри зич на, али се на кра ју по ка за ла као од ли чан по слов ни по тез.

На свим ак ту ел ним тен де ри ма ЕПЦГ уче ству је 14 ком па ни ја, ка зао је Гр бо вић и 
до дао да се за тен дер на го ди шњем ни воу  при ја ви ло њих се дам. 

Ка шње ње са по чет ком ра да ТЕ Пље вља усло ви ло је да je ЕПЦГ АД Ник шић мо ра ла 
обез бје ди ти око 120 000 MWh елек трич не енер ги је за пе ри од до кра ја те ку ће го ди-
не. За овај пе ри од од ЕФТ-а је по ци је ни од 46,40 еура по MWh ку пље но 102 750 MWh 
енер ги је, а од Ре пу бли ке Срп ске 30 MW банд енер ги је.

Гр бо вић је ре као и да ће са свих 14 ком па ни ја би ти пот пи сан оквир ни спо ра зум, 
та ко да ће оне мо ћи да уче ству ју на пред сто је ћим тен де ри ма за на бав ку стру је.

Пре ма по да ци ма Сек то ра за упра вља ње про из вод њом и тр го ви ну елек трич ном 
енер ги јом, ЕПЦГ је у пе ри о ду од 1. апри ла до 1. но вем бра из ве зла 69 224 MWh елек-
трич не енер ги је у укуп ном из но су од 3 ми лiо на 387.623 еура, по про сјеч ној ци је ни од 
48, 41 еуро.

У истом пе ри о ду уку пан увоз био је 890.752 MWh елек трич не енер ги је по про сјеч-
ној ци је ни од 39,35 еура, што из но си 35 ми ли о на 49.679 еура.
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П р во са вје то ва ње 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 (CIGRE) одр жа но је од 12. до 
16. ок то бра у хо те лу „Ма е страл“ у Бу дви. 

Са вје то ва ње је оку пи ло ве ли ки број ре-
но ми ра них струч ња ка из обла сти елек тро-
е нер ге ти ке из Цр не Го ре и ре ги о на. То ком 
пе то днев ног ра да на ску пу је пред ста вље но 
укуп но 88 струч них ра до ва 146 ауто ра.

Рад са вје то ва ња је био ор га ни зо ван у 15 
сту диј ских ко ми те та и три окру гла сто ла.

Пр во са вје то ва ње Цр но гор ског ко ми те та 
CIGRE све ча но је отво рио Бран ко Ву јо вић 
ми ни стар еко но ми је у Вла ди Цр не Го ре, ко-
ји је у име ми ни стар ства еко но ми је и Вла де 
Цр не Го ре по здра вио при сут не.

 - Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је цр но-
гор ски ко ми тет CIGRE фор ми ран про шле го-
ди не, сма трам успје хом ври јед ним па жње то 
што сте за та ко кра так вре мен ски пе ри од ор-
га ни зо ва ли пр во са вје то ва ње. По себ но ми је 
дра го да је за ово са вје то ва ње при хва ћен ве ли-
ки број ре фе ра та ко ји об ра ђу ју те ма ти ку ко ја 
је од ин те ре са за елек тро е нер гет ски сек тор 
– ре као је Ву јо вић обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
у пре пу ној све ча ној са ли хо те ла “Ма е страл”. 
У свом да љем обра ћа њу Ву јо вић се освр нуо 
на пла но ве ве за не за уна пре ђе ње и раз вој 
елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не Го ре.

- Тен дер за до дје лу кон це си је за екс-
пло а та ци ју угља из ма оч ког ба се на уз из-
град њу тер мо е лек тра не (2 x 250 МW) ће 
би ти об ја вљен до кра ја ок то бра мје се ца. 
Јав ни оглас за прет ква ли фи ка ци ју за из бор 
ин ве сти то ра за из град њу ХЕ на Мо ра чи 
би ће об ја вљен до кра ја но вем бра 2009. го-
ди не Про јек том ХЕ на Мо ра чи пред ви ђе на 
је из град ња хи дро е лек тра на укуп не ин ста-
ли са не сна ге 238 МW и про ци је ње не про-

сјеч не го ди шње про из вод ње од 693 GWh.
Ак тив но сти на Про јек ту из град ње под мор-
ског ин тер ко нек тив ног ка бла из ме ђу ЕЕС 
Цр не Го ре и Ита ли је ства ра ју прет по став ке 
за от по чи ња ње ин ве сти ци ја у мар ту 2010.
го ди не. Стра те ги јом и Ак ци о ним пла ном је 
пред ви ђе на из град ња ХЕ Ко мар ни ца, сна ге 
168 МW и про сјеч не го ди шње про из вод ње 
231,8 GWh, ак тив но сти на ре а ли за ци ји овог 
про јек та по че ће на ред не го ди не. Та ко дје ови 
про јек ти омо гу ћа ва ју ефи ка сно ко ри шће-
ње свих ин фра струк ту ра за пре ко гра нич ни 
пре нос елек трич не енер ги је, по ве за ност и 
си гур ност снад би је ва ња елек трич ном енер-
ги јом и ис пу ње ност усло ва да Цр на Го ра по-
ста не енер гет ско чво ри ште зна чај но за ре ги-
он - по себ но је ис та као Ву јо вић.

Цр на Го ра, као чла ни ца Енер гет ске за јед-
ни це, има пу ну по др шку ме дју на род не за јед-
ни це,, али и оба ве зу им пле мен та ци је ди рек-
ти ва ЕУ ко је се од но се на ин тер но тр жи ште 
елек трич не енер ги је и при род ног га са, за-
шти ту жи вот не сре ди не, об но вљи ве из во ре 
енер ги је. Цр на Го ра је до са да успје шно ре-
а ли зо ва ла пре у зе те оба ве зе. У скла ду са тим 
Ми ни стар ство еко но ми је успје шно ства ра 
ре гу ла тив ни оквир кроз но ви За кон о енер-
ге ти ци као и За кон о ис тра жи ва њу и про из-
вод њи наф те и га са, ко ји су у фа зи усва ја-
ња – за кљу чио је Бран ко Ву јо вић и на гла сио 
да је у свим по ме ну тим ак тив но сти ма уло га 
цр но гор ског ко ми те та CIGRE из у зет но зна-
чај на, јер се оче ку је да ће екс пер ти ко је она 
оку пља пре по зна ти мо гућ ност ис ко ри шће ња 
на уч ног и струч ног ра да, ус по ста ви ти до бру 
ко му ни ка ци ју са екс пер ти ма из окру же ња и 
ши ре и до при ни је ти успје шни јој ре а ли за ци-
ји за цр та них ак тив но сти и про је ка та у овом 
сек то ру. 

Ми ни стар еко но ми је је на кра ју из ра зио 
спрем ност да са струч ња ци ма из обла сти 
енер ге ти ке са ра дју је на на ве де ним про јек ти-
ма да би на нај бо љи мо гу ћи на чин би ла ис-
ко ри шће на сва зна ња и ис ку ства у свр ху раз-
во ја енер гет ког сек то ра и др жа ве Цр не Го ре. 

При сут ни ма се на це ре мо ни ји све ча-
ног отва ра ња обра тио и пред сјед ник ЦГ КО 
CIGRE проф. др Ми лу тин Осто јић.

Про фе сор Осто јић је овом при ли ком по-
себ но на гла сио да ће се Цр но гор ски ко ми тет 
CIGRE за ла га ти за са рад њу са оста лим на-
ци о нал ним ко ми те ти ма CIGRE, а по себ но са 
они ма са под руч ја бив ше Ју го сла ви је.

- Цр на Го ра не по чи ње са да сво је ак тив-
но сти у окви ру CIGRE, јер је она од осни ва-
ња ЈУ КО CIGRE у За гре бу 3. де цем бра 1951. 
го ди не, у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, 
стал но пар ти ци пи ра ла у ак тив но сти ма ове 
углед не асо ци ја ци је. Ува же ни про фе сор 
Елек тро тех нич ког фа кул те та у Под го ри ци 
Ми ло рад Ве ла ше вић био је пред сјед ник ЈУ-
КО CIGRE од 1975 до 1979. го ди не – ка зао је 
проф. др. Осто јић.

- При ли ком фор ми ра ња ЦГ КО CIGRE 
на гла си ли смо да ће мо се за ла га ти за са рад-
њу са оста лим на ци о нал ним ко ми те ти ма 
CIGRE, а 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. По сто ји за јед нич ки ин те рес за 
раз мје ну тех нич ких ин фор ма ци ја и ис ку ста-
ва, за ор га ни зо ва ње за јед нич ких 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. Из тих раз ло га по др жа-
ва мо ини ци ја ти ву за фор ми ра ње ре ги о нал не 
CIGRE, ко ју би са чи ња ва ло 11 др жа ва цен-
трал не и ју го и сточ не Евро пе, ме ђу ко ји ма је 
и Цр на Го ра. Сту диј ски ко ми те ти, Про грам-

У ХО ТЕ ЛУ „МА Е СТРАЛ“ У БУ ДВИ ОДР ЖА НО 
ПР ВО СА ВЈЕ ТО ВА ЊЕ ЦГ КО CIGRE

Скуп на Скуп на 
нај ви шем ни воунај ви шем ни воу

Са вје то ва ње оку пи ло ве ли ки број ре но ми ра них 
струч ња ка из обла сти елек тро е нер ге ти ке. Пред ста вље-
но укуп но 88 струч них ра до ва 146 ауто ра. За до во љио 
ква ли тет, а не са мо број струч них ра до ва

Скуп отво рио ми ни стар еко но ми је у Вла ди Цр не Го ре 
Бран ко Ву јо вић

Цр но гор ски ко ми тет ЦИ ГРЕ за ла га ће се за са рад њу 
са оста лим на ци о нал ним ко ми те ти ма ЦИ ГРЕ, а по себ но 
са они ма са под руч ја бив ше Ју го сла ви је

Ор га ни за ци ја овог струч ног ску па би ла на “за вид ном 
ни воу”

Хотел "Маестрал"
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ски од бор и Ор га ни за ци о ни од бор уло жи ли 
су ве ли ки труд у при пре му и ор га ни за ци ју И 
са вје то ва ња. Од при ја вље них 107, у скла ду 
са уна при јед де фи ни са ним пра ви ли ма и за-
да тим пре фе рен ци јал ним те ма ма, при хва ће-
но је 88 ре фе ра та ко ји ће би ти пре зен ти ра ни 

на Са вје то ва њу. При хва ћен је зна ча јан број 
ре фе ра та ауто ра из окру же ња, ко ји су углав-
ном би ли ан га жо ва ни на по сло ви ма у Цр ној 
Го ри. По себ но за до вољ ство нам при чи ња ва 
зна тан број ре фе ра та мла дих струч ња ка из 
Цр не Го ре – до дао је он.

Проф. др. Ми лу тин Осто јић упо знао је 
при сут не са да ту ми ма ве за ним за на ста нак 
ЦГ КО CIGRE.

- На ини ци ја ти ву ЕПЦГ и ЕТФ Под го-
ри ца, струч ња ци из Цр не Го ре, ко ји су би ли 
ак тив ни у ЈУ КО CIGRE и дру ги осно ва ли су 
Цр но гор ски ко ми тет ме ђу на род ног ви је ћа за 
ве ли ке елек трич не мре же - ЦГ КО CIGRE, 
на Осни вач кој скуп шти ни одр жа ној 29. мар-
та 2008. го ди не у Под го ри ци. У то ку 2008. 
го ди не кон сти ту и са ни су сту диј ски ко ми те-
ти и до не се на сва по треб на ак та. Цр но гор-
ски ко ми тет CIGRE је при мљен за пу но-
прав ног чла на ме ђу на род не CIGRE на 118. 
Сјед ни ци Ад ми ни стра тив ног од бо ра ко ја је 
одр жа на у Па ри зу 23. ав гу ста 2008.оди не – 
ка зао је Осто јић.

При сут не уче сни ке са вје то ва ња по здра-
вио је и пред став ник ита ли јан ске ком па ни је 
А2А Еми лио Ма јан ди.

- Ми се прак тич но тек упо зна је мо са си-
ту а ци јом у енер гет ском сек то ру у Цр ној Го-
ри. Мо рам на гла си ти да смо за са да из у зет но 
за до вољ ни оним сто смо ви дје ли. На сто ја-
ће мо да раз ви је мо не са мо ЕПЦГ, већ и да 
до при не се мо и укуп ном раз во ју Ре пу бли ке 
Цр не Го ре. Еви дент но је да по тен ци јал, ко ји 
по сто ји на под руч ју Цр не Го ре, мо же мо ока-

рак те ри са ти као ве о ма зна ча јан и као до во-
љан за раз вој и уна при је дје ње елек тро-енер-
гет ског си сте ма - ис та као је Ма јан ди.

У име гра да до ма ћи на ску па Бу две го во-
рио је гра до на чел ник Рај ко Ку ља ча, ко ји је 
из ра зио за до вољ ство и част што је упра во 

Бу два град до ма ћин ова ко ве ли ког и струч-
ног на уч ног ску па. 

- Цр но гор ски ко ми тет CIGRE се тру ди 
да до при не се рје ша ва њу ак ту ел них про бле-
ма ве за них за екс пло а та ци ју, упра вља ње и 
раз вој елек тро е нер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре. Ор га ни зо ва ње ова квих оку пља ња је 
при ли ка за раз мје ну ис ку ста ва, за ус по ста-
вља ње још тје сни је са рад ње у овој обла сти, 
а из над све га пру жа мо гућ ност да са гле да мо 
наш тре нут ни по тен ци јал у елек тро-енер ге-
ти ци – на гла сио је Ку ља ча.

Ру смир Мах муд че ка јић из бо сан ско- хер-
це го вач ког огран ка и Бо жи дар Фи ли по вић-
Гр чић из хр ват ског огран ка CIGRE из ра зи ли 
су за до вољ ство због при су ства ве ли ког бро-
ја еми нент них струч на ка из обла сти енер ге-
ти ке са вје то ва њу у Бу дви и кон та то ва ли да 
без “ин жи њер ских ску по ва овог ти па не ма 
и не мо же би ти бо ље бу дућ но сти и раз во ја 
елек тро-енер гет ског сек то ра”.

ЦГ КО CIGRE се тру дио да до при не се 
рје ша ва њу ак ту ел них про бле ма ве за них за 
екс пло а та ци ју, упра вља ње и раз вој елек тро-
е нер гет ског си сте ма Цр не Го ре. Ве ли ки по-
кро ви те љи ску па би ли су: ЕПЦГ, А2А,МЕ-
ЗОН и Пре нос АД Под го ри ца, по кро ви те-
љи: Руд мап, Шнај дер, ЕФТ, Кон чар, Ру дис 
и Ли то строј, док су спон зо ри би ли: Ел нос, 
Ин сти тут Ми хај ло Пу пин, Си менс, Ко ро на, 
АББ, Тур бо Ин шти тут, Да ле ко вод, Спи нел, 
АБС и ЕРЦ. По кро ви тел љи ма и спон зо ри ма 
уру че не су пла ке те. У име ЕПЦГ АД Ник-
шић пла ке ту је при мио пред сјед ник Од бо ра 

ди рек то ра Ср ђан Ко ва че вић. 
У то ку одр жа ва ња Са вје то ва ња, ор га ни-

зо ван је окру гли сто са те ма ма о ре ви та ли за-
ци ји про из вод них обје ка та у ЕЕСЦГ, по ве зи-
ва њу ЕЕС Цр не Го ре и Ита ли је под мор ским 
ка блом и по ло жа ју елек тро при вред них ор га-

ни за ци ја на де ре гу ли са ном тр жи шту те ле ко-
му ни ка ци ја са освр том на Цр ну Го ру. 

Нај ве ћу па жњу и нај ве ћи број ди ску си ја 
иза зва ла је те ма окру глог сто ла “По ве зи ва-
ње ЕЕС Цр не Го ре и Ита ли је јед но смјер ним 
под мор ским ка блом”. Пре зен тер је био Љу-
бо Кне же вић из АД Пре нос из Под го ри це.

Цр на Го ра ће, пре ко под мор ског ка бла 
из ме ђу елек тро е нер гет ског си сте ма Ита ли је 
и Цр не Го ре, ко ји ће ре а ли зо ва ти ита ли јан-
ска ком па ни ја Тер на и цр но гор ски Пре нос 
по ста ти зна чај но енер гет ско чво ри ште у 
окви ру Европ ске енер гет ске за јед ни це и ЕУ. 
Ври јед ност ове ин ве сти ци је ко ја би тре ба ло 
да бу де за вр ше на до 2013. го ди не, је око 70 
ми ли о на еура. АД Пре нос је оба ве зан да у 
пр вој фа зи ре а ли за ци је про јек та у Тив ту из-
гра ди но ву тра фо ста ни цу са пра те ћом ин-
фра струк ту ром, а у дру гој фа зи да ле ко вод 
од 400 ки ло ва та ко ји би ишао од Пље ва ља 
до Тив та. Про цје ње на ври јед ност ра до ва на 
да ле ко во ду, ко ји би тре ба ло да бу де за вр шен 
до 2015. го ди не. Ад Пре нос ће рас по ла га ти 
са 20 од сто ка па ци те та бу ду ћег ка бла, а исти 
ће би ти и про це нат од при хо да од ње го вог 
ко ри шће ња. 

“Мје ре ње за гри ја ва ња че о ног про сто-
ра ге не ра то ра у ХЕ Пе ру ћи ца”- 

Ран ко Ву ко тић дипл. инж. ел. - ЕПЦГ, 
ХЕ "Пе ру ћи ца" – Ник шић , др. сц. Ми лу тин 
Па вли ца, дипл. инг. ел. - Ин сти тут за елек-
тро при вре ду и енер ге ти ку, За греб

У ра ду су пре до че ни ре зул та ти мје ре ња 
тем пе ра ту ра крај њих ли мо ва зубâ

Са свечаног отварања Савјетовања
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ста тор ских па ке та два ју ге не ра то ра у ХЕ 
Пе ру ћи ца, на зив них сна га 40 MVA и 65 MVA.

У сва ки ге не ра тор угра ђе на су че ти ри 
тем пе ра тур на сен зо ра. Из ве де на су мје ре ња 
тем пе ра ту ра за: ме ха нич ко обр та ње,оглед 
пра зног хо да, оглед крат ког спо ја те раз ли чи-
та оп те ре ће ња ге не ра то ра. Не ка од мје ре ња 
про ве де на за под по бу ђе на рад на ста ња јед-
ног од ге не ра то ра мо ра ла су би ти пре ки ну та 
јер је тем пе ра ту ра крај њих ли мо ва до сти гла 
130°C. До би је ни ре зул та ти ука зу ју на мо-
гућ ност пре ко мјер ног за гри ја ва ња крај њих 
ли мо ва ста тор ског па ке та хи дро ге не ра то ра, 
те би сто га би ло по жељ но трај но или пе ри-
о дич но над зи ра ти тем пе ра ту ре нај у гро же ни-
јих ди је ло ва че о ног про сто ра.

 “Тен ден ци је у раз во ју ви со ко на пон-
ских пре ки да ча”

Б.Ђор дан, сту дент Елек тро тех нич ког 
фа кул те та у Под го ри ци З.Осто јић, дипл. 
ел.инж, ХЕ „Пе ру ћи ца“ М.Ки ли бар да, сту-
дент Елек тро тех нич ког фа кул те та у Под го-
ри ци Под го ри ца Цр на го ра Кра так са др жај: 
Пре ки да чи су је дан од нај ва жни јих еле ме на-
та у ВН раз вод ним по стро је њи ма. Си гур ност 
и по у зда ност у ра ду ви со ко на пон ских пре ки-
да ча су осно ва за пра ви лан рад по стро је ња и 
цје ло куп ног елек тро е нер гет ског си сте ма, па 
се из то га раз ло га из бо ру и одр жа ва њу пре-
ки да ча мо ра по све ти ти зна чај на па жња. Раз-
вој тех но ло ги је по сљед них го ди на усло вио 
је и по бољ ша ње по сто је ћих (ра ни јих) вр ста 
пре ки да ча, као и раз вој но вих вр ста (ва ку ум-
ских и са СФ6 га сом), при је све га са аспек-
та мо гућ но сти бр жег и ефи ка сни јег га ше ња 
елек трич ног лу ка. У ра ду је дат пре глед и 
кра так опис по сто је ћих вр ста пре ки да ча, као 
и ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти но вих вр ста 
пре ки да ча. Де таљ ни је је опи сан 35 кВ ва ку-
ум ски пре ки дач ин ста ли ран у раз вод ном по-
стро је њу ХЕ "Пе ру ћи ца" и на ве де не су ње-
го ве тех нич ке ка рак те ри сти ке.

“Сред ње на пон ски 35 kV ка блов ски 
вод ТС Бо ље Се стре – ТС Ђур ма ни” Сто-
ја на Ни ко ла је вић - Аген ци ја за раз вој, ин жи-
ње ринг и кон сал тинг– Ко са Бе о град - Вла-
сти мир Та сић АБС Ми нел Елек тро град ња 
ДВ Бе о град – Ср би ја, Сне жа на Ива но вић, 
Дра ган Ра ду но вић ЕПЦГ - ФЦ ДДи стри бу-
ци ја – Под го ри ца.

У ре фе ра ту су да те спе ци фич но сти про-
јек то ва ња сло же ног ка блов ског во да ко ји про-
ла зи кроз ве о ма хе те ро ге ну сре ди ну: коп не ни 
дио тра се, во де ни дио тра се Ска дар ског је зе-
ра, део тра се ко ји је по вре ме но пла вљен, као и 
дио тра се ко ји иде кроз хи дро тех нич ки ту нел 
“Со зи на“. За из ра ду про јект не до ку мен та ци-
је ка блов ског во да, ре до сљед рад њи је био: 
ре ког но сци ра ње и сни ма ње мо гу ћих тра са, 
нео п ход на ге о ло шка ис тра жи ва ња и ана ли за 
до би је них по да та ка, ана ли за мо гу ћих по ја ва 
и си ту а ци ја на иза бра ној тра си, при је длог мо-
гу ћих ти по ва ка бло ва и ка блов ског при бо ра 
за ода бра ну тра су и на чи ни по ла га ња ка бло ва 
при фор ми ра њу ка блов ског во да. У ре фе ра ту 
су пре зен ти ра ни не ки од ге о ло шких по да та ка 
ко ји су ра ђе ни за Ре ги о нал ни во до вод, а ко ри-
шће ни за ка блов ски вод.

“Мо де ло ва ње дво сте пе ног на пон ског 
ин вер то ра СА Л-Ц фил те ром и

Р-Л оп те ре ће њем у МА ТЛА БУ-СИ-
МУ ЛИН КУ; Упо ре ђе ње ква ли те та

Из ла зног на по на на ин вер то ру I фил-
те ру до би је них по мо ћу си ну сно тро у га о не 
PWM, PWM са ињек то ва ном тре ћим хар-
мо ни ком и PWM по мо ћу про стор ног век-
то ра” - Бо ри слав Бр ња да – ЕД Бар

Мо дел дво сте пе ног на пон ског ин вер то ра 
ура дјен је на осно ву јед на чи на ко је по ве зу ју 
ула зне јед но смјер не на по не са из ла зним фа-
зним на по ни ма на по тро ша чу. Јед на чи не су 

да те, у ма трич ној фор ми . Та ко дје је ура дјен 
и ма те ма тич ки мо дел тро фа зног Л-Ц фил те-
ра и Р-Л оп те ре ће ња са изо ло ва ном не у трал-
ном тач ком. Сви мо де ли су ре а ли зо ва ни у 
Ма тла бу-Си му лин ку.

Раз ви је на су три мо де ла ши рин ско им-
пулс ног упра вља ња (PWM) дво сте пе ним 
на пон ским ин вер то ром и то : по мо ћу си ну-
сно-тро у га о не мо ду ла ци је, по мо ћу ињек то-
ва ња тре ћег хар мо ни ка , по мо ћу про стор ног 
век то ра.

За упо ре ђе ње ква ли те та по је ди них мо де-
ла упра вља ња ко ри штен је спе ци јал ни про-
грам ура дјен у МА ТЛА БУ.

На кра ју је ура дје на упо ред на ана ли за, и 
из ве де ни за кључ ци о пред но сти ма и не до ста-

ци ма сва три на ве де на мо де ла упра вља ња.
“Енер гет ске пер спек ти ве Цр не Го ре 

до 2030. го ди не” - Или ја Ву јо ше вић, Зо ран 
Ми ља нић - Елек тро тех нич ки фа кул тет – 
Под го ри ца.

У ра ду су пре зен ти ра ни не ки кључ ни по-
ка за те љи са да шњег ста ња у сек то ру енер ге-
ти ке, као и не ки ре зул та ти Стра те ги је раз во ја 
енер ге ти ке Цр не Го ре до 2025. го ди не, са по-
себ ним ак цен том на раз вој елек тро е нер ге ти-
ке. Да та је и гру ба про јек ци ја енер гет ских би-
лан са у Цр ној Го ри до 2030. го ди не. Са освр-
том на вла сти ту ре сурс ну осно ву, по себ но се 
ис ти че оп ци ја пре во ђе ња ди је ла во да ри је ке 
Та ре у Мо ра чу (ХЕ ‚‘Ко шта ни ца‘‘), што је, 
на жа лост, из од ре ђе них опор ту них раз ло га 
ис кљу че но из усво је не Стра те ги ја раз во ја.

“Ути цај бу ке и ми кро кли мат ских 
усло ва ра да на здрав све ну спо соб ност 
за по сле них у хи дро е лек тра на ма” –Рат ко 
Ми ја но вић, Све тла на Пје шчић, Дра ган Ми-
тро вић – ЕПЦГ АД Ник шић.

Енер ги ја, по себ но елек трич на има из у зе-
тан зна чај у при вре ди и дру штву .У ње ном 
до би ја њу ве о ма ва жно мје сто има ју хи дро е-
лек тра не .Са ма екс пло а та ци ја јед ног хи дро е-
нер гет ског објек та, уз све по зи тив не стра не, 
не ми нов но је пра ће на и од ре ђе ним не по вољ-
ним ути ца ји ма на жи вот ну и рад ну сре ди ну. 
Тај не по вољ ни ути цај се при је све га огле да у 
на ру ша ва њу ком фо ра рад не сре ди не (што за 
по сље ди цу мо же има ти сма ње ње про дук тив-
но сти ра да ), као и на здра вље за по сле них у 
хи дро е лек тра на ма.

У овом ра ду ауто ри су об ра ди ли ути цај 
два аспек та ко ји на ру ша ва ју ком фор рад не 
сре ди не у хи дро е лек тра на ма. То су бу ка и 
ми кро кли ма, а њи хов ути цај је при ка зан на 
при мје ру хи дро е лек тра не "Пи ва."

Пре зен та ци ја Влај ка Ја у ко ви ћа, дипл.
маш.инг. из ЕПЦГ АД Ник шић “Смјер ни це 
за при мје ну ЕМС – а У ЕПЦГ” (ЕМС-Си-
стем упра вља ња за шти том жи вот не сре ди-
не), би ла је усре сри је ђе на на пи та ња гло бал-
ног за гри ја ва ња, про мје не кли ме и еми си је 
га со ва, ефек та ста кле не ба ште, су кључ на за 
оп ста нак људ ске ци ви ли за ци је. 

- Та пи та ња зах ти је ва ју од сва ке др жа ве 

САВЈЕТОВАЊА

Са једне од сесија

Владимир Вујовић, потпредсједник ЦГ CIGRE дао 
значајан допринос доброј организацији скупа
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да на ма кро-ни воу до не се за ко не и про пи-
се ко ји ва же у ЕУ, ка ко би се ор га ни за ци је 
укљу чи ле у оства ри ва ње ци ље ва ко ји ће до-
при ни је ти одр жи вом раз во ју и по што ва њу 
за ко на. ЕПЦГ са сво јом дје лат но шћу раз ли-
чи то ути че на де гра да ци ју жи вот не сре ди не 
и на ла зи се на пу ту при хва та ња Ди рек ти ва 
ЕУ и при мје не за хтје ва ме ђу на род ног стан-
дар да ЕМС – ис та као је Ја у ко вић.

У ра ду су ко мен та ри са ни за хтје ви стан-
дар да ИСО 14001 са смјер ни ца ма за при мје ну. 
Из вр ше на је ин ден ти фи ка ци ја ло ка ли те та и 
кључ них из во ра ути ца ја опре ме ЕПЦГ на ква-
ли тет жи вот не сре ди не, мо гу ће мје ре за спр-
је ча ва ња од евен ту ал них ак ци де на та са оба ве-
зом и уло гом за ин те ре со ва них стра на (др жа ве, 
ло кал не са мо у пра ве, вла сни ка, ме наџ мен та, 
ак ци о на ра, упо сле них и до ба вља ча).

“Не ки ка рак те ри стич ни аспек ти при-
кљу че ња и па ра лел ног ра да ма лих елек-
тра на са мре жом ЕЕС Цр не Го ре” био је 
на зив те ме, ко ју је пре зен то вао Ви дак Ву ћић 
из ЕПЦГ АД Ник шић.

С об зи ром да су у Цр ној Го ри ин тен зи-
ви ра не ак тив но сти на при пре ми из град ње 
ма лих елек тра на (МЕ), у ра ду се ис ти чу 
аспек ти ути ца ја при кљу че ња ди стри бу и ра-
не про из вод ње ко ји се ис по ља ва ју про мје-
ном енер гет ских и тех нич ких ка рак те ри сти-
ка ди стри бу тив не мре же.

По ред по зи тив них ефе ка та, ука за но је и 
на мо гу ће не га тив не ефек те и на чи не њи хо-
вог ели ми ни са ња. 

У ра ду “Стру је крат ких спо је ва и ди-
на мич ка ста бил ност ге не ра то ра у ХЕ 
„Пи ва“ ауто ра проф.др. Ми лу ти на Осто ји-
ћа са Елек тро тех нич ког фа кул те та из Под го-

ри це из вр ше на је ана ли за крат ких спо је ва у 
ХЕ “Пи ва”. Ана ли зи ра ни су тро фа зни, дво-
фа зни, дво фа зни са зе мљо спо јем и јед но фа-
зни крат ки спо је ви. Про ра чун стру ја крат ког 
спо ја из вр шен је у скла ду са ИЕЦ стан дар-
дом 60363 и 60909 и при мје ном софт вер ског 
па ке та ЕТАП. Раз ма тра ни су крат ки спо је-
ви на шин ским ве за ма из ме ђу ге не ра то ра и 
блок тран сфор ма то ра, на са бир ни ца ма 220 

kV у ХЕ “Пи ва”, као и на са бир ни ца ма 220 
kV у ТС“Пље вља2“. Из вр ше на је и ана ли за 
ди на мич ке ста бил но сти син хро них ге не ра-
то ра при по ре ме ћа ји ма иза зва них крат ким 
спо је ви ма и ис па дом да ле ко во да, сни мље ни 
од го ва ра ју ћи ди ја гра ми и од ре ђе на кри тич-
на вре ме на тра ја ња крат ког спо ја.

“Ре а ли за ци ја WEB SCA DE,SCHE DU-
LE и AMR си сте ма у LAN мре жи на ци о-
нал ног дис пе чер ског цен тра”, рад Иви це 
Жу ги ћа из Пре но са А.Д, дао је осврт на им-
пле мен ти ра ну ра чу нар ску мре жу Et her net 
ти па у На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру. 
Раз ма тра на је ар хи тек ту ра и сег мен та ци ја 
мре же и дво стру ки ни во fi  re wall за шти те. 

“Ана ли тич ки про ра чун ин ду ко ва них 
пре на по на код ат мос фер ских пра жње-
ња”, био је на зив ра да Мар ги те Ми ко вић 
дипл.инж.ел. из Елек тро град ње и мр Вла да-
на Ра ду ло ви ћа, дипл.инж.ел. са Елек тро тех-
нич ког фа кул те та Под го ри ца.

У ра ду је опи са на мо гућ ност ана ли тич-
ког про ра чу на ин ду ко ва них пре на по на

на над зем ним во до ви ма код ат мос фер-
ског пра жње ња при мје ном раз ви је ног про-
гра ма. Про грам је ура ђен у МА ТЛАБ-овом 
гра фич ком окру же њу чи ме је омо гу ћен нај-
јед но став ни ји ин тер фејс пре ма крај њем ко-

ри сни ку. При мје на про гра ма је илу стро ва на 
про ра чу ном ври јед но сти ин ду ко ва них пре-
на по на на при мје ри ма над зем них во до ва са 
па ра ме три ма ат мос фер ског пра жње ња ко ји 
се мо гу на ћи у до ступ ној ли те ра ту ри.

У ра ду”Пре ки да чи сна ге у ви со ко на-
пон ској мре жи Цр не Го ре са освр том на 
екс пло а та ци о на ис ку ства”, ко ји је пре зен-
то ва ла гру па ауто ра из АД Пре нос Под го ри-
ца при ка за на је упо тре ба пре ки да ча сна ге ви-
со ког на по на то ком раз во ја елек тро е нер гет-
ског си сте ма Цр не Го ре. Та ко ђе су из ло же ни 
ре зул та ти мје ре ња на пр вим пре ки да чи ма 
сна ге, екс пло а та ци о на ис ку ства са раз ли чи-
тим ти по ви ма и ге не ра ци ја ма пре ки да ча. На 
кра ју је дат осврт на са вре ме не трен до ве у 
раз во ју ви со ко на пон ске рас клоп не опре ме.

 Про грам мо дер ни за ци је ХЕ „Пе ру ћи-
ца“ об у хва тио је све по треб не ра до ве на 
ре ви та ли за ци ји и мо дер ни за ци ји про це са 
про из вод ње елек трич не енер ги је, до во ђе-
њу опре ме, по стро је ња и обје ка та на ни во 
ко ји обез бје ђу је си гур ност ра да, по ве ћа ње 
по гон ске спрем но сти и га ран ту је са да шњу 
про из вод њу ХЕ "Пе ру ћи ца" за сље де ћи 
амор ти за ци о ни пе ри од и тех нич ки ви јек 
тра ја ња.То ком I фа зе мо дер ни за ци је и ре-
ви та ли за ци је ХЕ „Пе ру ћи ца“ из вр ше на је 
уград ња но вих ди стри бу тив них ор га на на 
пр ва че ти ри Пел то но ва агре га та.Овом те-
мом ба ви ли су се ин жи ње ри ХЕ Пе ру ћи ца и 
Ма шин ског фа кул те та у Под го ри ци у скло-
пу ра да “Старт и стоп об но вље них агре-
га та у скло пу пр ве фа зе мо дер ни за ци је 
ХЕ „Пе ру ћи ца“.

При ли ком при мо пре да је угра ђе не опре ме 
из вр ше на су ра зна ис пи ти ва ња ко ја су, из ме-
ђу оста лог, укљу чи ва ла старт и стоп агре га та, 
рас те ре ће ње агре га та са ра зних ври јед но сти 
по чет не сна ге као и бр зо за у ста вља ње агре-
га та. У овом ра ду су раз ма тра не све по треб не 
опе ра ци је за старт и стоп об но вље них агре га-
та у ци љу њи хо ве при пре ме за без бјед но при-
кљу че ње на елек трич ну мре жу.

Сла вен Ива но вић дипл.ел.инг. из АД Пре-
нос у свом ра ду “Аспек ти не са вр ше но сти 
тр жи шта елек трич не енер ги је” го во рио 
је о уво ђе њу тр жи шта елек трич не енер ги је, 
ана ли зи ран је рад та квог тр жи шта и ње гов 
ути цај на ци је ну елек трич не енер ги је. 

У из ла га њу су раз мо тре ни аспек ти (бу ду-
ће) кон ку рент но сти на тр жи шту, ука за но је на 
ре ле вант не па ра ме тре И њи хо ва мје ре ња, као 
и на чи не и мје ре по ве ћа ња кон ку рент но сти на 
ње му, има ју ћи на уму да би кон кре тан ре зул-
тат свих ових на по ра тре ба ло да бу де нај по-
вољ ни ја мо гу ћа ци је на елек трич не енер ги је.

У то ку одр жа ва ња Са вје то ва ња одр жа не су 
и Тех нич ке из ло жбе по зна тих про из во ђа ча опре-
ме: Си е менс-а, АББ-а, Сцхне и дер-а, Ме зон-а и 
ИМП-а и по слов не пре зен та ци је ЕКЦ-а, Тур бо-
ин сти ту та, ЕЛ НОС-а, Ме зо на и ИМП-а.

Оно што је сва ки уче сник и по сма трач 
мо гао при мје ти ти на Пр вом са вје то ва-
њу ЦГ КО CIGRE је од лич на ор га ни за ци ја 
овог струч ног ску па. Сту диј ски ко ми те ти, 
Про грам ски од бор и Ор га ни за ци о ни од бор 
уло жи ли су ве ли ки труд у при пре му и ор га-
ни за ци ју И са вје то ва ња ЦГ КО CIGRE, што 
је сва ка ко ре зул ти ра ло да скуп има за и ста 
за ви дан ни во. 

М. Ву ко вић

ВУ ЈО ВИЋ О ЗНА ЧА ЈУ CIGRE
П ри је мом цр но гор ског ко ми те та CIGRE 

у ме ђу на род ну CIGRE-у у ав гу сту про-
шле го ди не у Па ри зу, Цр на Го ра се упи са ла у 
ве ли ку фа ми ли ју ове ути цај не и ре но ми ра-
не асо ци ја ци је, што омо гу ћа ва ква ли тет ни 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 нер гер ских си сте ма. 
За хва љу ју ћи то ме, има ће мо бо љу ко му ни-
ка ци ју са на ци о нал ним ко ми те ти ма зе ма ља 
из окру же ња, као и са пред став ни ци ма пре-
ко 80 зе ма ља, ко је су чла ни це ме ђу на род не 
CIGRE. Фор ми ра ње цр но гор ског ко ми те та 
CIGRE је сна жан под сти цај за ак тив но ан га-
жо ва ње струч ња ка и на уч ни ка свих про фи-
ла ко ји се ба ве тех нич ким, еко ном ским, ор-
га ни за ци о ним, ре гу ла тор ним и еко ло шким 
аспек ти ма елек тро е нер гет ских си сте ма – 
ре као је ми ни стар еко но ми је Бран ко Ву јо вић. 
У елек тро е нер гет ском сек то ру Цр не Го ре пред сто је број не ак тив но сти. У 
том прав цу, наш глав ни циљ је сте да Цр на Го ра у што кра ћем пе ри о ду по-
ста не из во зник елек трич не енер ги је. Усва ја њем Стра те ги је раз во ја енер ге-
ти ке Цр не Го ре до 2025 го ди не и Ак ци о ног пла на за ре а ли за ци ју Стра те ги-
је, ство ре ни су усло ви за ре а ли за ци ју број них про је ка та у на ред ном пе ри о ду.
Про је кат про да је ма њин ског па ке та ак ци ја и до ка пи та ли за ци је ЕПЦГ-а ита ли јан ској ком-
па ни ји А2А је успје шно окон чан. Сре ди ном сеп тем бра рас пи сан је јав ни оглас за прет ква-
ли фи ка ци ју за да ва ње кон це си ја за ко ри шће ње 10 во до то ка за из град њу ма лих хи дро е-
лек тра на ( а укуп не пла ни ра не ин ве сти ци је на ових де сет во до то ка је цца 60 ми ли о на еура)
Об ја вљен је јав ни по зив за ин ве сти то ри ма за из ра жа ва ње ин те ре со ва ња за из град њу 
вје тро ге не ра то ра на дви је ло ка ци је – на гла сио је ми ни стар Бран ко Ву јо вић.

САВЈЕТОВАЊА
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П ри је све га же лим да се за хва лим што 
сте про пра ти ли Пр во са вје то ва ње ЦГ 

КО CIGRE. Би ли сте у при ли ци да  ви ди-
те све што се де ша ва ло у то ку одр жа ва ња 
Са вје то ва ња од све ча ног отва ра ња до зад ње  
се си је. Вје ру јем да ди је ли те мо је ми шље ње 
да се за и ста мо же мо по хва ли ти и би ти из у-

зет но за до вољ ни са свим оним што се де-
ша ва ло у то ку одр жа ва ња Са вје то ва ња. Ни-
је ово са мо мој ути сак, не го и свих чла но ва 
Управ ног од бо ра, ауто ра ра до ва и го сти ју 
ко ји су при су ство ва ли Са вје то ва њу. Ра ду је 
ме што смо за ре ла тив но крат ко ври је ме од 
осни ва ња ЦГ КО CI GRE уоп ште успје ли да 
ор га ни зу је мо Са вје то ва ње, а по себ но за до-
вољ ство пред ста вља чи ње ни ца да је би ло 
вр ло успје шно и на ви со ком ни воу. Због то-
га сма трам да је до бро што смо фор ми ра ли 
ЦГ КО CIGREу мар ту про шле го ди не – ре-
као је проф.др. Ми лу тин Осто јић, за лист 
ЕПЦГ, сво је ути ске о ра ду Пр ве ЦГ CIGRE, 
одр жа не од 12-16. ок то бра у хо те лу Ма е-
страл у Пр жну.

На пи та ње да да кра так осврт на цио 
ток овог струч ног ску па, по чев од окру-
глог сто ла, пре ко ра да сту диј ских ко ми-
те та, до за кљу ча ка до не се них на сјед ни-
ци УО CIGRE, ко ја је одр жа на на кра ју 
ску па, про фе сор Осто јић је ка зао:

- Нај кра ће ре че но ми слим да су за овај 
скуп ода бра не три те ме за окру гли сто ко је 
су у овом тре нут ку  од по себ ног ин те ре са за 
ЕПЦГ и Пре нос. Мо жда не ке од њих за слу-
жу ју да им по све ти мо па жњу и на окру глим 
сто ло ви ма ко је бу де мо ор га ни зо ва ли у то ку 
ове и на ред не го ди не. Са вје то ва ње је по ка-

за ло да су сту диј ски ко ми те ти де фи ни са ли 
ин те ре сант не пре фе рен ци јал не те ме, да је 
Про грам ски од бор од ре дио ква ли тет не ре-
цен зен те, та ко да су за Са вје то ва ње при хва-
ће ни ква ли тет ни ра до ви и да је Ор га ни за-
ци о ни од бор из ван ред но осми слио и успје-
шно ре а ли зо вао ор га ни за ци ју Са вје то ва ња. 

Управ ни Од бор је са по себ ним за до вољ-
ством кон ста то вао да је Пр во са вје то ва ње 
ЦГ КО CIGREбило вр ло успје шно, за хва-
лио се свим по кро ви те љи ма и спон зо ри ма 
ко ји су омо гу ћи ли одр жа ва ње Са вје то ва ња 
и сви ма они ма ко ји су узе ли уче шће у ње го-
вој при пре ми и одр жа ва њу. 

- Госп. Осто ји ћу, ре ци те не што ви ше 
о ра ду на при пре ми овог ва жног струч ног 
ску па у Цр ној Го ри, с об зи ром да је ри јеч 
о пр вом са вје то ва њу, као и чи ње ни цу да 
је по сто ја ла од ре дје на бо ја зан  о мо гућ но-
сти ма ор га ни зо ва ња ску па на ова ко ви со-
ком ни воу код нас.

- Дра го ми је што сте и Ви сте кли ути сак 
да се ра ди о ва жном струч ном ску пу енер-
ге ти ча ра у Цр ној Го ри. Он то за и ста и је сте. 
Чак ми слим да је и нај ва жни ји. На рав но, 
бо ја зан је по сто ја ла и то не баш ма ла. Ово 
при је све га  због чи ње ни це да су струч ња ци 
из Елек тро при вре де Цр не Го ре има ли вр ло 
скром но уче шће на са вје то ва њи ма ју го сло-
вен ске CI GRE од ње ног осни ва ња 1951. па 
све до про шле го ди не, а ни на став ни ци и 
са рад ни ци Уни вер зи те та Цр не Го ре, при је 
све га Елек тро тех нич ког фа кул те та, ни је су 
би ли мно го ак тив ни ји. 

Кре ну ти у ор га ни зо ва ње Са вје то ва ња 
са та квим по чет ним усло ви ма ни је би ло 

ни ма ло ла ко. Али ако смо се би за цр та ли 
циљ и има ли ам би ци ју и од луч ност да до 
ње га до ђе мо, он да ре зул тат не из о ста је. По 
на шем Ста ту ту Управ ни од бор је оба ве зан 
да одр жи са мо јед ну сјед ни цу у 6 мје се ци. 
Ми смо их за јед ну го ди ну одр жа ли шест. 
То пу но го во ри о пред у зе тим ак тив но сти-
ма. Фор ми ра ли смо ско ро све сту диј ске 
ко ми те те и кре ну ли у ак ци ју ани ми ра ња 
струч ња ка из ЕПЦГ и са Елек тро тех нич-
ког фа кул те та за пи са ње ре фе ра та за Пр во 
са вје то ва ње. Ани ми ра ли смо и струч ња-
ке из окру же ња ко ји су би ли ан га жо ва ни 
на про јек ти ма и по сло ви ма у Цр ној Го ри. 
Не мо гу са кри ти из у зет но за до вољ сто што 
смо на кон пр вог оба вје ште ња о одр жа ва-
њу Са вје то ва ња до би ли пре ко 100 при ја ва 
ре фе ра та. Ни нај ве ћи оп ти ми сти, ме ђу ко-
ји ма сам и ја, ни је су то оче ки ва ли. Ипак, 
на ша упор ност  је уро ди ла пло дом, па је 
на Са вје то ва њу пре зен ти ра но 88 ре фе ра та. 
Мо рам на гла си ти да ни је смо за до вољ ни 
са мо са бро јем ре фе ра та, већ по себ но и са 
њи хо вим со лид ним ква ли те том. На Са вје-
то ва њу је пре зен ти ран зна ча јан број ре фе-
ра та мла дих струч ња ка из ЕПЦГ и са Елек-
тро тех нич ког фа кул те та што нам, та ко ђе, 
при чи ња ва по себ но за до вољ ство. Ми слим 
да смо са овим успје ли да ство ри мо со ли-
да ну осно ву за бу ду ћа са вје то ва ња. Мно го 
је бит но да су мла ди струч ња ци »про би ли 
лед« и по че ли да пи шу. За по хва лу је што 
су се на са вје то ва њу по ја ви ли и ра до ви 
сту де на та че твр те го ди не Елек тро тех нич-
ког фа кул те та.

- Иако је на сва ком сту диј ском ко ми-
те ту иза бран нај бо љи рад, шта је по Ва-
ма по себ но скре ну ло па жњу?

По је ди ни сту диј ски ко ми те ти ће од мах 
на кон Са вје то ва ња до ста ви ти Управ ном од-
бо ру из вје шта је о ра ду њи хо вог ко ми те та у 
ко ји ма ће би ти на ве де ни и нај за па же ни ји 
ра до ви, чи јим ауто ри ма ће Управ ни од бор 
до ди је ли ти Пла ке ту. Ни је сам био у мо гућ-
но сти да при су ству јем сви се си ја ма, али на 
оним се си ја ма на ко ји ма сам био при су тан 
па жњу су ми при ву кли ви сок ни во пре зен-
та ци ја ре фе ра та, при су ство се си ји  ве ли ког 
бро ја струч ња ка и по себ но кон струк тив на 
рас пра ва и ди ску си ја на кон пре зен та ци је 
по је ди них ре фе ра та. Не мо гу са кри ти за-
до вољ ство да су на шем са вје то ва њу при су-
ство ва ли струч ња ци из свих бив ших ју ги-
сло вен ских ре пу бли ка, ка ко са ре фе ра ти ма 
та ко и без њих. Мно ги су из ра зи ли жа ље ње 
што на ври је ме ни је су зна ли да ор га ни зу је-
мо са вје то ва ње, јер би уче ство ва ли са ре-

ПРЕД СЈЕД НИК ЦГ КО CI GRE ПРОФ.ДР. МИ ЛУ ТИН ОСТО ЈИЋ 
ЗА НАШ ЛИСТ О УТИ СЦИ МА СА СА ВЈЕ ТО ВА ЊА У БУ ДВИ

Пр во, па успје шно 
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Н а гра да за жи вот но дје ло на пр вом 
са вје то ва њу ЦГ КО CIGRE уру че на је 

проф.др. Ла за ру Љу би ши.
Проф.др с.ц. инж. Ла зар Љу би ша 

обављао је више значајних функција у 
Електропривреди  Црне Горе, а дао је и 
велики допринос на изградњи електро-
енергетских објеката, далековода и 
трафостаница на подручју Црне Горе и 
некадашње Југославије.

По за вр шет ку сту ди ја, од 1959. до 1965. 
го ди не, оба вљао је по сло ве Глав ног ин-
же ње ра за из град њу елек тро при вред них 
обје ка та и Глав ног ин же ње ра за пре нос 
елек трич не енер ги је у пред у зе ћу „Да ле ко-
вод“ у Ти то гра ду.

Од ју ла 1965. го ди не до но вем бра 1969. 
го ди не оба вљао је ду жност ди рек то ра 
„Елек тро Цр на Го ра“ – Пред у зе ћа за пре нос 
елек трич не енер ги је и из град њу елек тро-
при вред них обје ка та и Чла на Управ ног од-
бо ра За јед ни це ју го сло вен ске елек тро при-
вре де – ЈУ ГЕЛ.

У пе ри о ду док је оба вљао по сло ве Глав-
ног ин же ње ра и Ди рек то ра „Елек тро Цр на 
Го ра“ из ра ђе на је ве ћи на 110 kV да ле ко во да 
и тра фо ста ни ца, ко ји ма су по ве за ни про из-
во ђач ки и по тро шач ки цен три у Цр ној Го ри. 

У том пе ри о ду био је чврст за го вор-
ник да се као пр ва гра ди хи дро е лек тра на 
Мра ти ње, од но сно Пи ва, а од мах на кон 
ње Тер мо е лек тра на Пље вља, што је и ре-
а ли зо ва но. 

Но вем бра 1969. го ди не иза бран је за 
ге не рал ног ди рек то ра За јед ни це ју го сло-
вен ске елек тро при вре де - ЈУ ГЕЛ, ко ју ду-
жност је успје шно оба вљао, у три ман да та, 
до апри ла 1982. го ди не. У пе ри о ду док је 
оба вљао ду жност ге не рал ног ди рек то ра 
ЈУ ГЕЛ - а и ру ко во дио за јед нич ким ра дом, 
ускла ђе ним раз во јем и функ ци о ни са њем 
ју го сло вен ског елек тро е нер гет ског си сте-
ма – ЈУ ГЕЛ.

У том пе ри о ду из гра ђе на је основ на 
380 kV пре но сна мре жа - си стем Ју го сла-
ви је „Ни ко ла Те сла“ укуп не ду жи не 4.200 
км да ле ко во да 380 kV са 33 тран сфор ма-
тор ске ста ни це 380/110 kV укуп не но ми-
нал не сна ге 19.750 MVA, је дан је од нај-
ве ћих ре а ли зо ва них про је ка та, у истом 
пе ри о ду, не са мо у Ју го сла ви ји и Евро пи, 
већ и у сви је ту, чи ја је ин ве сти ци ја из но-
си ла 1 ми ли јар ду и 150 ми ли о на до ла ра. 

За не из меј ран до при нос ко ји је дао у из-
град њи ове мре же у елек тро при вред ним 
кру го ви ма у зе мљи и ино стран ству на зи-
ва ли су га оцем Основ не 380 kV пре но сне 
мре же – си сте ма Ју го сла ви је. 

По за вр шет ку тре ћег ман да та у ЈУ-
ГЕЛ-у апри ла 1982. го ди не иза бран је за 
ге не рал ног ди рек то ра Елек тро при вре де 
Цр не Го ре, а 1986. го ди не, у дру гом ман-
да ту, за Пред сјед ни ка По сло вод ног од-
бо ра Елек тро при вре де Цр не Го ре, у ком 
пе ри о ду је оба вљао и ду жност чла на Ко-
ор ди на ци о ног од бо ра За јед ни це ју го сло-
вен ске елек тро при вре де.

У пе ри о ду од 1965. до 1997. го ди не 
оба вљао је и мно ге зна чај не струч не по-
сло ве и ак тив но сти у до ма ћим и ме ђу на-
род ним енер гет ским ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма.

Об ја вио је ве ли ки број струч них ра до ва из 
обла сти ра да, раз во ја и функ ци о ни са ње елек-
тро е нер гет ских си сте ма и ин тер ко нек ци ја.

Љу би ша је но си лац ве ли ког бро ја до-
ма ћих и стра них од ли ко ва ња и на уч них и 
струч них при зна ња.

По за вр шет ку свог ак тив ног ра да и 
ан га жо ва ња у Елек тро при вре ди Цр не Го-
ре и Ју го сла ви је и до ма ћим и ме ђу на род-
ним струч ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја-
ци ја ма из обла сти енер ге ти ке, на ста вио 
је да жи ви у свом род ном мје сту Све том 
Сте фа ну.

М.В.

ПРОФ.ДР ЛА ЗА РУ ЉУ БИ ШИ 
НА ГРА ДА ЗА ЖИ ВОТ НО ДЈЕ ЛО

фе ра ти ма. На кра ју, мо рамм на гла си ти да 
ми је по себ но дра го што сам код мно гих 
уче сни ка Са вје то ва ња осје тио за до вољ ство 
и ра дост што је оно  би ло та ко успје шно ор-
га ни зо ва но.  

- С об зи ром да је нас ути сак да је са вје-
то ва ње би ло ве о ма успје шно, прет по ста-
вља мо да при је све га пред сјед ник CIGRE, а 
мо гу ће и оста ли чла но ви ру ко вод ства, већ 
уве ли ко раз ми сља ју о те ма ма за на ред но 
са вје то ва ње ко је тре ба да бу де одр жа но 
за дви је го ди не. Ка кви су да љи пла но ви?

У пра ву сте, на ше на ред но са вје то ва ње 
би ће ор га ни зо ва но 2011. го ди не. У пар ним 
го ди на ма одр жа ва се Ме ђу на род на CIGRE. 
Иду ће го ди не у Па ри зу ће се одр жа ти 43. 
са вје то ва ње. То је нај ве ћи и нај зна чај ни-
ји скуп енер ге ти ча ра у Сви је ту ко ји пра ти  
из ло жба нај по зна ти јих свјет ских про из во-
ђа ча опре ме за елек тро е нер гет ски си стем. 
При су ство ва ће мо том ску пу и до ни је ти 
мно го ко ри сних ин фор ма ци ја за наш енер-
гет ски сек тор. 

До на ред ног на шег са вје то ва ња не ће-
мо сје де ти скр ште них ру ку, већ пла ни ра-
мо да у то ку 2010. го ди не одр жи мо ви ше 
окру глих сто ло ва ко ји ће би ти по све ће ни 
ак ту ел ним пи та њи ма и про бле ми ма елек-
тро е нер гет ског сек то ра у Цр ној Го ри. На-
сто ји мо да не бу де мо пу ки по сма тра чи 
ак тив но сти ко је се бу ду од ви ја ле у овом 
сек то ру. За то по зи ва мо све фир ме, ин сти-
ту ци је и по је дин це чи је су про фе си о нал-
не ак тив но сти  на би ло ко ји на чин ве за не 
за енер гет ски сек тор да кан ди ду ју те ме 
за струч ну рас пра ву. На сто ја ће мо да за 
све на ше ак тив но сти на том пла ну укљу-
чи мо ре ле вант не струч ња ке из Цр не Го ре 
и окру же ња. Ми већ има мо за цр та не не ке 
те ме ко ји ма тре ба по све ти ти па жњу јер их 
сма тра мо зна чај ним за раз вој елек тро е нер-
ге ти ке у Цр ној Го ри као и ње ном ути ца ју 
на жи вот ну сре ди ну.

У на ред ном пе ри о ду на сто ја ће мо да ани-
ми ра мо струч ња ке из не ких дје ло ва ЕПЦГ 
ко ји ни је су уче ство ва ли са ре фе ра ти ма на 
Пр вом са вје то ва њу, а си гу ран сам да је у 
њи ма би ло до ста ин те ре сант них те ма ко је је 
тре ба ло струч но об ра ди ти и о њи ма пи са ти. 
По ред то га же лим ис та ћи да ће мо по но во по-
ку ша ти да на се бе скре не мо па жњу ве ли ких 
по тро ша ча елек трич не енер ги је. Не вје ро ват-
но је да они тро ше бли зу 50% елек трич не 
енер ги је у Цр ној Го ри, а да ни је су по ста ли 
на ши ко лек тив ни чла но ви ни ти су уче ство-
ва ли у ра ду на шег Пр вог са вје то ва ња, би ло 
са ре фе ра ти ма, или без њих.

По себ ну па жњу у на ред ној го ди ни 
по све ти ће мо при пре ми 2. са вје то ва ња 
ЦГ КО CIGREкоје ће се опет одр жа ти на 
цр но гор ском при мо ри ју, нај вје ро ват ни је 
кра јем ма ја, или по чет ком ју на 2011. го-
ди не. Же ља нам је, на рав но, да бу де успје-
шни је од прет ход ног.

М. Ву ко вић

САВЈЕТОВАЊА



33

ФЕСТИВАЛИ

Ф е сти вал ин фор ма тич ких до стиг ну ћа - 
ИН ФО ФЕСТ по ше сна е сти пут одр жан 

је у Бу дви од 28. сеп тем бра до 3. ок то бра.
То ком Фе сти ва ла под на зи вом »Кри за 

- баш за то« пред ста вљени су нај у спје шни-
ји ин фор ма тич ки про је кти и во де ће свјет-
ске и регионалне ICT компаније, као што 
су: Mic ro soft, Ci sko si stems, Orac le, IBM, а 
затим Сага, Информатика Монтенегро, Дигит 
Монтенегро, Енергодата и други. 

На Фе сти ва лу је пре зен то ва но и 20 аутор-
ских ра до ва из до ме на ин фор ма ти ке и те ле ко-
му ни ка ци ја кроз ко је је обје ло да ње но о че му 
раз ми шља ју и на че му ра де до ма ћи и свјет ски 
екс пер ти. Про грам ски кон цепт био је упот пу-
њен са не ко ли ко те мат ских кон фе рен ци ја и 
окру глих сто ло ва.

Одр жан кон ти ну и тет 
у го ди ни кри зе

Н а по чет ку це ре мо ни је отва ра ња ово го-
ди шњег ИН ФО ФЕСТ-а, ко јег је Вла-

да ЦГ ра ни је про гла си ла за ма ни фе ста ци ју 
од др жав ног зна ча ја, у име гра да до ма ћи на 
број не пред став ни ке дру штве ног и кул тур ног 
жи во та, по слов не љу де и го сте по здра вио је 
Алек сан дар Ти чић, ме на џер оп шти не, ко ји 
је, из ме ђу оста лог, ис та као да уче сни ке ИН-
ФО ФЕСТ-а Бу два сва ке го ди не са ра до шћу 

до че ку је. 
-Тр жи ште ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 

се вр ло бр зо раз ви ја и са мо они ко ји ухва те 
ко рак има ће шан су да жи ве у раз ви је ном сви-
је ту и ко ри сте ње го ве по год но сти, ка зао је Ти-
чић до да ју ћи да је на ро чи то зна чај но у го ди ни 
кри зе одр жа ти кон ти ну и тет ИН ФО ФЕСТ-а, 
јер ће из ње нај при је иза ћи они ко ји у овом 
тре нут ку бу ду ула га ли у ин фор ма ци о не трех-
но ло ги је. 

У име ор га ни за то ра при сут не је по здра-
вио ди рек тор Фе сти ва ла Ми лан Мр ва ље вић 
на ја вљу ју ћи ин тен зив на де ша ва ња то ком фе-
сти вал ских да на. 

Ма ни фе ста ци ју је отво рио пот пред сјед-
ник Вла де и ми ни стар за ин фор ма ци о но дру-
штво проф. др Ву ји ца Ла зо вић.

- ИН ФО ФЕСТ је у прет ход них 15 го ди на 
успио да се про фи ли ше у нај зна чај ни ју ма ни-
фе ста ци ју овог ти па у Цр ној Го ри и ре ги о ну. 
Ов дје смо јер вје ру је мо да се кроз ши ро ку 
упо тре бу мо дер них тех но ло ги ја на нај бо љи и 
нај си гур ни ји на чин мо же обез би је ди ти про-
спе ри тет јед ног дру штва, по себ но у кри зним 
вре ме ни ма. За то сло га ном »Кри за баш за то« 
же ли мо да по ша ље мо пр ко сну по ру ку скеп ти-
ци ма ко ји кри зу ко ри сте као из го вор за сто пи-
ра ње свих ино ва ци ја, кре а тив но сти и раз во ја, 
ка зао је Ла зо вић до да ју ћи да пре ма ста ти сти-
ци зе ма ља ЕУ ICT сек тор чи ни 40 од сто ра ста 
про дук тив но сти и 25 од сто ра ста ГДП-а, што 
зна чи да је овај сек тор до ми нан тан ка да је у 
пи та њу еко ном ски раст и раз вој зе мље и да 
ће упра во пре ко ICT-a мо дер на еко но ми ја ући 
у но ву фа зу раз во ја и про спе ри те та на зва ну 
»кре а тив ни ка пи та ли зам«.

Ла зо вић је на гла сио да је Вла да ЦГ 
прет ход них го ди на раз во ју IC тех но ло ги ја 
по кла ња ла на ро чи ту па жњу, да би у ја ну а ру 
ове го ди не фор ми ра ла Ми ни стар ство за ин-
фор ма ци о но дру штво, а у фе бру а ру усво ји-
ла Стра те ги ју раз во ја ин фор ма ци о ног дру-
штва са ци љем да до 2013. го ди не Цр на Го ра 
у сва ком сег мен ту за жи ви као елек трон ско 
дру штво.

-Жи ви мо у ди ги тал ном сви је ту и пр ви пут 
у исто ри ји људ ски ум је ди рект на про из вод на 
сна га а не са мо од лу чу ју ћи еле ме нат у про из-
вод ном си сте му. Па иако сло бо да ни кад ни је 

би ла ве ћа, по ра сли су иза зо ви и те рет сло-
бод ног из бо ра. За то је на сви ма на ма ко ји се 
оку пља мо око про мо ци је ICT сек то ра по себ на 
од го вор ност, а бу дван ска оку пља ња то ме да-
ју сво је вр стан до при нос. Уоста лом, ИН ФО-
ФЕСТ је уви јек знао да ода бе ре нај бо ље, да 
усмје ри та мо гдје се тре ба за пу ти ти, да по мог-

XVI ФЕ СТИ ВАЛ ИН ФОР МА ТИЧ КИХ ДО СТИГ НУ ЋА  БУ ДВА 2009. 

И ове, као и прет ход них 15 го ди на, ИН ФО ФЕСТ је у Бу дви оку пио углед не до ма ће 
и стра не ICT ком па ни је, ре но ми ра не ме ђу на род не екс пер те, ауто ре струч них ра до ва 
из ове обла сти и ко ри сни ке ин фор ма ци о них тех но ло ги ја

Де жур на те ма Фе сти ва ла - гло бал на еко ном ска кри за и ка ко је уз по моћ IC тех но-
ло ги је убла жи ти и пре ва зи ћи

Ри јеч ди рек то ра Фе сти ва ла 
Ми ла на Мр ва ље ви ћа

КРИ ЗА БАШ ЗА ТО
С и гур но је да гло бал на еко ном ска 

кри за има огром не не га тив не ефек-
те у свим при вред ним, па и дру штве ним 
сфе ра ма. Не ма сум ње да је њен оп шти 

за хват још уви јек не пред ви дљив и по 
тра ја њу и по ду би ни. Нор мал но је и да 
се на кри зу ре а гу је штед њом, као јед-
ном од про тивм је ра у од но су на ње не 
ефек те. Та ко до ла зи мо до су штин ског 
пи та ња - шта, за пра во, зна чи штед ња. 
Ако овај по јам тре ти ра мо као пот пу ну 
об у ста ву свих тро шко ва, у кри зу ће мо 
још ду бље по то ну ти. Ако, пак, под штед-
њом под ра зу ми је ва мо оп ти ми за ци ју, 
од но сно тро ше ње у ци љу но вих ефе ка-
та, он да има мо шан се. На дам се да смо 
већ схва ти ли да не ма бр жег и ефи ка-
сни јег оп ти ми за ци о ног пу та од ула га-
ња у ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је, ка зао је Мр ва ље вић оци је-
нив ши да је ИН ФО ФЕСТ сте као и очу вао 
ре но ме цен трал не ICT ма ни фе ста ци је у 
ре ги о ну, чи ме је отво рен про стор за ин-
тер на ци о на ли за ци ју ми си је Фе сти ва ла.

Вујица Лазовић

Милан Мрваљевић
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не ра зу ми је ва њу оно га што со бом но се са вре-
ме не тех но ло ги је, ре као је Ла зо вић.

 
Смо тра тех но ло шких ги га на та

О ве го ди не у про гра му је уче ство ва ло 36 
ком па ни ја, а ИН ФО ФЕСТ са др жа ји од ви-

ја ли су се кроз не ко ли ко раз ли чи тих про грам-
ских фор ми: про мо ци о не и струч не пре зен та ци-
је, аутор ски ра до ви, ком па ниј ске из ло жбе, окру-
гли сто ло ви, те мат ске кон фе рен ци је...

Уче сни ци Фе сти ва ла би ли су у при ли ци 
да кроз те мат ске се си је чу ју 20 аутор ских ра-
до ва еми нент них струч ња ка из ове обла сти 
и при су ству ју ком па ниј ским пре зен та ци ја ма 
тех но ло шких ги га на та. Ве ли ко ин те ре со ва-
ње вла да ло је за пред ста вља ње екс клу зив них 
уче сни ка: Чи ком, Са га, Digit Montenegro, Co-
me Tra de, Ин фор ма ти ка Мон те не гро, а сво је 
раз вој не про јек те на ИН ФО ФЕСТ-у су пред-
ста ви ли и MF Mic ro Co merc, Ener go Da ta, Ci-
sko si stems, Orac le и дру ге ре но ми ра не ком па-
ни је. 

У функ ци о нал ној фе сти вал ској фор ми- 
ин фо фест из ло жба, сво је из ло жбе не про сто ре 
у хо те лу Мо грен, по ред Чи ко ма и Са ге има-
ли су Фонд здрав ства, За вод за за по шља ва ње, 
По шта ЦГ и Цр но гор ски те ле ком.

Про грам ски кон цепт ИН ФО ФЕСТ-а био 
је зна чај но освје жен одр жа ва њем не ко ли ко 
те мат ских кон фе рен ци ја. Аген ци ја за елек-
трон ске ко му ни ка ци је и по штан ску дје лат-
ност Цр не Го ре, већ сед му го ди ну за ре дом, 
ор га ни зо ва ла је ме ђу на род ну Кон фе рен ци ју, 
ове го ди не са те мом »До стиг ну ти сте пен ре-
гу ла ци је и ана ли зе тр жи шта елек трон ских ко-
му ни ка ци ја«.

Ово го ди шња кон фе рен ци ја је одр жа на 
кроз дви је па нел-ди ску си је на ко ји ма је раз-
ма тра но ста ње на тр жи шту елек трон ских 
ко му ни ка ци ја у зе мља ма у ре ги о ну, а за тим 
за јед нич ко ко ри шће ње ин фра струк ту ре, пра-
ва и за шти та ко ри сни ка елек трон ских ко му-
ни ка ци о них услу га, обез бје ђе ње си гур ног 
ин фор ма ци о ног дру штва и за шти те дје це на 
ин тер не ту. Кон фе рен ци ја је об у хва ти ла и пи-
та ње ути ца ја гло бал не еко ном ске кри зе на да-
љи раз вој сек то ра, као и мо да ли те те са рад ње 
у сек то ру елек трон ских ко му ни ка ци ја на пу ту 
ка евро а тлан ским ин те гра ци ја ма.

Уче ству ју ћи на Кон фе рен ци ји, пот пред-
сјед ник Вла де Ву ји ца Ла зо вић је ка зао да се 
ин ве сти то ри у по след ње ври је ме ин те ре су ју за 
раз вој мре жа но вих ге не ра ци ја, те да ста ње мо-
бил ног тр жи шта у Цр ној Го ри нај бо ље пред-
ста вља по да так да је пе не тра ци ја пре ма ши ла 
ци фру од 185 од сто, што Цр ну Го ру свр ста ва у 

свјет ски врх. Ла зо вић је до дао да има и пре ко 
140 хи ља да ко ри сни ка ин тер не та, што је 40 од-
сто укуп не по пу ла ци је.

Из про гра ма ИН ФО ФЕСТ-а још из два ја-
мо са вје то ва ње на те му мо дер ног бан кар ства 
као иза зо ва за ICT сек тор, јер бан ке ин тен-
зив но раз ви ја ју но ве про из во де и услу ге уз 
по моћ ра чу нар ских мре жа, чи ме су по мје ре-
не вре мен ске и про стор не гра ни це тра ди ци-
о нал ног бан кар ства. Уче сни ци Фе сти ва ла су 
та ко ђе има ли при ли ку да чу ју до кле се сти гло 
у раз во ју кључ них ин фор ма ци о них си сте ма 
др жав них ор га на Цр не Го ре и да се упо зна ју 
са нај ак ту ел ни јим ICT про јек ти ма  ре а ли зо ва-
ним у ви ше др жав них ин сти ту ци ја.

Ве о ма до бро по сје ћен био је и Окру гли 
сто о ста њу ICT сек то ра у Цр ној Го ри на ко јем 
је, из ме ђу оста лог, ре че но да све ви ше ком па-
ни ја код нас схва та ва жност раз во ја ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја за сво је по сло ва ње, та ко 
да је у про те кле три го ди не за би ље жен зна ча-
јан раст ин ве сти ци ја у те свр хе. Ипак, др жа ва 
мо ра сна жни је да ре гу ли ше тр жи ште ка ко би 

ве ли ке ком па ни је ци је не услу га ко је су у Цр-
ној Го ри ви ше стру ко ве ће не го у Евро пи, све-
ле на ре а лан ни во.

У оквиру фестивала одржан је семинар под 
називом »Cloud Computing« у организацији 
компаније E-Smart Systems из Београда чији су 
стручњаци појаснили овај, код нас још увијек 

недовољно разумљив концепт оптимизације 
информатичких ресурса. 

Cloud Computing је, наиме, динамичка 
информатичка инфраструктура у којој 
се потребни ресурси на безбједан начин 
стављају на располагање кориснику преко 
интранет или интернет мреже, тако да 
корисник има могућност да рентирањем 
ресурса од провајдера е.Ц-а, плаћајући 
само за период стварног коришћења, 
избјегне капиталне трошкове, без умањења 
функционалности. 

Ово го ди шњи Фе сти вал пра ти ли су и сту-
ден ти фа кул те та, те мат ски по ве за них са фе-
сти вал ским про гра мом, ко ји ма су ор га ни за то-
ри, Ми ни стар ство за ин фор ма ци о но дру штво 
и бе о град ска ком па ни ја Би знис линк  обез би-
је ди ли бес плат не ко ти за ци је и пре воз.

Ин фо фест је за вр шен до дје лом на гра да 
и при зна ња. Ве ли ка на гра да за нај бо љи ком-
па ниј ски на ступ, дру гу го ди ну за ре дом, до-
ди је ље на је под го рич кој ком па ни ји Чи ком, а 
Струч ни од бор Фе сти ва ла је на за вр шној ве-

че ри уче сни ци ма до ди је лио и 13 дру гих при-
зна ња и за хвал ни ца.

Ути сак је да је ИН ФО ФЕСТ успје шно ис-
ко ри стио сво јих пр вих 15 го ди на и да је ста сао 
у ре спек ти бил ну ма ни фе ста ци ју ин фор ма циј-
ских тех но ло ги ја ре ги о нал ног зна ча ја.

Б.М. 

ФЕСТИВАЛИ

Са једног од предавања

Е лек тро при вре да, ко ја 
је по сљед њих го ди-

на оства ри ла зна ча јан на-
пре дак у им пле мен та ци ји 
са вре ме них ICT до стиг-
ну ћа, је на ово го ди шњем 
Ин фо фе сту има ла сво га 
пред став ни ка, мр Ти хо ми-
ра Жи жи ћа из Сек то ра за 
ин фор ма ци о но-ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги је. Он 
је с па жњом ис пра тио сва 
де ша ва ња на Фе сти ва лу и 
упо знао се са нај но ви јим 
про јек ти ма из ове обла сти 
и пред но сти ма ко је обез-
бје ђу је при мје на но вих ин фор ма тич ких 
тех но ло ги ја. 

За наш лист Жи жић је по во дом уче шћа 
на ИН ФО ФЕСТ-у ка зао да је са ста но ви шта 
ЕПЦГ у ко јој има про сто ра за до дат не ин-
фор ма тич ке оп ти ми за ци је, би ла ве о ма 
ине тре сант на пре зен та ци ја ком па ни је 
Mic ro soft ко ја се, по ред софт ве ра, ба ви и 
хар двер ским ком по нен та ма, сер ви си ма и 
ис тра жи ва њи ма, а у Елек тро при вре ди се 
ко ри сти њи хо ва софт вер ска плат фор ма 
Win dows. Они су овог пу та пред ста ви ли 
свој но ви Win dows 7.

Он је ис та као и пре зен та ци ју по слов-
них и тех но ло шких но во сти аме рич ке 
ком па ни је Oracle Corporation, пр ве софт-
вер ске ком па ни је за раз вој и им пле мен-
та ци ју „ин тер нет-ена блед“ апли ка ци ја, 
ба зи ра них на соп стве ној тех но ло ги ји раз-
вој них и ко ла бо ра ци о них ала та и си сте ма 
за упра вља ње ба за ма по да та ка, чи ја се 
софт вер ска рје ше ња, та ко ђе, ко ри сте у 
Елек тро при вре ди.

Би ло је, по ње му, ве о ма 
ко ри сно чу ти но во сти и из 
тех но ло шког ги ган та Cisko 
Systems , чи ја се мре жна 
рје ше ња за Ин тер нет да нас 
ко ри сте код пре ко 80 од сто 
про то ка по да та ка на Ин-
тер не ту, као и из ком па ни је 
IBM ко ја да је ко ри сни ци ма 
ком плет на рје ше ња, по чев 
од стра те шке ана ли зе, ин-
те гра ци је си сте ма, до ко-
нач не им пле мен та ци је.

Ин те ре сант на рје ше ња 
и раз вој не пла но ве пре зен-
то ва ле су и број не дру ге 

еми нент не ин фор ма тич ке ком па ни је, од 
ко јих, због ак ту ел но сти те ме, тре ба по себ-
но ис та ћи MFC Microcomerc ко ја има ве ли-
ко ис ку ство и пу но успје ха у ар хи ви ра њу и 
упра вља њу до ку мен та ци јом уз ко ри шће-
ње SPI DER ин те гри са них рје ше ња. По ја-
шња ва ју ћи де та ље са пре зен та ци је Spi der 
Net DMS-а (до ку мент ме наџ мент), ко ји се 
са сто ји од че ти ри сег мен таЗа на шег са-
го вор ни ка ве о ма ин те ре сант но би ло је и 
пред ста вља ње Чи ком-а чи ји су екс пер ти 
овом при ли ком по ну ди ли  Ar hi vEl софт-
вер ски си стем ко ји омо гу ћа ва ауто мат ску 
еви ден ци ју до ку ме на та кроз њи хов чи тав 
„жи вот ни ци клус“, по чев од ске ни ра ња до 
ко нач ног ар хи ви ра ња и ко ји је за сно ван на 
Mic ro soft. Нет тех но ло ги ји, па као та кав има 
до бро по зна то Win dows рад но окру же ње.

Он је, на кра ју, пре по ру чио ко ри-
шће ње на ве де них ис ку ста ва и рје ше ња 
и у ЕПЦГ при ли ком уво ђе ња си сте ма за 
елек трон ско ар хи ви ра ње и упра вља ње 
до ку мен та ци јом.

Тихомир Жижић

УЧЕ ШЋЕ ЕПЦГ
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П р вог ју на ове го ди не на че ло ЕД 
Под го ри ца до шао је Ја гош Пу по-

вић, дипл. ел. ин же њер, ко ји је до та да 
оса ма нест мје се ци био ди рек тор бар ске 
Елек тро ди стри бу ци је, а прет ход но је ра-
дио као опе ра тив ни дис пе чер у На ци о-
нал ном дис пе чер ском цен тру.

Тим по во дом смо 20. ок то бра у Под-
го ри ци са но вим ди рек то ром раз го ва ра-
ли о ак ту ел ним про бле ми ма овог ди је ла 
ФЦ Ди стри бу ци ја, али и о пла но ви ма,, 
ве за но за по бољ ша ње на пон ских при-
ли ка на под руч ју нај ве ће цр но гор ске ЕД 
ко ја елек трич ну енер ги ју дистрибуира  
за пре ко 85 хи ља да по тро ша ча.

Пред у зи ма ју се број не 
мје ре у том ци љу 

Р аз го вор смо по че ли о јед ном од нај-
при о ри тет ни јих за да та ка ру ко вод-

ства ове ЕД ко ји се већ ду го кон ти ну и-

ра но спро во ди у на сто ја њу да се оства ри 
до бар по слов ни ре зул тат – сма ње њу гу-
би та ка на ди стри бу тив ној мре жи. У ве зи 
с тим Пу по вић је ка зао да је ЕД Под го-
ри ца у скло пу Ак ци је на сма ње њу гу би-
та ка има ла оба ве зу да из вр ши гру пи са ње 

по тро ша ча по тра фо-ре о ни ма и уград њу 
мје ре ња у ТС 10/0.4 kV ка ко би се на тај 
на чин ло ци ра ли гу би ци у ди стри бу тив-
ној мре жи и пре по зна ли тра фо ре о ни у 
кој ма су они нај ве ћи. Овај зна чај ни по-
сао је, пре ма ње го вим ри је чи ма, тре бао 
би ти и ра ни је ура ђен, али до ље тос је са-
мо од ре ђе ни дио по тро ша ча са под руч ја 
Да ни лов гра да био гру пи сан по тра фо-
ре о ни ма. Сто га се са овом ак тив но шћу 
кре ну ло по чет ком ју ла и до са да је за око 
40 000 по тро ша ча овог кон зу ма утвр ђе на 
при пад ност тра фо-ре о ну. 

По ред то га, сре ди ном ју на је по че ла 
уград ња мјер них гар ни ту ра у ТС 10/0.4 
kV чи ме су се сте кли усло ви за пра ће-
ње гу би та ка по тра фо-ре о ни ма и ци ља ну 
кон тро лу по тро шње. До кра ја сеп тем-
бра у ЕД Под го ри ца угра ђе но је око 200 
мјер них гар ни ту ра у ове тра фо ста ни це. 
Та ко ђе су оспо со бље на мје ре ња на 10 
ки ло волт ним из во ди ма у ТС 35/10 kV, 

ка ко би се од ре ди ли гу би ци на стуб ним 
тра фо ста ни ца ма ко је се на па ја ју са тог 
во да.

Пу по вић је, за тим, ка зао да је у функ-
ци ји уна пре ђе ња ра да елек тро ди стри бу-
те ра и у ци љу рје ша ва ња про бле ма са гу-

би ци ма пла ни ра на и уград ња бро ји ла са 
да љин ским очи та ва њем. А ка ко се тре-
нут но од ви ја ју ак тив но сти на до би ја њу 
кре ди та Европ ске ин ве сти ци о не бан ке 
(од лу ка о до дје ли кре ди та још ни је до не-
се на) за на бав ку ових мјер них уре ђа ја, у 
ЕД Под го ри ца је из вр ше но сни ма ње пре-
ко 200 тра фо-ре о на и де фи ни сан та чан 
обим ре кон струк ци је тих тра фо-ре о на, 
ка ко би се све при пре ми ло за уград њу 
по ме ну тих бро ји ла за да љин ско очи та-
ва ње и ис кљу че ње по тро ша ча. 

ЕД Под го ри ца је, пре ма ње го вим ри-
је чи ма, у скло пу ак ци је еви ден ти ра ња 
не ле гал но при кљу че них обје ка та на пра-
ви ла око шест хи ља да за пи сни ка и на кон 
њи хо ве об ра де у над ле жним слу жба ма 
ове Елек тро ди стри бу ци је, Снаб ди је ва-
њу Под го ри ца до ста ви ла за еви ден ти ра-
ње и уно ше ње у ба зу по да та ка Елек тро-
при вре де бли зу пет хи ља да не ле гал них 
по тро ша ча. Пу по вић сма тра да је ова 
ак ци ја, за ко ју се из бо ри ло ру ко вод ство 
ЕПЦГ, из у зет но до бар по тез јер ће, без 
сум ње, до при ни је ти сма ње њу ко мер ци-
јал них гу би та ка ел. енер ги је. 

У том прав цу је и кон стант на ак тив-
ност на из мје шта њу мјер них мје ста из 
обје ка та по тро ша ча ко је се не вр ши на-
су мич но, већ се би ра ју они по тро ша чи 
за ко је по сто ји сум ња да, на не ки на чин, 
нео вла шће но тро ше ел. енер ги ју. 

Сва ко днев на ак тив ност, по ред за мје-
не оште ће них и ста рих бро ји ла, је и кон-
тро ла по тро ша ча под го рич ког кон зу ма 
ко ја се од по чет ка ок то бра вр ши на на-
чин што се у Под го ри ци ан га жу ју еки пе 
из дру гих елек тро ди стри бу ци ја, а рад ни-
ци ЕД Под го ри ца кон тро ли шу по тро ша-

ЕД ПОД ГО РИ ЦА

Императив је смањити губиткеИмператив је смањити губитке
У ци љу ло ци ра ња гу би та ка на ди стри бу тив ној мре жи и ци ља не кон тро ле 

по тро шње гру пи са но по тра фо-ре о ни ма око 40 хи ља да по тро ша ча под го-
рич ког кон зу ма и угра ђе но пре ко 200 мјер них гар ни ту ра у ТС 10/0,4 kV 

Еви ден ти ра но пре ко шест хи ља да не ле гал них по тро ша ча
Ин тен зи ви ра не и ин ве сти ци о не ак тив но сти

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

Јагош Пуповић

Изградња нисконапонске мреже
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че у дру гим цр но гор ским кон зу ми ма.
Ова кав на чин кон тро ле по тро ша ча 

ће, пре ма ми шље њу Пу по ви ћа, си гур но 
има ти ефек та, јер је и про шле го ди не на 
исти на чин оства рен до бар ре зул тат. 

По ред ових по сло ва, еки пе елек-
тро ди стри бу те ра сва ко днев но вр ше ис-
кљу че ња по тро ша ча са елек тро ди стри-
бу тив не мре же због не пла ће них ра чу на 
за утро ше ну ел. енер ги ју. С об зи ром 
да ве ли ки број по тро ша ча оне мо гу ћа-
ва оба вља ње ис кљу че ња и не до зво ља-
ва рад ни ци ма ЕД Под го ри ца при ступ 
мјер ном мје сту, у овој Елек тро ди сти-
бу ци ји се до ви ја ју та ко што те по тро-
ша че ис кљу чу ју на при кључ ном сту бу 

и слич но. Ка ко и у та квим си ту а ци ја ма 
има по тро ша ча ко ји оне мо гу ћа ва ју рад 
еки па ма ЕД, код њих се ис кљу че ња оба-
вља ју уз аси стен ци ју по ли ци је. На и ме, 
ру ко вод ство ЕПЦГ је, ка ко на во ди Пу-
по вић, у сеп тем бру по сти гло до го вор 
са пред став ни ци ма Упра ве по ли ци је да 
се, у слу ча ју спре ча ва ња ис кљу че ња са 
мре же не ре дов них пла ти ша са јавних 
површина, ан га жу је по ли циј ска па тро-
ла, та ко да ак ци ја про тек не без про бле-
ма, Ипак је ма ли про це нат оних ко ји се 
на кон то га ја ве у ОЈ Снаб ди је ва ње ра-
ди из ми ре ња ду га. Че сто се по тро ша чи 
са ми при кљу чу ју, па Елек тро ди стри бу-
ци ји је ди но пре о ста је да про тив њих 
по кре не суд ски по сту пак, иако пре ду го 
оп ста је ста ра суд ска прак са оду го вла че-
ња про це са и „гле да ња кроз пр сте“ на 
кра ђу стру је. Та ко ђе им се по ку ша ва 
до ско чи ти из мје шта њем мјер них мје ста 
ка ко би се због не из ми ри ва ња оба ве за 
ис кљу че ња мо гла не сме та но оба вља ти.

Пу по вић је у ве зи са тим на гла сио да 

је са рад ња ЕД Под го ри ца са ОЈ Снаб ди-
је ва ње Под го ри ца из у зет но до бра и да се 
на са стан ци ма ко ји се сва ко днев но одр-
жа ва ју за јед нич ки тра же рје ше ња и на-
чи ни за уна пре ђи ва ње ра да еки па за ис-
кљу че ње јер су и јед ни и дру ги са гла сни 
да им је циљ за јед нич ки.

Ва жне ин ве сти ци је

У на став ку раз го во ра наш са го вор-
ник се освр нуо и на ин ве сти ци о не 

ак тив но сти ЕД Под го ри ца у овој го ди ни 
ре кав ши да су тре нут но у то ку ра до ви на 
из град њи ТС 35/10 kV Гор ња Зе та, чи јим 
ће се пу шта њем под на пон знат но по бољ-

ша ти ква ли тет снаб ди је ва ња ел. енер ги-
јом по тро ша ча Зе те. Из ове тра фо ста ни-
це та ко ђе ће се но вим 35 ки ло волт ним 
да ле ко во дом на по ји ти во до и зво ри ште 
ре ги о нал ног во до во да Бо ље се стре.

Он је по том ис та као да је пла ни ра на 
ре кон струк ци ја 10 ки ло волт ног по стро-
је ња у ТС 110/10 kV Под го ри ца 4, те да 
ће се из град њом но вих 10 ки ло волт них 
ће ли ја по ве ћа ти ка па ци тет ове тра фо ста-
ни це и по у зда ност на па ја ња по тро ша ча 
елек трич ном енер ги јом. 

Та ко ђе је у пла ну ре кон струк ци ја ТС 
110/10 kV Под го ри ца 3, ко ја се фи нан си-
ра из тзв. Фран цу ског кре ди та и за ко ју је 
сва опре ма на ба вље на и ускла ди ште на.

За вр ше так ра до ва на из град њи ТС 
110/10 kV Под го ри ца 5 ко ји је био пла-
ни ран за но вем бар ове го ди не, ће, пре-
ма ри је чи ма Пу по ви ћа, би ти про лон ги-
ран јер још ни је су окон ча ни ра до ви на 
из град њи 110 ки ло волт ног да ле ко во да 
од КАП-а до ТС Под го ри ца 5. Ових да-
на, ме ђу тим, тре ба да поч не мон та жа 10 

kV по стро је ња у тој из у зет но зна чај ној 
тра фо ста ни ци (од мах на кон ње го ве ис-
по ру ке од стра не Си мен са) чи јом ће се 
из град њом ри је ши ти ве ћи на про бле ма у 
на па ја њу под го рич ког кон зу ма. 

У за вр шној фа зи су ра до ви на ТС 
Вра њи на, а у то ку је и при пре ма до ку-
мен та ци је (до би ја ње од го ва ра ју ћих до-
зво ла од ор га на ло кал не са мо у пра ве) за 
по ста вља ње и укла па ње 14 тра фо ста-
ни ца 10/0.4 kV ко је се фи нан си ра ју из 
Фран цу ског кре ди та. 

Од оста лих ак тив но сти у ЕД Под го-
ри ца Пу по вић је на вео за вр ше так одав но 
за по че тих ра до ва и пу шта ње под на пон 
СТС 10/0.4 kV – Тра бо и но у сеп тем бру, 
као и за по чи ња ње ра до ва на из град њи 
ка блов ског во да и по ста вља њу но ве ТС 
10/0.4 kV Дај ба бе-Ко ло врат.

У По слов ни ци Да ни лов град у то ку 
су ра до ви на по ста вља њу дви је но ве тра-
фо ста ни це 10/0,4 kV.

Што се ти че те ку ћег одр жа ва ња, 
наш са го вор ник ис ти че да су рад ни ци 
Слу жбе одр жа ва ња, као и еки пе По-
слов ни це Да ни лов град и По слов ни це 
Го лу бов ци сва ко днев но ан га жо ва ни на 
ре кон струк ци ји по сто је ће елек тро ди-
стри бу тив не мре же, јер су при ло шем 
вре ме ну ве о ма че сти и број ни ква ро ви, 
чи је је са ни ра ње уви јек при о ри тет ка ко 
би по тро ша чи би ли уред но снаб дје ве ни 
елек трич ном енер ги јом. Тај про блем је, 
пре ма ње го вим ри је чи ма, на ро чи то из-
ра жен у при град ским на се љи ма и се о-
ском кон зу му а је дан од нај ве ћих про-
бле ма у на па ја њу пред ста вља на па ја ње 
кон зу ма Зе те. Под руч је Зе те се, на и ме, 
на па ја пре ко 35 kV да ле ко во да За го рич-
Гор ња Зе та-По на ри-Вир па зар на ко јем 
вр ло че сто до ла зи до ква ро ва, ка ко због 
ста ро сти да ле ко во да, та ко и због са мог 
те ре на ко јим тај да ле ко вод про ла зи. Пу-
по вић сма тра да је је дан од на чи на за 
пре ва зи ла же ње овог про бле ма из град-
ња ТС 110/x kV на под руч ју Го лу бо ва ца 
и до да је да има про бле ма са на па ја њем 
под руч ја Ту зи, Уба ла и Би о ча, по себ но 
при ло шим вре мен ским усло ви ма.

Не до ста так сту бо ва, са чим ку бу ри 
сва ка елек тро ди стри бу ци ја, та ко ђе при-
чи ња ва про бле ме и успо ра ва ак тив но сти 
под го рич ким дис ри бу те ри ма. У то ку је, 
ме ђу тим, тен дер ска про це ду ра за на бав-
ку сту бо ва и дру гог ма те ри ја ла за по тре-
бе ре кон струк ци је мре жа, па се, ка ко је 
ка зао наш са го вор ник, у ЕД на да ју да ће 
ус пје ти да пре мо сте овај пе ри од без ве-
ћих про бле ма. 

Б.М.

ТС Горња Зета у изградњи

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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О ре зул та ти ма на пла те по тра жи-
ва ња за утро ше ну елек трич ну 

енер ги ју и дру гим пи та њи ма из ра да 
пр ве по ве ли чи ни ор га ни за ци о не је ди-
ни це ФЦ Снаб ди је ва ње - Снаб ди је ва ња 
Под го ри ца ин фор ми са ла нас је по чет-
ком но вем бра Ива на Ра ду ло вић Га то-
лин, ко ја је за ше фа ове ор га ни за ци о не 
је ди ни це име но ва на пр вог ју на 2009. 
го ди не.

Без об зи ра на не за вид ну еко ном ску 
си ту а ци ју у Под го ри ци и Да ни лов гра-
ду и све те жи по ло жај ов да шњих по-
тро ша ча, Снаб ди је ва ње Под го ри ца је у 
прет ход них пет мје се ци оства ри ло до-
бре ре зул та те у на пла ти ра чу на за утро-
ше ну ел. енер ги ју, о че му нај бо ље го во-
ри по да так да је план на пла те по мје се-
ци ма или ис пу њен или чак пре ма шен, 
као што је слу чај са сеп тем бар ском 
фак ту ром ко ја је из но си ла 6.068.544,79 
еура а на пла ће но је 6.108.719,18 еура, 
или 8,24 од сто ви ше од пла на.

Ова ко до бар ре зул тат по стиг нут је 
за хва љу ју ћи ан га жо ва њу за по сле них у 
овој цје ли ни, ко ји по ред обим ног по сла 
на пла те по тра жи ва ња, још до жи вља ва-
ју и не при јат но сти због не до лич ног по-
на ша ња по је ди них по тро ша ча. 

Да је у овом ко лек ти ву све под ре ђе-
но по ве ћа њу на пла те нај бо ље се ви ди 
по то ме што се не дјељ но из да пре ко 
300 на ло га за ис кљу че ње не ре дов них 
пла ти ша из ка те го ри је до ма ћин ста ва и 
ви ше од 50 на ло га за ис кљу че ње по тро-
ша ча из ка те го ри је оста ла по тро шња, а 
би ло би их и ви ше да се не ма у ви ду, ка-
ко но ва од ред ба из Пра вил ни ка о снаб-
ди је ва њу ел. енер ги јом ко ји не пред ви-
ђа ис кљу че ње по тро ша ча пет ком, та ко 
и број рас по ло жи вих еки па за ис кљу-
че ња у ЕД Под го ри ца са ко јом ина че, 
пре ма ри је чи ма на ше са го вор ни це, 
има ју из у зет но до бру са рад њу, по себ но 
ка да је ри јеч о ко ор ди на ци ји ак тив но-
сти ис кљу че ња не са вје сних по тро ша ча 
са мре же и ра ду ових еки па ко је има ју 
за и ста те жак за да так и ко је се сва ко дне-
во су о ча ва ју са про бле ми ма на те ре ну.

Ефе кат ис кљу че ња са мре же ипак 
ни је она кав ка кав се оче ку је, по нај ви-
ше због чи ње ни це да се ве ли ки број 
бро ји ла још уви јек на ла зи у објек ти ма 
по тро ша ча, та ко да су у до ста слу ча је-
ва они не до ступ ни еки па ма Елек тро ди-
стри бу ци је ко је вр ше ис кљу че ња, због 
че га је рје ша ва ње тог про бле ма, ко ји је 

је дан од при о ри те та Ди стри бу ци је, из-
у зет но ва жно и нео п ход но, ка за ла је Ра-
ду ло вић ка.

По ред из да ва ња на ло га за не се лек-
тив но ис кљу че ње по тро ша ча, у Снаб-
ди је ва њу се, пре ма ње ним ри је чи ма, 
ве ли ка па жња по све ћу је скла па њу про-
то ко ла о из ми ре њу за о ста лих ду го ва у 
ви ше мје сеч них ра та, што по спје шу је 
но ви на у ра ду ове цје ли не, усло вље на 
но вим Пра вил ни ком о снаб ди је ва њу ел. 
ен. ко ја се од но си на уру чи ва ње опо ме-
на због не пла ћа ња на ру ке по тро ша ча, 
од ко јих се ве ћи број, на кон то га, ја ви 
у Снаб ди је ва ње и до го во ри ди на ми ку 
из ми ре ња ду га. Ефе кат ова квог ра да је 
сма ње ње бро ја по тро ша ча ко ји су за ис-
кљу че ње јер не из ми ру ју ре дов но сво је 
оба ве зе.

У на став ку раз го во ра на ша саго-
вор ни ца је ис та кла и до бар ефе кат аси-
стен ци је по ли циј ских еки па при ли ком 
ис кљу че ња са мре же по је ди них по тро-
ша ча, јер се на тај на чин успи је ва ју ис-
кљу чи ти и они не са вје сни по тро ша чи 
ко ји у прет ход ном пе ри о ду ни је су до-
зво ља ва ли при ступ мјер ном мје сту.

Ве за но за чи ње ни цу да су фак ту-
ре за ел. енер ги ју знат но ви ше не го у 
истом пе ри о ду про шле го ди не, Ра ду-
ло ви ће ва је ка за ла да на то ути че уно-
ше ње не ле гал них по тро ша ча у ба зу по-
да та ка Снаб ди је ва ња пре ма за пи сни-
ци ма ов да шње Елек тро ди стри бу ци је, 
јер је са мо од 1. ју на уни је то ви ше од 
че ти ри хи ља де ових по тро ша ча ко ји ма 
се утро ше на ел. енер ги ја об ра чу на ва 
по ва же ћем та риф ном си сте му и пре-

ма ко ји ма се при мје њу ју исте мје ре у 
на пла ти као пре ма ре дов ним по тро ша-
чи ма.

По ред то га, на по ве ћа ње фак ту ре 
ути чу и но ви кон зу мен ти ко ји се при-
кљу чу ју кроз ре дов ну про це ду ру и ме-
ђу ко ји ма има и ве ћих по тро ша ча.

Од про бле ма са ко ји ма се у под го-
рич ком Снаб ди је ва њу су сре ћу, Ива на 
Ра ду ло вић још ис ти че и  не сре ђе ну ба-
зу по да та ка у ко јој за је дан број по тро-
ша ча не до ста ју је дин стве ни ма тич ни 
бро је ви ко ји пред ста вља ју оба ве зу за 
уту же ње и про це су и ра ње при ја ва, а та-
ко ђе ни је су из вр ше не из мје не за мјер на 
мје ста ко ја су про ми је ни ла вла сни ка, 
од но сно има до ста од ја вље них бро ји ла 
ко ји не по сто је на те ре ну, а иза њих је 
остао не пла ћен дуг, што је на сли је ђе но 
из ра ни јег пе ри о да.

Те шко је, ка же она, на пла ти ти ра чун 
од со ци јал но угро же них по тро ша ча, и 
то не са мо оних еви ден ти ра них у Цен-
тру за со ци јал но ста ра ње, већ и оних 
ко ји жи ве на иви ци ег зи стен ци је и ко-
ји ма је ра чун за стру ју ве ли ка став ка 
у бу џе ту, а не ма ју пра во на со ци јал не 
суб вен ци је.

Ве ли ка бес па ри ца и еко ном ска 
кри за ко ја пре ду го тра је, сва ким да-
ном све ви ше се осје ћа и у на пла ти 
по тра жи ва ња за ел. енер ги ју, и то јед-
на ко код обје ка та го ри је по тро шње, 
та ко да ће се мо ра ти ула га ти огро ман 
на пор да би се оства ри ли за цр та ни 
пла но ви на пла те.

Као по твр да ове при че мо же да по-
слу жи то што се по тро ша чи, по себ но 
они из ка те го ри је оста ла по тро шња, 
мо ра ју стал но по зи ва ти да до ђу и пот-
пи шу про то кол о из ми ре њу ду га да не 
би би ли ис кљу че ни, а и кад се у то ме 
ус пи је, опет се мо ра ју ви ше пу та под-
сје ћа ти на до го во ре ну ди на ми ку пла ћа-
ња и по што ва ње ро ко ва.

Ве за но за пла ни ра не ак тив но сти на 
по бољ ша њу на пла те, на ша са го вор ни-
ца је ка за ла да је у сви је тлу чи ње ни-
це да ће се Снаб ди је ва ње у усло ви ма 
отва ра ња тр жи шта ел. енер ги је мо ра ти 
из бо ри ти за сва ког кон зу мен та, нео п-
ход но стал но по пра ва ља ти од нос пре-
ма по тро ша чи ма, па је у том сми слу 
по треб но еду ко ва ти за по сле не ко ји су у 
ди рект ном кон так ту са њи ма кроз ор га-
ни зо ва ње раз ли чи тих обу ка, а та ко ђе и 
по ве ћа ти број рад ни ка на тим по сло ви-
ма, од но сно ре ор га ни зо ва ти се у са мој 
цје ли ни.

Б.М.

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ПОД ГО РИ ЦА

До бра на пла та у прет ход ном пе ри о ду
Уз сва ко днев не на по ре ко ји се ула жу да се из ми ре ду го ва ња за утро ше-

ну елек трич ну енер ги ју, успјех ни је из о стао

Ивана Радуловић Гатолин

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ
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С ед ми спорт ски су сре ти рад ни ка ЕПЦГ, ко ји су пре ра сли 
у ли је пу тра ди ци ју, и ове, као и прет ход них го ди на одр-

жа ни су на спорт ским те ре ни ма хо тел ског ком плек са „Бел ви“ 
у Ул ци њу од 7. до 10. ок то бра.

На овим су сре ти ма, ор га ни зо ва ним од стра не Син ди кал-
не ор га ни за ци је за по сле них Елек тро при вре де чи ји је пред-
сјед ник Зо ран Осто јић, уче ство ва ло је, пре ма Бил те ну ига-
ра, око 350 рад ни ка, а так ми ча ри, по ди је ље ни у шест гру па 
(Еки па 1- ФЦ Пре нос, Ди рек ци ја Дру штва, ФЦ Ди стри бу ци ја 
и ФЦ Снаб ди је ва ње; Еки па 2 -ТЕ Пље вља, ЕД Пље вља, ЕД 
Жа бљак; Еки па 3 -елек тро ди стри бу ци је Ул цињ, Бар, Це ти ње, 
Бу два, Ти ват, Ко тор и Хер цег Но ви; Еки па 4 -ЕД Ник шић. ХЕ 
Пе ру ћи ца и ХЕ Пи ва; Еки па 5 - ЕД Под го ри ца и Елек тро-
град ња и Еки па 6 -елек тро ди стри бу ци је Ко ла шин, Мој ко вац, 
Би је ло По ље, Бе ра не и Хер цег Но ви), над ме та ли су се у 11 
спорт ско-ре кре а тив них ди сци пли на: ма ли фуд бал, шах, стре-
ља штво, пи ка до, крос, сто ни те нис, ба скет, на вла че ње ко ноп-
ца, од бој ка на пла жи, три а тлон и пе ња ње на стуб.

 
Кра так пре дах од 

сва ко днев них оба ве за 

О тва ра ју ћи ово го ди шње су сре те, Мр ка Мр кић, по моћ-
ник из вр шног ди рек то ра за Ди рек ци ју, је ис пред по сло-

вод ства ЕПЦГ по здра вио уче сни ке спорт ских ига ра и го сте 
са увје ре њем да ће им крат ка па у за од сва ко днев них оба ве за 
до бро до ћи и да ће их при пре ми ти за но ве рад не за дат ке и 
по слов не иза зо ве.

У име ор га ни за то ра уче сни ке је, за тим, по здра вио и Зо ран 
Осто јић ко ји је, из ме ђу оста лог, ре као да су се у Ул ци њу оку-
пи ла бра ћа ко ја се не ће ди је ли ти ни по вје ри, ни по на ци ји, 
а нај ма ње по син ди ка ту, па не ка у том ду ху про тек ну ови су-
сре ти, не са мо над ме та ња и по ка зи ва ња спорт ских вје шти на, 
не го и од мо ра и ре кре а ци је, и не ка се на час за бо ра ве оп те ре-
ће ња ко ја нам жи вот на ме ће.

Це ре мо ни ју све ча ног отва ра ња уљеп ша ло је КУД „За ху-
мље“ из Ник ши ћа ко је ових да на оби ље жа ва 111 го ди на по-
сто ја ња, а за ову при ли ку при пре ми ли су ра зно вр стан кул тур-
но-умјет нич ки про грам, јер „у пје сми и игри кри је се ду ша 
јед ног на ро да, ње гов по нос и пр кос, ње го ва сла ва и ве ли чи на, 
ње го во ју че, ње го во да нас, а мо жда и ње го во сју тра“, ка ко 

СЕД МИ СПОРТ СКИ СУ СРЕ ТИ РАД НИ КА ЕПЦГ  УЛ ЦИЊ 2009. ГО ДИ НЕ

И такмичење и дружење
Око 350 уче сни ка из ЕПЦГ, по ди је ље них у шест еки па, над-

ме та ло се у је да на ест спорт ско-ре кре а тив них ди сци пли на
Нај бо ља у укуп ном пла сма ну би ла је еки па VI (елек тро-

ди стри бу ци је Ко ла шин, Мој ко вац, Би је ло По ље, Бе ра не и 
Хер цег Но ви), за нај бо љег так ми ча ра про гла шен је Ду шан 
Ара ни то вић из еки пе II ко ји је по би је дио у кро су на 1000 м 
и три а тло ну, а за нај бо љу так ми чар ку Еди та Ша ба но вић из 
еки пе I, по бјед ни ца у стре ља штву

Ат мос фе ра и дру же ње на за вид ном ни воу
Комплекс хотела "Белви" - Улцињ

Мрка Мркић на отварању сусрета

Зоран Остојић на отварању сусрета

КУД "Захумље"

СИНДИКАТ
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под сје ти на ри је чи пје сни ка глу мац Ми ро Ни ко лић, на ја вљу-
ју ћи про грам це ре мо ни је.

На кон све ча ног отва ра ња по че ла су так ми че ња и, као и 
уви јек, би ло је пу но спорт ског ду ха и ва тре ног на ви ја ња. Ја ка 
мо ти ва ци ја и бор бе ност ка рак те ри са ли су над ме та ње у свим 
ди сци пли на ма ко је су ве ћи ном би ле атрак тив не. Па ипак се 
све од ви ја ло у гра ни ца ма фер пле ја и спорт ске то ле ран ци је. 
Так ми ча ри ма је и ври је ме ишло на ру ку, а хо тел „Бел ви“, као 
и град Ул цињ пру жа ју уче сни ци ма из ван ред не усло ве за бо-
ра вак и так ми че ње. Са ми су сре ти одав но су оправ да ли сво је 
по сто ја ње, по себ но кад је ри јеч о дру же њу уче сни ка, ко је је, 
у ства ри, пра ви по бјед ник свих до са да шњих ига ра.

По бјед нич ки пе хар еки пи VI

У куп ни по бјед ник VII су сре та рад ни ка ЕПЦГ, са оства-
ре них 50 по е на је еки па VI ко јој је при пао и по бјед нич-

ки пе хар, дру га је са три бо да ма ње еки па II , а тре ћа еки па IV 
ко ја је осво ји ла 44 бо да.

За нај бо љу так ми чар ку су сре та про гла ше на је Еди та Ша-
ба но вић, а за нај бо љег так ми ча ра Ду шан Ара ни то вић.

Што се ти че пла сма на по ди сци пли на ма, пр во мје сто у 
ма лом фуд ба лу осво ји ла је еки па IV, дру га је би ла еки па I, а 
тре ћа еки па VI.

По бјед ник у стре ља штву у му шкој кон ку рен ци ји је еки па 
IV, дру го мје сто је за у зе ла еки па I, а тре ће еки па II.

У жен ској кон ку рен ци ји нај ви ше по е на по го ди ле су так-
ми чар ке из еки пе I, на дру го мје сто се пла си ра ла еки па VI, а 
на тре ће еки па V. 

Нај бо ља у пи ка ду би ла је еки па V, иза ко је се пла си ра ла 
еки па IV, а за тим еки па I.

Нај ја чи мом ци на су сре ти ма би ли су чла но ви еки пе VI ко-
ји су по би је ди ли у на вла че њу ко ноп ца, дру го мје сто за у зе ла 
је еки па II, а тре ће еки па IV.

По бјед ник кро са у му шкој кон ку рен ци ји је еки па II, дру га 
је еки па VI, а тре ћа еки па V. У кро су на 400 м за же не, нај-
ви ше по е на осво ји ле су чла ни це еки пе IV, док су дру ге би ле 
так ми чар ке еки пе VI, а на тре ће мје сто пла си ра ла се еки па 
V.

На ово го ди шњим су сре ти ма нај све стра ни ји су би ли так-
ми ча ри еки пе II ко ји су са шест осво је них по е на по би је ди ли 
у три а тло ну. Дру га је би ла еки па VI, а тре ћа еки па V.

У атрак тив ној ди сци пли ни од бој ка на пи је ску три јум фо-

У не по сред ној бли зи ни хо тел ског ком плек са „Бел ви“ ко ји је 
уче сни ци ма VII су сре та пру жио ком плет ну услу гу, на ла зи се 

пре ли је па Ве ли ка пла жа, што су не ки уче сни ци ис ко ри сти ли да 
се, за хва љу ју ћи из у зет но ли је пом вре ме ну за ово до ба го ди не, 
освје же у мо ру.

Кошаркашки дуели

Крос за жене

Најатрактивнија дисциплина: Навлачење конопца

Пикадо

Пењање на стуб
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ва ла је еки па VI ко јој се ни је мо гла су про ста ви ти дру го пла си-
ра на еки па III, док је тре ће мје сто за у зе ла еки па V.

Нај бо ља у сто ном те ни су би ла је еки па VI са осво је них 
шест по е на, дру го мје сто је са два бо да ма ње при па ло еки пи 
II, а тре ће (3) еки пи I.

У нај ин те ре сант ни јој и нај а трак тив ни јој ди сци пли ни 
пе ња ња на елек трич ни стуб, у ко јој је ду жност сва ког ком-
плет но опре мље ног так ми ча ра би ла да на стуб мон ти ра СКС 
но сач, за слу же но пр во мје сто осво ји ла је еки па VI, на дру го 
мје сто пла си ра ла се еки па II, а на тре ће еки па IV. Пла сман 
еки па утвр ђи ван је на осно ву по стиг ну тог рад ног и при ми је-
ње ног ка зне ног вре ме на, а нај бо ља је би ла еки па са нај ма њим 
укуп ним вре ме ном.

Што се ти че древ не игре на 64 цр но-би је ла по ља, пр во 
мје сто су из бо ри ли так ми ча ри еки пе IV, дру го так ми ча ри 
еки пе VI, а тре ће ша хи сти еки пе II. 

Ка да је ри јеч о по је ди нач ној кон ку рен ци ји, пр во мје сто 
у сто ном те ни су, у му шкој кон ку рен ци ји, осво јио је Бра но 
Шће кић из еки пе VI. 

По бјед ник у пи ка ду је Сне жа на Ста но је вић, а нај бо љи 
стри је лац у жен ској кон ку рен ци ји је Еди та Ша ба но вић. Нај-
си гур ни ју ру ку на су сре ти ма у му шкој кон ку рен ци ји имао је 
Ве се лин Са вић. 

У кро су за му шкар це пр ви је сти гао на циљ Ду шан Ара-
ни то вић, а нај бр жа у жен ској кон ку рен ци ји би ла је Гор да на 
Во ји но вић. На ша хов ском так ми че њу пр во мје сто је из бо рио 
Зо ран Гр бо вић.

У ко нач ном пла сма ну три а тло на (тр ка на 50м, ба ца ње ку-
гле и скок у даљ) пр во мје сто осво јио је Ду шан Ара ни то вић, 
а што се ти че нај бо љег гол ге те ра, ове го ди не исти број го ло ва 
(6) по сти гли су Бран ко За јо вић и Вла ди мир Ко џу ло вић.

У по је ди нач ној кон ку рен ци ји пе ња ња на стуб нај бо љи је 
био Вук сан Ми јо вић. 

Су сре ти по ста ли тра ди ци о нал ни

П о ри је чи ма Ми лен ка Ћур чи ћа из ТЕ Пље вља, ко ји пр-
ви пут уче ству је на су сре ти ма а так ми чио се у од бој ци 

PRESS ЦЕНТАР

Т о ком тра ја ња су сре та ра дио је под сло га ном „Опу ште но“ и 
Прес цен тар у ко јем је Ко ми си ја за ин фор ми са ње у са ста ву: 

На та ша Ни ко лић, Све тла на Гар да ше вић и Не бој ша Шту ра-
но вић, пра ти ла све спорт ске до га ђа је на овој ма ни фе ста ци ји и 
из да ва ла бил те не и дру га оба вје ште ња о тер ми ни ма утак ми ца 

и ре зул та ти ма так ми че ња. Три бил те на, рас по ре ди утак ми ца и 
дру гих так ми че ња и оства ре ни ре зул та ти, би ли су сво је вр сна 
хро ни ка ових су сре та

Ком пју тер ском тех ни ком вје што је ба ра тао Не бој ша 
Шту ра но вић.

Мали фудбал 

Шах

Одбојка

Стони тенис

Стрељаштво
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на пла жи, ова кав вид дру же ња по ма же да се ко ле ги јал ни 
од но си уна при је де а при ја тељ ства про ду бе. Има так ми чар-
ског ду ха, али до ми ни ра фер и ко рек тан спорт ски и људ ски 
од нос ме ђу так ми ча ри ма. 

И за Дра го љу ба Ћо ри ћа, Ви до ми ра Ра и че ви ћа и Вла-
ди ми ра Ко со ви ћа из ЕД Ник шић ко ји су се так ми чи ли у 

нај а трак тив ни јој ди сци пли ни су сре та-пе ња њу на стуб, ути-
сци су ли је пи, а по себ но им пре си о ни ра дру же ње, па иако 
сва ко так ми че ње са мо по се би но си пре пир ке и ри вал ство, 
ови су сре ти про ти чу као да је за њих сро че но спорт ско ге-
сло „ва жно је уче ство ва ти...“

Бо рис Ље шко вић, так ми чар у ба ске ту из ЕД Ник шић 
је та ко ђе ви со ко оци је нио ову ма ни фе ста ци ју спор та и ре-
кре а ци је као при ли ку за дру же ње и упо зна ва ње рад ни ка, 
а нај љеп ше ри је чи о су сре ти ма на ко ји ма смо сви јед на ки, 
без об зи ра на по сло ве ко је оба вља мо, што да је ље по ту и 
ква ли тет дру же њу и оја ча ва је дин ство и сна гу ко лек ти ва, 
ре кли су нам Гли гор Циц мил и Рај ко Ми ћу но вић из По-
слов ни це Плу жи не.

Ли је пе ути ске са VII су сре та но се и Ми лић Жи жић и 
Ве се лин Гло ба ре вић из ХЕ Пе ру ћи ца. Као и оста лим уче-
сни ци ма, и њи ма је на ро чи то за до вољ ство при чи ни ло дру-
же ње са ко ле га ма из оста лих дје ло ва ЕПЦГ, са ко ји ма не ма-
ју при ли ке да се срет ну, а кра так пре дах од рад них оба ве за 
сва ко ме до бро до ђе.

Так ми чар ка у пи ка ду Та ма ра Ла за ре вић, ел. инж. из 
ЕД Бе ра не и ње на ко ле ги ни ца Го ри ца Сто ја но вић та ко ђе 
у пр ви план ста вља ју људ ску ди мен зи ју су сре та: дру же ње, 
упо зна ва ње и збли жа ва ње рад ни ка свих дје ло ва Елек тро-
при вре де, али и раз мје ну ин фор ма ци ја и ис ку ста ва, јер сви 
ми ди је ли мо, углав ном, исте про бле ме и упу ће ни смо јед ни 
на дру ге.

Ве лин ка Ја ко вље вић из ТЕ Пље вља та ко ђе је по-
др жа ла одр жа ва ње ова квих су сре та рад ни ка, јер упра во 
ова кви су сре ти по ка зу ју да на ша са рад ња не при зна је 
ни ка кве гра ни це за рад нич ко дру же ње и ме ђу соб но ра-
зу ми је ва ње. 

По ри је чи ма Ни ко ле Во ји но ви ћа из ЕД Пље вља, 
спорт ске игре ко је су по ста ле ли је па тра ди ци ја по треб не 
су рад ни ци ма , због че га тре ба и убу ду ће омо гу ћи ти ова кве 
при ли ке за дру же ње и ре кре а ци ју.

Бран ко Шће кић, уклоп ни чар у ТС 110/35 kV Ру деш, 
као спорт ски ак ти ви ста и ен ту зи ја ста успје шно је уче ство-
вао на свим до са да шњим су сре ти ма, па и ове го ди не, так-
ми че ћи се у сто ном те ни су – по је ди нач но, по пео се на по-
бјед нич ко по сто ље.

Ина че, Бран ко већ пет го ди на тре ни ра и фи нан си ра сто-
но-те ни ски клуб „Бу ди мља“ из Бу ди мље код Бе ра на, ко ји 
је у ка те го ри ји ка де та, у са мом вр ху та бе ле, што ни је ма ли 
успјех с об зи ром да се ра ди о се лу са све га дви је хи ља де-
ста нов ни ка. Ова ко ли јеп ре зул тат нај мла ђег спорт ског ко-
лек ти ва у Цр ној Го ри је Бран ко ва за слу га, јер иза то га сто ји 
ве ли ки труд и ен ту зи ја зам. 

Опу шта ње и сми јех мно го зна че

З а вр шно ве че у ре сто ра ну хо те ла „Бел ви“ по че ло је 
до дје лом пе ха ра и пла ке та нај бо љим еки па ма и по-

је дин ци ма ко ји су ис ко ри сти ли при ли ку да се до ка жу на 
спорт ским те ре ни ма, а про те кло је у пје сми, игри и ве дром 
рас по ло же њу. 

Ма ни фе ста ци ју је за тво рио Зо ран Осто јић по здра вив-
ши уче сни ке до сле де ћих су сре та ко ји ће би ти још јед на 
при ли ка за дру же ње, ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју и опу ште ну 
ат мос фе ру. 

Б.М.

Најбољи такмичари: Едита Шабановић и Душан Аранитовић  

Детаља са завршне вечере

Додјела пехара и признања

З. Остојић: Диплома и за дружење
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У прет ход ном пе ри о ду го ди не одр жа но је ви-
ше струч них ску по ва на ко ји ма су са сво јим 

ра до ви ма уче ство ва ли и пред став ни ци ЕПЦГ, ме-
ђу ко ји ма је био и дипл. маш. инж. Влај ко Ја у-
ко вић, ру ко во ди лац Цен тра за си стем ква ли те та 
ЕПЦГ. По ред I са вје то ва ња Цр но гор ског ко ми те-
та CI GRE (12 – 16. ок то бра 2009. у Бу дви), гдје је 
пред сје да вао јед ним струч ним ко ми те том (СТК 
Ц3 – Пер фор ман се си сте ма за шти не жи вот не 
сре ди не) и имао свој се па рат, он је уче ство вао на 
још два струч на ску па у Цр ној Го ри ко ја су би ла 
по све ће на си сте му ква ли те та, на ко ји ма је, ина че, 
ре дов но при су тан са сво јим ре фе ра ти ма. 

На Кон фе рен ци ји одр жа ва ња „КОД 2009“ у 
Ба ру 24 - 26. ју на пред ста вио се се па ра том „Ин-
ду стриј ски удес као ри зик у жи вот ној сре ди-
ни“, док је на 13. Са вје то ва њу о ква ли те ту – 
SQM 2009, ко је је 5 – 6. ок то бра одр жа но у Тив ту, 
уз уче шће пре ко 200 ре но ми ра них струч ња ка и 
на уч ни ка из зе мље и ино стран ства, чи ји су ор-
га ни за то ри, у са рад њи са ча со пи сом „По слов на 
по ли ти ка“ из Бе о гра да, по ред Цен тра за ква ли тет 
Ма шин ског фа кул те та у Под го ри ци и Дру штва 
за ква ли тет Цр не Го ре, та ко ђе би ли Од бор Вла де 
Цр не Го ре за ква ли тет и Ми ни стар ство еко но ми је 
у Вла ди Цр не Го ре, пре зен то вао свој рад „Мо ни-
то ринг у функ ци ји жи вот не сре ди не“.

Са вје то ва ње SQM (Си стем упра вља ња ква-
ли те том) 2009. се ба ви ло те ма ма ква ли те та, стан-
дар ди за ци је, акре ди та ци је, сер ти фи ка ци је и ме-
тро ло ги је.

Ка ко пред у пре ди ти не же ље но

П о ла зе ћи од чи ње ни це да су ин ду стриј ски 
уде си че ста по ја ва код ком па ни ја сло же не 

и хе те ро ге не дје лат но сти, а по себ но код тех нич-
ких си сте ма за про из вод њу елек трич не енер ги је: 
„од во де до стру је“ – хи дро е лек тра не; „од угља до 
стру је“ – тер мо е лек тра не“, пре но сне и ди стри бу-
тив не опре ме, инж. Ја у ко вић у свом ра ду  „Ин ду-
стриј ски удес као ри зик у жи вот ној сре ди ни“ 
де фи ни ше ри зик као од ре ђе ни ни во вје ро ват но ће 
да не ка ак тив ност, ди рект но или ин ди рект но, иза-
зо ве опа сност по жи вот ну сре ди ну, жи вот и здра-
вље љу ди, док је удес, или ак ци дент не пред ви-
ђе ни и не кон тро ли са ни до га ђај на стао при ли ком 
про це са про из вод ње, тран спор та или скла ди ште-
ња опа сних ма те ри ја ла у ко ме је до шло до осло-
ба ђа ња од ре ђе них ко ли чи на опа сних ма те ри ја у 
ва здух, во ду или зе мљи ште.

Жи вот на сре ди на је окру же ње у ко јем од ре-
ђе на ком па ни ја ра ди, укљу чу ју ћи ва здух, во ду, 
зе мљи ште, фло ру, фа у ну, при род не ре сур се, љу де 
и њи хо ве ме ђу соб не од но се.

Сва ки удес има од ре ђе не спе ци фич но сти 

за ви сно од вр сте, ја чи не, про стор ног об у хва та, 
по сле ди ца и вре мен ског тра ја ња. По мје сту на-
стан ка, уде си мо гу би ти ве за ни за фик сне и за 
тран спорт, а по ти пу: про из вод ни, ри зи ци ци је на, 
фи нан сиј ски, ин сти ту ци о нал ни, пер со нал но-без-
бје до но сни итд..

Ри зи ци се по ја вљу ју: у мен џмен ту, си сте му 
оси гу ра ња, бан кар ско-фи нан сиј ском си сте му, 
EMS си сте му, HACCP си сте му, OHS си сте му, IT 
си сте му, авио, по мор ском и друм ском са о бра ћа-
ју, вој но-по ли тич ком си сте му, ин спек циј ским и 
про јек тант ским по сло ви ма и ин ду стриј ским про-
це си ма.

По ред про из вод них и тех но ло шких по стро-
је ња ко ја ко ри сте опа сне ма те ри је, из во ри њи хо-
вог на стан ка мо гу би ти: агре га ти, уре ђа ји и дру га 
опре ма; скла ди шта, ма га ци ни и објек ти гдје се 
де по ну ју и чу ва ју опа сне ма те ри је.

Уде си се ма ни фе сту ју кроз: ис пу шта ње опа-
сних ма те ри ја у ва здух, во ду или зе мљи ште; екс-
пло зи ју ма те ри ја; по жа ре.

У ра ду су об ра ђе не зо не угро же но сти, вје ро-
ват но ћа по ја ве ри зи ка, као и од го во ри на удес по 
фа за ма од мо мен та на стан ка до фа зе са на ци је и 
от кла ња ња по сле ди ца. 

А као смјер ни це за пра ће ње ути ца ја ри зи ка 
по слу жи ће про це ду ре: за иден ти фи ка ци ју ка ко 
кри тич них-ри зич них опе ра ци ја и опре ме, та ко и 
за кон ских про пи са ко ји тре ти ра ју ри зик, за тим за 
по тре бу из во ђе ња обу ке о ри зи ку за пер со нал и 
ме наџ мент; за упра вља ње до ку мен ти ма ква ли те-
та ри зич них опе ра ци ја; ажу ри ра ње уса гла ше них 
ко рек тив них, тј. пре вен тивн них мје ра; ин тер ну 
и екс тер ну ко му ни ка ци ју; ре а го ва ње у ак си дент-
ним си ту а ци ја ма; за пре и спи ти ва ње и про вје ру 
ри зи ка.

Упра вља ње ри зи ци ма мо же да има два при-
сту па: ре ак тив ни – онај ко ји се ба ви про бле ми ма 
кад на ста ну и про ак тив ни – пред ви ђа про бле ме 
и пред у зи ма ње мје ра за спре ча ва ње и убла жа ва-
ње по сле ди ца.

Ка да је ри јеч о штет ним ути ца ји ма (ко ји 
по ти чу од опре ме ЕПЦГ), мје ре за спре ча ва ње 
евен ту ал них ак ци дент них си ту а ци ја код по сто је-
ће опре ме хи дро е лек тра на мо гу се по сма тра ти 
кроз број не ак тив но сти, као што су: ге о дет ска, ге-
о ло шка, се и змич ка и пи је зо ме триј ска осма тра ња 
аку му ла ци о них је зе ра, до вод них ка на ла, луч них 
бра на, ева ку а ци о них ор га на; или пра во вре ме но 
оба вје шта ва ње и уз бу њи ва ње ра ди сма ње ња ути-
ца ја по плав них та ла са; те пра вил но по сту па ње са 
опа сним ма те ри ја ли ма; сук це сив на уград ња но-
ве тех но ло ги је, ауто ма ти за ци је и еко-ма те ри ја ла; 
спро во ђе ње пре вен тив них и ко рек тив них мје ра 
одр жа ва ња агре га та, опре ме и уре ђа ја; ре дов но 
сер ви си ра ње агре га та, ма шин ске опре ме и уре ђа-

ја, елек трич не и тур бин ске за шти те, за шти те узе-
мље ња, одр жа ва ња па ра ме та ра вје штач ке кли ме, 
тер мо ви зиј ске кон тро ле, про тив по жар не за шти те 
и ан ти ко ро зив не за шти те опре ме; сук ци сив на за-
мје на тра фо уља (РСВ) са уљем биљ ног по ри је-
кла; ре дов но чи шће ње и од ла га ње от па да.

Ка да се ра ди о тер мо е лек тра ни – па жња 
мо ра би ти усмје ре на на: пра ће ње и одр жа ва ње 
опре ме на про јек то ва ном ни воу и на ре ви та ли за-
ци ји опре ме узроч ни ка ка рак те ри стич них из во ра 
штет но сти по жи вот ну сре ди ну, пре ма фи нан сиј-
ским мо гућ но сти ма и пре ма при о ри те ту: ус по-
ста вља ње и спро во ђе ње мо ни то рин га кључ них 
опе ра ци ја; ре кон струк ци ју елек тро фил те ра са 
но вим тех нич ким еко рје ше њи ма; сма ње ње еми-
си је сум пор ди ок си да уград њом по стро је ња за 
од сум по ра ва ње; сма ње ње еми си је азот них ок си-
да ре кон струк ци јом ло жи шта на ко тлу са по твр-
ђе ним тех нич ким рје ше њи ма; рје ше ње де по ни је 
пе пе ла и шља ке и њи хо вом ко ри шће њу за пут ну 
ин фра струк ту ру, це ме нат, опе ку, мал тер; уград њи 
ко лек то ра от пад них во да;

У Ди стри бу ци ји и Пре но су се мо ра во ди ти 
ра чу на о одр жа ва њу опре ме на про јек то ва ном ни-
воу до ре ви та ли за ци је по сто је ће или пак уград ње 
но ве, по ла зе ћи од фа зе про јек то ва ња (ДВ, ви со ко-
на пон ских по стро је ња, тра фо ста ни ца, раз вод них 
по стро је ња и дру ге опре ме) са гла сно За ко ну о 
из град њи и фи нан си ра њу ин ве сти ци о них обје ка-
та и За ко ну о енер ге ти ци са ана ли зом ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и про цје ном ри зи ка.

Зна чај мо ни то рин га

У ра ду инж. Ја у ко ви ћа „Мо ни то ринг у функ-
ци ји жи вот не сре ди не“ при ка зан је мо ни-

то ринг си стем са кон трол но-упра вљач ким мо-
де лом за шти те жи вот не сре ди не са за кључ ним 
раз ма тра њи ма, при че му је нај ви ше про сто ра 
по све ће но тој про бле ма ти ци у ЕПЦГ.Чи ње ни ца 
је да про из вод ња и по тро шња елек трич не енер-
ги је до во де до опа да ња ни воа ква ли те та жи вот не 
сре ди не. Услед по ве ћа не еми си је за га ђу ју ћих ма-
те ри ја, га со ви тог теч ног и чвр стог агре гат ног ста-
ња, до ла зи до на ру ша ва ња еко ло шке рав но те же, 
по себ но при про из вод њи у тер мо е лек тра на ма, из 

ЦЕН ТАР ЗА СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА ЕПЦГ  УЧЕ ШЋЕ НА НА УЧ НИМ СКУ ПО ВИ МА

Стан дар ди ква ли те та - по ла зи ште 
за уре ђен по слов ни си стем

ДИРЕКЦИЈА

Без до след не при мје не и по што ва ња нор ми си сте ма ква ли те та не ма си гур не 
за шти те жи вот не сре ди не

Као услов за уре ђен по слов ни си стем слу же стан дар ди: ISO 9001- си стем упра-
вља ња ква ли те том; ISO 14001 - си стем упра вља ња за шти том жи вот не сре ди-

не; ISO 18001 - си стем упра вља ња без бјед но сти и здра вља упо сле них; ISO 22000 
- си стем упра вља ња без бјед но сти хра не; ISO 27000 - си стем упра вља ња ин фор ма-
ци ја ма; ISO 31000 - си стем упра вља ња ри зи ци ма

Влајко Јауковић
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ко јих се еми ту је ве ли ка ко ли чи на ча ђи, пе пе ла, 
сум пор них и азот них ок си да, аеро се ди ме на та ко-
ји ди рект но ути чу на по ве ћа ње за га ђе ња. Одр жив 
раз вој, сто га, пред ста вља ге не рал ну те жњу да се 
из ба лан си ра раз вој и по тро шња при род них до ба-
ра за да љи про спе ри тет чо вје чан ства и до бро бит 
са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја. Ефи ка сно уре-
ђен по слов ни си стем ко ри сти мо ни то ринг си стем 
као по се бан ин фор ма ци о ни си стем за пра ће ње и 
ана ли зу за шти те жи вот не сре ди не, мје ре њем ода-
бра них па ра ме та ра про це са и опе ра ци ја по сма-
тра ног про из вод ног су бјек та.

По ред увод ног ди је ла ова те ма на ре фе рен тан 
на чин из ло же на је и кроз по себ не одјељ ке: За хтје-
ви Европ ске уни је; Оба ве зе др жа ве; Оба ве зе ком-
па ни је или ор га ни за ци је; Фор ми ра ње кон трол но-
упра вљач ког мо де ла; Еко ло шки аспек ти у ЕПЦГ.

У окви ру мо ни то ринг си сте ма жи вот не сре-
ди не (скуп мје ра и ак тив но сти ко је се спро во де с 
ци љем пра ће ња и уна пре ђе ња ква ли те та жи вот не 
сре ди не) пра те се фи зич ке и хе миј ске по сле ди-
це на ода бра ним узор ци ма, про мје не би о ло шких 
про це са у окол ној сре ди ни, ни во за га ђе но сти ва-
зду ха, во де и зе мљи шта и про мје не ко је се ја вља-
ју на биљ ном и жи во тињ ском сви је ту узро ко ва не 
ан тро по ге ним и при род ним ути ца јем.

За да так мо ни то рин га је при ку пља ње ин фор-
ма ци ја о ста њу жи вот не сре ди не на осно ву ко јих 
се да је прог но за ква ли те та основ них еле ме на та 
сре ди не и упу ћу је на пред у зи ма ње по треб них 
мје ра. У за ви сно сти од ве ли чи не те ри то ри је има-
мо: гло бал ни, на ци о нал ни, ре ги о нал ни ило кал ни 
мо ни то ринг. У ра ду је дат ак це нат ре ги о нал ном и 
ло кал ном мо ни то рин гу.

Ре ги о нал ни мо ни то ринг пред ста вља дио 
на ци о нал ног мо ни то ринг ко ји пра ти кре та ње 
по ка за те ља за га ђу ју ћих ма те ри ја ко је има ју не-
га тив но деј ство на по је ди не еле мен те жи вот не 
сре ди не. Ре зул та ти ре ги о нал ног мо ни то ринг си-
сте ма се до би ја ју на осно ву раз ра де при ку пље них 
по да та ка и ин фор ма ци ја о ути ца ју на жи вот ну 
сре ди ну, у овом слу ча ју ути ца ју Елек тро при вре де 
на осно ву ври јед но сти ка рак те ри стич них па ра ме-
та ра: ка рак те ри сти ке очу ва ња и са ста ва жи вот-
не сре ди не; као  и ври јед но сти штет них ути ца ја 
елек тро е нер гет ских про це са на ква ли тет жи вот не 
сре ди не (ва здух, во да и зе мљи ште); крат ко роч не 
и ду го роч не прог но зе ни воа за га ђе ња.

Нај ва жни ји за да так ре ги о нал ног, као ди је-
ла на ци о нал ног мо ни то ринг си сте ма, у обла-
сти Елек тро при вре де је да спри је чи ха ва ри је у 
енер гет ским по стро је њи ма. Њи ме се, вре мен ски 
уса гла ше но, вр ши оцје њи ва ње ста ња жи вот не 
сре ди не ре ги о на, као и прог но за ква ли те та жи-
вот не сре ди не, те го ди шње пра ће ње ре а ли за ци је 
уса гла ше ног из вје шта ја.

Ло кал ни мо ни то ринг пред ста вља си стем за 
пра ће ње ни воа ква ли те та жи вот не сре ди не ло кал-
них раз мје ра и рје ша ва про бле ме те те ри то ри је 
при иград њи и екс пло а та ци ји енер гет ског објек-
та. Ре зул та ти ло кал ног мо ни то ринг си сте ма мо-
гу би ти не по вољ ни и као та кви да усло ве за бра-
ну из град ње или за у ста вља ње ра да енер гет ског 
објек та, чи ја кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја 
пре ла зи гра нич но до зво ље не ври јед но сти.

Ка да је ри јеч о еко ло шким аспек ти ма у 
ЕПЦГ, Тер мо е лек тра на је, сва ка ко, глав ни из-
вор за га ђе ња жи вот не сре ди не, еми ту ју ћи га-
со ве као што су фре о ни, угљен ди ок сид и азот-
ни ок си ди ко ји ра за ра ју озон ски омо тач Зе мље, 
ства ра ју ћи ефек те „озон ске ру пе“ и „ста кле не 
ба ште“. При то ме се ства ра ју и зна чај не ко ли-
чи не пе пе ла и шља ке, ко је се са де по ни је ва-
зду шним стру ја ма мо гу да ле ко раз но си ти и 
угро зи ти окол ну жи вот ну сре ди ну;

По ред то га, на елек тро е нер гет ским по-
стро је њи ма по сто ји мо гућ ност ис цу ре ња тран-
сфор ма тор ског уља (РСВ) и за га ђи ва ња тла и 

под зем них во да. Тре ба има ти у ви ду и гас SF6 
(сум пор хек са флу о рид), ко ји се ко ри сти као ме-
диј за га ше ње лу ка у ко мо ра ма ви со ко на пон-
ских енер гет ских пре ки да ча, а ко ји штет но дје-
лу је на озон ски омо тач и по спје шу је ства ра ње 
„ру па“ у ње му;

Оста ли штет ни ути ца ји се ма ни фе сту ју у ви-
ду ути ца ја бу ке, ви бра ци ја, ра зних зра че ња, тем-
пе ра тур них и хе миј ских ути ца ја и дру гих штет-
но сти ко је су при сут не у ско ро свим елек тро е нер-
гет ским објек ти ма у од ре ђе ном ин те зи те ту.

По ред хар мо ни за ци је за кон ских ака та из 
обла сти жи вот не сре ди не са про пи си ма ЕУ, др жа-
ва мо ра да фи нан сиј ски сти му ли ше ком па ни је и 
ор га ни за ци је на уво ђе њу си сте ма упра вља ња за-
шти том жи вот не сре ди не (осло ба ђа њем од по ре-
за, или њи хо вим сма ње њем), укљу чу ју ћи и дру ге 
сти му ла тив не мје ре.

У по слов ној по ли ти ци ком па ни је као што је 
ЕПЦГ (ко јој опре дје ље ње за за шти ту жи вот не 
сре ди не тре ба да је јед но од нај ва жни јих ци ље-
ва), спро во ђе ње кон цеп та „Чи сти ја про из вод ња“ 
до во ди да се пи та ње за шти те жи вот не сре ди не 
ви со ко по зи ци о ни ра, кроз: по што ва ње по сто-
је ћих за кон ских нор ми; 
кре и ра ње но вих за кон ских 
ака та; ор га ни за ци ју „еко“ 
функ ци је по свим дје ло-
ви ма ком па ни је или ор га-
ни за ци је; уво ђе ње стан-
дар да ISO 14001 на ни воу 
и дје ло ви ма Ком па ни је; 
по бољ ша ње ко му ни ка ци је 
са за ин те ре со ва ним стра-
на ма; раз ви ја ње сви је сти 
и еду ка ци ји за по сле них о 
по тре би и зна ча ју жи вот не 
сре ди не; ак тив но уче шће у 
ко ми си ја ма Ин сти ту та за стан дар ди за ци ју Цр не 
Го ре, на кон фе рен ци ја ма, са вје то ва њи ма и дру-
гим струч ним ску по ви ма.

Кон трол но-упра вљач ки мо дел се фор ми-
ра син те зом функ ци ја пет бло ко ва, гдје се, по ред 
оста лог, за упра вља ње жи вот ном сре ди ном, по-
ред  ис тра жи ва ња, стан дар да и пре по ру ка, ко ри-
сти оцје њи ва ње пер фор ман си си сте ма за шти те 
жи вот не сре ди не, као и ана ли за жи вот ног ци клу-
са итд.

Кон трол но-упра вљач ки мо дел: aij –  стан-
да ри зо ва ни ни во по ка за те ља ква ли те та жи вот не 
сре ди не; bij – пла ни ра ни ни во по ка за те ља ква-
ли те та жи вот не сре ди не; cij – оп ти ми зо ва ни ни-
вои по ка за те ља ква ли те та жи вот не сре ди не; dij 
– ствар ни ни вои по ка за те ља 
ква ли те та жи вот не сре ди не. 
(Услов је bij ≤ cij и aij ≥ cij; 
за про мје ну па ра ме тра cij по-
треб но је: dij  cij; док блок 
кон тро ле укљу чу је се у рад на 
осно ву усло ва dij  cij).

Спро во ђе ње ис тра жи ва-
ња оба вља се кроз по себ не 
ак тив но сти: од ре ђи ва ње мул-
ти пли ци ра ног ти ма и опре ме 
за ис тра жи ва ње, те за дат ка 
на осно ву ци ље ва и гра ни ца 
ис тра жи ва ња; за тим ме то да 
и тех ни ке за ис тра жи ва ње 
ква ли те та жи вот не сре ди не; 
про вје ру осо бља са аспек та 
жи вот не сре ди не, без бјед но-
сти на ра ду и здра вља; од ре ђи ва ње нај ва жни јих 
фак то ра и ри зич них ути ца ја еле ме на та жи вот не 
сре ди не, као и смјер ни ца за оцје њи ва ње си сте-
ма за шти те жи вот не сре ди не; ма те ма тич ко-ста-
ти стич ке об ра де ре зул та та ис тра жи ва ња упра-
вља ња жи вот ном сре ди ном; оцје не па ра ме та ра 
за шти те и ква ли те та жи вот не сре ди не; ана ли-

тич ко-син те тич ке интерпрeтације ре зул та та; до-
но ше ње за кљу ча ка.

У обла сти про из вод ње, пре но са и ди стри бу-
ци је елек трич не енер ги је до по тро ша ча на ко ри-
шће ње, по сто је број ни еко ло шки про бле ми ко ји 
се мо гу и мо ра ју пре ва зи ћи на гло бал ном, а по-
себ но на ре ги о нал ном и на ци о нал ном пла ну.

Сва ка ком па ни ја или ор га ни за ци ја, ло кал на 
упра ва и др жа ва мо ра ју пер ма нент но ор га ни зо-
ва ти пра ће ње и по бољ ша ње ста ња жи вот не сре-
ди не фор ми ра њем ка та стра за га ђи ва ча жи вот не 
сре ди не, уз из град њу и по став ку кон трол но-
упра вљач ког мо де ла ути цај них па ра ме та ра на 
ква ли тет жи вот не сре ди не са мо ни то ринг си сте-
мом кључ них опе ра ци ја.

У окви ру мо ни то ринг си сте ма жи вот не сре-
ди не тре ба пра ти ти хе миј ске и фи зич ке по сле ди-
це дје ло ва ња за га ђи ва ча и про мје не у би о ло шким 
про це си ма жи вог сви је та ко је су на ста ле под ути-
ца јем штет них про ду ка та, ко ји, у овом слу ча ју, 
по ти чу од про це са у елек тро е нер гет ским објек-
ти ма Елек тро при вре де.

Су ми ра ју ћи ре зул та те до ко јих је у на ве де-
ним ра до ви ма до шао, ка да је у пи та њу за шти та 

жи вот не сре ди не и ин ду стриј ски удес као ри-
зик у жи вот ној сре ди ни, инж. Ја у ко вић је из вео 
и од ре ђе не за кључ ке. По ње го вом ми шље њу,  
за ин те ре со ва не стра не (др жа ве, ло кал не са мо-
у пра ве, вла сни ци, ме на џе ри, ак ци о на ри, упо-
сле ни и до ба вља чи) су ду жне да ра де, не са мо 
на хар мо ни за ци ји на ци о нал ног за ко но дав ства 
о за шти ти жи вот не сре ди не са за ко но дав ством 
Европ ске уни је и ње го вој при мје ни, не го и на 
при клад ној мар ке тин шкој афир ма ци ји зна ча ја 
за шти те жи вот не сре ди не за људ ску ци ви ли-
за ци ју, еду ка ци ји и уве ћа њу ни воа зна ња као 
пред у сло ву за ак тив но сти уво ђе ња, при мје не, 
пре и спи ти ва ња и уна пре ђе ња EMS-а ор га ни-
за ци ји. Исто та ко, њи хо ва оба ве за је да се ан-

га жу ју и на ус по ста вља њу ре ги о нал ног и ло-
кал ног мо ни то рин га, за кри тич не опе ра ци је и 
из ра ду ка та стра за га ђи ва ча жи вот не сре ди не у 
ци љу сма ње ња ри зи ка и не га тив них ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну, спро во ђе њем стра те шке про-
цје не ри зи ка на жи вот ну сре ди ну.

И.З.  

График 1 - Процес проактивног управљања ризицима

ДИРЕКЦИЈА

График 2 - Контролно-управљачки модел
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С ре ди ном сеп тем бра на Елек тро тех-
нич ком фа кул те ту у Под го ри ци Ра-

до ван Ђу ка но вић, дипл.ел.инж, успје шно 
је од бра нио ма ги стар ску те зу под на зи вом 
»Пра ће ње оп штег ста ња изо ла ци је блок 
тран сфор ма то ра у ХЕ Пе ру ћи ца и ефек ти 
пред у зе тих мје ра на от кла ња њу по сље ди-
ца ста ре ња« и ти ме сте као зва ње ма ги стра 
тех нич ких на у ка.

Озбиљ ност при сту пу, ина че пре ци зном и 
кон ци зном из ла га њу основ них по сту ла та ове 
ма ги стар ске те зе ја сно је по ка за ла да иза све-
га сто ји те ме љан на уч но-ис тра жи вач ки рад и 
број ни са ти по све ће но сти и са мо о дри ца ња.

У то ме су му, ка ко је сам ре као, пру жи-
ли не се бич ну по моћ и по др шку и ко ле ге из 
»Пе ру ћи це«.

Пре ма ри је чи ма мен то ра, проф. др Ра-
до ми ра Ла ко ви ћа, до при нос ове те зе је де-
фи ни са ње мје ра за про ду же ње рад ног ви је ка 
тран сфор ма то ра, у че му се и успје ло, по што 
је при ми је ње ни про цес ре ви та ли за ци је дао 
ве о ма до бре ре зул та те. То је нај бо ља ве ри-
фи ка ци ја са ме те ме ко ја је, из ме ђу оста лог, 
иза бра на због ве за но сти за ње го во рад но мје-
сто во де ћег ин же ње ра за енер гет ске и мјер не 
тран сфор ма то ре и од вод ни ке пре на по на у ХЕ 
»Пе ру ћи ца«.

Ма те ри ја је из ло же на кроз три цје ли не. 
У пр вој цје ли ни су, ка ко је обра зла жу ћи те му, 
об ја снио Ђу ка но вић, де фи ни са на и на зна че на 
те о риј ска са зна ња, а у пре о ста лом ди је лу прак-
тич на ис ку ства из обла сти пре вен тив ног одр жа-
ва ња, ис пи ти ва ња и пра ће ња оп штег ста ња и 
ре ви та ли за ци је енер гет ских тран сфор ма то ра.

Нa по чет ку се, пре ма ри је чи ма ауто ра, 
да је кра так опис уљ них енер гет ских тран-
сфор ма то ра, по себ но њи хо вог изо ла ци о ног 
си сте ма, а за тим об ра ђу је про блем њи хо вог 

при род ног ста ре-
ња и де гра да ци је. 
У на став ку је при-
ка зан кон цепт пре-
вен тив ног одр жа-
ва ња и ис пи ти ва ња 
тран сфор ма то ра то-
ком екс пло а та ци је, 
као и опис мјер них 
ме то да ко је се при-
мје њу ју у ди јаг но-
сти ци оп штег ста-
ња уљ но-па пир не 
изо ла ци је и ста ња 
на мо та ја маг нет ног 
ко ла.

У ра ду се, да ље, 
та бе лар но и пу тем 
ди ја гра ма при ка зу ју 
ре зул та ти мје ре ња 
и ис пи ти ва ња, ка-
ко от по ра на мо та ја, 
ин дек са по ла ри за-
ци је, угла гу би та ка, 
стру ја маг не ће ња и 
га сно хро ма то граф-
ске ана ли зе са др жа-
ја га со ва у уљу, та ко 

и фи зич ких, хе миј ских 
и елек трич них ка рак те-
ри сти ка уља, от по ра на-
мо та ја, де фор ма ци је на-
мо та ја и маг нет ног ко ла 
и тер мо ви зи је у по сљед-
њих три де се так го ди на, 
уз ана ли зу при ка за них 
ре зул та та и оцје ну оп-
штег ста ња, по у зда но-
сти и пре о ста лог рад ног 
ви је ка ана ли зи ра них 
тран сфор ма то ра.

По ред то га, пре до-
че но је да је 2006. го ди-
не код не ких тран сфор-

ма то ра на осно ву ис пи ти ва ња уста но вље но 
не за до во ља ва ју ће оп ште ста ње због ин тен-
зив ног про це са де гра да ци је чвр сте изо ла-
ци је и ве ли ке овла же но сти уља, због че га се 
при сту пи ло њи хо вој ре ви та ли за ци ји. На и-
ме, на кон број них тех но-еко ном ских ана ли-
за, од лу че но је да се ре ви та ли за ци ја та квих 
тран сфор ма то ра ура ди при мје ном про це са 
хе миј ске ре ге не ра ци је уља и су ше ња и ис пи-
ра ња чвр сте изо ла ци је, што је у ра ду де таљ-
но при ка за но.

Спе ци фич ност при ми је ње ног про це са је, 
ка ко је об ја снио инж. Ђу ка но вић, у то ме што 
је из ве ден без ко ри шће ња ва ку у ма. Због не-
из др жи во сти тран сфор ма тор ског су да, ко ји, 
по ред тем пе ра ту ре, пред ста вља кључ ну по-
гон ску си лу про це са су ше ња, при ми је ње на 
је  ино ви ра на тех но ло ги ја ко ри шће ња азо та 
као дру гог рад ног флу и да, уз кон ти ну и ра но 
пра ће ње про це са стал ним мје ре њем са др жа-
ја во де и ди ја лек трич не чвр сто ће уља.

Та ко ђе су, ка зао је Ђу ка но вић, при ка за ни 
ре зул та ти ис пи ти ва ња изо ла ци о ног си сте-
ма јед ног ре ви та ли зо ва ног тран сфор ма то ра 
при је и по сли је тог про це са ко ји су при ми-
је ње ну тех но ло ги ју ве ри фи ко ва ли са тех но-
еко ном ског аспек та. Ре ге не ри са но уље се на-
ла зи у кла си но вих уља, а от по ри изо ла ци је, 
ин дек си по ла ри за ци је и фак то ри гу би та ка су 
знат но по бољ ша ни, што го во ри о ви со ком 
сте пе ну ре ви та ли за ци је тран сфор ма то ра.

При ми је ње ни про цес ре ви та ли за ци је, 
ура ђен у пра во ври је ме, је, ка ко се на во ди у 
за кључ ку, дао ве о ма до бре ре зул та те, чи ме је 
зна чај но успо рен про цес ста ре ња и де гра да-
ци је изо ла ци о ног си сте ма, од но сно до би јен 
по у здан рад тран сфор ма то ра у по го ну и знат-
но про ду жен њи хов рад ни ви јек.

Б.М.

У ХЕ ПЕРУЋИЦА ЈОШ ЈЕДАН МАГИСТАР ТЕХНИЧКИХ НАУКАЦЦ Д

Радован Ђукановић, дипл.ел.инж. одбранио магистарску 
тезу на ЕТФ Универзитета Црне Горе у Подгорици

Радован Ђукановић

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

Са презентације магистарског рада

ИЗ ВО ДИ ИЗ БИ О ГРА ФИ ЈЕ

Р а до ван Ђу ка но вић је ро ђен 1962. го ди не у Ник ши ћу, гдје је за-
вр шио сред њу шко лу, а на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Под-

го ри ци, смјер енер ге ти ка, ди пло ми рао 1987. го ди не, от ка да је за по-
слен у ЕПЦГ, од но сно ХЕ »Пе ру ћи ца«.

Пр во је оба вљао по сло ве глав ног тех но ло га за елек трич не ма-
ши не, а за тим је рас по ре ђен на мје сто во де ћег ин же ње ра за енер-
гет ске и мјер не тран сфор ма то ре и од вод ни ке пре на по на у Слу жби 
тех нич ке при пре ме и пла ни ра ња елек тро одр жа ва ња, гдје се и са да 
на ла зи.

Пост ди плом ске сту ди је на ЕТФ-у (Од сјек енер ге ти ка, смјер ЕЕС), 
по чео је у ја ну а ру 2005. го ди не.

Као аутор или ко а у тор об ја вио је ви ше ра до ва на до ма ћим и ме-
ђу на род ним кон фе рен ци ја ма и сим по зи ју ми ма.
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Н а Ме ђу на род ном ша хов ском тур ни ру ко-
ји Елек тро при вре да Цр не Го ре тра ди ци-

о нал но ор га ни зу је као са став ни дио про сла ве 

Да на Дру штва, уче ство ва ло је 70 так ми ча ра 
из Цр не Го ре, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, 

Сло ве ни је, као и из Бу гар ске и Швај цар ске, 
ко ји су се, 18. и 19. ав гу ста, у Мо те лу „Гла ва 
Зе те“, над ме та ли за нај бо љи пла сман.

Пр во мје сто, са 7 
осво је них по е на, за у зео 
је Игор Ми ла ди но вић 
из Ср би је, а на дру гом и 
тре ћем мје сту, са истим 
бро јем по е на као и пр-
во пла си ра ни, на шли су 
се Ни ко ла Ђу рић, из 
зе мље до ма ћи на, и Ми-
о драг Р. Са вић, пред-
став ник Ср би је. 

По же љев ши свим 
так ми ча ри ма успје шан 
на ступ и при ја тан бо ра-
вак на Гла ви Зе те, пре-
пу стив ши их ма ги ји 64 
цр но-би је ла по ља, Мр-
ка Мр кић, по моћ ник 

ди рек то ра за Ди рек ци ју Дру штва, ко ји је отво-
рио тур нир, из ме ђу оста лог је ре као да је Елек-

тро при вре да као ком па ни ја опре ди је ље на да 
до при но си вр хун ским спорт ским ре зул та ти ма 
на ви кла да бу де у дру штву вр хун ских спор ти-
ста. По ред успје ха са на ци о нал ним ва тер по ло 
ти мом, јед на је од ри јет ких ком па ни ја ко ја се 
мо же по хва ли ти да има ша хов ски клуб сво је-
вре ме но и др жав ног пр ва ка, еки пу са ста вље ну 
од вр хун ских мај сто ра и вир ту о за древ не игре. 

Че сти та ју ћи по бјед ни ци ма, у име Елек-
тро при вре де, као ор га ни за то ра, и гра да Ник-
ши ћа као до ма ћи на, он се на за тва ра њу тур-
ни ра за хва лио и оста лим уче сни ци ма на фер 
и ви те шком над ме та њу као и чел ни ци ма Ша-
хов ског клу ба „Елек тро при вре да“, те ор га ни-
за то ру тур ни ра и Мо те лу „Гла ва Зе те“.

- Елек тро при вре да Цр не Го ре је по но сна 
што је њен дан у Ник ши ћу, као сје ди шту Ком-
па ни је, уве ли ча ла ова ква спорт ска ма ни фе-
ста ци ја, ко ја је по ста ла тра ди ци о нал на и још 
при ма мљи ви ја за так ми ча ре и по кло ни ке ове 
древ не игре, ре као је Мр кић за кљу чу ју ћи ову 
успје лу спорт ску ма ни фе ста ци ју.

И.З.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ША ХОВ СКИ ТУР НИР ЕПЦГ 2009.

По бјед ник Игор Ми ла ди но вићПо бјед ник Игор Ми ла ди но вић

У ово го ди шњем др жав ном пр вен ству, 
ко је је би ло јед но од нај ква ли тет ни јих 

у ми ну лих шест де це ни ја по сто ја ња Ша хов-
ског са ве за Цр не Го ре, у кон ку рен ци ји осам 
еки па, ша хи сти Елек тро при вре де из Ник-
ши ћа осво ји ли су 27. ав гу ста, так ми че њем у 
Пр вој цр но гор ској му шкој ли ги, на Це ти њу, 
шам пи он ску ти ту лу. По себ на ври јед ност ти-
ту ле др жав ног пр ва ка је и у то ме што је пр ви 
пут за ври је ђе на на Бер ге ро вом тур ни ру. 

Ве о ма ква ли те тан са став - пр во тим ци 
Иван Ива ни ше вић, Дра ган Шо лак, Дра-
ги ша Бла го је вић, Ми лан Дра шко, Дра ган 
Ко сић и Мар ко Кри во ка пић, а на клу пи ин-
тер мај сто ри Ђор ђи је Кон тић и Пре драг Ни-
кач, био је не при ко сно вен на тур ни ру у цр-
но гор ској пре сто ни ци. На и ме, „стру ја ши ма“, 
ко ји су од пр вог до по след њег ко ла, из га ра ли 
у сва кој пар ти ји, пр во мје сто, на ро чи то по-
сли је ме ча са највећим ривалом - под го рич-
ком Бу дућ но шћу, ни је до ла зи ло у пи та ње. 

Уз сав ре спект пре ма оста лим игра чи ма, 
нај у спје шни ји так ми чар ипак је био бу ду-
ћи ве ле мај стор Мар ко Кри во ка пић са фан-
та стич них 6,5 по е на из се дам пар ти ја, шест 
је ри је шио у сво ју ко рист док је са мо јед ну 

ре ми зи рао. Упра во он 
је до нио пре ва гу у пре-
суд ном ме чу про тив 
Под го ри ча на, по б је дом 
над ис ку сним Ра до ји-
цом Да бе ти ћем, док 
су оста ли ду е ли на пет 
та бли за вр ше ни ми ро љу-
би во, због че га се мо же и 
на зва ти ју на ком тур ни ра. 

У ШК „Елек тро при вре да“ Ник шић не 
кри ју за до вољ ство не са мо због осво је них 
тро фе ја у клуп ском др жав ном пр вен ству, не-
го и због чи ње ни це да су, ка ко ка жу, успје ли 
фор ми ра ти еки пу ко ја је спрем на и за мно-
го ве ће до ме те и под ви ге. Што су на јед ном 
мје сту оку пи ли мла дост и ис ку ство нај ве ће 
за слу ге при па да ју пред сјед ни ку Од бо ра ди-
рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре Ср ђа-
ну Ко ва че ви ћу и се кре та ру Клу ба Жељ ку 
Ми ја но ви ћу ко ји су има ли до бру про цје ну 
око из бо ра пр во ти ма ца. Сви су се при др жа-
ва ли до го во ра и за та блом и ми мо ње, а овај 
ре зул тат, ка ко се ис ти че, са мо је ло гич ка по-
сле ди ца тим ског ра да, ве ли ке озбиљ но сти и 
од го вор но сти пре ма клу бу.

Ша хи сти ма „Елек тро при вре де“ у на ред-
ном пе ри о ду пред сто ји још до ста оба ве за и 
на сту па ка ко у по је ди нач ној та ко и у екип ној 
кон ку рен ци ји, гдје тре ба оправ да ти сте че ни 
ре но ме, при је све га у Ку пу шам пи о на, европ-
ском так ми че њу.

У Клу бу ипак ис ти чу да их овај успјех 
не ће успа ва ти, јер ти ту ла др жав ног пр ва ка 
пред ста вља мо тив ви ше за но ве иза зо ве. То 
им ујед но ули ва на ду и утвр ђу је увје ре ње да 
тек до ла зи њихово ври је ме и по врат ка на ве-
ли ка вра та древ не игре у град под Тре бје сом, 
ко ји је сво је вре ме но сло вио за глав ни ша хов-
ски цен тар Цр не Го ре.

Да ли ће ан га жо ва ти још јед но по зна то 
име са вр ха FI DE ли сте, од лу чи ће на кон де-
таљ не ана ли зе ми ну лих на сту па у зе мљи и 
ино стран ству, 

И.З.   

ВЕЛИКИ УСПЈЕХ ШК "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА"

Елек тро при вре да вла сник ду пле кру неЕлек тро при вре да вла сник ду пле кру не
По сли је осва ја ња цр но гор ског ку па ШК „Елек тро при вре да“ из 

Ник ши ћа на ста вио бер бу тро фе ја – ње го ве ви три не са бо га том 
ри зни цом ври јед них на гра да са до ма ће и ме ђу на род не сце не од 
27. ав гу ста кра си и ве ли ки по бјед нич ки пе хар са екип ног шам пи-
о на та Цр не Го ре

ШК "Електропривреда" - са побједничким пехаром и медаљама

Атмосфера са турнира на Глави Зете

ШАХ
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М и ни стар ство за уре ђе ње про сто ра и за шти ту жи вот не сре ди не, 
у са рад њи са Елек тро при вре дом и Са ве зом ар хи те ка та Цр не 

Го ре, рас пи са ло је ме ђу на род ни Ан кет но-про грам ски кон курс за ар-
хи тек тон ско-ур ба ни стич ко уре ђе ње ком плек са бра не Мра ти ње, ко ји је 

тра јао од 13. ју на до 27. ју ла 2009. го ди не.
Пр ву на гра ду осво јио је рад за гре бач ких ауто ра Кру но сла ва Ива-

ни ши на и Љуљ зи ма Ка ба ши ја, а дру гу про је кат Ср ђа на Та ди ћа и 
Не бој ше Аџи ћа из Бе о гра да.

Из ло жбу ра до ва при сти глих на по ме ну ти кон курс, за ко ји је вла да-
ло ве ли ко ин те ре со ва ње, отво рио је 9. ок то бра у Пер ја нич ком до му у 
Под го ри ци Бра ни мир Гво зде но вић, ми ни стар за уре ђе ње про сто ра и 
за шти ту жи вот не сре ди не

По ње го вим ри је чи ма, у ис ка зи ва њу по тре бе за вред но ва њем про-
сто ра би ло је нео п ход но тра жи ти но ва ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ка 
рје ше ња ко ја ће ићи у прав цу одр жи вог раз во ја, а као по се бан иза зов у 
том сми слу је обје кат ко ји про из во ди стру ју.

- Сма тра ли смо да упра во та квом објек ту кроз по себ на ам би јен тал-

на рје ше ња тре ба да ти не ку но ву ди мен зи ју ко ја ће омо гу ћи ти да до ђе-
мо до мул ти функ ци о нал ног про јек та ко ји ни је усмје рен са мо у прав цу 
про из вод ње елек трич не енер ги је већ и про сто ра ко ји тре ба да по ста не 
но ва ту ри стич ка атрак ци ја. То је до бра по ру ка за пла не ре ко ји про јек-
ту ју но ве ин ду стриј ске објек те ко ји тре ба што ви ше да бу ду усмје ре ни 
у прав цу одр жи вог раз во ја, на гла сио је Гво зде но вић.  

Ка ко је ис та као Дра ган Чи змо вић, ди рек тор ХЕ „Пи ва“, уре ђе ње 
бра не на Мра ти њу иза зва ло је ве ли ко ин те ре со ва ње струч не јав но сти, 
а сво је ра до ве на кон курс цр но гор ског Ми ни стар ства уре ђе ња про сто-
ра и за шти ту жи вот не сре ди не до ста ви ла су за и ста по зна та и еми нет на 
име на из сви је та ар хи тек ту ре. То до вољ но го во ри да је Хи дро е лек тра-
на „Пи ва“, по ред огром ног енер гет ског зна ча ја, из у зет но ин те ре сант на 
и са ста но ви шта ту ри стич ке ва ло ри за ци је. И за и ста, ин фра струк ту ра и 
ка рак те ри сти ке овог енер ге ског објек та ко ји, као што је по зна то, ду же 
од три де це ни је ста бил но ра ди и про из во ди нај ква ли тет ни ју елек трич-
ну енер ги ју, већ на пр ви по глед, упу ћу ју на оправ да ност ова кве кон-
ста та ци је. Тре ба ли под сје ћа ти на сву ље по ту је зе ра ду гог че тр де се так 
ки ло ме та ра у два кра ка, ди вљу ље по ту ко јом Пи ва оби лу је и атрак тив-
ну бра ну, ко ја је ме ђу шест нај ве ћих на „ста ром кон ти нен ту“ и са свим 
си гур но без прем ца на Бал ка ну. 

- У том сми слу су и на сто ја ња да се на мо де ран на чин при мје рен 
21. ви је ку те за хтје ви ма и иза зо ви ма вре ме на чи ји смо са вре ме ни ци, 
ХЕ „Пи ва“ на пра ви на чин при бли жи оку ту ри сте и зна ти жељ ни ци-
ма ко ји ће, по ред ужи ва ња у не сва ки да шњем ам би јен ту, на кон ре а ли-
за ци је про јек та уре ђе ња, има ти и при ли ку да ужи ва ју у ква ли тет ним 
ар хи тек тон ским рје ше њи ма и до дат ним са др жа ји ма, ре као је Чи змо-
вић, из ра зив ши по том на ду да ће до оства ре ња бр зо до ћи и да ће се 
на гра ђе ни ра до ви до кра ја при ла го ди ти тех нич ким ка рак те ри сти ка ма 
хи дро е нер гет ског објек та на Пив ском је зе ру.

- Мо ти ви са ни же љом да уз по моћ стру ке ка на ли ше мо не ку сво ју 
енер ги ју, по ку ша ли смо уна при је ди ти фан та сти чан пре дио, крат ко су 
ко мен та ри са ли пр во на гра ђе ни ар хи тек ти из За гре ба.

Ми ни стар Гво зде но вић је ауто ри ма на гра ђе них про је ка та уру чио 
пла ке те.

И.З.  

ХЕ „ПИ ВА“  ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ЗА АР ХИ ТЕК ТОН СКОУР БА НИ СТИЧ КО 
РЈЕ ШЕ ЊЕ КОМ ПЛЕК СА БРА НЕ „МРА ТИ ЊЕ“

М у са рад њи са Елек тро при вре дом и Са ве зом ар хи те ка та Цр не 
Г ј ђ А

мо до мул ти функ ци о нал ног про јек та ко ји ни је усмје рен са мо у прав цу
ј ћ ј б

М

РЈЕ ШЕ ЊЕ КОМ ПЛЕК СА  ББРА НЕ „МРА ТИ ЊЕ

ММ и ни стар ство за уре ђе ње про сто ра и за шти ту жи вот не сре ди не, 
у сарадњи са Електропривредом и Савезом архитеката Црне

на рје ше ња тре ба да ти не ку но ву ди мен зи ју ко јај ћ ће омо гу ћи ти да до ђе-
мо до мултифункционалног пројекта који није усмјерен само у правцу

Мул ти функ ци о нал ни про је кат одр жи вог раз во ја

У Га ле ри ји „Ни ко ла Пр ви“ у Двор цу кра ља Ни ко ле у Ник ши ћу 14. 
сеп тем бра 2009. го ди не отво ре на је из ло жба сли ка под на зи вом 

„До бра енер ги ја“. По став ка ко ју су чи ни ли сли кар ски ра до ви по зна тих 
умјет ни ка са на ших про сто ра, пред ста вља ла је из бор из бо га те збир ке  
Елек тро пре де Цр не Го ре. 

Пред ста вља ју ћи ник шић ким љу би те љи ма умјет но сти дје ла из 
респективне збир ке умјет ни на у вла сни штву на ци о нал не елек тро е нер-
гет ске ком па ни је, Ран ко Во ји но вић, из вр шни ди рек тор Елек тро пре де 
Цр не Го ре, на отва ра њу из ло жбе, под сло га ном „По кре ни мо до бру енер-
ги ју“, ка зао је да екс по на ти на по сје ти о це са по себ но из ра же ним осје ћа-
јем за есте ти ку и пра ве ври јед но сти зра че по зи тив ном енер ги јом.  

- Ова плат на на ста ла су ис под ки чи це ве ли ких мај сто ра по пут Во ја 
Ста ни ћа, Ни ко ле Гво зде но ви ћа - Гво зда, Бран ка Фи ли по ви ћа – Фи ла и 
дру гих чи ји ли ков ни из раз, са свим си гур но, пред ста вља трај ну ври јед-
ност и не за о би ла зан сег мет у ка та ло гу цр но гор ске кул тур не ба шти не, на-
гла сио је Во ји но вић об ја снив ши да је у са рад њи са Цен тром за кул ту ру 
Ник шић ода бра но 17 ра до ва из умјет нич ке збир ке Елек тро при вре де. 

- Из ло жба је са мо по че так са рад ње са овом кул тур ном уста но вом 
и наш ма ли до при нос ма ни фе ста ци ји „Сеп тем бар ски да ни“. Уз то, у 
искре ној же љи да кул тур ној јав но сти при чи ни мо још за до вољ ства 
уско ро би тре ба ло оче ки ва ти по став ку скулп ту ра у вла сни штву цр но-

гор ске Елек тро при вре де, ре као је Во ји но вић, а за тим и на ја вио из ра ду 
но вог ка та ло га умјет нич ких дје ла из фун ду са Елек тро при вре де.

Из ло жба ко ја је обо га ти ла кул тур ни жи вот Ник ши ћа би ла је отво-
ре на до 30. сеп тем бра.

И.З.  

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА У НИК ШИ ЋУ

„До бра енер ги ја“ за љу би те ље умјет но сти

КУЛТУРНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ранко Војиновић је отворио изложбу

КУЛТУРНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Б. Гвозденовић: За нову димензију простора око бране ХЕ "Пива"

Из ло же но 17 ра до ва ве ли ких мај сто ра ки чи це, из збир ке 
Елек тро при вре де, ко ја пред ста вља ју трај ну ври јед ност и не за-
о би ла зан сег мет у ка та ло гу цр но гор ске кул тур не ба шти не
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Члан 1.

Елек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Дру-
штво), упи са на у Ре ги стар еми те на та код Ко ми си је за хар ти је од 
ври јед но сти под ред.бр. 283 из да је тре ћу еми си ју ак ци ја, се ри-
ја Д, за тво ре ном по ну дом ко ја се упу ћу је уна при јед од ре ђе ним 
ли ци ма.

Члан 2.

Укуп ни ак циј ски ка пи тал Дру штва на дан до но ше ња ове од лу ке 
из но си 871.037.903,32 € и по ди је љен је на 113.887.961 ак ци ју по-
је ди нач не но ми нал не ври јед но сти 7,6482 €.

Члан 3.

Обим еми си је из тач ке 1. ове од лу ке из но си 87.628.157,8074 € и 
по ди је љен је на 11.457.357 ак ци ја по је ди нач не но ми нал не ври-
јед но сти 7,6482 €.

Члан 4.

На упис и упла ту ак ци ја у укуп ном оби му ове еми си је оба ве за ла 
се Ком па ни ја А2А С.п.А – Ита ли ја као пр во ран ги ра на на тен де ру 
од 14. 02. 2009. го ди не, по Од лу ци Са вје та за при ва ти за ци ју бр. 
01-340 од 06. 08. 2009. го ди не.

Члан 5.

Ку по про дај на ци је на тре ће еми си је ак ци ја из чла на 3. ове од лу ке 
из но си 8,40 € по ак ци ји.

Члан 6.

Ку пац из чла на 4. ове од лу ке ће се о усло ви ма еми си је оба ви-
је сти ти до ста вља њем скра ће ног про спек та за за тво ре ну по ну ду 
упу ће ну уна при јед од ре ђе ном ли цу.

Члан 7.

Про да ја ак ци ја ове еми си је вр ши се ван бер зан ски.

Члан 8.

Упла та ку по про дај не ци је не ак ци ја из чла на 5. ове од лу ке вр-
ши се у нов цу на по се бан ра чун ко је Дру штво отво ри за ову 
на мје ну.

Члан 9.

Дру штво ће у ро ку од три да на од да на до но ше ња ове од лу ке под-
ни је ти Ко ми си ји за хар ти је од ври јед но сти за хтјев за еви ден ти-
ра ње скра ће ног про спек та за за тво ре ну по ну ду и еви ден ти ра ње 
еми си ја ак ци ја.

Члан 10.

Упис ак ци ја из чла на 3. ове од лу ке по чи ње на ред ног да на од 
да на при је ма рје ше ња Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти о 
еви ден ти ра њу скра ће ног про спек та за за тво ре ну по ну ду. 

Упис ак ци ја из ста ва 1. вр ши ће се 15 да на од да на по чет ка 
упи са.

Члан 11.

Еми си ја ак ци ја за тво ре ном по ну дом сма тра ће се успје шном ако 
уна при јед од ре ђе но ли це у ро ку из чла на 10. став 2. ове од лу ке 
упи ше и упла ти све еми то ва не и по ну ђе не ак ци је.

Дру штво за др жа ва пра во на пре кид ро ка из чл. 10. став 2. ове 
од лу ке уко ли ко при је ње го вог ис те ка про да све еми то ва не и по-
ну ђе не ак ци је.

У слу ча ју да еми си ја ак ци ја не ус пи је Дру штво ће из вр ши ти по-
вра ћај упла ће них сред ста ва нај ка сни је у ро ку од 8 да на од да на 
ис те ка ро ка из чл. 10. став 2. ове од лу ке.

Члан 12.

Сред ства у из но су од 8.613.641,00 € оства ре на као раз ли ка но ми-
нал не ври јед но сти еми то ва них ак ци ја из чла на 3. и ку по про дај не 
ци је не из чла на 5. ове од лу ке не ула зе у са став ак циј ског ка пи-

С ЛУ ЖБЕНИ 
ПРИЛОГ (1)

      ГОДИНА: XXXI                   БРОЈ 319                    НИКШИЋ                       27. НОВЕМБАР  2009.                               ISSN 1805136  

ЕлектропривредаЕлектропривреда
Лист Електропривреде Црне Горе АД НикшићЛист Електропривреде Црне Горе АД Никшић

О Д Л У К У
О ЕМИ СИ ЈИ АК ЦИ ЈА ЗА ТВО РЕ НОМ ПО НУ ДОМ УПУ ЋЕ НОМ 

УНА ПРИ ЈЕД ОД РЕ ЂЕ НИМ ЛИ ЦИ МА

На осно ву чл. 25. и 44а став 2. тач ка 4. За ко на о хар ти ја ма од ври јед но сти („Сл. лист РЦГ“, бр. 59/00, 10/01 и 28/06), 
чла на 4. Пра вил ни ка о са др жи ни скра ће ног про спек та и о на чи ну и по ступ ку еви ден ти ра ња за тво ре них по ну да вла-
снич ких и ду го роч них ду жнич ких хар ти ја од ври јед но сти („Сл. лист РЦГ“ бр. 34/07) и чла на 23. став 4. Ста ту та 
Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VII ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 
28.09.2009. го ди не, до ни је ла је

ОДЛУКЕ СА VII ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕПЦГ ОД 28.09.2009. 
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Члан 1.
Уки да се пра во пре че ку по ви не ак ци ја тре ће еми си је Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић (у да љем тек сту: Дру штво) еми то ва них 
Од лу ком VII ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра од 28. 09. 2009. го ди не о еми си ји ак ци ја за тво ре ном по ну дом упу ће ној уна при јед од ре-
дје ним ли ци ма, по сто је ћим ак ци о на ри ма Дру штва.

Члан 2.
По сто је ћим ак ци о на ри ма из чла на 1. сма тра ју се са мо они ак ци о на ри Дру штва ко ји су има ли тај ста тус на дан одр жа ва ња VII ван ред не 
Скуп шти не ак ци о на ра Дру штва и до но ше ња Од лу ке о еми си ји ак ци ја за тво ре ном по ну дом упу ће ном уна при јед од ре дје ним ли ци ма бр. 
10-00-11644 од 28. 09. 2009. го ди не.

Члан 3.
Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће се у ин фор ма тив ном ли сту Дру штва.

Број: 10-00-11647                         П Р Е Д  С Ј Е  Д А  В А  Ј У  Ћ И,
Никшић, 28.09.2009. год.                              Ран ко Во ји но вић,дипл.ел.инж, с.р.

О Д Л У К У
О УКИ ДА ЊУ ПРА ВА ПРЕ ЧЕ КУ ПО ВИ НЕ АК ЦИ ЈА

На осно ву чл. 35. став 2. тач ка 12. и 53. став 9. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл. лист РЦГ“ бр. 6/02 и „Сл. 
лист ЦГ“ бр. 17/07 и 80/08) и чл. 32. став. 2. али не ја 12. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, VII 
ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 28.09.2009. го ди не до ни је ла је

1. По ве ћа ва се ак циј ски ка пи тал Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић за из нос од 87.628.157,8074 €, та ко да исти из но си 958.666.061,1274 
€ и по ди је љен је на 125.345.318 ак ци ја по је ди нач не но ми нал не ври јед но сти од 7,6482 €.

2. По ве ћа ње ак циј ског кап ти а ла из тач ке 1. ове од лу ке вр ши се на осно ву успје шно ре а ли зо ва не еми си је ак ци ја за тво ре ном по ну дом упу-
ће ној уна при јед по зна тим ли ци ма Од лу ком VII ван ред не Скуп шти не ак ци о на ра број 10-00-11644 од 28.09.2009.го ди не.

3. Ова Од лу ка сту па на сна гу да ном ре ги стра ци је Из мје на и до пу на Ста ту та Дру штва и ове Од лу ке код ЦРПС.

Број: 10-00-11648                П Р Е Д  С Ј Е  Д А  В А  Ј У  Ћ И,
Никшић, 28.09.2009. год.                        Ран ко Во ји но вић,дипл.ел.инж, с.р.

О Д Л У К У
О ПОВЕЋАЊУ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

На осно ву чла на 35. став 6. и 57. став 5. За ко на о при вред ним дру штви ма („Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.лист 
ЦГ“бр.17/07 и 80/08) и чла на 23. став 4. и 32. став 2. али не ја 7. Ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић, 
VII ван ред на Скуп шти на ак ци о на ра Елек тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић 28.09.2009.го ди не, д о н и ј е л а ј е

та ла Дру штва, већ ће се књи го вод стве но во ди ти као еми си о на 
пре ми ја.

И сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сти ће се на мјен ски за ин ве-
сти ра ње утвр ђе но скра ће ним про спек том за тво ре не по ну де.

Члан 13.

Ак ци је из да те овом еми си јом су обич не ак ци је са пра вом гла са и 
куп цу као вла сни ку да ју сље де ћа пра ва:

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

Члан 14.

Дру штво ће у скла ду са про пи си ма и од ред ба ма ове од лу ке, на-
кон по твр де успје шно сти еми си је из вр ши ти по треб не про мје не у 
Цен трал ном ре ги стру Цен трал не де по зи тар не аген ци је.

Члан 15.
Ли це овла шће но за спро во ђе ње ак тив но сти у ве зи еми си је ак ци ја из ове 
од лу ке је Ми ли во је Ву ја чић, ЈМБ 1009955260016, се кре тар Дру штва.

Члан 16.
Ова од лу ка сту па на сна гу да ном при је ма рје ше ња Ко ми си је за 
хар ти је од ври јед но сти о еви ден ти ра њу еми си је ак ци ја за за тво-
ре ну по ну ду ове еми си је.

Број: 10-00-11644                     П Р Е Д  С Ј Е  Д А  В А  Ј У  Ћ И, 
Никшић, 28.09.2009. год.   Ран ко Во ји но вић,дипл.ел.инж, с.р.
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Na osno vu čla na 19. Za ko na o pri vred nim dru štvi ma 
("Slu žbe ni list RCG", br. 6/2002 i Slu žbe ni list Cr ne 
Go re", br. 17/2007, 80/2008) (u da ljem tek stu "Za kon 
o pri vred nim dru štvi ma"), Skup šti na ak ci o na ra Elek-
tro pri vre de Cr ne Go re AD Nik šić je da na 28. sep tem-
bra 2009. go di ne, do ni je la

Pur su ant to Ar tic le 19 of the Com pa ni es‘ Act ("Of fi -
cial Ga zet te RCG", no. 6/2002 and "Of fi  cial Ga zet te 
of Mon te ne gro", no. 17/2007, 80/2008) (he re i naf ter 
the "Com pa ni es‘ Act"), the Sha re hol ders‘ Me e ting of 
Elek tro pri vre da Cr ne Go re AD Nik sic has on 28. Sep-
tem ber 2009, pas sed

S T A  T U T
ELEK TROPRI VRE DE

CR NE GO RE AD NIKŠIĆ

THE STA TU TE 
OF ELEK TRO PRI VRE DA 
CR NE GO RE AD NIKŠIĆ

Član 1. Ar tic le 1

Ovim sta tu tom ("Sta tut") se re gu li šu pi ta nja od zna-
ča ja za po slo va nje i or ga ni za ci ju Elek tro pri vre de Cr ne 
Go re AD, Nik šić (u da ljem tek stu: "Dru štvo"), a po-
seb no:

This sta tu te (the "Sta tu te") re gu la tes the is su es which 
are of im por tan ce for the bu si ness ac ti vi ti es and the 
or ga ni za tion of Elek tro pri vre da Cr ne Go re AD Nik sic 
(he re i naf ter the "Com pany"), in par ti cu lar:

pi ta nja za ko je je Za ko nom o pri vred nim (i) 
dru štvi ma od re đe no da se re gu li šu Sta tu-
tom; i

mat ters which are ac cor ding to the Com-(i) 
pa ni es‘ Act re gu la ted by the Sta tu te; and

pi ta nja ko ja su od za jed nič kog in te re sa za (ii) 
Dru štvo i nje go ve ak ci o na re.

mat ters which are of jo int in te rest for the (ii) 
Com pany and its sha re hol ders.

D E  F I  N I  C I  J EI  D E  F I  N I  T I  O N SI  
Član 2 Ar tic le 2

U ovom Sta tu tu, osim uko li ko dru ga či ja na mje ra ni-
je oči gled na, sle de ći iz ra zi će u da ljem tek stu ima ti 
zna če nje ko je je na ve de no po red sva kog ta kvog iz-
ra za (jed ni na uklju ču je mno ži nu i mno ži na uklju ču je 
jed ni nu osim uko li ko kon tekst ja sno ne uka zu je na 
su prot no).

In this Sta tu te, un less the con trary in ten tion is evi dent, 
he re i naf ter the fol lo wing terms will ha ve the me a nings 
set op po si te of each such term (the sin gu lar in clu des 
the plu ral and the plu ral in clu des the sin gu lar un less the 
con text cle arly in di ca tes the con trary).

Dje lat no sti ima zna če nje ko je je tom iz ra zu da to u 
Čla nu 13 ovog Sta tu ta.

Ac ti vi ti es ha ve the me a ning ascri bed to such term in 
Ar tic le 13 of this Sta tu te.

Agen ci ja zna či Re gu la tor na Agen ci ja za Ener ge ti ku 
Cr ne Go re.

Agency me ans the Mon te ne grin Re gu la tory Energy 
Agency.

CDA zna či Cen tral na de po zi tar na agen ci ja Cr ne Go re. CDA me ans the Mon te ne grin Cen tral De po si tory 
Agency.

CRPS zna či cr no gor ski Cen tral ni Re gi star Pri vred nog 
su da u Pod go ri ci.

CRPS me ans the Mon te ne grin Cen tral Re gi stry of the 
Com mer cial Co urt in Pod go ri ca.

С ЛУ ЖБЕНИ 
ПРИЛОГ (2)
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Di rek ci ja zna či or ga ni za ci o na cje li na Dru štva ko ja 
oba vlja kon trol ne, struč no-ad mi ni stra tiv ne i dru ge po-
slo ve za po tre be Dru štva kao cje li ne i dru gih cje li na 
Dru štva.

Di rec to ra te me ans the or ga ni za ti o nal unit of the Com-
pany per for ming su per vi sory, ex pert-ad mi ni stra ti ve and 
ot her ser vi ces to the Com pany as a who le and ot her 
units of the Com pany.

Elek tro grad nja zna či or ga ni za ci o na cje li na Dru štva 
ko ja oba vlja po slo ve iz grad nje i odr ža va nja elek tro e-
ner get skih obje ka ta i po stro je nja Dru štva.

Elek tro grad nja me ans the or ga ni za ti o nal unit of the 
Com pany per for ming tasks of con struc tion and ma in-
te nan ce of elec tric energy ob jects and fa ci li ti es of the 
Com pany.

Iz vr šni di rek tor zna či iz vr šni di rek tor Dru štva u smi-
slu re le vant nih od re da ba Za ko na o pri vred nim dru štvi-
ma.

Exe cu ti ve Di rec tor me ans the exe cu ti ve di rec tor of the 
Com pany wit hin the me a ning of the re le vant pro vi si ons 
of the Com pa ni es‘ Act.

Iz vr šni ru ko vo di o ci zna či 5 ru ko vo di o ca ko ji se na-
la ze na če lu Funk ci o nal nih cje li na i Or ga ni za ci o nih 
cje li na, ko ji su za du že ni da upra vlja ju po slo va njem 
Funk ci o nal nih cje li na i Or ga ni za ci o nih cje li na u skla du 
sa za ko nom i Sta tu tom.

Exe cu ti ve Ma na gers me ans 5 ma na gers he a ding the 
Fun cti o nal Units and the Ope ra ti o nal Units, which are 
in char ge of ma na ging the re spec ti ve Fun cti o nal and 
Ope ra ti o nal Units in ac cor dan ce with the law and the 
Sta tu te.

Funk ci o nal ne cje li ne zna či 3 funk ci o nal ne cje ni le 
Dru štva: Pro iz vod nja, Di stri bu ci ja i Snab dje va nje.

Fun cti o nal Units me ans 3 fun cti o nal units of the Com-
pany: Ge ne ra tion, Di stri bu tion and Supply.

Iz vje štaj zna či go di šnji iz vje štaj pri pre mljen od stra ne 
Iz vr šnog di rek to ra i Iz vr šnih ru ko vo di o ca ko ji se pod-
no si Od bo ru di rek to ra na usva ja nje i ko ji sa dr ži sle de-
će kom po nen te: (i) ak ci o ni plan ve zan za po slo va nje 
Dru štva za pred sto je ći pe riod od go di nu da na, i (ii) 
pre gled re zul ta ta ak ci o nog pla na ve za nog za po slo va-
nje Dru štva za po sled nji pe riod od go di nu da na.

Re port me ans an an nual re port pre pa red by the Exe-
cu ti ve Di rec tor and the Exe cu ti ve Ma na gers which is 
sub mit ted for adop tion by the Bo ard of Di rec tors and 
con ta ins the fol lo wing: (i) ac tion plan in re spect of the 
bu si ness of the Com pany for the up co ming pe riod of 
one year and (ii) re vi ew of re sults of the ac tion plan in 
re spect of the bu si ness of the Com pany for the pre ce-
ding pe riod of one year.

Od bor di rek to ra zna či od bor di rek to ra Dru štva u smi-
slu re le vant nih od red bi Za ko na o pri vred nim dru štvi-
ma.

Bo ard of Di rec tors me ans the bo ard of di rec tors of the 
Com pany wit hin the me a ning of the re le vant pro vi si ons 
of the Com pa ni es‘ Act.

Or ga ni za ci o ne cje li ne zna či Di rek ci ja Dru štva i Elek-
tro grad nja.

Or ga ni za ti o nal Units me ans the Di rec to ra te of the 
Com pany and Elek tro grad nja.

Re vi zor zna či re vi zor Dru štva u smi slu re le vant nih od-
re da ba Za ko na o pri vred nim dru štvi ma.

Audi tor me ans the audi tor of the Com pany wit hin the 
me a ning of the re le vant pro vi si ons of the Com pa ni es‘ 
Act.

Se kre tar zna či se kre tar Dru štva u smi slu re le vant nih 
od re da ba Za ko na o pri vred nim dru štvi ma.

Sec re tary me ans the sec re tary of the Com pany wit hin 
the me a ning of the re le vant pro vi si ons of the Com pa ni-
es‘ Act.

Skup šti na ak ci o na ra zna či skup šti na ak ci o na ra Dru-
štva u smi slu re le vant nih od re da ba Za ko na o pri vred-
nim dru štvi ma.

Sha re hol ders‘ Me e ting me ans the sha re hol ders‘ me e-
ting of the Com pany wit hin the me a ning of the re le vant 
pro vi si ons of the Com pa ni es‘ Act.

O P  Š T E  O D  R E D  B EI I  G E  N E  R A L  P R O  V I  S I  O N SI I  
Član 3. Ar tic le 3.

Dru štvo je osno va no od lu kom o tran sfor ma ci ji JEP 
"Elek tro pri vre da Cr ne Go re" Nik šić, br. 1001-2772/1 
od 16.10.1998. go di ne.

The Com pany was esta blis hed by the de ci sion on the 
tran sfor ma tion of JEP "Elek tro pri vre da Cr ne Go re" 
Nik šić, no.1001-2772/1 as of 16 Oc to ber 1998.

Dru štvo je osno va no ra di oba vlja nja pri vred ne dje lat-
no sti, od no sno pro iz vod nje, di stri bu ci je i snab di je va nje 
elek trič nom ener gi jom.

The Com pany was esta blis hed to ca rry out eco no mic 
ac ti vi ti es, re spec ti vely the ge ne ra tion, di stri bu tion and 
supply of  elec tri city.

Član 4. Ar tic le 4

Dru štvo je osno va no na neo d re đe no vri je me. The Com pany is fo un ded for an in de fi  ni te pe riod of 
ti me.
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Član 5. Ar tic le 5

Dru štvo kao svoj dan sla vi 19. av gust, dan ka da je 
1910. go di ne na Ce ti nju pu šte na u rad pr va elek trič na 
cen tra la.

The Com pany ce le bra tes 19 August as the Com pany‘s 
day, which is the day when the fi rst po wer plant in Ce-
ti nje was put in to ope ra tion.

Na čin i obi lje ža va nje da na Dru štva se bli že utvr đu je 
od lu kom Od bo ra di rek to ra.

The man ner and mar king of the Com pany‘s day is furt-
her de ter mi ned by a de ci sion of the Bo ard of Di rec tors.

Član 6. Ar tic le 6

Dru štvo ima pe čat, ko ji je okru glog ob li ka, i ko ji sa dr-
ži pu ni na ziv Dru štva i nje go vo sje di šte.

The Com pany has a stamp which is cir cu lar in sha pe, 
and con ta ins the full na me of the Com pany and its se at.

Od bor di rek to ra po seb nim ak tom ure đu je sa dr ži nu i 
iz gled pe ča ta. Ak tom iz ovog sta va utvr đu ju se li ca za-
du že na za pe ča te, broj pri mje ra ka pe ča ta, na čin nji ho ve 
upo tre be, ču va nje i uni šta va nje pe ča ta kao i dr.

The Bo ard of Di rec tors, by a spe cial act re gu la tes the 
con tent and ap pe a ran ce of the stamp. This spe cial act 
de ter mi nes the per sons re spon si ble for the stamps, the 
num ber of co pi es of the stamp, met hod of the ir use, 
sto ra ge and de struc tion of stamps, etc.

Član 7. Ar tic le 7

Dru štvo ima štam bilj, ko ji je pra vo u ga o nog ob li ka u 
ko ji je upi san skra će ni na ziv Dru štva, sa pro sto ri ma za 
upi si va nje bro ja ak ta i da tu ma.

The Com pany has a seal, which is rec tan gu lar in sha pe 
and in which the ab bre vi a ted na me of the Com pany is 
im prin ted, with spa ces for en te ring the num ber of act 
and da te.

Od bor di rek to ra po seb nim ak tom ure đu je na čin upo tre-
be, ču va nja i uni šta va nja štam bi lja.

The Bo ard of Di rec tors by spe cial act re gu la tes the use, 
sto ra ge and de struc tion of the seal.

Član 8. Ar tic le 8

Dru štvo ima svoj am blem ko ji sim bo li zu je dje lat nost 
Dru štva či ji iz gled i na čin ko ri šće nja utvr đu je Od bor 
di rek to ra.

The Com pany has its own em blem that symbo li zes the 
Com pany‘s ac ti vity, the ap pe a ran ce and use of which 
are de ter mi ned by the Bo ard of Di rec tors.

Član 9. Ar tic le 9

Dru štvo ima svoj me mo ran dum, ko ji u za gla vlju sa dr-
ži na ziv, sje di šte, za štit ni znak, te le fon, te le faks, ži ro 
ra čun i dru ge po dat ke utvr đe ne od lu kom Od bo ra di rek-
to ra.

The Com pany has a let ter head, which in the he a der 
con ta ins the na me, he a dqu ar ters, lo go, pho ne, fax, ac-
co unt and ot her in for ma tion esta blis hed by a de ci sion 
of the Bo ard of Di rec tors.

Član 10 Ar tic le 10

Dru štvo u po slov nim pi smi ma i dru gim po slov nim 
do ku men ti ma na vo di: (i) na ziv pod ko jim je Dru štvo 
re gi stro va no u CRPS-a; (ii) broj pod ko jim je Dru štvo 
za ve de no u CRPS-a; (iii) ozna ku da je Dru štvo ak ci-
o nar sko dru štvo; (iv) na ziv Dru štva: (v) sje di šte Dru-
štva; (vi) na po me nu da je Dru štvo u li kvi da ci ji, ako je 
ta kav slu čaj u pi ta nju; i (vii) dru ge po dat ke utvr đe ne 
od lu kom Od bo ra di rek to ra.

The Com pany sta tes the fol lo wing con tent in its let ters 
and ot her bu si ness do cu ments: (i) na me un der which 
the Com pany is re gi ste red with the CRPS; (ii) the 
num ber un der which the Com pany is re gi ste red with 
the CRPS; (iii) an in di ca tion that the Com pany is a jo-
int stock com pany; (iv) the Com pany‘s na me; (v) the 
Com pany‘s se at; (vi) an in di ca tion that the Com pany 
is in the pro cess of li qu i da ti on, as the ca se may be; and 
(vii) ot her in for ma tion de ter mi ned by a de ci sion of the 
Bo ard of Di rec tors. 

N A  Z I V  D R U  Š T V AI I I  C O M  PA N Y ‘ SI I I   N A  M E
Član 11. Ar tic le 11

Dru štvo po slu je pod na zi vom: “Elek tro pri vre da Cr ne 
Go re, ak ci o nar sko dru štvo za pro iz vod nju, di stri bu ci ju 
i snab di je va nje elek trič nom ener gi jom“

The Com pany ope ra tes un der the na me of: 
“Elektroprivreda Crne Gore, akcionarsko društvo za 
proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje električnom 
energijom“

Skra će ni na zi vi Dru štva su:
“Elek tro pri vre da Cr ne Go re AD Nik šić“ i
„EPCG“

The ab bre vi a ted na mes of the Com pany are: “Elek tro-
pri vre da Cr ne Go re AD Nik šić“ and
„EPCG“
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S J E  D I  Š T E  D R U  Š T V AI V  C O M  PA N Y ‘ SI V   S E  A T
Član 12. Ar tic le 12

Sje di šte Dru štva je u Nik ši ću, Ul. Vu ka Ka ra dži ća br. 
2, Nik šić.

The se at of the Com pany is lo ca ted in Nik šić,  Vuk Ka-
ra džić Stre et, no. 2, Nik šić .

D J E  L A T  N O S T  D R U  Š T V AV  C O M  PA N Y ‘ SV   A C  T I  V I T Y
Član 13. Ar tic le 13

Dru štvo oba vlja elek tro e ner get ske dje lat no sti pro pi-
sa ne Za ko nom o ener ge ti ci, li cen ca ma u ener get skom 
sek to ru i ovim Sta tu tom i to:

The Com pany per forms elec tric po wer ac ti vi ti es pre-
scri bed by the Energy Law, li cen ses in the energy sec-
tor and by this Sta tu te as fol lows

pro iz vodnja elek trič ne ener gi je;(i) ge ne ra tion of elec tri city;(i) 

di stri bu ci ja elek trič ne ener gi je;(ii) di stri bu tion of elec tri city;(ii) 

snab di je va nje elek trič nom ener gi jom;(iii) supply of elec tri city;(iii) 

ku po pro da ja elek trič ne ener gi je;(iv) sa le and pur cha se of elec tri city;(iv) 

ope ra tor di stri bu triv ne mre že;(v) di stri bu tion net work ope ra tor;(v) 

iz grad nja i odr ža va nje elek tro e ner get skih (vi) 
obje ka ta;

con struc tion and ma in te nan ce of po wer (vi) 
fa ci li ti es; 

pro jek to va nje i nad zor; i(vii) de sign and su per vi sion; and(vii) 

dru ge di je lat no sti pro pi sa ne ovim sta tu tom.(viii) ot her ac ti vi ti es pre scri bed by this Sta tu te.(viii) 

(za jed no u da ljem tek stu "Dje lat no sti"). (jo intly he re i naf ter the "Ac ti vi ti es").

Dje lat no sti se oba vlja ju pod ši from 40101 u unu tra-
šnjem i me đu na rod nom pro me tu.

The Ac ti vi ti es are car ried out un der co de 40101 in the 
in ter nal and in ter na ti o nal mar ket.

U skla du sa za ko nom Dru štvo pred u zi ma sve po slo ve, 
ak tiv no sti i rad nje ko ji ma se ostva ru ju i una pre đu ju 
Dje lat no sti, uklju ču ju ći i osni va nje dru gih dru šta va, 
sti ca nja uče šća u dru gim dru štvi ma i ula ga nja sop stve-
nih sred sta va u dru ga dru štva.

In ac cor dan ce with the law, the Com pany un der ta kes 
all tasks, ac ti vi ti es and ac ti ons that re a li ze and pro mo te 
the Ac ti vi ti es, in clu ding esta blis hing ot her com pa ni es, 
ac qu i ring sta kes in ot her com pa ni es and in ve sting its 
own as sets in to ot her com pa ni es. 

Dru štvo oba vlja i dru ge dje lat no sti ko je se uobi ča je no 
oba vlja ju uz Dje lat no sti.

The Com pany per forms ot her ac ti vi ti es that are usu ally 
per for med with the Ac ti vi ti es.

Pro mje na Dje lat no sti re gu li še se Sta tu tom  Dru štva, u 
skla du sa za ko nom.

A chan ge of the Ac ti vi ti es shall be re gu la ted by the Sta-
tu te, in ac cor dan ce with the law.

Član 14. Ar tic le 14

Dje lat nost Dru štva iz čla na 13 stav (i) do (v) su dje lat-
no sti od jav nog in te re sa.

Ac ti vi ti es of the Com pany sta ted in Ar tic le 13, Sub-cla-
u ses (i) to (v) are ac ti vi ti es of pu blic in te rest.

Dru štvo oba vlja Dje lat no sti na na čin ko jim obez bje đu-
je sta bil nost po slo va nja, ured no i kva li tet no za do vo lja-
va nje po tre ba po tro ša ča elek trič ne ener gi je, efi  ka snost 
upra vlja nja i ostva ri va nja po slov nih od no sa sa svim 
part ne ri ma.

The Com pany per forms the Ac ti vi ti es in a man ner 
which en su res the sta bi lity of its bu si ness, that the ne-
eds of elec tri city con su mers are met re gu larly and with 
ade qu a te qu a lity, the ef fi  ci ent ma na ge ment and re a li za-
tion of bu si ness re la ti on ships with all part ners.

Za oba vlja nje Dje lat no sti, Dru štvo će pri ba vi ti od go va-
ra ju ća odo bre nja i li cen ce.

The Ac ti vi ti es shall be per for med on the ba sis of the ap-
pro pri a te li cen ses and ap pro vals ob ta i ned by the Com pany.

   O R  G A  N I  Z A  C I  J A  D R U  Š T VAV I  O R  G A  N I  Z A T I O NV I   O F  C O M  PA N Y
Član 15. Ar tic le 15

Dru štvo se or ga ni za ci o no sa sto ji od tri Funk ci o nal ne 
cje li ne i dvi je Or ga ni za ci o ne cje li ne. 

Funkcionalne cjeline su: Proizvodnja, Distribucija 
i Snabdijevanje. Organizacione cjeline su Direkcija 
Društva i Elektrogradnja.

In re spect of or ga ni za tion of the Com pany, the Com-
pany con sists of three Fun cti o nal Units and two Ope ra-
ti o nal Units. 
The Functional Units are: Generation, Distribution and 
Supply. The Operational Units are the Directorate of 
the Company and Elektrogradnja.
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Član 16. Ar tic le 16

Di rek ci ja kao Or ga ni za ci o na je di ni ca Dru štva, se or ga-
ni zu je za oba vlja nje za jed nič kih po slo va u Dru štvu 

The Di rec to ra te as an Or ga ni za ti o nal Uni tof the Com-
pany or ga ni zes the per for man ce of com mon tasks in 
the Com pany.

Elek tro grad nja kao Or ga ni za ci o na cje li na se or ga ni zu je 
za oba vlja nje dje lat no sti iz grad nje i odr ža va nja elek-
tro e ner get skih obje ka ta.

Elek tro grad nja as an Or ga ni za ti o nal Unit or ga ni ze sac-
ti vi ti es of con struc tion and ma in te nan ce of the elec tric 
po wer fa ci li ti es.

Član 17. Ar tic le 17

Or ga ni za ci ja Dru štva, se bli že ure đu je op štim ak tom o 
or ga ni za ci ji Dru štva.

The Or ga ni za tion of the Com pany is re gu la ted in de tail 
by a ge ne ral act on the or ga ni za tion of the Com pany. 

Član 18. Ar tic le 18

Za oba vlja nje kon trol nih po slo va u Dru štvu for mi ra se 
tim za in ter nu re vi zi ju.

A te am for in ter nal audit is for med to per form su per vi-
sory tasks in the Com pany. 

Ra dom ti ma za in ter nu re vi zi ju ne po sred no ko or di ni ra 
Od bor di rek to ra Dru štva.

The Bo ard of Di rec tors of the Com pany di rectly co or-
di na tes the te am for in ter nal audit.

ZA STU PA NJE DRU ŠTVAVII RE PRE SEN TA TION OF THE COM PANYVII 
Član 19. Ar tic le 19

Za stup ni ci Com pany‘s Re pre sen ta ti ves

Dru štvo za stu pa ju Pred sjed nik Od bo ra Di rek to ra i Iz-
vr šni di rek tor u gra ni ca ma svo jih ovla šće nja utvr đe nih 
ovim Sta tu tom i od lu ka ma Od bo ra di rek to ra. 

The Com pany is re pre sen ted by the Pre si dent of the 
Bo ard of Di rec tors and the Exe cu ti ve Di rec tor each 
wit hin the li mits of his/her com pe ten ce de ter mi ned by 
this Sta tu te and the de ci si ons of the Bo ard of Di rec tors. 

Od bor di rek to ra, na pri je dlog Iz vr šnog di rek to ra, mo-
že kroz usva ja nje Iz vje šta ja da ti ge ne ral no ovla šće nje 
Iz vr šnom di rek to ru, se kre ta ru Dru štva i Iz vr šnom ru-
ko vo di o cu za za stu pa nje u po gle du od re đe ne vr ste od-
no sno od re đe nog bro ja po slo va Dru štva. 

The Bo ard of Di rec tors, at the pro po sal of the Exe cu ti ve 
Di rec tor, may, thro ugh adop tion of Re ports, grant ge ne-
ral re pre sen ta tion aut ho ri za ti ons re la ting to cer tain tasks 
un der its aut ho rity to the Exe cu ti ve Di rec tor, Sec re tary of 
the Com pany, and Exe cu ti ve Ma na gers for a par ti cu lar 
type and/or num ber of bu si ness ac ti vi ti es of the Com pany. 

Član 20. Ar tic le 20
Pu no moć ni ci Pro xi es

Iz vr šni di rek tor i Iz vr šni ru ko vo di o ci u gra ni ca ma svo-
jih ovla šće nja, mo gu da ti pu no moć za po sle ni ma u Dru-
štvu, kao i li ci ma van Dru štva da za stu pa ju Dru štvo. 

The Exe cu ti ve Di rec tor and the Exe cu ti ve Ma na gers, 
wit hin the li mits of the ir com pe ten ces, may gi ve po wer 
of at tor ney to em ployees in the Com pany, and per sons 
out si de the Com pany to re pre sent the Com pany. 

Ovla šće nje pu no moć ni ka mo že bi ti op šte ili ogra ni če-
no na od re đe ni po sao ili vr stu po sla.

Aut ho ri za tion of the proxy may be ge ne ral or li mi ted to 
a spe ci fi c job or type of ac ti vity.

Član 21. Ar tic le 21
Pot pi si va nja Sig ning

Dru štvo pot pi su je za stup nik od no sno pu no moć nik pot-
pi som od go va ra ju ćeg ak ta.

The aut ho ri zed re pre sen ta ti ve pla ces a sig na tu re in the 
na me of the Com pany on the re spec ti ve do cu ment.

ISTU PA NJE I OD GO VOR NOST VIII 
DRU ŠTVA  U PRAV NOM PRO ME TU

RE PRE SEN TA TION AND VI I I  
RE SPON SI  BI  LI  TES OF THE COM-
PANY IN LE GAL TRAN SAC TI  ONS

Član 22. Ar tic le 22

Dru štvo je prav no li ce sa pra vi ma, oba ve za ma i od go-
vor no sti ma utvr đe nim za ko nom i ovim Sta tu tom.

The Com pany is a le gal per son with rights, obli ga ti ons 
and re spon si bi li ti es esta blis hed by law and this Sta tu te.

Dru štvo u okvi ru Dje lat no sti, istu pa u prav nom pro me-
tu, za klju ču je ugo vo re i oba vlja dru ge prav ne rad nje.

The Com pany, wit hin the li mits of the Ac ti vi ti es, par ti-
ci pa tes in le gal tran sac ti ons, con clu des agre e ments and 
per forms ot her le gal ac ti ons.
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Funk ci o nal ne i Or ga ni za ci o ne  cje li ne Dru štva ne ma ju 
svoj stvo prav nog li ca i u prav nom pro me tu istu pa ju u 
ime i za ra čun Dru štva.

The Fun cti o nal and Or ga ni za ti o nal units of the Com-
pany do not qu a lify atle gal en ti ti es and they par ti ci pa te 
in le gal tran sac ti ons in the na me and on be half of the 
Com pany.

Član 23. Ar tic le 23

Dru štvo je prav no li ce ko je je svo jom imo vi nom i oba-
ve za ma odvo je no od imo vi ne ak ci o na ra, osim nji ho vih 
ak ci ja u Dru štvu.

The Com pany is a le gal en tity which is, in re spect to its 
pro perty and li a bi li ti es, se pa ra ted from the pro perty of 
sha re hol ders, ex cept for the ir sha res in the Com pany.

Dru štvo od go va ra za svo je oba ve ze svo jom cje lo kup-
nom imo vi nom.

The Com pany is li a ble for its obli ga ti ons with all of its 
as sets.

Od go vor nost ak ci o na ra Dru štva je ogra ni če na do vi si-
ne vri jed no sti nji ho vih ak ci ja.

The li a bi lity of the Com pany‘s sha re hol der sis li mi ted 
to the va lue of the ir sha res.

O S N O V  N I  K A  P I  T A LI X  S H A  R EI X   C A  P I  T A L
Član 24. Ar tic le 24

Osnov ni ka pi tal Dru štva iz no si EUR 
958.666.061,1274.

The Com pany‘s sha re ca pi tal is EUR 
958.666.061,1274.

Član 25. Ar tic le 25

Osnov ni ka pi tal Dru štva je po di je ljen na 125.345.318 
ak ci ju.

The Com pany‘s sha re ca pi tal of is di vi ded in to 
125.345.318 sha res.

No mi nal na vri jed nost jed ne ak ci je iz no si EUR 7,6482 The no mi nal va lue per sha re is EUR 7,6482.

Sve ak ci je Dru štva su obič ne ak ci je u de ma te ri ja li zo-
va nom ob li ku.

All of the Com pany‘s sha res are or di nary sha res in de-
ma te ri a li zed form.

Član 26. Ar tic le 26

Ak ci ja pred sta vlja vla snič ki udeo u Dru štvu, ko ji se 
sa sto ji od upra vljač kih pra va, pra va uče šća u ras po di-
je li pro fi  ta i dru gih pra va utvr đe nih za ko nom i ovim 
Sta tu tom.

A sha re re pre sents an in te rest in the Com pany, which 
con sists of rights to par ti ci pa te in the Com pany‘s ma-
na ge ment, par ti ci pa te in the di stri bu tion of pro fi ts and 
ot her rights esta blis hed by law and this Sta tu te.

Knji ga ak ci ja Dru štva se vo di u de ma te ri ja li zo va nom 
ob li ku kod CDA u skla du sa čla nom 3. Za ko na o har ti-
ja ma od vri jed no sti.

The Com pany‘s Bo ok of sha res is kept in a de ma te ri a-
li zed form at the CDA in ac cor dan ce with Ar tic le 3 of 
the Law on Se cu ri ti es.

P R O  M J E  N A  O S N O V  N O G X  
K A  P I  T A  L A

C H A N  G EX   O F  T H E  S H A  R E 
C A  P I  T A L

Član 27. Ar tic le 27
Po ve ća nje osnov nog ka pi ta la Sha re Ca pi tal In cre a se

Dru štvo mo že po ve ća ti ak ci o nar ski ka pi tal sa gla sno 
Za ko nu o pri vred nim dru štvi ma, a u za vi sno sti od re-
zul ta ta po slo va nja, do dat nim ulo zi ma svo jih ak ci o na ra, 
ili dru gih li ca ko ji ma iz da je no ve ak ci je.

The Com pany may in cre a se the sha re ca pi tal, in ac cor-
dan ce with the Com pa ni es‘ Act and de pen ding on the 
re sults of its bu si ness ac ti vi ti es, by ad di ti o nal con tri bu-
ti ons from its sha re hol ders or ot her per sons to whom 
the new sha res are is sued.

Ak ci je na sta le po ve ća njem ka pi ta la nov ča nim ulo zi ma 
mo ra ju bi ti po nu đe ne, po osno vu pra va pre če ku po vi-
ne, po sto je ćim ak ci o na ri ma sra zmjer no bro ju ak ci ja 
ko je po sje du ju, osim ako se to pra vo ne uki ne u skla du 
sa Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma.

Sha res re sul ting form a sha re ca pi tal in cre a se by mo-
ne tary con tri bu ti ons must be of fe red, ba sed on the pre-
emp ti ve rights, to the exi sting sha re hol ders pro por ti o-
nal to the num ber of sha res ow ned, un less such a right 
is can ce led in ac cor dan ce with the Com pa ni es‘ Act.

Uko li ko je Dru štvo iz da lo za mje nji ve ob ve zni ce, ka-
pi tal se mo že uve ća ti iz da va njem no vih ak ci ja, za ko je 
vla sni ci ob ve zni ca mo gu za mi je ni ti svo je ob ve zni ce.

If the Com pany has is sued con ver ti ble bonds, the ca-
pi tal may be in cre a sed by the is su an ce of new sha res, 
which can be is sued aga inst the con ver ti ble bonds.
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Od lu ku o po ve ća nju osnov nog ka pi ta la do no si Skup šti-
na ak ci o na ra sa naj ma nje dvo tre ćin skom ve ći nom (2/3) 
gla so va pri sut nih ili za stu pa nih ak ci o na ra u skla du sa 
Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma.

The de ci sion to in cre a se sha re ca pi tal is ma de by the 
Sha re hol ders‘ Me e ting with at le ast two-third (2/3) 
ma jo rity pre sent or re pre sen ted in ac cor dan ce with the 
Com pa ni es‘ Act.

Od lu ka o po ve ća nju ak ci o nar skog ka pi ta la ob ja vlju je 
se u "Slu žbe nom li stu RCG", a iz mje ne Sta tu ta do sta-
vlja ju se CRPS.

The de ci sion to in cre a se the sha re ca pi tal shall be pu-
blis hed in the "Of fi  cial Ga zet te of RCG", and amend-
ments to the Sta tu te shall be sub mit ted to the CRPS.

Član 28. Ar tic le 28
Sma nje nje osnov nog ka pi ta la Sha re Ca pi tal Dec re a se

Ak ci o nar ski ka pi tal mo že se uma nji ti na osno vu od-
lu ke Skup šti ne ak ci o na ra, za ko ju su gla sa li ak ci o na ri 
ko ji po sje du ju naj ma nje dvi je tre ći ne (2/3) ukup nog 
bro ja ak ci ja, a ko ji su pri sut ni ili za stu pa ni na Skup šti-
ni pre ko pu no moć ni ka ili pu tem gla sač kih li sti ća. 

The sha re ca pi tal may be dec re a sed ba sed on a de ci sion 
of the Sha re hol ders‘ Me e ting, whe re sha re hol ders who 
ha ve at le ast two-thirds (2/3) of the to tal num ber of sha res 
vo ted, and we re pre sent or re pre sen ted at the Sha re hol-
ders‘ Me e ting thro ugh a re pre sen ta ti ve or thro ugh bal lots.

Oba vje šte nje o sa zi va nju Skup šti ne sa dr ži raz lo ge 
sma nje nja ka pi ta la, kao i na čin na ko ji će se sma nji ti 
ka pi tal. Od lu ka Skup šti ne ak ci o na ra o sma nje nju ka-
pi ta la do sta vlja se CRPS-a, ko ji je pod no si Slu žbe nom 
li stu Cr ne Go re  na ob ja vlji va nje.

The no ti ce of con ve ning the Sha re hol der‘ Me e ting con-
ta ins the re a sons for dec re a sing the ca pi tal, as well as 
the man ner of dec re a sing the ca pi tal. The de ci sion of 
the Sha re hol ders‘ Me e ting on dec re a sing the ca pi tal is 
de li ve red to the CRPS, which then sub mits it to the Of-
fi  cial Ga zet te of Mon te ne gro for pu bli ca tion.

Dru štvo ne mo že iz vr ši ti sma nje nje ka pi ta la ako ne 
po nu di do dat ne ga ran ci je za svo je oba ve ze sva kom 
po vje ri o cu ko ji to zah ti je va, a či ja su po tra ži va nja pra-
vo va lja na pri je da na ob ja vlji va nja od lu ke o sma nje nju 
ka pi ta la. Sva ki po vje ri lac se mo ra oba vi je sti ti pi sme-
nim pu tem o od lu ci o sma nje nju ka pi ta la.

The Com pany may not ca rry out the dec re a se of ca pi tal 
if ad di ti o nal gu a ran te es are not of fe red for its obli ga ti-
ons to each cre di tor that re qu i res it, and who se cla ims 
are va lid pri or to the da te of pu bli ca tion of the de ci sion 
on ca pi tal dec re a se. Each cre di tor must be in for med in 
wri ting abo ut the de ci sion on dec re a se of the ca pi tal.

Dru štvo ne mo že da ti do dat ne ga ran ci je u sle de ćim 
slu ča je vi ma:

The Com pany may not pro vi de ad di ti o nal gu a ran te es in 
the fol lo wing ca ses:

ako ukup na po tra ži va nja po vje ri la ca, (i) 
na kon sma nje nja ka pi ta la, pre la ze vri jed-
nost ne to imo vi ne ko ja je pro ci je nje na;

if the to tal cre di tor cla ims, af ter the dec re-(i) 
a se of the ca pi tal, ex ce ed the va lue of the 
esti ma ted net as sets;

ako su po tra ži va nja već u pot pu no sti i na (ii) 
po uz dan na čin obez bi je đe na; i

if the cla ims are al ready fully and in a re-(ii) 
li a ble way se cu red; and

ako je svr ha sma nji va nja ka pi ta la po kri će (iii) 
gu bit ka.

if the pur po se of dec re a se of the ca pi tal is (iii) 
to co ver the loss.

Pri li kom sma nje nja ka pi ta la Dru štvo mo že po ni šti ti 
sra zmje ran broj ak ci ja. Broj svih ak ci ja ko je po sje du ju 
ak ci o na ri sra zmjer no se sma nju je bro ju ak ci ja ko je po-
sje du je sva ki ak ci o nar po je di nač no.

Whi le dec re a sing the ca pi tal, the Com pany may an nul 
a pro por ti o na te num ber of sha res. The to tal num ber of 
sha res that sha re hol ders ha ve must be pro por ti o nally 
dec re a sed to the num ber of sha res which each sha re hol-
der in di vi du ally owns.

Ka pi tal se sma tra uma nje nim ka da se iz mje ne Sta tu ta 
re gi stru ju u CRPS-a i ob ja ve u Slu žbe nom li stu CG.

Ca pi tal is con si de red to be dec re a sed when the amend-
ments to the Sta tu te are re gi ste red wit hin the CRPS and 
pu blis hed in the Of fi  cial Ga zet te of CG.

Dru štvo mo že, pot pu no ili dje li mič no, iz vr ši ti ak ci o na-
ri ma po vra ćaj nji ho vih ulo ga, u skla du sa Za ko nom o 
pri vred nim dru štvi ma.

The Com pany can, fully or in part, re turn to the sha re-
hol ders the ir sha res, in ac cor dan ce with the Com pa ni-
es‘ Act.
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Član 29. Ar tic le 29
Sti ca nje sop stve nih ak ci ja Ac qu i si ti on of Own Sha res

Dru štvo mo že ku po va ti sop stve ne ak ci je od lu kom Od-
bo ra di rek to ra, na osno vu odo bre nja Skup šti ne ak ci-
o na ra, pri če mu Skup šti na od re đu je mak si ma lan broj 
ak ci ja ko je se mo gu ku pi ti, kao i mak si mal nu ci je nu 
ko ja se mo že pla ti ti za te ak ci je.

The Com pany may pur cha se its own sha res pur su ant 
to a de ci sion by the Bo ard of Di rec tors, ba sed on the 
ap pro val of the Sha re hol ders‘ Me e ting, whe re the ma-
xi mum num ber of sha res that can be pur cha sed, as well 
as the ma xi mum pri ce that can be paid for the se sha res 
is de ter mi ned by the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Rok za ku po vi nu sop stve nih ak ci ja ne mo že bi ti du ži 
od 12 mje se ci od da na do no še nja te od lu ke, a na kon 
is te ka tog ro ka, ak ci je se mo gu ku pi ti sa mo uz no vo 
odo bre nje.

The de a dli ne for pur cha sing own sha res can not ex ce ed 
12 months from the da te of adop tion of the de ci sion, 
and upon ex piry of the de a dli ne, the sha res may only 
be bo ught with a new ap pro val.

Ukup na vri jed nost ova ko ste če nih ak ci ja ne mo že bi ti 
ve ća od 10% ak ci o nar skog ka pi ta la Dru štva osim ako 
su ak ci je ste če ne:

The to tal va lue of sha res ac qu i red in the said man ner 
may not ex ce ed 10% of the Com pany‘s sha re ca pi tal 
un less the sha res are ac qu i red by:

iz vr še njem od lu ke o sma nje nju ka pi ta la;(i) exe cu ting the de ci sion on dec re a se of ca-(i) 
pi tal;

pre no som imo vi ne pri li kom re struk tu ri-(ii) 
ra nja; i

tran sfer ring as sets in the pro cess of re-(ii) 
struc tu ring; and

iz vr ša va njem za kon skih oba ve za ili iz-(iii) 
vr ša va njem sud skih od lu ka, ko ja na la že 
ot kup ak ci ja od ma njin skih ak ci o na ra u 
ci lju nji ho vog obe šte će nja.

exe cu ting le gal obli ga ti ons or exe cu ting (iii) 
co urt de ci si ons, which re qu i res the pur cha-
se of sha res from mi no rity sha re hol ders for 
in dem ni fi  ca tion pur po ses.

Sop stve ne ak ci je Dru štva će se po ni šti ti ili de po no va ti kao 
sop stve ne ak ci je ko je ne da ju pra vo gla sa i pra vo na di vi-
den du.

The Com pany‘s own sha res of shall be eit her an nul led or 
de po si ted as own sha res which do not be ar vo ting rights and 
the rights to di vi dend.

Sop stve ne ak ci je Dru štvo mo ra otu đi ti u ro ku od 12 mje se-
ci od nji ho vog sti ca nja. Ako Dru štvo ne otu đi ak ci je u tom 
ro ku one se po ni šta va ju. Dru štvo je du žno da re gi stru je broj 
ku plje nih ak ci ja kod CRPS-a.

The Com pany‘s own sha res must be di saf fec ted wit hin 12 
months of the ir ac qu i si ti on. If the Com pany do es not di saf-
fect sha res in the set term, they are vo i ded. The Com pany 
is obli ga ted to re gi ster the num ber of sha res pur cha sed with 
the CRPS.

Dru štvo ne će da va ti zaj mo ve ili obez bje đi va ti dru gu vr stu 
fi  nan sij ske po dr ške li cu ko je na mje ra va da ku pi ak ci je Dru-
štva.

The Com pany shall not gi ve lo ans or pro vi de ot her fi  nan cial 
sup port to a per son who in tends to pur cha se the Com pany‘s  
sha res.

Član 30. Ar tic le 30
Pro mje na vla sni štva Chan ge of ow ner ship

Dru štvo će Agen ci ji pri ja vi ti sva ku pro mje nu vla sni štva 
ko ja po je di nač no ili zbir no, u od no su na pret hod nu pri ja vu, 
pre la zi iz nos utvr đen ak ti ma Agen ci je u skla du sa za ko nom. 

The Com pany shall re port any chan ge in ow ner ship to the 
Agency, which in di vi du ally or cu mu la ti vely, in com pa ri son 
to the pre vi o us ap pli ca tion, ex ce eds the amo unt esta blis hed 
by the Agency‘s acts in ac cor dan ce with the law. 

P R A  V A  I  O B A  V E  Z E  A K -X I  
C I  O  N A  R A

R I G H T S  A N D  O B L I  G A  T I  O N S X I  
O F  S H A  R E  H O L  D E R S

Član 31. Ar tic le 31

Ak ci o na rom u smi slu ovog Sta tu ta, sma tra se sva ko fi  zič ko 
i/ili prav no li ce ko je je vla snik naj ma nje jed ne ak ci je ko ju 
je Dru štvo emi to va lo i ko je o to me ima od go va ra ju ću po-
tvr du, od no sno, is pra vu iz da tu i ovje re nu od stra ne Dru štva, 
od no sno od go va ra ju ću is pra vu o vla sni štvu iz da tu od stra ne 
nad le žnog or ga na. 

A sha re hol der in terms of this Sta tu te, is every na tu ral and/
or le gal per son which owns at le ast one sha re is sued by the 
Com pany and has the ap pro pri a te cer ti fi  ca te, i.e. a do cu ment 
is sued and cer ti fi ed by the Com pany or the ap pro pri a te do-
cu ment of ow ner ship is sued by the com pe tent aut ho rity.

Član 32. Ar tic le 32

Sva ki ak ci o nar sno si ri zik po slo va nja Dru štva do vi si ne vri-
jed no sti ak ci ja ko je po sje du je.

Each sha re hol der be ars the risk of the Com pany‘s bu si ness  
to the amo unt of the va lue of sha res ow ned.
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Ak ci o nar uče stvu je u upra vlja nju Dru štvom sra zmjer no 
bro ju ak ci ja sa pra vom upra vlja nja, di rekt no ili pre ko pu no-
moć ni ka.

A Sha re hol der par ti ci pa tes in the ma na ge ment of the Com-
pany pro por ti o na te to the num ber of sha res with ma na ge rial 
rights, eit her di rectly or thro ugh a proxy.

Član 33. Ar tic le 33

Ak ci o nar ima pra vo na di vi den du, u fi k snom iz no su, sra-
zmjer no vr sti i vri jed no sti ak ci ja ko je po sje du je.

A sha re hol der is en ti tled to a di vi dend, in a fi  xed amo unt, 
pro por ti o nal to the type and va lue of sha res ow ned.

Di vi den de se mo gu is pla ći va ti je di no u slu ča ju po sto ja nja 
aku mu li sa nog ne to pro fi  ta. U tom slu ča ju di vi den de će bi ti 
is pla će ne sva ke go di ne u iz no su ko ji ni je ma nji od 60% od 
ne to pro fi  ta.

Di vi dends shall only be paid out in the ca se of exi sten ce of 
ac cu mu la ted net pro fi t. In that event the di vi dends shall be 
paid every year in the amo unt not less than 60% of the net 
pro fi t.

Osta la pra va i oba ve ze ima o ca ak ci ja, utvr đe na su za ko nom 
i od lu kom Dru štva o iz da va nju ak ci ja i Sta tu tom.

Ot her rights and obli ga ti ons of a sha re hol der are de ter mi ned 
by law and a de ci sion of the Com pany on is su ing of sha res, 
and the Sta tu te.

Član 34. Ar tic le 34

Iz vod iz re gi stra ko ji vo di CDA je do vo ljan do kaz o po sto-
ja nju spi ska ak ci o na ra ili spi ska vla sni ka ob ve zni ca ko je je 
emi to va lo Dru štvo.

An ex cerpt from the re gi ster kept by the CDA is suf fi  ci ent 
pro of of the exi sten ce of the list of sha re hol ders or the list of 
ow ners of bonds which we re is sued by the Com pany.

Član 35. Ar tic le 35

Po osno vu vla sni štva ak ci ja, ak ci o na ri ima ju sle de ća pra va: On the ba sis of ow ner ship of sha res, sha re hol ders ha ve the 
fol lo wing rights:

Imo vin ska pra va: Ow ner ship rights:

pra vo na pro fi t Dru štva u ob li ku di vi den de u (i) 
skla du sa Sta tu tom;

the right to pro fi t of the Com pany in the form (i) 
of di vi dends in ac cor dan ce with the Sta tu te;

pra vo na sra zmje ran dio imo vi ne u slu ča ju (ii) 
li kvi da ci je Dru štva;

the right to a pro por ti o na te part of the as sets (ii) 
in the event of the Com pany is li qu i da ted;

pra vo na do bi ja nje bes plat nih ak ci ja, za slu-(iii) 
čaj po ve ća nja ka pi ta la iz sred sta va Dru štva;

the right to ob tain free sha res, in ca se of a ca-(iii) 
pi tal in cre a se from Com pany‘s funds;

pri o ri tet no pra vo u sti ca nju no ve emi si je ak-(iv) 
ci ja i za mje nji vih ob ve zni ca, uz ogra ni če nja 
od re đe na Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma; i

pre emp ti ve rights in ac qu i ring new sha res and (iv) 
re pla ce a ble bonds, with li mits de ter mi ned by 
the Com pa ni es‘ Act; and

dru ga imo vin ska pra va u skla du sa za ko nom i (v) 
ovim Sta tu tom.

ot her pro perty rights in ac cor dan ce with the (v) 
law and this Sta tu te.

Ne i mo vin ska pra va: Ot her rights:

pra vo da pri su stvu ju svim Skup šti na ma ak-(i) 
ci o na ra i da gla sa ju o svim pi ta nji ma osim o 
pi ta nji ma gdje po sto ji mo guć nost kon fl ik ta 
in te re sa;

the right to at tend all Sha re hol ders‘ Me e tings (i) 
and to vo te on all is su es ex cept on is su es 
whe re the re is a pos si bi lity that a con fl ict of 
in te rest exists;

pra vo da do bi ju na lič ni zah tev, bez na kna de, (ii) 
ko pi ju fi  nan sij skih iz vje šta ja, iz vje šta ja Od-
bo ra di rek to ra ili iz vje šta ja Re vi zo ra; 

the right to re ce i ve, upon per so nal re qu est, (ii) 
free of char ge, a copy of fi  nan cial sta te ments, 
sta te ments of the Bo ard of Di rec tors and 
Audi tor‘s re ports;

pra vo uvi da u sje di šti ma Funk ci o nal nih i Or-(iii) 
ga ni za ci o nih cje li na, naj ka sni je 30 da na pri je 
odr ža va nja Skup šti ne kao i na sa moj Skup šti-
ni ak ci o na ra, u ko pi je fi  nan sij skih iz vje šta ja 
uklju ču ju ći iz vje štaj re vi zo ra;

the right to in spect at the se ats of Fun cti o nal (iii) 
and Or ga ni za ti o nal units, at le ast 30 days be-
fo re the Sha re hol der‘s Me e ting as well as on 
the Sha re hol der‘s Me e ting,  co pi es of fi  nan-
cial sta te ments in clu ding the Audi tor‘s re port;

pra vo da da pu no moć je dru gom li cu da gla sa (iv) 
na Skup šti ni ak ci o na ra kao nje gov pu nom-
ćnik ili da oba vlja dru ge prav ne rad nje. Pu-
no moć je mo ra bi ti ovje re no na od go va ra ju ći 
na čin, u skla du sa za ko nom;

the right to gi ve po wer of at tor ney to anot her (iv) 
per son to vo te at the Sha re hol ders‘ Me e ting 
as its re pre sen ta ti ve or to per form ot her le gal 
ac ti ons. The po wer of at tor ney must be cer ti-
fi ed in an ap pro pri a te way, in ac cor dan ce with 
the law;

kao i dru ga pra va u skla du sa za ko nom i (v) 
ovim Sta tu tom.

as well as ot her rights in ac cor dan ce with the (v) 
law and this Sta tu te.
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O R  G A  N I ,  A D  M I  N I  S T R A  C I  J A X I I  
I  R E  V I  Z I  J A

C O R  P O  R A  T E  B O  D I  E S ,  A D -X I I  
M I  N I  S T A R  T I O N  A N D  A U D I  T I N G

Član 36. Ar tic le 36

Or ga ni Dru štva su: The Com pany‘s cor po ra te bo di es are: 

Skup šti na ak ci o na ra,(i) the Sha re hol ders‘ Me e ting, (i) 

Od bor di rek to ra,(ii) the Bo ard of Di rec tors,(ii) 

Iz vr šni di rek tor, (iii) the Exe cu ti ve Di rec tor,(iii) 

Se kre tar Dru štva,(iv) the Com pany‘s Sec re tary, (iv) 

Iz vr šni ru ko vo di o ci, i(v) the Exe cu ti ve Ma na gers, and (v) 

Re vi zor.(vi) the Audi tor.(vi) 

Član 37. Ar tic le 37
Skup šti na ak ci o na ra Sha re hol ders‘ Me e ting

Skup šti na ak ci o na ra je naj vi ši or gan Dru štva. The Sha re hol ders‘ Me e ting is the ul ti ma te aut ho rity of the 
Com pany.

Is klju či vo pra vo Skup šti na ak ci o na ra je da: The ex clu si ve right of the Sha re hol der‘s Me e ting is to:

do no si iz mje ne i do pu ne sta tu ta Dru štva; (i) adopt amend ments and sup ple ments to the (i) 
sta tu te of the Com pany; 

bi ra i ra zr je ša va čla no ve Od bo ra di rek to ra;(ii) elect and di smiss mem bers of the Bo ard of (ii) 
Di rec tors; 

bi ra i ra zr je ša va Re vi zo ra;(iii) elect and di smiss the Audi tor; (iii) 

bi ra i ra zr je ša va li kvi da to ra;(iv) elect and di smiss the li qu i da tor;(iv) 

do no si od lu ku o ras po la ga nju imo vi nom (v) 
dru štva (ku po vi ni, pro da ji, za ku pu, za mje ni, 
sti ca nju ili na dru gi na čin ras po la ga nju) či ja 
je vri jed nost ve ća od 10% knji go vod stve ne 
vri jed no sti imo vi ne Dru štva (imo vi na ve li ke 
vri jed no sti);

ma ke a de ci sion on the dis po sal of the Com-(v) 
pany‘s as sets  (pur cha se, sa le, le a se, ex chan-
ge, ac qu i si ti on or ot her dis po sal) the va lue of 
which  is gre a ter than 10% of the bo ok va lue 
of the Com pany‘s as sets (lar ge va lue as sets); 

do no si od lu ku o iz da va nu ju ob ve zni ca, op-(vi) 
ci ja ili dru gih har ti je od vri jed no sti od no sno 
in stru me na ta ko ji omo gu ća va ju pra vo upi sa i/
ili pra vo vla sni štva na ak ci ja ma u Dru štvu ili 
bi lo kom li cu ko je ono kon tro li še, od no sno o 
do de lji va nju pra va na sti ca nje ak ci ja u Dru-
štvu ili bi lo kom li cu ko je ono kon tro li še;

ma ke a de ci sion on is su an ce of bonds, op ti ons (vi) 
or ot her se cu ri ti es or in stru ments that al low 
the right to re gi stra tion and/or the right of ow-
ner ship to the sha res in the Com pany or any 
per son con trol led by it, or gran ting the right 
to ac qu i re sha res in the Com pany or any per-
son con trol led by it; 

do no si od lu ku o ras po dje li do bi ti i po kri ću (vii) 
gu bi ta ka;

ma ke de ci si ons abo ut the di stri bu tion of pro fi t (vii) 
and co ver of los ses; 

do no si od lu ku o po ve ća nju od no sno sma-(viii) 
nje nju osni vač kog ka pi ta la Dru štva i za me ni 
ak ci ja jed ne kla se ak ci ja ma dru ge kla se;

ma ke de ci si ons on the in cre a se or dec re a se of (viii) 
the the Com pany‘s sha re ca pi ta land re pla cing 
sha res of one class with sha res of anot her 
class;

usva ja go di šnje fi  nan sij ske is ka ze i iz vje šta je (ix) 
o po slo va nju Dru štva, ne uklju ču ju ći Iz vje-
šta je;

adopt an nual fi  nan cial sta te ments and re ports (ix) 
abo ut the Com pany‘s bu si ness, sa ve the Re-
ports;  

do no si od lu ku o osni va nju no vih pri vred nih (x) 
dru šta va či ji je osni vač ki ulog ve ći od 1% 
upi sa nog ka pi ta la Dru štva;

ma ke a de ci sion on the esta blis hment of new (x) 
com pa ni es who se jo int sha re is mo re than 1% 
of the Com pany‘s subscri bed sha re ca pi tal;

do no si od lu ku o do bro volj noj li kvi da ci ji Dru-(xi) 
štva, re struk tu ri ra nju ili pod no še nju pred lo ga 
za po kre ta nje ste čaj nog po stup ka;

ma ke a de ci sion on vo lun tary li qu i da ti on of (xi) 
the Com pany re struc tu ring or sub mit ting pro-
po sals to ini ti a te ban kruptcy pro ce e dings;

od lu ču je o po li ti ci na kna da i o na kna da ma (xii) 
čla no va Od bo ra di rek to ra;

de ci de on the com pen sa tion po licy and re-(xii) 
mu ne ra tion of the mem bers of the Bo ard of 
Di rec tors;
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od lu ču je o ogra ni ča va nju ili uki da nju pri o-(xiii) 
ri tet nog pra va ak ci o na ra da upi šu ak ci je ili 
stek nu za mje nji ve ob ve zni ce, uz sa gla snost 
dvo tre ćin ske ve ći ne gla so va ak ci o na ra na ko-
je se ta od lu ka od no si;

de ci de on re stric ting or eli mi na ting the pri o-(xiii) 
rity rights of the sha re hol ders to subscri be to 
sha res or ac qu i re re pla ce a ble bonds, with the 
con sent of two third ma jo rity vo te of sha re-
hol ders to which the de ci sion ap pli es; 

odo bra va za klju če nje ugo vo ra u ve zi sa ku-(xiv) 
po vi nom imo vi ne od osni va ča ili ve ćin skog 
ak ci o na ra Dru štva, u svim slu ča je vi ma ka da 
is pla ta pre va zi la zi jed nu de se ti nu ka pi ta la 
Dru štva utvr đe nog sta tu tom; 

ap pro ve con clu sion of con tracts re gar ding the (xiv) 
pur cha se of as sets from the fo un ders of the 
Com pany or the ma jo rity sha re hol der, in all 
ca ses whe re the payment ex ce eds one tenth 
of the Com pany’s ca pi tal de ter mi ned by the 
Sta tu te; 

ras po la že po slo va njem Dru štva ili bi lo ko jim (xv) 
de lom po slo va nja Dru štva ili na bi lo ko ji dru-
gi na čin ras po la že bi lo ko jim de lom Dru štva 
ili us po sta vlja obez be đe nja nad bi lo ko jim 
de lom imo vi ne Dru štva, ko ji pre ma šu je 10% 
imo vi ne Dru štva ili bi lo kog li ca ko je Dru-
štvo kon tro li še kao što je pri ka za no u ak tu el-
nom bi lan su sta nja Dru štva od no sno li ca ko je 
Dru štvo kon tro li še, po tvr đe nom od stra ne 
Re vi zo ra (kao što mo že bi ti slu čaj);

dis po se with the Com pany‘s bu si ness or any (xv) 
bu si ness of the Com pany or in any ot her way 
of any of the Com pany‘s bu si ness ac ti vi ti es 
or esta blish gu a ran te es aga inst any pro perty 
of the Com pany, which ex ce eds 10% of the 
Com pany‘s pro perty of or any per son who is 
con trol led by  the Com pany as shown in the 
ba lan ce of the cur rent sta te of the Com pany 
or a per son who is con trol led by  the Com-
pany, con fi r med by the Audi tor (as the ca se 
may be); 

do no si in ve sti ci o ne od lu ke vri jed no sti pre ko (xvi) 
jed ne de se ti ne upi sa nog ka pi ta la Dru štva;

ma ke in vest ment de ci si ons ha ving a va lue (xvi) 
gre a ter than one tenth of the Com pany‘s  
subscri bed sha re ca pi tal;

odo bra va sve spo ra zu me o part ner stvu i za-(xvii) 
jed nič kim ula ga nji ma;

ap pro ve all part ner ship agre e ments and jo int (xvii) 
ven tu res;

od lu ču je o prav nom odva ja nju funk ci o nal-(xviii) 
nih / or ga ni za ci o nih de lo va Dru štva, ka ko 
je pred vi đe no tre nut no va že ćim Za ko nom o 
ener ge ti ci ili nje go vim bu du ćim iz me na ma;

de ci de on any le gal se pa ra tion of the fun cti o-(xviii) 
nal / or ga ni za ti o nal units of the Com pany, as 
pro vi ded un der the Energy Law which is in 
for ce or its pro spec ti ve amend ments;

na za htjev Od bo ra di rek to ra raz ma tra pi ta nja (xix) 
iz nje go ve nad le žno sti ko ja se od no se na po-
slo va nje Dru štva;

di scuss, at the re qu est of the Bo ard of Di rec-(xix) 
tors, the is su es of its com pe ten ces re la ting to 
the Com pany‘s  ope ra ti ons;

do no si Po slov nik o svom ra du; (xx) adopt the Ru les on its work; (xx) 

od lu ču je o dru gim pi ta nji ma utvr đe nim Za-(xxi) 
ko nom i ovim Sta tu tom.

de ci de on ot her mat ters de ter mi ned by law (xxi) 
and this Sta tu te.

Svi ak ci o na ri Dru štva ima ju pra vo da pri su stvu ju Skup šti ni 
ak ci o na ra. Pred sjed nik Od bo ra di rek to ra, Iz vr šni di rek tor, 
Iz vr šni ru ko vo di o ci i Se kre tar Dru štva oba ve zno pri su stvu ju 
Skup šti na ma ak ci o na ra, osim uko li ko ni je su u mo guć no sti 
zbog okol no sti ko je su iz van nji ho ve kon tro le. Čla no vi Od-
bo ra di rek to ra mo gu da pri su stvu ju Skup šti na ma ak ci o na ra.

All sha re hol ders of the Com pany are en ti tled to at tend the 
Sha re hol ders‘ Me e ting. The Cha ir man of the Bo ard of Di-
rec tors, the Exe cu ti ve Di rec tor, the Bo ard of Di rec tors and 
the Sec re tary of the Com pany, at tend the Sha re hol der‘s Me-
e ting, un less una ble to do so  be ca u se of cir cum stan ces that 
are beyond the ir con trol. Mem bers of the Bo ard of Di re co trs 
may at tend the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Član 38. Ar tic le 38
Re dov na Skup šti na An nual Sha re hol ders‘ Me e ting

Re dov na Skup šti na ak ci o na ra je skup šti na ko ja se odr ža va 
jed nom go di šnje, naj ka sni je u ro ku od tri mje se ca na kon 
za vr šet ka sva ke fi  nan sij ske go di ne.

The An nual Sha re hol ders‘ Me e ting of the Com pany is a me-
e ting held on ce a year, not la ter than three months af ter the 
end of each fi  nan cial year.

Član 39. Ar tic le 39
Sa zi va nje re dov ne Skup šti ne Con ve ning the An nual Sha re hol ders‘ Me e ting

Re dov nu go di šnju Skup šti nu ak ci o na ra sa zi va Od bor di rek-
to ra. 

The An nual Sha re hol ders‘ Me e ting is con ve ned by the Bo-
ard of Di rec tors. 

Po na lo gu Od bo ra di rek to ra, Se kre tar Dru štva or ga ni zu je 
Skup šti nu ak ci o na ra.

At the re qu est of the Bo ard of Di rec tors, the Sec re tary of the 
Com pany or ga ni zes the Sha re hol ders‘ Me e ting.
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Uko li ko Od bor di rek to ra ne sa zo ve re dov nu go di šnju Skup-
šti nu u pred vi đe nom ro ku, pra vo sa zi va nja Skup šti ne ima ju 
ak ci o na ri či je ak ci je pred sta vlja ju naj ma nje 5% ak ci o nar-
skog ka pi ta la.

If the Bo ard of Di rec tors do es not con vey the An nual Sha re-
hol ders‘ Me e ting wit hin the set term, the sha re hol ders who-
se sha res re pre sent at le ast 5% of the sha re ca pi tal shall ha ve 
the right to con vey the An nual Sha re hol ders‘ Me e ting. 

Od bor di rek to ra je du žan da oba vje šte nje o sa zi va nju Skup-
šti ne ob ja vi dva pu ta u naj ma nje jed nom dnev nom li stu ko ji 
se iz da je u Cr noj Go ri.

Bo ard of Di rec tors is obli ged to pu blish the no ti fi  ca tion abo-
ut the con ve ning of the Sha re hol ders‘ Me e ting twi ce, in at 
le ast one daily new spa per that is pu blis hed in Mon te ne gro. 

Oba vje šte nje o sa zi va nju Skup šti ne ak ci o na ra sa dr ži: No ti ce of con ve ning the Sha re hol ders‘ Me e ting in clu des: 

mje sto odr ža va nja Skup šti ne ak ci o na ra;(i) pla ce of the Sha re hol ders‘ Me e ting; (i) 

da tum i vri je me odr ža va nja Skup šti ne ak ci-(ii) 
o na ra; i

the da te and ti me of the Sha re hol ders‘ Me e-(ii) 
ting; and

dnev ni red Skup šti ne ak ci o na ra sa oba vje-(iii) 
šte njem gdje ak ci o na ri mo gu do bi ti do dat ne 
in for ma ci je o dnev nom re du i o pri je dlo gu 
od lu ka i aka ta ko ji će se raz ma tra ti na Skup-
šti ni ak ci o na ra.

the agen da of the Sha re hol ders‘ Me e ting (iii) 
with in for ma tion whe re sha re hol ders can ob-
tain furt her in for ma tion abo ut the agen da and 
the pro po sed de ci si ons and acts which will 
be con si de red at the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Obavjš te nje o sa zi va nju Skup šti ne ak ci o na ra se do sta vlja i 
Ko mi si ji za har ti je od vri jed no sti naj ka sni je 30 da na pri je 
odr ža va nja Skup šti ne ak ci o na ra.

No ti fi  ca tion of con ve ning the Sha re hol ders‘ Me e ting is al-
so pro vi ded to the Se cu ri ti es‘ Com mis sion no la ter than 30 
days be fo re the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Ma te ri ja li sa pri je dlo zi ma od lu ka ko je tre ba da se raz mo-
tre na Skup šti ni ak ci o na ra, iz la žu se na uvid ak ci o na ri ma 
u sje di štu Dru štva i uprav nim zgra da ma elek tro di stri bu ci ja 
i nji ho vih po slov ni ca naj ma nje 20 da na pri je odr ža va nja 
Skup šti ne ak ci o na ra, ako ni je dru ga či je odr je đe no za ko nom 
i ovim Sta tu tom.

Ma te ri als with de ci si ons pro po sals that need to be di scus sed 
at the Sha re hol ders‘ Me e ting are gi ven to the sha re hol ders in 
the Com pany‘s he a dqu ar ters and ad mi ni stra ti ve bu il dings of 
po wer di stri bu tion and its of fi  ces at le ast 20 days be fo re the 
Sha re hol ders‘ Me e ting, if not ot her wi se de ter mi ned by law 
and this Sta tu te.

Član 40 Ar tic le 40
Dnev ni red re dov ne Skup šti ne The Agen da of the An nual Sha re hol ders‘ Me e ting

Dnev ni red Skup šti ne ak ci o na ra utvr đu je Od bor di rek to ra. The Bo ard of Di rec tors de ter mi nes the agen da for the Sha re-
hol ders‘ Me e ting.

Ak ci o na ri ko ji po sje du ju naj ma nje 5% ak ci o nar skog ka pi ta-
la ima ju pra vo da zah ti je va ju od Od bo ra di rek to ra pro ši re nje 
dnev nog re da Skup šti ne ak ci o na ra naj ka sni je 15 da na pri je 
da na odr ža va nja sjed ni ce, uz pre zen ti ra nje pred lo ga od lu-
ka ko je tre ba do ni je ti. Od bor di rek to ra je du žan da pro ši ri 
dnev ni red.

Sha re hol ders who ha ve at le ast 5% of the sha re ca pi tal ha ve 
the right to de mand from the Bo ard of Di rec tors at ex ten si on 
of the agen da of the Me e ting no la ter than 15 days pri or to 
the ses sion be ing held, with the pre sen ta tion of the de ci si ons 
pro po sals to be adop ted. The Bo ard of Di rec tors is obli ged 
to ex tend the agen da.

O even tu al nim iz mje na ma dnev nog re da ak ci o na ri se oba-
vje šta va ju na isti na čin na ko ji se oba vje šta va ju o odr ža va-
nju Skup šti ne i to naj ka sni je 10 da na pri je da na odr ža va nja 
sjed ni ce.

In ca se of pos si ble chan ges to the agen da sha re hol ders shall 
be no ti fi ed in the sa me way in which they are no ti fi ed of the 
Me e ting and no la ter than 10 days pri or to the ses sion be ing 
held.

Skup šti na ak ci o na ra ne mo že do no si ti od lu ke o pi ta nji ma 
ko ja ni je su na dnev nom re du.

The Sha re hol ders‘ Me e ting can not ma ke de ci si ons on is su es 
which are not on the agen da.

Ako se Skup šti na ak ci o na ra ne odr ži, po nov na Skup šti na 
ak ci o na ra se mo že odr ža ti sa mo po istom dnev nom re du ko-
ji je bio pred vi đen za Skup šti nu ko ja ni je odr ža na.

If the Sha re hol der‘s Me e ting is not held, anot her me e ting 
can be held with the sa me agen da that was in ten ded for the 
Me e ting, which is not held.

Član 41. Ar tic le 41
Po stu pa nje na Skup šti ni ak ci o na ra Sha re hol ders‘ Me e ting pro ce du res

Skup šti nom ak ci o na ra pred sje da va Iz vr šni di rek tor, uko li ko 
dru ga či je ne od lu či ve ći na pri sut nih ili za stu pa nih ak ci o na-
ra.

The Cha ir man of the Sha re hol ders‘ Me e ting is the Exe cu ti-
ve Di rec tor, un less ot her wi se de ci ded by the ma jo rity of the 
sha re hol ders pre sent or re pre sen ted.

Se kre tar sjed ni ce Skup šti ne ak ci o na ra je Se kre tar Dru štva. The Sec re tary of the Sha re hol ders‘ Me e ting is the Sec re tary 
of the Com pany.

Pri su stvo ak ci o na ra ili nje go vog pu no moć ni ka na Skup šti ni, 
do ka zu je se pot pi si va njem li ste pri sut nih uz pret hod nu iden-
ti fi  ka ci ju pu tem lič nih is pra va. Na li sti pri sut nih is ka zu je se 
i broj gla so va ko je po sje du je sva ki ak ci o nar.

The pre sen ce of a sha re hol der or his re pre sen ta ti ve at the 
Sha re hol ders‘ Me e ting is evi den ced by sig ning the list of 
at ten de es with the pre vi o us iden ti fi  ca tion thro ugh per so nal 
do cu ments. In the list of at ten de es the num ber of vo tes that 
each sha re hol der has is ex pres sed.
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Za pi snik sa Skup šti ne ak ci o na ra i li stu pri sut nih pot pi su ju 
pred sje da va ju ći Skup šti ne, Se kre tar Dru štva i naj ma nje dva 
ak ci o na ra ko je ovla sti Skup šti na ak ci o na ra ak ci o na ra.

The mi nu tes of the Sha re hol ders‘ Me e ting and a list of at ten-
de es are sig ned by the Cha ir man of the Me e ting, the Sec re-
tary of the Com pany and at le ast two sha re hol ders which are 
em po we red by the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Uz za pi snik sa sjed ni ce Skup šti ne ak ci o na ra se pri la žu: li sta 
pri sut nih, ko pi je pu no moć ja i gla sač ki li sti ći ko ji ma su se 
ak ci o na ri iz ja sni li una pri jed ili na Skup šti ni ak ci o na ra Dru-
štva. 

En clo sed, with the mi nu tes of the Sha re hol ders‘ Me e ting, 
are: a list of at ten de es, co pi es of proxy and bal lot pa pers of 
the sha re hol ders that ha ve been dec la red in advan ce or at the 
Sha re hol ders‘ Me e ting.

Za pi snik sa Skup šti ne ak ci o na ra sa či nja va se u ro ku od 15 
da na od da na odr ža va nja sjed ni ce i oba ve zno sa dr ži: da tum, 
mje sto i vri je me odr žav nja Skup šti ne ak ci o na ra, ime pred-
sje da va ju ćeg, se kre ta ra Skup šti ne, li ca ko ja ovje ra va ju za pi-
snik, čla no va rad nih ti je la Skup šti ne ako su bi la for mi ra na, 
kvo rum, dnev ni red, po dat ke o na či nu i re zul ta ti ma gla sa nja 
i usvo je ne od lu ke na Skup šti ni ak ci o na ra. 

The mi nu tes of the Sha re hol ders‘ Me e ting shall be writ ten up 
wit hin 15 days of the ses sion and in clu de: the da te, pla ce and 
ti me of the Me e ting, na me of Cha ir man, Sec re tary of the Me-
e ting, the per sons who aut hen ti ca ted the mi nu tes, mem bers of 
the Me e ting, mem bers of the wor king body if it was for med, a 
qu o rum, agen da, and in for ma tion on the re sults of vo ting and 
the de ci si ons adop ted at the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Član 42. Ar tic le 42
Kvo rum re dov ne Skup šti ne Qu o rum of the An nual Sha re hol ders‘ Me e ting

Kvo rum re dov ne Skup šti ne ak ci o na ra či ne ak ci o na ri ko ji 
po sje du ju naj ma nje 51% od ukup nog bro ja ak ci ja sa pra vom 
gla sa, a ko ji su lič no pri sut ni, ili za stu pa ni pre ko pu no moć-
ni ka osim u slu ča je vi ma za ko je se Za ko nom o pri vred nim 
dru štvi ma ili ovim Sta tu tom za htje va dru gi kvo rum.

The qu o rum of the an nual Sha re hol ders‘ Me e ting con sists of 
sha re hol ders who ha ve at le ast 51% of the to tal num ber of 
sha res with vo ting rights, and who are pre sent or re pre sen ted 
via proxy ex cept in ca ses whe re ot her qu o rum re qu i re ments 
are de ter mi ned by the Com pa ni es‘ Act or this Sta tu te.

Ako se na Skup šti ni ne po stig ne po tre ban kvo rum, Skup šti-
na ak ci o na ra se po no vo sa zi va naj ka sni je u ro ku od 30 da na, 
od da na sa zi va nja pret hod ne, na ko joj kvo rum či ne ak ci o-
na ri ko ji po sje du ju naj ma nje 33 % od ukup nog bro ja ak ci ja 
sa pra vom gla sa, a ko ji su pri sut ni ili su za stu plje ni pre ko 
pu no moć ni ka, ili su gla sa li pu tem gla sač kih li sti ća.

If at the Sha re hol ders‘ Me e ting the re qu i red qu o rum is not 
ac hi e ved, the Sha re hol ders‘ Me e ting shall re-con ve ne no la-
ter than 30 days from the da te of con ve ning of the pre vi o us 
one, whe re a qu o rum shall con sist of sha re hol ders who ha ve 
at le ast 33% of the to tal num ber of sha res with vo ting rights, 
which are pre sent or re pre sen ted thro ugh the re pre sen ta ti ve, 
or ha ve vo ted by bal lot.

Ako se na Skup šti ni iz sta va 2 ovog čla na ne po stig ne po-
tre ban kvo rum, tre ća Skup šti na ak ci o na ra se mo že sa zva ti 
naj ka sni je u ro ku od 30 da na od da na sa zi va nja po no vlje ne 
Skup šti ne, ka da se ne zah ti je va po sto ja nje kvo ru ma, a Skup-
šti na ak ci o na ra do no si od lu ke o svim pi ta nji ma ko ja su na 
dnev nom re du, ne za vi sno od bro ja ak ci ja ko je su za stu plje-
ne na Skup šti ni.

If the Me e ting men ti o ned in pa ra graph 2 of this Ar tic le do es 
not ac hi e ve a qu o rum, the third Me e ting may be con ve ned 
no la ter than 30 days from the da te of con ve ning the re pe a-
ted Me e ting, when the exi sten ce of a qu o rum is not re qu i red 
and the Me e ting shall ma ke de ci si ons on all is su es on the 
agen da, re gar dless of the num ber of sha res that are re pre sen-
ted in the Me e ting.

Član 43. Ar tic le 43
Od lu či va nje na Skup šti ni De ci sion-ma king of the Sha re hol ders‘ Me e ting

Za sva ku ak ci ju ko ju po se du je ak ci o nar ima po je dan glas. A sha re dol der has one vo te for  each sha re of the Com pany 
that is owns.

Gla sa nje na Skup šti ni ak ci o na ra se vr ši iz ja šnja va njem pri-
sut nih ak ci o na ra od no sno  nji ho vih pu no moć ni ka  usme no 
ili pi sme no pu tem gla sač kih li sti ća „za” i „pro tiv” pred lo ga.

Vo ting at the Sha re hol ders‘ Me e ting shall be do ne by the 
pre sent sha re hol ders or the ir re pre sen ta ti ves dec la ring , 
orally or in wri ting thro ugh the bal lots "for" and "aga inst" 
the pro po sal.

Gla sa nje pu tem gla sač kih li sti ća vr ši se na na čin utvr đen 
Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma.

Vo ting by bal lot is car ried out in the the man ner de ter mi ned 
by the Com pa ni es‘ Act.

Gla sa nje pu tem gla sač kih li sti ća je oba ve zno ka da se bi ra ju 
čla no vi Od bo ra di rek to ra i ako to zah ti je va ju ak ci o na ri ili 
nji ho vi pu no moć ni ci ko ji po se du ju naj ma nje 5 % gla sač kih 
pra va na Skup šti ni ak ci o na ra.

Vo ting by bal lot is re qu i red when the mem bers of the Bo ard 
of Di rec tors are be ing elec ted and if re qu e sted by the sha re-
hol ders or the ir re pre sen ta ti ves that ha ve at le ast 5% of the 
vo ting rights at the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Na kon ob ja vlji va nja dnev nog re da, ak ci o na ri sa pra vom 
gla sa, mo gu oba vi je sti ti Skup šti nu pi sme no o svo jim gla so-
vi ma „za” ili „pro tiv” u ve zi sa sva kom po je di nač nom od lu-
kom, naj ka sni je 24 sa ta pri je odr ža va nja Skup šti ne, ili mo gu 
da ti na log svom pu no moć ni ku pi sme nim pu tem u skla du sa 
čla nom 41 ovog Sta tu ta.

Af ter pu bli ca tion of the agen da, the sha re hol ders with vo ting 
rights can in form the Me e ting in wri ting of the ir vo tes "for" 
or "aga inst" in re la tion to each de ci sion, at le ast 24 ho urs be-
fo re the ses sion or gi ve in struc ti ons to the ir re pre sen ta ti ve in 
wri ting in ac cor dan ce with Ar tic le 41 of this Sta tu te.
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Skup šti na ak ci o na ra do no si od lu ku ve ći nom gla so va ak ci-
ja ak ci o na ra pri sut nih ili za stu pa nih pre ko pu no moć ni ka ili 
gla sač kih li sti ća na sjed ni ci Skup šti ne, osim u slu ča je vi ma 
ka da se za do no še nje od lu ke Za ko nom o pri vred nim dru-
štvi ma i ovim Sta tu tom iz ri či to zah ti je va dru ga ve ći na. 

The re so lu tion of the Sha re hol ders‘ Me e ting shall be adop ted 
by a sim ple ma jo rity vo te of the sha res of the sha re hol ders 
pre sent or re pre sen ted by a proxy or by bal lot, with the ex cep-
ti on of ca ses whe re re so lu ti ons re qu i re a hig her per cen ta ge 
vo te ac cor ding to the Com pa ni es‘ Act and this Sta tu te.

Član 44. Ar tic le 44
Van red na Skup šti na Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting

Van red na Skup šti na ak ci o na ra je sva ka skup šti na, osim re-
dov ne go di šnje Skup šti ne ak ci o na ra.

An Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting is any me e ting ot-
her than the an nual Sha re hol ders‘ Me e ting. .

Član 45. Ar tic le 45
Sa zi va nje Van red ne  Skup šti ne Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting

Van red nu skup šti nu ak ci o na ra sa zi va Od bor di rek to ra u slu-
ča ju ako:

An Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting is con ve ned by the 
Bo ard of Di rec tors if:

ak ci o na ri ko ji ima ju naj ma nje 5% gla sač kih (i) 
pra va do sta ve pi sa ni za htjev za odr ža va nje 
Skup šti ne ak ci o na ra;

the sha re hol ders hol ding mo re than 5% of (i) 
the vo ting rights, sub mit a writ ten re qu est for 
a Sha re hol ders‘ Me e ting;

Od bor di rek to ra pred la že da se:(ii) 
mi je nja dje lat nost Dru štva;• 
mi je nja ak ci o nar ski ka pi tal Dru štva;• 
pri je is te ka ugo vo re nog ro ka mi je nja • 
Re vi zo ra;
mijenja član Odbora direktora prije • 
isteka njegovog mandata;

the Bo ard of Di rec tors pro po ses to:(ii) 
al ter the ac ti vity of the Com pany;• 
al ter the Com pany’s sha re ca pi tal;• 
re mo ve the Audi tor be fo re his/her term of • 
of fi  ce ex pi res;
remove a member of the Board of Directors • 
before his/her term of offi ce expires;

je po treb no raz mo tri ti ozbilj ne gu bit ke Dru-(iii) 
štva ili da ti odo bre nje Dru štvu da ku pi sop-
stve ne ak ci je;

such a me e ting is re qu i red to deal with a se ri-(iii) 
o us loss of ca pi tal or is re qu i red to aut ho ri ze 
the Com pany to pur cha se its own sha res;

se odo bra va re or ga ni za ci ja ili pre struk tu i ra-(iv) 
nje Dru štva;

for ap pro val of the re or ga ni za tion or re struc-(iv) 
tu ring  of the Com pany;

je na stao pa ran broj čla no va Od bo ra di rek to ra (v) 
ili je broj čla no va Od bo ra di rek to ra pao is pod 
za ko nom utvr đe nog mi ni mu ma zbog pod no-
še nja ostav ke čla na pri je is te ka man da ta;

a di rec tor has re sig ned be fo re his/her term (v) 
of of fi  ce has ex pi red ca u sing the num ber of 
mem bers of the Bo ard of Di rec tors to fall be-
low the mi ni mum num ber re qu i red or cre a tes 
an even num ber of re ma i ning di rec tors; or

to za htje va Re vi zor ko ji je pod nio ostav ku;(vi) it is re qu e sted by an Audi tor who has re sig ned;(vi) 

Od bor di rek to ra sma tra da od re đe no pi ta nje (vii) 
tre ba raz mo tri ti na van red noj Skup šti ni.

the Bo ard of Di rec tors is of the opi nion that a (vii) 
mat ter has ari sen which sho uld be de alt with 
at an Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting.

Po na lo gu Od bo ra di rek to ra Se kre tar Dru štva or ga ni zu je 
van red nu Skup šti nu ak ci o na ra.

Upon re qu est of the Bo ard of Di rec tors, the Sec re tary of the 
Com pany or ga ni zes the Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e-
ting.

Oba vje šte nje o sa zi va nju Van red ne  Skup šti ne ak ci o na ra 
ob ja vlju je se u skla du sa po stup kom utvr đe nim čla nom 39. 
ovo ga Sta tu ta za re dov nu Skup šti nu.

No ti ce of con ve ning the Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me-
e ting shall be pu blis hed in ac cor dan ce with the pro ce du re 
esta blis hed by Ar tic le 39 of this Sta tu te for An nual Sha re-
hol ders‘ Me e ting.

Ako se Skup šti na ak ci o na ra po no vo sa zi va, ak ci o na ri mo ra-
ju bi ti o to me oba vi je šte ni naj ma nje 10 da na pri je da na odr-
ža va nja Skup šti ne ak ci o na ra.

If the Sha re hol ders‘ Me e ting is con ve ned again, the sha re-
hol ders must be in for med abo ut it at le ast 10 days be fo re the 
day of the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Skup šti na ak ci o na ra mo že bi ti sa zva na bez pri dr ža va nja 
na ve de nih ro ko va, uz uslov da se svi ak ci o na ri sa pra vom 
gla sa ili nji ho vi pu no moć ni ci sa gla se sa tim što će bi ti pri lo-
že no uz za pi snik sa Skup šti ne.

The Sha re hol ders‘ Me e ting may be con ve ned wit ho ut com-
pli an ce with the de a dli nes that are li sted abo ve, pro vi ded 
that all sha re hol ders with vo ting rights or the ir re pre sen ta ti-
ves gi ve the ir con sent which shall be ad den ded to the mi nu-
tes of the Me e ting.

Ak ci o na ri ma se mo ra omo gu ći ti uvid u pred lo ge od lu ka 
ko je će se raz ma tra ti na Skup šti ni, naj ka sni je 20 da na pri je 
da na odr ža va nja sjed ni ce.

The sha re hol ders must be pro vi ded with pro po sals of de ci-
si ons that will be exa mi ned in the Me e ting, no la ter than 20 
days pri or to the da te of ses sion.
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Član 46. Ar tic le 46
Dnev ni red Van red ne  Skup šti ne The Agen da of the Ex tra or di nary Me e ting

Dnev ni red Van red ne  Skup šti ne ak ci o na ra utvr đu je Od bor 
di rek to ra, iz u zev u slu ča je vi ma ka da Pri vred ni sud sa zi va 
Skup šti nu ak ci o na ra.

The agen da of the Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting is 
de ter mi ned by the Bo ard of Di rec tors, ex cept in ca ses when 
the Com mer cial Co urt con ve nes the Sha re hol ders‘ Me e ting. 

Od red be ovog Sta tu ta u ve zi sa dnev nim re dom, po stu pa-
njem, kvo ru mom i od lu či va njem re dov ne Skup šti ne ak ci o-
na ra shod no se pri mje nju ju i na van red nu Skup šti nu ak ci o-
na ra uko li ko ni je eks pli cit no dru ga či je re gu li sa no u po gle du 
Van red ne  Skup šti ne ak ci o na ra.

The pro vi si ons of this Sta tu te in con nec tion with the agen-
da, pro ce du re, qu o rum and de ci sion-ma king of the an nual 
Sha re hol ders‘ Me e ting are ac cor dingly ap pli ca ble to the 
Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ Me e ting un less ex pli citly set 
out ot her wi se in re spect of the Ex tra or di nary Sha re hol ders‘ 
Me e ting.

Član 47. Ar tic le 47
Ni šta vost od lu ka Skup šti ne ak ci o na ra Nul lity of Re so lu ti ons of a Sha re hol ders‘ Me e ting

Pri vred ni sud mo že po ni šti ti od lu ku Skup šti ne ak ci o na ra na 
osno vu tu žbe ak ci o na ra, čla no va Od bo ra di rek to ra ili Iz vr-
šnog di rek to ra, ako:

The re so lu ti ons of a Sha re hol ders‘  me e ting may be dec la red 
null and void by the Com mer cial Co urt ba sed on an ac tion 
of ta ken by the sha re hol ders, mem bers of the Bo ard of Di-
rec tors or Exe cu ti ve di rec tor, if:

pi ta nje o ko jem je do ni je ta od lu ka ni je bi lo (i) 
uvr šte no u dnev ni red u skla du sa od red ba ma 
ovog Sta tu ta i Za ko na o pri vred nim dru štvi-
ma;

the is sue on which the re so lu tion is adop ted (i) 
has not been in clu ded in the agen da in ac cor-
dan ce with the pro ce du re esta blis hed by the 
Com pa ni es‘ Act;

ak ti ili od lu ke ko ji se oba ve zno re gi stru ju (ii) 
kod CRPS ni je su re gi stro va ni u ro ku ko ji je 
utvr đen Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma;

any do cu ments or re so lu ti ons which must be (ii) 
re gi ste red with the CRPS ha ve not been re gi-
ste red wit hin the ti me fra me pre scri bed by the 
Com pa ni es‘ Act;

ni je su po što va ne od red be ovo ga Sta tu ta i (iii) 
Za ko na o pri vred nim dru štvi ma, o sa zi va nju i 
odr ža va nju Skup šti ne ak ci o na ra; ili

the pro ce du res set down in this Sta tu te and (iii) 
the Com pa ni es‘ Act con cer ning the con ve-
ning and hol ding of the Sha re hol ders‘ Me e-
ting ha ve not been com plied with; or

do ni je ta od lu ka ni je u sa gla sno sti sa ovim (iv) 
Sta tu tom, Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma i 
dru gim pro pi si ma Cr ne Go re.

the re so lu tion is not in com pli an ce with this (iv) 
Sta tu te, the Com pa ni es‘ Act or ot her ap pli ca-
ble laws of the Re pu blic of Mon te ne gro.

Pro tiv od lu ke Skup šti ne ak ci o na ra mo že se pod ni je ti tu žba 
Pri vred nom su du u ro ku od 30 da na od da na ka da je li ce ko-
je pod no si tu žbu sa zna lo za na ve de nu od lu ku, a naj ka sni je u 
ro ku od tri mje se ci od da na do no še nja od lu ke.

Any le gal chal len ge to a re so lu tion of the Sha re hol ders‘ 
Me e ting may be lod ged with the Com mer cial Co urt no la ter 
than 30 days from the day when the per son who lod ges the 
ap peal le ar ned of its adop tion and no la ter than three months 
af ter the adop tion of the re so lu tion. 

Član 48. Ar tic le 48
Od bor Di rek to ra Bo ard of Di rec tors

Od bor di rek to ra, kao or gan upra vlja nja i ru ko vo đe nja Dru-
štva, je ko lek tiv no ti je lo ko je bi ra Skup šti na ak ci o na ra, a 
či je od lu ke iz vr ša va ju Iz vr šni di rek tor, Se kre tar Dru štva i 
Iz vr šni ru ko vo di o ci.

The Bo ard of Di rec tors, as the go ver ning and ma na ge ment 
aut ho rity of the Com pany, is the col lec ti ve body elec ted by 
the Sha re hol ders‘ Me e ting, who se de ci si ons are im ple men-
ted by the Exe cu ti ve Di rec tor, the Com pany‘s Sec re tary and 
the Exe cu ti ve Ma na gers.

Od bor di rek to ra ima 7 čla no va i nji me ru ko vo di pred sjed nik 
Od bo ra di rek to ra.

The Bo ard of Di rec tors has 7 mem bers and is he a ded by the 
Cha ir man of the Bo ard of Di rec tors.

Član 49. Ar tic le 49

Za čla na Od bo ra di rek to ra mo že bi ti iza bra no sa mo po slov-
no spo sob no li ce ko je ima VII ste pen struč ne spre me ili 
ekvi va lent ni ste pen obra zo va nja, i ade kvat na struč no-upra-
vljač ka umi je ća.

Only a per son with a bu si ness ca pa city who has VII le vel 
of qu a li fi  ca ti on or the equ i va lent le vel of qu a li fi  ca ti on, and 
ade qu a te pro fes si o nal and ma na ge ment skills may be se lec-
ted as a mem ber of the Bo ard of Di rec tors.

Član Od bo ra di rek to ra ne mo že bi ti: The fol lo wing per sons may not be ap po in ted or elec ted as 
mem bers of the Bo ard of Di rec tors:
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li ce ko me je na osno vu sud ske od lu ke za bra-(i) 
nje no da bu de bi ra no za čla na Od bo ra di rek-
to ra;

a per son who, by vir tue of a dis qu a li fi  ca ti on (i) 
co urt or der may not be elec ted as a Di rec tor;

Re vi zor Dru štva;(ii) the Audi tor of the Com pany.(ii) 

Iz vr šni di rek tor;(iii) the Exe cu ti ve Di rec tor;(iii) 

Iz vr šni ru ko vo di lac; i(iv) the Exe cu ti ve Ma na gers; and(iv) 

Se kre tar Dru štva.(v) the Sec re tary of the Com pany.(v) 

Član 50 Ar tic le 50

Čla no ve Od bo ra di rek to ra bi ra Skup šti na ak ci o na ra. Man dat 
iza bra nih čla no va Od bo ra di rek to ra is ti če na pr voj na red noj 
re dov noj go di šnjoj Skup šti ni ak ci o na ra.

Mem bers of the Bo ard of Di rec tors are elec ted by the Sha-
re hol ders‘ Me e ting. The man da te of an elec ted mem ber of 
the Bo ard of Di rec tors ex pi res on the sub se qu ent or di nary 
an nual Sha re hol ders‘ Me e ting.

Pri li kom iz bo ra Od bo ra di rek to ra, sva ka ak ci ja sa pra vom 
gla sa da je broj gla so va jed nak bro ju čla no va Od bo ra di rek-
to ra. Kan di da ti ko ji osvo je naj ve ći broj gla so va, iza bra ni su 
za čla no ve Od bo ra di rek to ra od stra ne Skup šti ne ak ci o na ra. 
Ak ci o nar ima pra vo da sve svo je gla so ve da jed nom kan di-
da tu ili da ih ras po re di na vi še kan di da ta.

When elec ting the Bo ard of Di rec tors, each sha re with vo-
ting rights gi ves the num ber of vo tes equ al to the num ber of 
mem bers of the Bo ard of Di rec tors. Can di da tes, who re ce i ve 
the hig hest num ber of vo tes, shall be elec ted for the mem-
bers of the Bo ard of Di rec tors by the Sha re hol ders‘ Me e ting. 
A sha re hol der has the right to gi ve all of his vo tes to one 
can di da te or to as sort its vo tes to mo re can di da tes.

Broj man da ta za čla no ve Od bo ra di rek to ra ni je ogra ni čen. The num ber of man da tes for mem bers of the Bo ard of Di-
rec tors is not li mi ted.

Član 51. Ar tic le 51

Član Od bo ra di rek to ra mo že Skup šti ni ak ci o na ra pod ni je ti 
ostav ku i pri je is te ka man da ta, o če mu je du žan pi sme nim 
pu tem oba vi je sti ti Od bor di rek to ra, una pri jed u ro ku od 14 
da na.

A mem ber of the Bo ard of Di rec tors may sub mit his/her 
re sig na tion be fo re the ex piry of the man da te to the Sha re hol-
ders‘ Me e ting and is obli ged to no tify the Bo ard of Di rec tors 
in wri ting, 14 days in advan ce.

U slu ča ju pod no še nja ostav ke čla na Od bo ra di rek to ra ili 
na dru gi na čin pre stan ka funk ci je čla na Od bo ra di rek to ra, 
Skup šti na ak ci o na ra na ko joj će bi ti iz vr šen iz bor no vog 
čla na Od bo ra di rek to ra će bi ti sa zva na što je pri je mo gu će.

In the event of a mem ber of the Bo ard of Di rec tors sub mit-
ting his/her re sig na tion  or ot her wi se ter mi na ting the ir mem-
ber ship of the Bo ard of Di rec tors, the Sha re hol ders‘ Me e ting 
at which the elec tion of a new mem ber of the Bo ard of Di-
rec tors will ta ke pla ce will be con ve ned as soon as pos si ble..

Član 52 Ar tic le 52

Član Od bo ra di rek to ra mo že za sno va ti rad ni od nos sa Dru-
štvom.

A mem ber of the Bo ard of Di rec tors may be co me an em-
ployee of the Com pany.

Uko li ko član Od bo ra di rek to ra ni je za sno vao rad ni od nos sa 
Dru štvom, čla nu Od bo ra di rek to ra mo že se od re di ti na kna da 
za rad, od lu kom Skup šti ne ak ci o na ra.

If the mem ber of the Bo ard of Di rec tors do es not be co me an 
em ployee of the Com pany, the re mu ne ra tion of the mem ber 
of the Bo ard of Di rec tors may be de ter mi ned by a de ci sion 
of the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Ako član Od bo ra di rek to ra za klju či ugo vor sa Dru štvom o 
na kna di za nje gov rad u Od bo ru di rek to ra, ili je u rad nom 
od no su sa Dru štvom, sve bit ne od red be ta kvih ugo vo ra mo-
ra ju se po ka za ti u go di šnjem fi  nan sij skom iz vje šta ju Dru-
štva.

If a mem ber of the Bo ard of Di rec tors con clu des a con tract 
with the Com pany re gar ding the re mu ne ra tion for his/her 
work on the Bo ard of Di rec tors, or is em ployed with the 
Com pany, all re le vant pro vi si ons of such agre e ment must be 
shown in  the Com pany‘s an nual fi  nan cial re port.

Član 53. Ar tic le 53

Od bor di rek to ra upra vlja Dru štvom, do no si od lu ke i pred-
u zi ma ak tiv no sti ko je sma tra ko ri snim za po slo va nje i im-
ple men ta ci ju svr he i pred me ta po slo va nja Dru štva, osim (i) 
od lu ka i/ili po slo va ko ji su iz ri či to u nad le žno sti Skup šti ne 
ak ci o na ra i (ii) od lu ka i/ili po slo va ko ji su u nad le žno sti 
Iz vr šnog Di rek to ra ili Iz vr šnih ru ko vo di la ca, ko je će bi ti di-
rekt no pred u zi ma ne od stra ne ovih or ga na dru štva.

The Bo ard of Di rec tors ma na ges the Com pany, ma kes de ci-
si ons and ta kes ac ti ons con si de red use ful for bu si ness pur-
po ses and the im ple men ta tion of bu si ness ac ti va tes of the 
Com pany, ex cept for (i) de ci si ons and/or ac ti vi ti es that are 
ex pli citly wit hin the com pe ten ce of the Sha re hol ders‘ Me e-
ting and (ii) de ci si ons and / or ac ti vi ti es in the com pe ten ces 
of the Exe cu ti ve Di rec tor or Exe cu ti ve Ma na gers, which 
shall be di rectly de alt with by tho se re spec ti ve cor po ra te 
bo di es.

U skla du sa sa dr ža jem pr vog sta va ovog Čla na, Od bor di-
rek to ra:

As per the pro vi si ons of the fi rst pa ra graph of this Ar tic le, 
the Bo ard of Di rec tors:  
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usva ja Iz vje šta je;(i) adopts the Re ports;(i) 

sa zi va re dov nu i van red nu Skup šti nu ak ci o na ra;(ii) con ve nes the An nual, and Ex tra or di nary Sha re hol-(ii) 
ders‘ Me e ting;

utvr đu je po slov nu po li ti ku;(iii) de ter mi nes bu si ness po li ci es;(iii) 

usva ja kon so li do va ni po slov ni plan Dru štva, bi-(iv) 
znis pla no ve Funk ci o nal nih i Or ga ni za ci o nih cje-
li na i da je smjer ni ce za ostva ri va nje istih;

adopts the Com pany‘s con so li da ted bu si ness plan (iv) 
, bu si ness plans for the Fun cti o nal and Or ga ni za-
ti o nal units and pro vi des gu i de li nes for the im ple-
men ta tion of the sa me;

utvr đu je unu tra šnju or ga ni za ci ju i si ste ma ti za ci ju (v) 
Dru štva;

de ter mi nes the in ter nal or ga ni za tion and syste ma-(v) 
ti za tion of the Com pany;

pri pre ma pred log stra te gi je raz vo ja Dru štva;(vi) pre pa res a pro po sal stra tegy for de ve lop ment of (vi) 
the Com pany;

utvr đu je struk tu ru i sa stav me nadž men ta i ad mi ni-(vii) 
stra ci je Dru štva;

de ter mi nes the struc tu re and com po si tion of ma-(vii) 
na ge ment and ad mi ni stra tion of the Com pany;

usva ja, pe ri o dič ni i utvr đu je go di šnji fi  nan sij ski (viii) 
iz vje štaj Dru štva; 

adopts, pe ri o di cal and an nual fi  nan cial re port of (viii) 
the Com pany;

usva ja go di šnji i pe ri o dič ni iz vje štaj o spro vo đe-(ix) 
nju po slov ne po li ti ke;

adopts the an nual and pe ri o dic re port on the im-(ix) 
ple men ta tion of bu si ness po licy;

pred la že ras po dje lu do bi ti i po kri će gu bi ta ka;(x) pro po ses the di stri bu tion of pro fi t and co ver of (x) 
los ses;

sta ra se i od go va ra za za ko ni tost ra da Dru štva;(xi) ta kes ca re of and is re spon si ble for the le ga lity of (xi) 
the Com pany‘s work;

do no si op šta ak ta ko ja ne do no si Skup šti na ak ci-(xii) 
o na ra;

adopts ge ne ral acts which are not adop ted by the (xii) 
Sha re hol ders‘ Me e ting;

bi ra pred sjed ni ka Od bo ra di rek to ra iz svo jih re-(xiii) 
do va;

elects the Cha ir man of the Bo ard of Di rec tors;(xiii) 

ime nu je i ra zr je ša va Iz vr šnog di rek to ra, Se kre ta ra (xiv) 
Dru štva,  Iz vr šne ru ko vo di o ce i čla no ve me nadž-
men ta;

ap po ints and di smis ses the Exe cu ti ve Di rec tor, (xiv) 
Sec re tary of the Com pany, Exe cu ti ve Ma na gers 
and mem bers of the ma na ge ment

ime nu je čla no ve ti ma za in ter nu re vi zi ju;(xv) ap po ints the in ter nal audit te am mem bers;(xv) 

usva ja ela bo rat o re zul ta ti ma oba vlje nog po pi sa (xvi) 
imo vi ne i oba ve za Dru štva;

adopts an analysis  of the re sults of the in ven tory (xvi) 
of the Com pany‘s as sets and li a bi li ti es;

pred la že osni va nje no vih pri vred nih dru šta va či ji (xvii) 
je osni vač ki ka pi tal ma nji od 1% ka pi ta la Dru štva;

pro po ses the esta blis hment of new com pa ni es (xvii) 
who se fo un ding ca pi tal is less than 1% of the ca-
pi tal the Com pany;

ime nu je pred stav ni ke u or ga ni ma Dru šta va či ji (xviii) 
je osni vač i da je im smjer ni ce i uput stva ko jih se 
oba ve zno pri dr ža va ju.

no mi na tes re pre sen ta ti ves to the Com pany‘s cor-(xviii) 
po ra te bo di e sand gi ves them gu i de li nes and in-
struc ti ons that are man da tory;

raz ma tra iz vje šta je o po slo va nju Dru štva; (xix) con si ders re ports abo ut the Com pany‘s bu si ness;(xix) 

od lu ču je o po slov noj sa rad nji i po ve zi va nju sa (xx) 
dru gim dru štvi ma;

de ci des on bu si ness co o pe ra tion and net wor king (xx) 
with ot her com pa ni es;

do no si Po slov nik o svom ra du;(xxi) enacts the Ru les of Pro ce du re on the ir work; (xxi) 

upra vlja i ru ko vo di Dru štvom i or ga ni zu je i vo di (xxii) 
po slo ve Dru štva u po gle du od lu ka i rad nje osim 
onih ko je su u nad le žno sti dru gih or ga na

con trols and ma na ges the Com pany and or ga ni zes (xxii) 
and ma na ges the Com pany‘s ac ti vi ti es in re spect 
of de ci si ons and ac ti ons, ex cept for tho se which 
are un der aut ho rity of ot her bo di es;

odo bra va ugo vo re u po gle du po je di nač nih in ve sti-(xxiii) 
ci ja vri jed no sti ve će od EUR 2.000.000;

ap pro ves agre e ments in re spect of in di vi dual in vest-(xxiii) 
ments in ex cess of EUR 2,000,000;

odo bra va ugo vo re u po gle du in ve sti ci ja vri jed no sti (xxiv) 
ve će od EUR 10.000.000 to kom ka len dar ske go di-
ne;

ap pro ves agre e ments in re spect of in vest ments jo-(xxiv) 
intly in ex cess of EUR 10,000,000 du ring a ca len dar 
year;

do no si od lu ke o pro da ji i/ili op te re će nju imo vi ne (xxv) 
vri jed no sti ve će od EUR 2.000.000;

de ci des on sa le and/or en cum be ran ce of as sets in ex-(xxv) 
cess of EUR 2,000,000;
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od lu ču je o ku po vi ni ili pro da ji elek trič ne ener gi je u (xxvi) 
vri jed no sti ve ćoj od EUR 5.000.000;

de ci des on pur cha se or sa le of  elec tri city in ex cess (xxvi) 
of EUR 5,000,000;

bez uti ca ja na tač ku (xxvii) go re, od lu ču je o spro-(xxvii) 
vo đe nju jav ne na bav ke i utvr đu je kri te ri ju me za 
jav ne na bav ke u vri jed no sti pre ko EUR 1.000.000;

wit ho ut pre ju di ce to po int (xxvii) abo ve, de ci des on (xxvii) 
con du cing pu blic pro cu re ments and de ter mi ne the 
cri te ria the re of in ex cess of EUR 1,000,000;

od lu ču je o uzi ma nju i/ili da va nju zaj mo va po je di-(xxviii) 
nač ne vri jed no sti ve će EUR 2.000.000;

de ci des on ta king and/or gi ving lo ans in ex cess of (xxviii) 
EUR 2,000,000 se pa ra tely;

od lu ču je o uzi ma nju i/ili daj va nju zaj mo va vri jed-(xxix) 
no sti ve će od EUR 10.000.000 u to ku jed ne ka len-
dar ske go di ne;

de ci des on ta king and/or gi ving lo ans jo intly in ex-(xxix) 
cess of EUR 10,000,000 du ring a ca len dar year;

odo bra va ugo vo re sa i/ili pri hva ta oba ve ze u ko rist (xxx) 
Po ve za nih li ca, uklju ču ju ći ali se ne ogra ni ča va ju ći 
na ugo vo re o zaj mu i ugo vo re o pru ža nju kon sul-
tant skih uslu ga;

ap pro ves agre e ments with and/or un der ta ke obli ga-(xxx) 
ti ons in fa vor of Af fi  li a tes, in clu ding but not li mi ted 
to, loan agre e ments and agre e ments on pro vi sion of 
con sul tancy ser vi ces;

od lu ču je o otva ra nju ra ču na Dru štva u ino stran stvu;(xxxi) de ci des on ope ning of Com pany bank ac co unts (xxxi) 
abroad;

odo bra va za klju če nje po rav na nja u vri jed no sti pre-(xxxii) 
ko EUR 500.000;

ap pro ves set tle ments in ex cess of EUR 500,000;(xxxii) 

od lu ču je o osni va nju za vi snih dru šta va, či ji je osni-(xxxiii) 
vač ki ka pi tal do 1% ka pi ta la Dru štva;

de ci des on esta blis hing sub si di a ri es, who se fo un ding (xxxiii) 
ca pi tal amo unts up to 1% of the sha re ca pi tal of the 
Com pany;

oba vlja i dru ge po slo ve utvr đe ne Za ko nom o pri-(xxxiv) 
vred nim dru štvi ma i ovim Sta tu tom.

per forms ot her tasks de ter mi ned by the Com pa ni-(xxxiv) 
es‘ Act and this Sta tu te.

Pred sjed nik i čla no vi Od bo ra di rek to ra oba ve zno pri su stvu-
ju sjed ni ca ma Skup šti ne ak ci o na ra na ko ji ma su du žni da 
od go vo re na po sta vlje na pi ta nja od stra ne ak ci o na ra u ve zi 
sa ma te ri ja lom i pred lo že nim tač ka ma dnev nog re da. 

The Cha ir man and mem bers of the Bo ard of Di rec tors shall 
at tend the ses si ons of the Sha re hol ders‘ Me e ting at which 
they are obli ged to re spond to qu e sti ons from sha re hol ders 
in con nec tion with the ma te rial and the pro po sed agen da 
items. 

Član 54. Ar tic le 54
Oba ve ze Od bo ra di rek to ra The Du ti es of the Bo ard of Di rec tors

Oba ve ze Od bo ra di rek to ra su: The du ti es of the Bo ard of Di rec tors shall be:

da po stu pa ju sa vje sno i ra de u ko rist Dru štva;(i)  to act in good fa ith for the be ne fi t of the (i) 
Com pany as a who le;

da po stu pa ju sa pa žnjom do brog pri vred ni ka (ii) 
i uz pri mje nu pra vi la stru ke pri li kom od lu či-
va nja;

 to exer ci se due di li gen ce  and skill when ma-(ii) 
king de ci si ons;

da obez bi je de pri mje nu od go va ra ju ćih mje ra (iii) 
ra di kon tro le po slo va nja i pre u zi ma nja oba-
ve za od stra ne Dru štva;

to as su re that ap pro pri a te me a su res are ta ken (iii) 
to ade qu a tely over see the Com pany‘s ac ti vity 
and ac co unt for all ma te rial tran sac ti ons;

da uče stvu je u raz ma tra nju sva kog pi ta nja o (iv) 
ko jem Od bor di rek to ra od lu ču je;

to gi ve ade qu a te con si de ra tion to mat ters to be (iv) 
de ci ded by the Bo ard of Di rec tors;

da ko ri sti ovla šće nja u ko rist Dru štva;(v) to use its po wers  for the be ne fi t of the Com-(v) 
pany;

da pri ja ve Skup šti ni ak ci o na ra sva ku ko rist ili (vi) 
pri vi le gi ju ko ju ima ju u Dru štvu po red na-
dok na de za rad.

to di sclo se to the Sha re hol ders‘  Me e ting any (vi) 
be ne fi ts that ha ve been gran ted to them by the 
Com pany in ad di tion to the ir fee.

Član Od bo ra di rek to ra upra vlja po slo va njem Dru štva sa 
pa žnjom do brog pri vred ni ka, u ra zum nom uvje re nju da dje-
lu je u naj bo ljem in te re su Dru štva. On ne od go vo ra Dru štvu 
za šte tu pri li kom do no še nja uobi ča je nih po slov nih od lu ka, 
uko li ko je po stu pao sa pa žnjom do brog pri vred ni ka i po što-
vao pra vi la stru ke, u ra zum nom uvje re nju da dje lu je u naj-
bo ljem in te re su Dru štva.

A mem ber of the Bo ard of Di rec tors must use the ca re of 
a pru dent bu si nes sman, in re a so na ble be li ef that he/she is 
ac ting for the be ne fi t of the Com pany. He/she is not li a ble 
to the Com pany for da ma ge in ma king  or di nary bu si ness 
de ci si ons pro vi ded that he/she ac ted with due ca re and skill 
in the re a so na ble be li e ve that he/she was ac ting in the best 
in te rest of the Com pany.
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Ako se pra va ak ci o na ra, utvr đe na Za ko nom o pri vred nim 
dru štvi ma i ovim Sta tu tom Dru štva, ostva ru ju u sud skom 
po stup ku, čla no vi Od bo ra di rek to ra za jed nič ki će na dok-
na di ti tro ško ve po stup ka i šte tu ko ju su pre tr pje li ak ci o na ri 
zbog ne po što va nja nji ho vih pra va. Za šte tu i tro ško ve po-
stup ka ne će od go va ra ti član Od bo ra di rek to ra ko ji je svo ju 
ne sa gla snost sa od lu kom po osno vu ko je je ak ci o nar pre tr-
pio šte tu unio u za pi snik, kao i član Od bo ra di rek to ra ko ji 
ni je pri su stvo vao sjed ni ci Od bo ra di rek to ra, a svo je ne sla ga-
nje sa od lu kom je iz ra zio pi sme nim pu tem Od bo ru di rek to ra 
od mah na kon sa zna nja o do ne se noj od lu ci.

If the rights of the sha re hol ders pro vi ded for in the Com pa-
ni es‘ Act and in this Sta tu te ha ve been en for ced by sha re hol-
ders thro ugh le gal pro ce e dings, the mem bers of the Bo ard 
of Di rec tors shall jo intly re fund the le gal ex pen ses and com-
pen sa te the da ma ges in cur red by the sha re hol ders be ca u se 
of the dis re gard of the ir rights.A mem ber of the Bo ard of 
Di rec tors shall not be held re spon si ble for da ma ges and ex-
pen ses if her/his di sa gre e ment with the de ci sion on the ba sis 
of which the sha re hol der suf fe red da ma ge was re cor ded in 
the mi nu tes, as well as a mem ber of the Bo ard of Di rec tors 
who did not at tend the ses sion of the Bo ard of Di rec tors, and 
the ir di sa gre e ment with the de ci sion is ex pres sed in wri ting 
to the Bo ard of Di rec tors im me di a tely af ter re ce i ving in for-
ma tion abo ut the enac ted de ci sion.

Čla no vi Od bo ra di rek to ra ima ju jed na ko pra vo gla sa. The mem bers of the Bo ard of Di rec tors ha ve equ al vo ting 
rights.

Član Od bo ra di rek to ra ne ma pra vo gla sa, ka da Od bor di rek-
to ra od lu ču je o pi ta nju nje go ve ma te ri jal ne od go vor no sti ili 
nje go vog ra da u Dru štvu.

A mem ber of the Bo ard of Di rec tors has no right to vo te, 
when the Bo ard of Di rec tors de ci des on the is sue of its ma-
te rial re spon si bi li ti es or his work in the Com pany. 

Čla no vi Od bo ra di rek to ra su du žni da ču va ju po slov ne taj ne 
Dru štva.

The mem bers of the Bo ard of Di rec tors are obli ged to ke ep 
bu si ness sec rets of the Com pany.

Član 55. Ar tic le 55
Pred sjed nik Od bo ra di rek to ra Cha ir man of Bo ard of Di rec tors

Od bor di rek to ra iz me đu svo jih čla no va bi ra pred sjed ni ka 
Od bo ra.

The Bo ard of Di rec tors among its mem bers elects the cha ir-
man of the Bo ard of Di rec tors.

Pred sjed nik Od bo ra di rek to ra: The cha ir man of the Bo ard of Di rec tors: 

sa zi va i pred sje da va sjed ni ca ma Od bo ra di-(i) 
rek to ra,

con ve nes and cha irs the ses si ons of the Bo ard (i) 
of Di rec tors,

pra ti i osi gu ra va im ple men ta ci ju od lu ka Od-(ii) 
bo ra di rek to ra,

mo ni tors and en su res the im ple men ta tion of (ii) 
de ci si ons of the Bo ard of Di rec tors,

vr ši i dru ge po slo ve u skla du sa ovim Sta tu-(iii) 
tom i za ko nom.

per forms ot her tasks in ac cor dan ce with this (iii) 
Sta tu te and the law.

U od sut no sti pred sjed ni ka za mje nju je ga član Od bo ra di rek-
to ra ko ga pred sed nik Od bo ra di rek to ra od re di ("Za me nik 
pred sjed ni ka").

In the ab sen ce of the cha ir man the mem ber of the Bo ard of 
Di rec tors ap po in ted by the cha ir men acts as his/her re pla ce-
ment ("De puty cha ir man").

Član 56. Ar tic le 56

Skup šti na ak ci o na ra će raz ri je ši ti du žno sti čla na Od bo ra 
di rek to ra uko li ko on :

The Sha re hol ders‘ Me e ting shall re li e ve   a mem ber of the 
Bo ard of Di rec tors from his/her du ti es if he/she: 

ne za do vo lja va pred vi đe ne uslo ve za nje go vo (i) 
ime no va nje na da tu funk ci ju; ili

fa ils to me et the cri te ria set down for his/her  (i) 
ap po int ment to the gi ven of fi  ce; or

ma te ri jal no ne uspe da po stig ne pred vi đe ne (ii) 
re zul ta te za da tu funk ci ju; ili

fa ils ma te ri ally to me et the per for man ce re qu-(ii) 
i re ments of the gi ven of fi  ce; or

su štin ski dje lu je u su prot no sti sa bi lo ko jim (iii) 
za ko nom, pro pi som ili Sta tu tom Dru štva.

acts in vi o la tion in any ma te rial re spect of any (iii) 
law or re gu la tion or the Com pany‘s sta tu te..

Član 57. Ar tic le 57

U svr hu upra vlja nja Dru štvom u ci lju sti ca nja pro fi  ta Od bor 
di rek to ra će do di je li ti od re đe ne za dat ke i ovla šće nja Iz vr-
šnom di rek to ru i Iz vr šnim ru ko vo di o ci ma, uko li ko ta kva 
ovla šće nja ni su Za ko nom o pri vred nim dru štvi ma ili ovim 
Sta tu tom Dru štva pred vi đe na da su u is klju či voj nad le žno sti 
Od bo ra di rek to ra ili Skup šti ne ak ci o na ra Dru štva.

For the run ning of the Com pany as a go ing con cern the 
Bo ard of Di rec tors shall as sign spe ci fi c tasks and tran sfer 
spe ci fi c po wers to the Exe cu ti ve Di rec tor and the Exe cu ti-
ve Ma na gers, pro vi ded such tasks and po wers are not in the 
ex clu si ve com pe ten ce of the Bo ard of Di rec tors or the Sha-
re hol ders‘ Me e ting of the Com pany as set out by the Com-
pa ni es‘ Act.
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Član 58. Ar tic le 58

Pra vo da sa zo ve sjed ni cu Od bo ra di rek to ra ima pred sjed nik 
Od bo ra di rek to ra, a u nje go vom od su stvu Za mje nik pred-
sjed ni ka. Sjed ni cu Od bo ra di rek to ra mo gu za ka za ti i dru gi 
čla no vi Od bo ra, pod uslo vom, da se sa tim sa gla si lo vi še 
od po lo vi ne čla no va. Sa zi va nje sjed ni ce Od bo ra di rek to ra 
mo že tra ži ti Iz vr šni di rek tor i na nje gov za htjev, pred sjed nik 
Od bo ra di rek to ra, od no sno nje gov za mje nik je du žan sa zva-
ti sjed ni cu Od bo ra di rek to ra, u ro ku od 5 da na na kon do bi-
je nog za htje va Iz vr šnog di rek to ra.

The right to call a me e ting of the Bo ard of Di rec tors shall be 
ve sted in the cha ir man of the Bo ard of Di rec tors and, in her/
his ab sen ce, the De puty cha ir man. Ot her mem bers may call 
a me e ting of the Bo ard of Di rec tors pro vi ded that mo re than 
half of the mem bers ap pro ve the re of. Con ve ning a me e ting 
of the Bo ard of Di rec tors may be re qu e sted by the Exe cu ti ve 
Di rec tor and at his/her re qu est, the cha ir man, or the De puty 
cha ir man shall call a ses sion of the Bo ard of Di rec tors, wit-
hin 5 days af ter re ce i ving such re qu est from the Exe cu ti ve 
Di rec tor.

Sjed ni ca Od bo ra di rek to ra mo že se odr ža ti ako je pri sut na 
ve ći na čla no va Od bo ra di rek to ra, a od lu ke se do no se ako 
naj ma nje po lo vi na pri sut nih čla no va Od bo ra di rek to ra gla sa 
za njih.

A me e ting of the Bo ard of Di rec tors shall be va lid if at ten-
ded by mo re than half of the mem bers and a de ci sion shall 
be va lid if at le ast half of the Bo ard mem bers pre sent vo te in 
fa vor of it.

U slu ča ju jed na kog bro ja gla so va, glas pred sjed ni ka Od bo ra 
di rek to ra je od lu ču ju ći.

In the event of a tie, the cha ir man of the Bo ard of Di rec tors 
shall ha ve the ca sting vo te.

Član Od bo ra di rek to ra ne ma pra vo gla sa ka da Od bor od lu-
ču je o pi ta nju nje go ve ma te ri jal ne od go vor no sti ili nje go vog 
ra da u Dru štvu.

A mem ber of the Bo ard of Di rec tors shall ha ve no right to 
vo te when the Bo ard of Di rec tors is de ci ding on is su es per-
ta i ning to his/her ma te rial re spon si bi lity or his/her per so nal 
work in the Com pany.

Član 59. Ar tic le 59

Osta la pi ta nja ve za na za rad Od bo ra di rek to ra bli že se ure-
đu ju Po slov ni kom o ra du od bo ra Di rek to ra.

Ot her is su es re la ted to the work of the Bo ard of Di rec tors 
are re gu la ted in mo re de tail by the Ru les of Pro ce du re of the 
Bo ard of Di rec tors.

Član 60. Ar tic le 60
Iz vr šni di rek tor The Exe cu ti ve Di rec tor

Te ku ćim po slo va njem Dru štva ru ko vo di Iz vr šni di rek tor ko-
ji ta ko đe kon tro li še spro vo đe nje te ku ćeg po slo va nja. Po red 
op štih uslo va za ime no va nje pred vi đe nih za ko nom, Iz vr šni 
di rek tor mo ra is pu nja va ti uslo ve ko ji va že za iz bor čla no va 
Od bo ra di rek to ra u skla du ovim Sta tu tom.

The day-to-day bu si ness of the Com pany is un der the ma-
na ge ment and su per vi sion of the Exe cu ti ve Di rec tor. In ad-
di tion to ge ne ral con di ti ons for the ap po int ment en vi sa ged 
un der Mon te ne grin law, the Exe cu ti ve Di rec tor must me et 
the con di ti ons that apply for the se lec tion of mem bers of the 
Bo ard of Di rec tors in ac cor dan ce with this Sta tu te.

Man dat Iz vr šnog di rek to ra tra je 4 go di ne  i mo že bi ti po no-
vo ime no van.

The man da te of the Exe cu ti ve Di rec tor is for 4 years and 
may be re-ap po in ted.

Iz vr šnog di rek to ra ime nu je i ra zr je ša va Od bor di rek to ra, ko-
ji sa Iz vr šnim di rek to rom za klju ču je po se ban ugo vor ko jim 
se utvr đu ju nje go va pra va, oba ve ze i od go vor no sti. 

The Exe cu ti ve Di rec tor is ap po in ted and di smis sed by the 
Bo ard of Di rec tors, who with the Exe cu ti ve Di rec tor con-
clu des a se pa ra te con tract to de ter mi ne its rights, obli ga ti ons 
and re spon si bi li ti es.

Član 61. Ar tic le 61

Iz vr šni di rek tor mo že bi ti raz ri je šen i pri je is te ka vre me na 
na ko je je ime no van kad to od lu či Od bor di rek to ra.

The Exe cu ti ve Di rec tor may be di smis sed be fo re ex pi ra ti on 
of the term for which he was ap po in ted if so de ci ded by the 
Bo ard of Di rec tors.

Od bor di rek to ra će oba ve zno do ni je ti od lu ku o ra zr je še nju 
Iz vr šnog di rek to ra pri je is te ka man da ta ako po sto ji bi lo ko ji 
od sle de ćih uslo va:

The Bo ard of Di rec tors shall be re qu i red to pass a de ci sion 
on the di smis sal of the Exe cu ti ve Di rec tor be fo re ex pi ra ti on 
of the man da te if the re are any of the fol lo wing con di ti ons: 

ako po sto ji lič ni za htjev za ra zr je še nje;(i) if the re is a per so nal re qu est for di smis sal; (i) 

ako ne is pu nja va pred vi đe ne uslo ve za ime-(ii) 
no va nje na da tu funk ci ju;

if re qu i re ments for ap po int ment to the of fi  ce (ii) 
are not met; 

fak tič ki ne po stig ne oče ki va ne re zul ta te za (iii) 
da tu funk ci ju;

ex pec ted re sults for the fun ction are not met; (iii) 

su štin ski de lu je u su prot no sti sa bi lo ko jim (iv) 
re le vant nim za ko nom, pro pi som ili Sta tu tom.

es sen ti ally acts in con fl ict with any re le vant (iv) 
law, re gu la tion or the Sta tu te. 
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Član 62. Ar tic le 62

U slu ča ju pod no še nja ostav ke Iz vr šnog di rek to ra ili na dru gi 
na čin pre stan ka funk ci je, sjed ni ca Od bo ra di rek to ra na ko joj 
će bi ti iz vr šen iz bor no vog Iz vr šnog di rek to ra će bi ti sa zva-
na što je pri je mo gu će.

In the event that the Exe cu ti ve Di rec tor   sub mits his/her re-
sig na tion  or ot her wi se re lin qu is hes  his/her fun ction, a ses-
sion   of the Bo ard of Di rec tors shall be con ve ned at which 
the elec tion of a new Exe cu ti ve Di rec tor will ta ke pla ce as 
soon as pos si ble..

Član 63. Ar tic le 63

U skla du sa od lu ka ma Od bo ra di rek to ra, Iz vr šni di rek tor 
oba vlja po slo ve ve za ne za te ku će po slo va nje Dru štva, uklju-
ču ju ći ali se ne ogra ni ča va ju ći na sli je de će :

In ac cor dan ce with the de ci si ons of the Bo ard of Di rec tors, 
the Exe cu ti ve Di rec tor per forms day-to-day ma na ge ment 
du ti es in re spect of the Com pany, in clu ding but not li mi ted 
to the fol lo wing: 

od go vo ran je za sa sta vlja nje Iz vje šta ja i pod-(i) 
no si ih Od bo ru di rek to ra na usva ja nje;

is re spon si ble for the com ple tion of the Re-(i) 
ports and the ir sub mis sion to the Bo ard of 
Di rec tors for adop tion; 

spro vo di Iz vje šta je ko ji su usvo je ni od stra ne (ii) 
Od bo ra di rek to ra;

im ple ments the Re ports which ha ve been (ii) 
adop ted by the Bo ard of Di rec tors;

spro vo di od lu ke Od bo ra di rek to ra iz nad le-(iii) 
žno sti Od bo ra di rek to ra;

im ple ments the de ci si ons of the Bo ard of Di-(iii) 
rec tors which are in the com pe ten ce of the 
Bo ard of Di rec tors; 

za klju ču je ugo vo re;(iv) con clu des con tracts; (iv) 

otva ra ra ču ne u ban ka ma u skla du sa ovim (v) 
Sta tu tom;

opens bank-ac co unts in ac cor dan ce with this (v) 
Sta tu te;

od lu ču je o za po šlja va nju i pre stan ku rad nog (vi) 
od no sa u Dru štvu;

de ci des on rec ru it ment and ter mi na tion of la-(vi) 
bo ur con tracts in  the Com pany; 

iz da je na lo ge i uput sta va ko ji su oba ve zni za (vii) 
sve za po sle ne u Dru štvu; i

is su es or ders and in struc ti ons that are man da-(vii) 
tory for all em ployees in the Com pany; and

iz vr ša va dru ge oba ve ze ko je su neo p hod ne za (viii) 
do bro bit Dru štva, u okvi ru ovla šće nja Iz vr-
šnog di rek to ra.

car ri es out ot her obli ga ti ons that are ne ces-(viii) 
sary for the be ne fi t of the Com pany, wit hin 
the com pe ten ces de ter mi ned for the Exe cu ti-
ve Di rec tor.

Član 64. Ar tic le 64

Se kre tar Dru štva iz vr ša va struč no-ad mi ni stra tiv ne rad nje 
oko pri pre ma nja, sa zi va nja i odr ža va nja sjed ni ca Skup šti na 
ak ci o na ra, od go vo ran je za ar hi vi ra nje za pi sni ka i ma te ri ja la 
za sjed ni ce Skup šti na, sta ra se za iz vr ša va nje oba ve za Dru-
štva pre ma ak ci o na ri ma i pre ma dr žav nim or ga ni ma nad-
le žnim za har ti je od vri jed no sti i evi den ci je pro me ta ak ci ja 
Dru štva i ima dru ga ovla šće nja u skla du sa za ko nom.

The Sec re tary of the Com pany per forms pro fes si o nal-ad-
mi ni stra ti ve ac ti vi ti es re la ted to pre pa ring and con ve ning 
ses si ons of the Sha re hol ders‘ Me e ting, is re spon si ble for 
ar chi ving of mi nu tes and ma te ri als for the Sha re hol ders‘ 
Me e ting, ta kes ca re of per for man ce of obli ga ti ons of the 
Com pany to wards sha re hol ders and to sta te aut ho ri ti es re-
spon si ble for se cu ri ti es tran sac ti ons, and re cor ding the tra-
de of the Com pany‘s sha res of the Com pany and has ot her 
com pe ten ces in ac cor dan ce with law.

Član 65. Ar tic le 65

Se kre tar Dru štva je od go vo ran za do sta vlja nje do ku me na ta i 
po da ta ka za upis kod CDA i CRPS-a.

The Sec re tary of the Com pany is re spon si ble for the sub mis-
sion of do cu ments and da ta for re gi stra tion with the CDA 
and CRPS.

Član 66. Ar tic le 66
Iz vr šni ru ko vo di o ci Exe cu ti ve Ma na gers

Te ku će po slo va nje Funk ci o nal nih cje li na i Or ga ni za ci o nih 
cje li na je u nad le žno sti Iz vr šnih ru ko vo di o ca ko ji ta ko đe 
kon tro li šu spro vo đe nje te ku ćeg po slo va nja u okvi ru ovla-
šće nja utvr đe nih ovim Sta tu tom, po na lo gu Iz vr šnog di rek-
to ra, i uklju ču je, bez ogra ni če nja, sle de ća ovla šće nja sva kog 
od Iz vr šnih ru ko vo di o ca da:

The day-to-day bu si ness of the Fun cti o nal Units and Or ga-
ni za ti o nal Units is un der the ma na ge ment and su per vi sion of 
the Exe cu ti ve Ma na gers as per the com pe ten ces esta blis hed 
by this Sta tu te, in ac cor dan ce with the in struc ti ons of the 
Exe cu ti ve Di rec tor, and in clu des wit ho ut li mi ta tion the fol-
lo wing du ti es per for med by each of the Exe cu ti ve Man gers:

or ga ni zu je pro ces ra da Funk ci o nal ne cje li ne (i) 
od no sno Or ga ni za ci o ne cje li ne i njom ru ko-
vo di;

or ga ni zes and ma na ges the wor king pro cess (i) 
of the Fun cti o nal Unit or the Or ga ni za ti o nal 
Unit, as ap pli ca ble;
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se sta ra o i od go va ra za za ko ni tost ra da Funk-(ii) 
ci o nal ne cje li ne od no sno Or ga ni za ci o ne cje li-
ne i spro vo đe nja od no snih li cen ci;

ta kes ca re of and is re spon si ble for the le ga-(ii) 
lity of ac ti vi ti es of the Fun cti o nal Unit or the 
Or ga ni za ti o nal Unit and the im ple men ta tion 
of re spec ti ve li cen ses;

pri pre ma i pred la že Iz vr šnom di rek to ru unu-(iii) 
tra šnju or ga ni za ci ju i si ste ma ti za ci ju rad nih 
mje sta Funk ci o nal ne cje li ne od no sno Or ga ni-
za ci o ne cje li ne;

pre pa res and pro po ses to the Exe cu ti ve Di rec-(iii) 
tor the in ter nal or ga ni za tion and clas si fi  ca tion  
of jobs of the Fun cti o nal Unit or the Or ga ni-
za ti o nal Unit;

pri pre ma i pred la že po slov ni plan i pla no ve (iv) 
raz vo ja Funk ci o nal ne cje li ne od no sno Or ga-
ni za ci o ne cje li ne;

pre pa res and pro po ses the bu si ness plan and (iv) 
de ve lop ment plans of the Fun cti o nal Unit or 
the Or ga ni za ti o nal Unit;

pri pre ma za htje ve za iz da va nje li cen ci i pred-(v) 
la že ih Iz vr šnom di rek to ru;

pre pa res re qu ests for is su ing li cen ses and pro-(v) 
po ses them to the Exe cu ti ve Di rec tor;

sa či nja va pri je dlo ge ko dek sa i dru gih aka ta (vi) 
ko ji se od no se na rad Funk ci o nal ne od no sno 
Or ga ni za ci o ne cje li ne i do sta vlja ih Iz vr šnom 
di rek to ru;

ma kes pro po sals for  the co de of con duct and (vi) 
ot her acts which re la te to the fun cti o ning of 
Fun cti o nal Unit and Or ga ni za ti o nal Unit and 
sub mits them to the Exe cu ti ve Di rec tor;

pri pre ma pe ri o dič ni i go di šnji iz vje štaj o ra du (vii) 
i po slo va nju Funk ci o nal ne cje li ne od no sno 
Or ga ni za ci o ne cje li ne sa fi  nan sij skim is ka zi-
ma;

pre pa res a pe ri o dic and an nual re port on bu-(vii) 
si ness ac ti vi ti es of the Fun cti o nal Unit or the 
Or ga ni za ti o nal Unit with fi  nan cial sta te ments;

pri pre ma i pred la že pra vi la i pro pi se neo p-(viii) 
hod ne za rad Funk ci o nal ne cje li ne od no sno 
Or ga ni za ci o ne cje li ne ko je do no si Od bor 
di rek to ra ili Agen ci ja;

pre pa res and pro po ses ru les and re gu la ti ons (viii) 
ne ces sary for the work of the Fun cti o nal Unit 
or the Or ga ni za ti o nal Unit which are enac ted 
by the Bo ard of Di rec tors or the Agency;

ru ko vo di ra dom di rek ci je Funk ci o nal ne cje li-(ix) 
ne od no sno Or ga ni za ci o ne cje li ne usva ja ju ći 
od lu ke ko je su oba ve zu ju će za di rek ci ju;

ma na ges the di rec to ra te of the Fun cti o nal (ix) 
Unit or the Or ga ni za ti o nal Unit by adop ting 
de ci si ons man da tory for the di rec to ra te;

pred la že ras po red za po sle nih u Funk ci o nal-(x) 
noj cje li ni od no sno Or ga ni za ci o noj cje li ni;

pro po ses the al lo ca tion of em ployees in the (x) 
Fun cti o nal Unit or the Or ga ni za ti o nal Unit;

od lu ču je o di sci plin skoj od go vor no sti za po-(xi) 
sle nih u Funk ci o nal noj cje li ni od no sno Or ga-
ni za ci o noj cje li ni;

de ci des on is su es re gar ding the di sci pli ne of (xi) 
em ployees in the Fun cti o nal Unit or the Or ga-
ni za ti o nal Unit;

od lu ču je o ras po re du i pre ra spo di je li rad nog (xii) 
vre me na Funk ci o nal ne cje li ne od no sno Or ga-
ni za ci o ne cje li ne;

de ci des on the sche du le  and ro ste ring  of (xii) 
wor king ho urs in the Fun cti o nal Unit or the 
Or ga ni za ti o nal Unit;

vr ši i dru ge po slo ve utvr đe ne Za ko nom o (xiii) 
pri vred nim dru štvi ma, ovim Sta tu tom i op-
štim ak ti ma.

per forms ot her du ti es de ter mi ned  by  the (xiii) 
Com pa ni es‘ Act, the Sta tu te and ge ne ral acts.

Član 67. Ar tic le 67
Iz bor Iz vr šnih ru ko vo di o ca Se lec tion of the Exe cu ti ve Ma na gers 

Od bor di rek to ra ime nu je i ra zr je ša va Iz vr šne ru ko vo di o ce 
na pred log Iz vr šnog di rek to ra Dru štva.

The Bo ard of Di rec tors ap po ints and di smis ses Exe cu ti ve 
Man gers on the pro po sal of the Exe cu ti ve Di rec tor of the 
Com pany.

Iz vr šni ru ko vo di o ci se ime nu ju na pe riod od go di nu da na uz 
mo guć nost re i zbo ra.

Exe cu ti ve Ma na gers are ap po in ted for a pe riod of one year 
with the pos si bi lity of re-elec tion. 

Za Iz vr šnog ru ko vo di o ca mo že bi ti ime no va no li ce ko je is-
pu nja va sle de će uslo ve:

A per son me e ting the fol lo wing cri te ria may be no min ta ted 
for the po si tion of Exe cu ti ve Ma na ger:  

da ima za vr šen VII ste pen struč ne spre me (i) 
teh nič ke, eko nom ske ili prav ne stru ke;

has com ple ted le vel VII of qu a li fi  ca ti on of (i) 
tec hni cal, eco no mic or le gal pro fes sion; 

da ne po sto je za kon ske smet nje za nje go vo (ii) 
ime no va nje;

that the re is no le gal im pe di ment to his/her (ii) 
ap po int ment; 

da ima naj ma nje 3 go di ne rad nog is ku stva u (iii) 
stru ci.

to ha ve at le ast 3 years of re le vant pro fes si o-(iii) 
nal ex pe ri en ce.
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Član 68. Ar tic le 68
Re vi zor Audi tor

Re vi zo ra Dru štva bi ra Skup šti na ak ci o na ra na pred log Od-
bo ra di rek to ra, za pe riod ko ji ne mo že bi ti kra ći od tri mje-
se ca ni ti du ži od go di nu da na.

An Audi tor is ap po in ted by the Sha re hol ders‘ Me e ting on 
the pro po sal of the Bo ard of Di rec tors, for a pe riod that can 
not be less than three months or lon ger than a year.

Od lu ku o iz bo ru Re vi zo ra Skup šti na do no si ve ći nom gla so-
va pri sut nih ak ci o na ra.

A De ci sion on the ap po int ment of Audi tors is pas sed by a 
ma jo rity of vo tes of sha re hol ders pre sent at the Sha re hol-
ders‘ Me e ting..

Pra vo pred la ga nja kan di da ta za Re vi zo ra Dru štva ima ju i 
ak ci o na ri ko ji ima ju naj ma nje 5% ak ci ja u Dru štvu.

Sha re hol ders who pos ses at le ast 5% of the Com pany‘s sha-
res are en ti tled to to no mi na te  can di da tes for the po si tion of 
Audi tor of the Com pany. .

Od bor di rek to ra, na osno vu od lu ke Skup šti ne, za klju ču je 
ugo vor sa Re vi zo rom.

The Bo ard of Di rec tors, on the ba sis of de ci sion of the Sha-
re hol ders‘ Me e ting, con clu des a con tract with the Audi tor.

Re vi zor je du žan da iz vr ši re vi zi ju go di šnjih fi  nan sij skih 
iz vje šta ja Funk ci o nal nih i Or ga ni za ci o nih cje li na i kon so li-
do va nog fi  nan sij skog iz vje šta ja Dru štva, a u skla du sa me-
đu na rod nim ra ču no vod stve nim stan dar di ma i Za ko nom o 
ra ču no vod stvu i re vi zi ji i da o toj re vi zi ji pod ne se iz vje štaj 
Skup šti ni ak ci o na ra.

The Audi tor is re qu i red to com ple te the audit of an nual fi -
nan cial sta te ments of the Fun cti o nal and Or ga ni za ti o nal 
Units and the con so li da ted fi  nan cial sta te ments of the Com-
pany, in ac cor dan ce with in ter na ti o nal ac co un ting stan dards 
and the Law on Ac co un ting and Audi ting and to sub mit a 
re port to the Sha re hol ders‘ Me e ting re gar ding the audit.

Od bor di rek to ra, Iz vr šni di rek tor i Iz vr šni ru ko vo di o ci ne 
smi ju uti ca ti na rad Re vi zo ra na bi lo ko ji na čin, ni ti ogra ni-
ča va ti nje go va ovla šće nja.

The Bo ard of Di rec tors, the Exe cu ti ve Di rec tor and Exe cu-
ti ve Ma na gers shall be pro hi bi ted from re stric ting the audi-
tor’s po wers or from in ter fe ring with its work in any way.

 F I  N A N  S I  J E  I  R A S  P O  D J E  L A X I I I  
P R O  F I  TA

 FI NAN CES AND DI STRI BU TION XIII 
OF PRO FIT

Član 69. Ar tic le 69
Fi nan sij sko iz vje šta va nje Fi nan cial re por ting

Fi nan sij ska go di na je ka len dar ska go di na. The fi  nan cial year is a ca len dar year.

Dru štvo pri pre ma, usva ja i do sta vlja CRPS, kon so li do va ni 
fi  nan sij ski iz vje štaj za pret hod nu go di nu, naj ka sni je do 30. 
ju na te ku će go di ne.

The Com pany pre pa res, ap pro ves and sub mits a con so li da-
ted fi  nan cial re port for the pre vi o us year to the CRPS  by 30 
Ju ne of the cur rent year.

Funk ci o nal ne cje li ne u oba ve zi su da vo de ra ču no vod stvo i 
pri pre ma ju go di šnje (ili ako Agen ci ja i po slo vod stvo od re di 
i dru ge) fi  nan sij ske is ka ze u skla du sa od red ba ma Za ko na o 
ra ču no vod stvu i re vi zi ji i Me đu na rod nim ra ču no vod stve nim 
stan dar di ma.

The Fun cti o nal Units are obli ga ted to ke ep ac co un ting re-
cords and pre pa re an nual fi  nan cial re ports (or if the Agency 
or the ma na ge ment de ter mi ne al so ot her) in ac cor dan ce with 
the Law on Ac co un ting and Audi ting and In ter na ti o nal Ac-
co un ting Stan dards.

Od no si iz me đu Funk ci o nal nih cje li na re gu li šu se pu tem 
spo ra zu ma na ba zi re gu la tor nog pri ho da utvr đe nog od stra-
ne Re gu la tor ne agen ci je za ener ge ti ku i objek tiv nih tro ško-
va.

Re la ti ons bet we en the Fun cti o nal Units are re gu la ted by  
in ter nal agre e ments on the ba sis of re gu la tory re ve nu es de-
ter mi ned by the Re gu la tory Energy Agency and ob jec ti ve 
costs.

Član 70. Ar tic le 70
Di vi den da Di vi dends

Di vi den da je is pla ta di je la pro fi  ta Dru štva nje go vim ak ci o-
na ri ma.

A di vi dend is a payment of part of the Com pany‘s pro fi t to 
the sha re hol ders.

Od lu ku o is pla ti di vi den de do no si Skup šti na ak ci o na ra na 
pri je dlog Od bo ra di rek to ra.

The de ci sion on di vi dend payment is ma de  by the Sha re hol-
ders‘ Me e ting on the pro po sal of the Bo ard of Di rec tors.

Di vi den de se mo gu is pla ći va ti je di no u slu ča ju po sto ja nja 
aku mu li sa nog ne to pro fi  ta u skla du sa za ko nom i ovim Sta-
tu tom.

Di vi dends shall only be paid out in ca se of exi sten ce of ac-
cu mu la ted net pro fi t in ac cor dan ce with the law and this 
Sta tu te.

Di vi den de se, po pra vi lu, is pla ću ju u nov cu. Di vi den de se 
mo gu is pla ći va ti i u ob li ku ak ci ja Dru štva ili dru gih har ti ja 
od vri jed no sti o če mu od lu ku do no si Skup šti na ak ci o na ra.

It shall be the nor mal prac ti ce for  the Com pany to pay di vi-
dends in cash. The di vi dends may al so be paid in the form of 
the Com pany’s sha res or ot her se cu ri ti es on which de ci si ons 
are enac ted by the Sha re hol ders‘ Me e ting.
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Član 71. Ar tic le 71
Ras po dje la pro fi  ta Di stri bu tion of pro fi t

Iz nos na mi je njen za ras po dje lu ak ci o na ri ma ne mo že pre-
la zi ti iz nos pro fi  ta ostva ren na kra ju po sljed nje fi  nan sij ske 
go di ne, uve ćan za pre ni je ti pro fi t iz pret hod ne go di ne i ras-
po lo ži vi iz nos re zer vi, uma njen za gu bit ke ko ji su pre ni je ti 
iz pret hod ne go di ne i za iz no se od re đe ne za re zer ve u skla-
du sa za ko nom i Sta tu tom.

The amo unt to be di stri bu ted to the sha re hol ders may not ex-
ce ed the amo unt of the pro fi ts at the end of the last fi  scal year 
plus any pro fi ts bro ught for ward from the pre vi o us year and 
sums drawn from re ser ves ava i la ble for this pur po se, less any 
los ses bro ught for ward from a pre vi o us year and sums pla ced 
in  re ser ves in ac cor dan ce with law and the Sta tu te.

Uko li ko je ras po dje la pro fi  ta iz vr še na su prot no sta vu 1. 
ovog čla na, ak ci o na ri će iz vr ši ti po vra ćaj pri mlje nog pro fi  ta.

Any di stri bu tion of pro fi t ma de con trary to pa ra graph 1 of this 
Ar tic le, must be re tur ned by the sha re hol ders who re ce i ved it.

Ka da na po sljed nji dan po sljed nje fi  nan sij ske go di ne ne to 
imo vi na Dru štva, pre ma go di šnjem iz vje šta ju, iz no si ili bi 
na kon ras po dje le pro fi  ta ak ci o na ri ma iz no si la ma nje od vri-
jed no sti ka pi ta la Dru štva za jed no sa re zer va ma ko je se ne 
mo gu ras po dje lji va ti pre ma Za ko nu o pri vred nim dru štvi ma 
ili Sta tu tu Dru štva, Dru štvo ne mo že vr ši ti ras po dje lu pro-
fi  ta ak ci o na ri ma, osim ka da je do ni je ta od lu ka o po vra ća ju 
sma nje nog ka pi ta la u skla du sa čla nom 28. ovog Sta tu ta.

When on the last da te of the last fi  nan cial year the net as sets 
of the Com pany, ac cor ding to the an nual re port, is or wo uld 
af ter the al lo ca tion of pro fi t to sha re hol ders be co me lo wer 
than the amo unt of the ca pi tal of the Com pany plus tho se 
re ser ves that may not be di stri bu ted ac cor ding to the Com-
pa ni es‘ Act or the Com pany‘s Sta tu te, the Com pany can not 
di stri bu te  pro fi t to the sha re hol ders, ex cept when a  de ci sion 
is  ma de abo ut the re turn of a ca pi tal dec re a se in ac cor dan ce 
with Ar tic le 28 of this Sta tu te.

Član 72. Ar tic le 72
Fon do vi i re zer ve Funds and re ser ves

Dru štvo for mi ra fon do ve i re zer ve u skla du sa za ko nom i 
po tre ba ma po slo va nja i raz vo ja Dru štva.

The Com pany forms funds and re ser ves in ac cor dan ce with  law 
and the the Com pany‘s bu si ness and de ve lop ment re qu i re ments.

Skup šti na ak ci o na ra od lu ču je o obra zo va nju fon do va i re-
zer vi ko je ni je su oba ve zne po za ko nu.

The Sha re hol der‘s Me e ting de ci des on cre a tion of funds and 
re ser ves that are not re qu i red by law.

 S T A  T U  S N E  P R O  M J E  N E X I V  
D R U  Š T V A

 S T A  T U S  C H A N  G E S  O F X I V  
T H E  C O M  P A N Y

Član 73. Ar tic le 73

Dru štvo se mo že re struk tu ri ra ti, u skla du sa Za ko nom o 
pri vred nim dru štvi ma, po dje lom na dva ili vi še po seb nih 
dru šta va, spa ja njem sa dru gim dru štvom, odva ja njem uz 
osni va nje no vog dru štva, kao i pro mje nom or ga ni za ci o nog 
ob li ka.

The Com pany may be re struc tu red in ac cor dan ce with the 
Com pa ni es‘ Act, by di vi sion in to two or mo re se pa ra te com-
pa ni es, mer ging with anot her com pany, spin-off, as well as 
chan ge in or ga ni za ti o nal form.

Od lu ku iz sta va 1. ovog čla na do no si Skup šti na ak ci o na ra. The de ci sion from pa ra graph 1 of this Ar tic le is pas sed by 
the Sha re hol ders‘ Me e ting.

Osni vač ku skup šti nu pri vred nog dru štva ko je na sta je po-
stup kom re struk tu ri ra nja Dru štva sa zi va Od bor di rek to ra 
Dru štva.

The Fo un ding Sha re hol ders‘ Me e ting of the new com pany 
which was cre a ted by re struc tu ring of the Com pany is con-
ve ned by the Bo ard of Di rec tors of the Com pany.

Z A  Š T I  T A  Ž I  V O T  N E X V  
S R E  D I  N E

 E N  V I  R O N  M E N  T A L X V  
P R O  T E C  T I O N

Član 74. Ar tic le 74

Pi ta nje za šti te ži vot ne sre di ne ure đu je se po seb nim ak tom 
ko ji do no si Od bor di rek to ra.

The is sue of en vi ron men tal pro tec tion  is re gu la ted by a se-
pa ra te do cu ment adop ted by the Bo ard of Di rec tors.

Od bor di rek to ra utvr đu je sred stva ko ji ma se obez bje đu je 
za šti ta ži vot ne sre di ne.

The Bo ard of Di rec tors de ter mi na tes the funds for en vi ron-
men tal pro tec tion. .

 JAV NOST RA DA I PO SLOV NA XVI 
TAJ NA

 T R A N  S A  R E N C Y  A N D X V I  
C O R  P O  R A  T E  S E C  R E T

Član 75. Ar tic le 75
Jav nost ra da Tran spa rency

Rad Dru štva je ja van u skla du sa za ko nom. The bu si ness of the Com pany is pu blic in ac cor dan ce with 
the law.

Na čin ostva ri va nja jav no sti ra da Dru štva ure đu je se po seb-
nim ak tom ko ji do no si Od bor di rek to ra.

The met hod  of ac hi e ving tran spa rency of the Com pany‘s 
bu si ness is re gu la ted by a se pa ra te do cu ment pas sed by the 
Bo ard of Di rec tors.
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Ak ci o na ri i za po sle ni u Dru štvu ima ju pra vo da bu du in for-
mi sa ni u ve zi sa po slo va njem i ra dom Dru štva u skla du sa 
za ko nom.

Sha re hol ders and em ployees of the Com pany ha ve the right 
to be in for med in re la tion to the bu si ness and the work of the 
Com pany in ac cor dan ce with the law.

Ko mer ci jal no osje tlji ve in for ma ci je o po slo va nju tre ćih li ca 
ko je su do stup ne u jed noj dje lat no sti se ne raz mje nju ju sa 
osta lim di je lo vi ma Dru štva.

Com mer ci ally sen si ti ve in for ma tion abo ut third par ti es 
which are ava i la ble in one ac ti vity is not to be ex chan ged 
with ot her parts of the Com pany.

Dru štvo in ter nim ko dek som po na ša nja obez bje đu je po vjer-
lji vost ko mer ci jal no osje tlji vih in for ma ci ja.

The Com pany‘s in ter nal co de of con duct en su res  the con fi -
den ti a lity of com mer ci ally sen si ti ve in for ma tion.

Član 76. Ar tic le 76
Po slov na taj na Cor po ra te Sec ret

Po slov nom taj nom sma tra ju se ona do ku men ta i po da ci či je 
bi sa op šta va nje neo vla šće nim li ci ma zbog nji ho vog zna če-
nja i pri ro de, bi lo pro tiv no in te re si ma Dru štva.

Cor po ra te sec ret me ans the do cu ments and in for ma tion the 
pu bli ca tion of which, to una ut ho ri zed per sons be ca u se of 
the ir me a ning and na tu re, wo uld be con trary to the in te rests 
of the Com pany.

Ak ci o na ri, čla no vi or ga na Dru štva, za po sle ni, kao i li ca iz-
van Dru štva oba ve zni su da ču va ju is pra ve i po dat ke ko ji se 
sma tra ju po slov nom taj nom Dru štva.

Sha re hol ders, per sons in the Com pany‘s cor po ra te bo di es, 
em ployees, and per sons out si de the Com pany are obli ged to 
ke ep do cu ments and in for ma tion that are con si de red as cor-
po ra te sec rets of the Com pany.

Od bor di rek to ra po seb nim ak tom pro pi su je ko ja se do ku-
men ta i in for ma ci je sma tra ju po slov nom taj nom i na ko ji 
na čin se obez bje đu je ču va nje po slov ne taj ne.

The Bo ard of Di rec tors de ter mi nes via a se pa ra te do cu ment 
which do cu ments and in for ma tion are con si de red as cor po ra te 
sec rets and how to en su re the pro tec tion of the cor po ra te sec rets.

I Z  M J E  N E  I  D O  P U  N E X V I I  
S T A  T U  T A  D R U  Š T V A

A M E N D  M E N T S  T O  T H E X V I I  
S T A  T U  T E  O F  T H E  C O M  P A N Y

Član 77. Ar tic le 77

Sta tut je naj vi ši akt Dru štva. The Sta tu te is the hig hest act of the Com pany.

Pred log za iz mje ne i do pu ne Sta tu ta mo gu Skup šti ni dru štva 
pod ni je ti Od bor di rek to ra i ak ci o na ri ko ji ras po la žu sa naj-
ma nje 5% ka pi ta la Dru štva.

A pro po sal for amend ments to the Sta tu te shall be sub mit-
ted to the Sha re hol ders‘ Me e ting by the Bo ard of Di rec tors 
or tho se  sha re hol ders ha ving  at le ast 5% of the Com pany‘s 
ca pi tal. . 

Ako su pri je dlog iz mje na i do pu na Sta tu ta pod ni je li ak ci-
o na ri, pri je dlog se pret hod no do sta vlja Od bo ru di rek to ra, 
ka ko bi Od bor di rek to ra dao svo je mi šlje nje Skup šti ni ak ci-
o na ra o da tom pri je dlo gu.

If the pro po sed amend ments to the Sta tu te ha ve been sub-
mit ted by the sha re hol ders, the pro po sal has to be pre vi o usly 
sub mit ted to the Bo ard of Di rec tors, in or der for the Bo ard 
of Di rec tors to gi ve its opi nion to the Sha re hol der‘s Me e ting 
abo ut the pro po sal.

Skup šti na ak ci o na ra usva ja iz mje ne i do pu ne Sta tu ta dvo-
tre ćin skom ve ći nom (2/3) od kvo ru ma ko ji či ni dvi je tre ći ne 
(2/3) ak ci ja ko je da ju pra vo gla sa i či ji su vla sni ci lič no pri-
sut ni ili pre ko pu no moć ni ka, od no sno ko ji su gla sa li pu tem 
gla sač kih li sti ća.

The Sha re hol der‘s Me e ting adopts amend ments to the Sta-
tu te by a ma jo rity (2/3) of the qu o rum, which amo unts to 
two-thirds (2/3) of sha res be a ring vo ting rights and who se 
ow ners we re  pre sent in per son or by proxy, or who vo ted by 
bal lot.

O P  Š T A  A K  T A  D R U  Š T V AX V I I I  G E  N E  R A L  A C T S  O F  T H E X V I I I  
C O M  P A N Y

Član 78. Ar tic le 78

Op šta ak ta Dru štva (pra vil ni ci, po slov ni ci, od lu ke i dr.) mo-
ra ju bi ti u skla du sa Sta tu tom. Iz mje ne i do pu ne op štih aka ta 
Dru štva či ne sa stav ni deo Iz vje šta ja. 

Ge ne ral acts of the Com pany (re gu la ti ons, ru les, de ci si ons, 
etc.) must be in ac cor dan ce with the Sta tu te. Amend ments 
and sup ple ments to the ge ne ral acts of the Com pany form an 
in te gral part of the Re ports. 

Op štim ak ti ma Dru štva se re gu li šu sli je de ća pi ta nja: Ge ne ral acts of the Com pany re gu la te the fol lo wing mat ters:

unu tra šnja or ga ni za ci ja i si ste ma ti za ci ja rad-(i) 
nih mje sta;

in ter nal or ga ni za tion and clas si fi  ca tion  of (i) 
jobs;

fi  nan sij sko i ra ču no vod stve no po slo va nje;(ii) fi  nan cial and ac co un ting ope ra ti ons;(ii) 

re gu li sa nje i pla ni ra nje nov ča nih to ko va pla-(iii) 
ni ra nju;

re gu la tion and plan ning of cash fl ows;(iii) 

stam be ni od no si;(iv) ho u sing re la ti ons;(iv) 
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za šti tia na ra du i za šti ta ži vot ne sre di ne;(v) sa fety in the work pla ce and en vi ron men tal (v) 
pro tec tion;

rad elek tro e ner get skog si ste ma;(vi) the po wer system ope ra tion;(vi) 

[(vii) na mjer no iz o sta vlje no] [(vii) in ten ti o nally om mi ted];

obra zo va nje i struč no usa vr ša va nje za po sle-(viii) 
nih u Dru štvu; - O jav no sti ra da Dru štva; 

edu ca tion and pro fes si o nal de ve lop ment of (viii) 
em ployees in  the Com pany – Abo ut the tran-
spa rency of the Com pany‘s bu si ness;

po slov nih taj ni;(ix) cor po ra te sec rets;(ix) 

ino va ci ja ma, ra ci o na li za ci ja ma i dru gim ob li-(x) 
ci ma teh nič kih una pre đe nja;

in no va ti ons, ra ti o na li za ti ons and ot her forms (x) 
of tec hni cal im pro ve ments;

raz dva ja nju in for ma ci ja (in ter ni ko deks).(xi) se pa ra tion of in for ma tion (in ter nal co de).(xi) 

Od bor di rek to ra do no si ili pred la že Agen ci ji na do no še nje 
ili da va nje sa gla sno sti za dru ga op šta ak ta uko li ko oba ve za 
nji ho vog do no še nja pro iz i la zi iz za ko na ili uko li ko oci je ni 
da po je di na oblast po slov nih od no sa u Dru štvu tre ba ure di ti 
op štim ak tom. 

The Bo ard of Di rec tors enacts or pro po ses to the Agency to 
adopt or gi ve con sent to ot her ge ne ral acts if the obli ga ti ons 
to enact them ari se un der  the law, or if it as ses ses that cer-
tain are as of bu si ness re la ti ons of the Com pany need to be 
re gu la ted by a ge ne ral act. 

Op šta ak ta Dru štva iz Sta va 2. ovog Čla na do no si Od bor 
Di rek to ra na svo ju ini ci ja ti vu ili na ini ci ja ti vu Iz vr šnog di-
rek to ra i Iz vr šnih ru ko vo di o ca ka ko je to pred vi đe no ovim 
Sta tu tom.

Ge ne ral acts of the Com pany from  Pa ra graph 2 of this Ar-
tic le are enac ted by the Bo ard of Di rec tors on its own ini ti a-
ti ve or on the ini ti a ti ve of the Exe cu ti ve Di rec tor or Exe cu ti-
ve Ma na gers as pro vi ded by  the Sta tu te.

Op šti ak ti Dru štva stu pa ju na sna gu u ro ku od 8 da na od da-
na nji ho vog ob ja vlji va nja na ogla snoj ta bli upra ve Dru štva, 
od no sno u in for ma tiv nom li stu Dru štva.

Ge ne ral acts of the Com pany co me in to for ce on the eighth 
day from  the ir pu bli ca tion on the Com pany no ti ce bo ard of 
or in the in for ma ti ve pa per of the Com pany.

Iz u zet no od opre dje lje nja iz sta va 5. ovog Čla na, ako po-
sto je oprav da ni raz lo zi, Od bor di rek to ra mo že od lu či ti da 
do ne se ni akt stu pa na sna gu da nom nje go vog ob ja vlji va nja, 
od no sno da nom nje go vog do no še nja.

Not withstan ding the de ter mi na tion in pa ra graph 5 this Ar-
tic le, if the re are ju sti fi  a ble re a sons, the Bo ard of Di rec tors 
may de ci de that the act shall en ter in to for ce on the da te of 
its pu bli ca tion or on the day of its adop tion.

 P R E  L A  Z N E  I  Z A  V R  Š N E X I X  
O D  R E D  B E

T R A N  S I  T I  O  N A L  A N D X I X  
F I  N A L  P R O  V I  S I  O N S

Član 79. Ar tic le 79

Da nom stu pa nja na sna gu ovog Sta tu ta,  pre sta je da va ži 
sta tut Elek tro pri vre de Cr ne Go re AD Nik šić, broj 1001-
17809/2 od 27.12.2004. go di ne sa na knad nim iz mje na ma i 
do pu na ma.

On the da te of en try in to for ce of this Sta tu te, the sta tu te 
of Elek tro pri vre da Cr ne Go re AD Nik šić, num ber 1001-
17809/2 da ted 27.12.2004. with sub se qu ent amend ments 
and sup ple ments, shall no lon ger be in for ce.

Ovaj Sta tut stu pa na sna gu da nom re gi stra ci je kod CDA 
no vo e mi to va nih ak ci ja pre ma od lu ci do ne še noj na skup šti ni 
Dru štva 28. sep tem bra 2009. go di ne u skla du sa pro ce som 
pri va ti za ci je i do ka pi ta li za ci je Dru štva.

This Sta tu te shall en ter in to for ce at the da te of re gi stra tion 
with CDA of the newly is sued sha res ac cor ding to the de-
ci sion ma de by the sha re hol ders‘ me e ting of the Com pany 
held on 28. Sep tem ber 2009 in ac cor dan ce with the pri va ti-
za tion and ca pi tal in cre a se pro cess of the Com pany.

Svi po sto je ći op šti ak ti, ko ji ni je su u su prot no sti sa za ko-
nom i ovim Sta tu tom pri mje nji va će se do do no še nja no vih 
op štih aka ta. Po sto je ći op šti ak ti Dru štva ko ji su u su prot no-
sti sa ovim Sta tu tom će bi ti uskla đe ni u ro ku od 6 me se ci od 
da na stu pa nja na sna gu Sta tu ta. 

All exi sting ge ne ral acts, which are not in con fl ict with the 
law and this Sta tu te shall be ap pli ca ble un til the adop tion 
of new ge ne ral acts. Exi sting ge ne ral acts of the Com pany 
which are con trary to this Sta tu te will be har mo ni zed  with 
this Sta tu te wit hin 6 months from the  en try in to for ce of this 
Sta tu te. 

U slu ča ju ne sla ga nja ver zi je na en gle skom i cr no gor skom 
je zi ku, ver zi ja Sta tu ta na cr no gor skom je zi ku će bi ti mje ro-
dav na.

In the event of di scre pan ci es bet we en the Mon te ne grin and 
En glish lan gu a ge ver si ons, the Mon te ne grin ver sion of this 
Sta tu te shall pre vail.

PRED SJE DA VA JU ĆI
SKUP ŠTI NE AK CI O NA RA

CHA IR MAN OF THE SHA RE HOL DERS‘ ME E TING

Ran ko Vo ji no vić Ran ko Vo ji no vić

Broj:10-00-11945 No:10-00-11945
Nik šić, 28. sep tem bar 2009. go di ne  Nikšić, 28. September 2009.  
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za šti tia na ra du i za šti ta ži vot ne sre di ne;(v) sa fety in the work pla ce and en vi ron men tal(v) 
pro tec tion;

rad elek tro e ner get skog si ste ma;(vi) the po wer system ope ra tion;(vi) 

[(vii) na mjer no iz o sta vlje no] [(vii) in ten ti o nally om mi tedy ];dd

obra zo va nje i struč no usa vr ša va nje za po sle-(viii)
nih u Dru štvu; - O jav no sti ra da Dru štva; 

edu ca tion and pro fes si o nal de ve lop ment of (viii)
em ployees in  the Com pany – Abo ut the tran-
spa rency of the Com pany‘s bu si ness;

po slov nih taj ni;(ix) cor po ra te sec rets;(ix) 

ino va ci ja ma, ra ci o na li za ci ja ma i dru gim ob li-(x)
ci ma teh nič kih una pre đe nja;

in no va ti ons, ra ti o na li za ti ons and ot her forms (x) 
of tec hni cal im pro ve ments;

raz dva ja nju in for ma ci ja (in ter ni ko deks).(xi) se pa ra tion of in for ma tion (in ter nal co de).(xi) 

Od bor di rek to ra do no si ili pred la že Agen ci ji na do no še nje 
ili da va nje sa gla sno sti za dru ga op šta ak ta uko li ko oba ve za 
nji ho vog do no še nja pro iz i la zi iz za ko na ili uko li ko oci je ni
da po je di na oblast po slov nih od no sa u Dru štvu tre ba ure di ti
op štim ak tom.

The Bo ard of Di rec tors enacts or pro po ses to the Agency to
adopt or gi ve con sent to ot her ge ne ral acts if the obli ga ti ons
to enact them ari se un der  the law, or if it as ses ses that cer-
tain are as of bu si ness re la ti ons of the Com pany need to be
re gu la ted by a ge ne ral act.

Op šta ak ta Dru štva iz Sta va 2. ovog Čla na do no si Od bor 
Di rek to ra na svo ju ini ci ja ti vu ili na ini ci ja ti vu Iz vr šnog di-
rek to ra i Iz vr šnih ru ko vo di o ca ka ko je to pred vi đe no ovim 
Sta tu tom.

Ge ne ral acts of the Com pany from  Pa ra graph 2 of this Ar-
tic le are enac ted by the Bo ard of Di rec tors on its own ini ti a-
ti ve or on the ini ti a ti ve of the Exe cu ti ve Di rec tor or Exe cu ti-
ve Ma na gers as pro vi ded by  the Sta tu te.

Op šti ak ti Dru štva stu pa ju na sna gu u ro ku od 8 da na od da-
na nji ho vog ob ja vlji va nja na ogla snoj ta bli upra ve Dru štva,
od no sno u in for ma tiv nom li stu Dru štva.

Ge ne ral acts of the Com pany co me in to for ce on the eighth
day from  the ir pu bli ca tion on the Com pany no ti ce bo ard of 
or in the in for ma ti ve pa per of the Com pany.

Iz u zet no od opre dje lje nja iz sta va 5. ovog Čla na, ako po-
sto je oprav da ni raz lo zi, Od bor di rek to ra mo že od lu či ti da
do ne se ni akt stu pa na sna gu da nom nje go vog ob ja vlji va nja,
od no sno da nom nje go vog do no še nja.

Not withstan ding the de ter mi na tion in pa ra graph 5 this Ar-
tic le, if the re are ju sti fi  a ble re a sons, the Bo ard of Di rec tors 
may de ci de that the act shall en ter in to for ce on the da te of 
its pu bli ca tion or on the day of its adop tion.

 P R E  L A  Z N E  I  Z A  V R  Š N EX I X  
O D  R E D  B E

T R A N  S I  T I  O  N A L  A N D X I X
F I  N A L  P R O  V I  S I  O N S

Član 79. Ar tic le 79

Da nom stu pa nja na sna gu ovog Sta tu ta,  pre sta je da va ži
sta tut Elek tro pri vre de Cr ne Go re AD Nik šić, broj 1001-
17809/2 od 27.12.2004. go di ne sa na knad nim iz mje na ma i
do pu na ma.

On the da te of en try in to for ce of this Sta tu te, the sta tu te 
of Elek tro pri vre da Cr ne Go re AD Nik šić, num ber 1001-
17809/2 da ted 27.12.2004. with sub se qu ent amend ments 
and sup ple ments, shall no lon ger be in for ce.

Ovaj Sta tut stu pa na sna gu da nom re gi stra ci je kod CDA 
no vo e mi to va nih ak ci ja pre ma od lu ci do ne še noj na skup šti ni
Dru štva 28. sep tem bra 2009. go di ne u skla du sa pro ce som
pri va ti za ci je i do ka pi ta li za ci je Dru štva.

This Sta tu te shall en ter in to for ce at the da te of re gi stra tion
with CDA of the newly is sued sha res ac cor ding to the de-
ci sion ma de by the sha re hol ders‘ me e ting of the Com pany
held on 28. Sep tem ber 2009 in ac cor dan ce with the pri va ti-
za tion and ca pi tal in cre a se pro cess of the Com pany.

Svi po sto je ći op šti ak ti, ko ji ni je su u su prot no sti sa za ko-
nom i ovim Sta tu tom pri mje nji va će se do do no še nja no vih 
op štih aka ta. Po sto je ći op šti ak ti Dru štva ko ji su u su prot no-
sti sa ovim Sta tu tom će bi ti uskla đe ni u ro ku od 6 me se ci od 
da na stu pa nja na sna gu Sta tu ta.

All exi sting ge ne ral acts, which are not in con fl ict with the 
law and this Sta tu te shall be ap pli ca ble un til the adop tion 
of new ge ne ral acts. Exi sting ge ne ral acts of the Com pany 
which are con trary to this Sta tu te will be har mo ni zed  with
this Sta tu te wit hin 6 months from the  en try in to for ce of this
Sta tu te. 

U slu ča ju ne sla ga nja ver zi je na en gle skom i cr no gor skom 
je zi ku, ver zi ja Sta tu ta na cr no gor skom je zi ku će bi ti mje ro-
dav na.

In the event of di scre pan ci es bet we en the Mon te ne grin and 
En glish lan gu a ge ver si ons, the Mon te ne grin ver sion of this 
Sta tu te shall pre vail.

PRED SJE DA VA JU ĆI
SKUP ŠTI NE AK CI O NA RA

CHA IR MAN OF THE SHA RE HOL DERS‘ ME E TING

Ran ko Vo ji no vić Ran ko Vo ji no vić

Broj:10-00-11945 No:10-00-11945
Nik šić, 28. sep tem bar 2009. go di ne  Nikšić, 28. September 2009. 
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