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М О РАЧ АМ О РАЧ А
„Мо ра ча - би стра и чи-

ста, пла ха и пла нин ска, 
глад на и сна жна, жи ла ва и 
ви жља ста, окрут на и под-
му кла, Мо ра ча - ду бо ког ко-
ри та, ве ли ких сти је на и би је-
лих облу та ка, ка ко је пје сник 
ви ди, не пре ста је да уз не ми-
ра ва и иза зи ва. 
Ово је већ че твр ти по ку-

шај град ње елек тра на на њој. 
Од 80-тих го ди на до да нас. 
Око ње се су ко бља ва ју на мје-
ре енер ге ти ча ра и же ље еко-
ло га. По ле мич ки про стор се 
ши ри, су че ља ва ње ар гу ме на-
та по ја ча ва. Сва ки пут све 
ви ше и све упор ни је. И с јед не 
и с дру ге стра не. Ка жу да је 
то до бро. Не да би се зна ло ко 
је „за“, а ко је „про тив“, већ 
за то да би се па жљи во раз мо-
три ла сва ми о шље ња, да се не 
би по ву као по гре шан по тез, 
до ни је ле по гре шне од лу ке. 
У ме ђу вре ме ну, док су се 

„ло ми ла ко пља“, Мо ра чом је 
оти ца ло бо гат ство. 
Чи ни се да су енер ге ти ча-

ри ово га пу та у „свом вре ме-
ну“. Уоста лом, „сва ком по-
слу под не бом има ври је ме“, 

па и „ври је ме град њи“, ка же 
Ста ри за вјет. 
А и не што се мо ра жр-

тво ва ти, јер „Мо ра ча – мај-
ка и ма ће ха“ иона ко „не ког 
мо ра да од не се“, по ле ген ди 
„да глад сво ју уто ли“. 
А што се Елек тро при вре-

де ти че, са свим је ја сно, па и 
при род но, да је као енер гет-
ска ком па ни ја за ин те ре со-
ва на за из град њу елек тра на. 
Уоста лом, она је и фи нан-
си ра ла из ра ду и ре ви до ва ње 
сил не до ку мен та ци је - свих 
350 књи га. Она је на та квом 
ни воу, ре кли су струч ња ци, 
да би већ сју тра мо гла по че-
ти град ња. Са мо да има па-
ра. И ко нач не од лу ке над ле-
жних ор га на.

Ж. Ћетковић

У В О Д Н И К
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У пе ри о ду из ме ђу из ла ска два бро ја Ли ста 
одр жа не су дви је сјед ни це Од бо ра ди рек-

то ра ЕПЦГ: и то тре ћа редовна - 2. де цем бра и 
че твр та - 22. де цем бра ове го ди не. Сјед ни ца ма 
је пред сје да вао Ср ђан Ко ва че вић, пред сјед ник 
Од бо ра ди рек то ра, а и јед на и дру га су одр жа не 
по сред ством мул ти ме ди јал не ве зе - ви део лин ка, 
с тим што је на по сљед њој сјед ни ци, са цр но гор-
ским чла но ви ма овог ор га на, у са ли за одр жа ва-

ње сјед ни ца у Ник ши ћу био пред став ник А2А 
Emi lio Ma i an di, ко ји ни је члан овог ор га на. Та-
ко ђе су обје сјед ни це за зва нич не пре во ди о це на 
ита ли јан ски и са ита ли јан ског је зи ка би ле Ива-
на Зец Ба ра шин и Кри сти на - Бе ба Лу то вац, 
чи ји се си мул та ни пре во ди сма тра ју зва нич ним 
у ра ду сјед ни ца. 

На тре ћој ре дов ној сјед ни ци Од бо ра раз-
ма тра но је по сло ва ње ЕПЦГ у пе ри о ду ја ну-
ар – јун и из вје штај о по сло ва њу Дру штва у 
пе ри о ду ја ну ар – сеп тем бар 2009. го ди не, за-
тим ин фор ма ци ја о снаб ди је ва њу Цр но гор-
склог При мор ја, ел. ен бер ги јом, цје нов них 
стан дард них при кљу ча ка ФЦ Ди стри бу ци ја, 
пред лог од лу ке о рад ним мје сти ма на ко ји-
ма се оба вља ју по сло ви од по себ ног зна ча ја 

за Дру штво и из вје штај о до ка пи та ли за ци ји 
ЕПЦГ. Ме ђу те ку ћим пи та њи ма раз го ва ра но је 
и о пред ло гу А2А о из мје на ма си сте ма ти за ци-
је рад них мје ста у Ком па ни ји. 

При је пре ла ска на раз ма тра ње пи та ња из 
утвр ђе ног днев ног ре да Од бор је, из ме ђу оста-
лог, до нио за кључ ак о за ду же њу из вр шног ди-
рек то ра да убу ду ће на сјед ни ца ма овог ор га на  
упо зна чла но ве Од бо ра са ре а ли за ци јом за ду-

же ња из пред ло га до ста вље ног за пи сни ка, с тим 
да та кву ин фор ма ци ју до ста вља у фор ми та бе-
лар ног пре гле да. Та ко ђе је за кљу че но да се за-
пи сник чла но ви ма Од бо ра ди рек то ра ком пан је 
из ком па ни је А2А до ста вља пре во дено на ита-
ли јан ски је зик.

Од бор је при хва тио и по лу го ди шњи и де ве-
то мје сеч ни из вје шта ј о пословању. Ка рак те ри-
стич но је на по ме ну ти да је ЕПЦГ по де ве то мје-
сеч ном из вје шта ју оства ри ла до би так у из но су 
од 18,8 ми ли о на еура. 

Мањи број прекида у напајању

Н а кон раз ма тра ња ин фор ма ци је о снаб ди је-
ва њу Цр но гор ског при мор ја ел. енер ги јом 

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГД Д Ц

Из вје шта ји, Из вје шта ји, 
ин фор ма ци је ин фор ма ци је 
и рје ша ва ње и рје ша ва ње 
опе ра тив них пи та њаопе ра тив них пи та ња
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у то ку ово го ди шње ту ри стич ке се зо не и пла-
на ак тив но сти за 2010. го ди ну при хва та ју ћи 
ин фор ма ци ју и план, Од бор је кон ста то вао 
да је ту ри стич ка се зо на 2009. го ди не у елек-
тро е нер гет ском по гле ду би ла са ма њим бро-
јем пре ки да и краћим без на пон ским ста њем 
у од но су на све прет ход не ту ри стич ке се зо не, 
и да су то ком при пре ме за њу, у објек те при-
мор ских ди стри бу ци ја уло же ним сред ствима 
у из но су од 5,142 ми ли о на еура, из вр ше ни 
ре мон ти свих елек тро е нер гет ских обје ка та 
35/10 kV ко ји на па ја ју при мор ске цен тре, и то 
у скла ду са усво је ним пла ном, а за тим за кљу-
чио да се за ду жи ФЦ Ди стри бу ци ја да у ци љу 
по ве ћа ња по у зда но сти на па ја ња Цр но гор ског 
при мор ја из вр ши ре монт 35 kV да ле ко во да 
код ко јих су еви ден ти ра ни нај ве ћи ис па ди са 
мре же, као и да на осно ву Сту ди је раз во ја те 
мре же на под руч ју ту ри стич ке ре ги је из 1995. 
го ди не, ко ја опре дје љу је кон цеп ци ју раз во ја у 
спе ци фич ним усло ви ма по тро шње, при сту пи 
из ра ди про јект не до ку мен та ци је и ре а ли за ци-
ји пред мет них про је ка та, на осно ву че га ће се 
опре ди је ли ти по треб на сред ства за ре а ли за-
ци ју н-те  тач ке мре же 35 kV.

Цјеновник прикључака 
на ЕД мрежу

Н а осно ву ак ци о ног и ди на мич ког пла-
на за ове на мје не тре ба обез би је ди ти 

шест ми ли о на еура и пред ви дје ти их ко но ли-
до ва ним Би знис пла ном, за кљу чио је Од бор.     

На овој сјед ни ци до не се на je и од лу ка 
ко јом је утвр ђен цје нов ник за стан дард не 
при кључ ке на ди стри бу тив ну мре жу, ко ји 
ће би ти до ста вљен Ре гу ла тор ној аген ци ји за 
енер ге ти ку на одо бра ва ње, за тим од лу ка о 
рад ним мје сти ма на ко ји ма се оба вља ју по-
сло ви од по себ ног зна ча ја за дру штво у ор га-
ни ма и Ди рек ци ји Дру штва у сми слу од ред бе 
чла на 25, 26. и 27. Пра вил ни ка о рје ша ва њу 
стам бе них по тре ба за по сле них. 

До не се на је још и од лу ка ко јом су утвр ђе-
на рад на мје ста на ко ји ма се оба вља ју по сло ви 
од по себ ног зна ча ја за функ ци о нал не цје ли не 
и Елек тро град њу, у сми слу од ред бе чла на 28 
Пра вил ни ка о рје ша ва њу стам бе них по тре ба. 
И јед на и дру га од лу ка о овим рад ним мје сти-
ма сту па на сна гу да ном до но ше ња. 

Извјештај о докапитализоацији 

Н а овој сјед ни ци је при хва ћен и из вје-
штај о до ка пи та ли за ци ји Елек тро при-

вре де Цр не Го ре и кон ста то ва но да је по сту и-
пак ре а ли зо ван успје шно, у утвр ђе ним ро ко-
ви ма и у све му пре ма по зи тив ним за кон ским 
про пи си ма и нор ма тив ним ак ти ма еми тен та 
но ве еми си је ак ци ја. 

Под те ку ћим пи та њи ма Renato Ravaneli, 
члан Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ из А2А, је 
упо знао чла но ве овог ор га на са пред ло гом 
из мје на и до пу на си сте ма ти за ци је рад них 
мје ста и организације Елек тро при вре дe Цр-
не Го ре, по во дом че га су кон сти у ту и са ни 
за кључ ци о упо зна ва њу са на мје ра ма ком па-
ни је А2А око из мје на си сте ма ти за ци је и ор-
га ни за ци је рад них мје ста у ЕПЦГ.

*
*     *

Н а че твр тој сјед ни ци Од бо ра ко ја је одр-
жа на 22. де цем бра днев ни ред су ис-

пу ни ла сље де ћа пи та ња: пред лог из мје на 
од лу ке о утвр ђи ва њу струк ту ре и са ста-
ва ме наџ мен та ЕПЦГ, пред лог од лу ке о 
кре дит ном за ду же њу Дру штва код ЕБРД, 
пред лог од лу ке о пре у зи ма њу 10/0,4 kV у 
Би је лом По љу, за хтјев Mи ни стар ства ту-
ри зма за ус по ста вља ње стра те шког парт-
нер ства са На ци о нал ном ту ри стич ком 
ор га ни за ци јом Цр не Го ре, пред лог од лу ке 
о име но ва њу из вр шног ру ков ди о ца - ди-
рек то ра ФЦ Про-
из вод ња, пред лог 
од лу ке о из ра ди 
мо но гра фи је „100 
го ди на ЕПЦГ“ и 
пред лог од лу ке о 
да ва њу са гла сно-
сти на из град њу 
ди је ла при сту оп-
ног пу та Руд ни ка 
угља у Пље вљи ма.  

При је пре ла ска 
на днев ни ред Од-
бор је при хва тио 
ин фор ма ци ју о ре-
а ли за ци ји ра ни јих 
за кљу ча ка Од бо ра 
ди рек то ра. 

По во дом пред ло га од лу ке о из мје на ма 
од лу ке о утвр ђи ва њу струк ту ре и са ста ва 
ме наџ мен та ЕПЦГ, Од бор је до нио од го ва ра-
ју ћу од лу ку и по себ ним за кључ ком за ду жио 
ди рек то ра Сек то ра за прав не по сло ве и људ-
ске ре сур се да при пре ми пре чи шћен текст 
овог ак та.

Наставити преговворе 
за кредит ЕБРД

 

П ри хва ћен је, за тим, из вје штај Ти ма за 
по др шку EBRD на из ра ди апли ка ци је 

за кре дит Елек тро при вре ди на ми је њен за ре-
а ли за ци ју про јек та про ши ре ња АМР си сте ма 
(даљинска контрола бројила) и кон ста то ва но 
да је нео п ход но, на ба зи већ де фи ни са них 
усло ва, на ста ви ти са пре го во ри ма у ци љу 
што бр же ре а ли за ци је пред мет них ак тив но-
сти. С тим у ве зи фор ми ран је рад ни тим у 
са ста ву: Бо рис Бу шко вић – ко ор ди на тор, 
Ве ли мир Стру гар – члан, Сло бо дан Та на-
си је вић – члан и два пред став ни ка А2А ко је 
је пред ло жио Emi lio Ma i an di.  Тим ће уса гла-
ша ва ти уго вор са EBRD-ом, на кон че га ће 
га до ста ви ти Од бо ру ди рек то ра за на ред ну 
сјед ни цу чи је се одр жа ва ње пла ни ра по чет-
ком фе бру а ра 2010. го ди не. 

До не се на је од лу ка о пре у зи ма њу ТС 
10/0,4 kV од фа бри ке „Вун ко“ Би је ло По ље 
уз на док на ду од 19,245 хи ља да еура, ко ја ће 
би ти ис пла ће на ком пен за ци о но за утро ше ну 
ел. енер ги ју од стра не те фа бри ке. Уго вор о 
пре у зи ма њу тра фо ста ни це и ком пен за ци о ној 
ис пла ти утвр ђе не на кна де за кљу чи ће из вр-
шни ди рек тор ЕПЦГ, јер га је за то овла стио 
Од бор на овој сјед ни ци. 

Из вр шни ди рек тор је та ко ђе за ду жен да 
за на ред ну сјед ни цу Од бо ра ди рек то ра при-
пре ми из вје штај о ста њу по тра жи ва ња и до-
ста ви план на пла те ду га тог поредузећа.

Партнерство са НТО

Д о не се на је и од лу ка о ус по ста вља њу 
стра те шког парт нер ства са На ци о нал-

ном ту ри стич ком ор га ни за ци јом. На и ме, 
при хва ћен је за хтјев Ми ни стар ства ту ри зма и 
одо бре но ус по ста вља ње  парт нер ства из ме ђу 
ЕПЦГ и Ту ри стич ке ор га ни за ци је Цр не Го ре. 
и утвр ђе но уче шће ЕПЦГ у ту ри стич кој про-

мо ци ји др жа ве на ме ђу на род ном тр жи шту за 
ту ри стич ку се зо ну 2009-2010. го ди на у из но-
су од 120 хи ља да еура, што ће би ти упла ће но 
на кон пот пи си ва ња уго во ра о парт нер ству. 

На кон ове од лу ке Од бор је сво јим за-
кључ ком за ду жио ме наџ мент Елек тро при-
вре де да у са рад њи са пред став ни ци ма А2А 
при пре ми план спон зор ста ва и до на ци ја за 
2010. го ди ну и до ста ви га Од бо ру на раз ма-
тра ње и усва ја ње. 

У на став ку сјед ни це до не се на је од лу ка 
о име но ва њу Мир ка Ки ли бар де за вр ши о ца 
ду жно сти из вр шног ру ко во ди о ца – ди рек то-
ра ФЦ Про из вод ња. Ово име но ва ње се вр ши 
на од ре ђе но ври је ме, а ва жи од 16. но вем бра 
2009. го ди не, од ка да му је ис та као ман дат. 

Припремити монографију ЕПЦГ

У ци љу оби ље жа ва ња ју би ле ја 100 го ди-
на енер ге ти ке у Цр ној Го ри ЕПЦГ ће 

про и пре ми ти и из да ти сво ју мо но гра фи ју, о 
че му је до не се на од го ва ра ју ћа од лу ка на овој 
сјед ни ци. При пре ма мо но гра фи је у ди је лу 
ар хив ских ис тра жи ва ња и пи са ња тек ста по-
вје ри ће се ком пе тент ном исто ри ча ру – ар хи-
ви сти, а из бор ауто ра из вр ши ће се тзв. „шо-
пинг“ ме то дом. 

Од лу ком Одбора да та је са гла сност Руд-
ни ку угља – Пље вља на из град њу ди је ла 
при ступ ног пу та пре ко кру га ТЕ Пље вља и 
у ве зи с тим за ду же ни су Дар ко Ћу рић, Ни-
ко ла Мар ти но вић да са Мир ком Ки ли бар дом 
утвр де на чин усту па ња по треб ног про сто ра 
и при пре ме пред лог уго во ра са РУП-ом за 
из град њу пу та на имо ви ни ЕПЦГ. 

Ж.Ћ.

Из вје шта ји, 
ин фор ма ци је 
и рје ша ва ње 
опе ра тив них пи та ња

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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И ако је у про шлом бро ју на шег ли ста 
пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра имао 

ис цр пан ин тер вју о нај ва жни јим и број ним 
ак тив но сти ма Дру штва то ком 2009. го ди не 
- ри јеч пр вог чо вје ка Ком па ни је на са мом 
кра ју го ди не ко ја се по круп ним про мје на ма 
с пра вом сма тра пре лом ном и кључ ном, не 
са мо за њу, не го и за Цр ну Го ру - у сва ком 
слу ча ју је би ла по жељ на и по треб на. 

У том сми слу, Ко ва че вић се ажур но и 
љу ба зно ода звао, па текст ко ји сли је ди  ва ља, 
при је све га, схва тив ти као ње го во обра ћа ње 
за по сле ни ма уочи преузимања упрвљања 
Компанијом од стране A2A.

Два кључна пројекта

Ч и ње ни ца да је у овој го ди ни за вр шен низ 
зна чај них про је ка та и за по че ти не ки, та-

ко ђе, ве о ма зна чај ни, чи ни ми се да нам да је за 
пра во да 2009. го ди ну на зo вe мо, за и ста, кључ-
ном, нај зна чај ни јом го ди ном за Елек тр при-
вре ду Цр не Го ре у по сљед њих 20 го ди на. 

То се при је све га од но си на тран сфор ма-
ци ју Елек тро при вре де из ко је је у мар ту мје-
се цу из дво јен Пре нос, та ко да да нас Елек-
тро при вре да ни је иста као што је би ла при је 
го ди ну да на. Оно што је у то ме ја ко зна чај но 
је то да је чи тав про цес одва ја ња Преноса, 
уз осни ва ње но вог дру штва, ка ко се то пре-
ци зно, прав нич ки ка же,  успје шно оба вљен, 
прак тич но, без ијед не гре шке, и, ко нач но, 
што је он по зи тив но ре зул ти рао успје шним 
про це сом до ка пи та ли за ци је, од но сно уво ђе-
њем стра те шког парт не ра у Елек тро при вре-
ду, каже Ковачевић. 

- Дру ги, сва ка ко зна ча јан про је кат и за 
Цр ну Го ру и за ЕПЦГ је до ка пи та ли за ци ја 
Елек тро при вре де, јер је стра те шки парт нер у 
Цр ну Го ру, да би ку пио ак ци је и до ка пи та ли-
зо вао Елек тро при вре ду, унио 430 ми ли о на €, 
а од то га је са мо у Елек тро при вре ду ушло 
96 ми ли о на € свје жег нов ца. Осим то га, по 
том осно ву, у овом тре нут ку ак ци о нар ска 
струк ту ра, не са мо што је бит но раз ли чи та, 
не го је и по вољ ни ја у од но су на ону ко ју смо 
има ли при је го ди ну да на, јер по ред др жав-
ног 55% вла сни штва у Елек тро при вре ди, 
43,7% вла сни штва ита ли јан ске фир ме А2А 
и уло же них 96 ми ли о на €, омо гу ћу је да има-
мо стра те шког парт не ра, а не са мо су вла сни-
ка. Пре ма то ме, за Елек тро прир ве ду је у том 
про це су нај зна чај ни ји из нос ко ји је до би ла и 
што тај но вац спрем но че ка ре а ли за ци ју ве-
о ма ва жних про је ка та, ко ји ће по че ти већ од 
по чет ка на ред не, 2010. го ди не.

Реконструкција и 
модернизација електрана

Г о ди ну ко ја је на из ма ку у ЕПЦГ ка рак-
те ри ше и чи тав низ успје шно за вр ше-

них про је ка та. Нај ва жни ји је ре кон струк ци ја 
и мо дер ни за ци ја Тер мо е лек тра не Пље вља 
у ко јој су за вр ше на три зна чај на про јек та: 
мо дер ни за ци ја упра вља ња и кон тро ле, но-
во фил тер ско по стро је ње и но ви ро тор ни-
ског при ти ска у тур би ни, чи ме су се сте кли 
усло ви да ТЕ Пље вља иду ће го ди не по ве ћа 
про из вод њу за го то во 40 од сто у по ре ђе њу 
са ра ни јим го ди на ма.

На даље, у хи дро е лек тра ни Пе ру ћи ца су 
за вр ше ни ве о ма обим ни гра ђе вин ски ра до-
ви: над ви ше ње и за сти ра ње фо ли јом ком-
пен за ци о ног ба зе на, над ви ше ње ка на ла, и 
по чи ња ње ин јек ти ра ња, од но сно са ни ра ње 
ин јек ци о не за вје се је зе ра Сла ног, ка ко би се 
у што ве ћој мје ри сма њи ли гу би ци во де, а 
об ја вљен је и тен дер за уград њу осмог агре-
га та, док су у ХЕ Пи ва за по че те ак тив но сти 
око мо дер ни за ци је, ко је би тре ба ло да се за-
хук та ју тек на ред не го ди не. 

- И у Ди стри бу ци ји је ура ђе но ја ко пу-
но по сла на за мје ни и из мје шта њу бро ји ла. 
На жа лост, ре зул та ти Ди стри бу ци је и Снаб-
ди је ва ња су још уви јек ис под оно га што ми 
оче ку је мо, али је бит но, да се, иако, ма лим 
ко ра ци ма, ипак кре ћу на при јед. 

И на кра ју, као вр ху нац успје шно сти у 
2009. го ди ни - по зи ти ван по слов ни ре зул тат. 
Ве о ма је ва жно ис та ћи да ће ово би ти пр ва 
го ди на да је Елек тро при вре да Цр не Го ре по-
зи тив но по сло ва ла и то са око 20 ми ли о на €. 
Зна чај но је ре ћи да смо има ли мно го ма ње 
тро шко ве уво за ел. енер ги је не го што смо 
оче ки ва ли. За хва љу ју ћи, вје ро ват но, и ри зи-
ку, ма ло и сре ћи, а не што и зна њу, на бав ку 
не до ста ју ћих ко ли чи на смо оба ви ли та ко ка-
ко смо оба ви ли, а то је по зна то, па је све то 
до при ни је ло зна чај но бо љем по слов ном ре-
зул та ту у овој го ди ни.

Не из бје жно је, ме ђу тим, ис та ћи и про је-
кат под вод ног ка бла иако он ни је то ли ко ве-

зан за Елек тор при вре ду, али је и за њу ве о ма 
зна ча јан, јер Елек тро при вре ду по зи ци о ни ра 
пот пу но дру га чи је. Ове го ди не је, на и ме, 
пот пи сан уго вор са ита ли јан ском фир мом 
„Тер на“ о ре а ли за ци ји тог по сла ко ји је ври-
је дан око 700 ми ли о на €, а за Елек тро при-
вре ду је зна ча јан и ин те ре сан тан за то што јој 
прак тич но чи ни до ступ ним јед но огром но 
тр жи ште ел. енер ги је, ка кво је ита ли јан ско, 
ко је је, от при ли ке, 100 пу та ве ће не го што је 
тр жи ште Цр не Го ре, а по себ но за то што ће-
мо у бу дућ но сти има ти мно го ви ше енер ги је 
из об но вљи вих из во ра енер ги је.

У но вој го ди ни но ви ме наџ мент

П ред сјед ник Од бо ра ди рек то ра се по-
себ но освр нуо на до ка пи та ли за ци ју ре-

кав ши да је про цес успје шно за вр шен у пр вој 
фа зи, али да је исто та ко ва жно да успје шно 
за поч не управљање Друштвом. Оче ку је се 
да стра те шки парт нер убрзо пре у зме ме наџ-
мент. Он то још уви јек ни је ура дио. Оче ки ва-
ња су да се то ипак ура ди до кра ја ове го ди-
не, од но сно да се де фи ни шу глав не по зи ци је 
у ме наџ мен ту до кра ја ове го ди не. Оно што 
је, вје ро ват но, нај зна чај ни је, је сте да од 1. 
ја ну а ра стра те шки парт нер тре ба да ра ди на 
оства ре њу ин ди ка то ра. То је не ких 20 по зи-
ци ја, пре ко ко јих он тре ба да ску пља по е не. 
Уку пан, или мо гу ћи број тих по е на је 100, 
а да би се ква ли фи ко вао за до куп ак ци ја до 
ве ћин ског вла сни штва тре ба да обез би је ди, 
од но сно саку пи најмање 80 по е на. Би ће то 
те жак, али не не до сти жан по сао, Уосталом,  
то ће највише зависити од новопостављених 
људи на кључ ним мје сти ма. 

Ина че, са стра те шким парт не ром има-
мо ја ко до бру са рад њу. С њи хо ве стра не 
по сто ји за и ста мак си мал на спрем ност, да 
се укљу че у рје ша ва ње свих про бле ма, али 
оно што не до ста је, де фи ни тив но је да се 
ова глав на пи та ња, ве за но за ме наџ мент ри-
је ше што при је ка ко би се у Ком па ни ји ма ло 
„теч ни је“ од ви ја ли по сло ви. 

- Што се ти че оста лих ак тив но сти са 
А2А, сма трам, а то сам већ не ко ли ко пу та 
на гла сио, да је пот пу но при род но да за јед но 
уђе мо у ре а ли за ци ју мно гих ве ли ких про је-
ка та, из ме ђу оста лог и у ре а ли за ци ју про јек-
та ХЕ на Мо ра чи, ка же Ср ђан Ко ва че вић. 

При ми је на за пад но-
европ ских стан дар да

У на став ку, пред сјед ник Од бо ра ди рек-
то ра је на на ше пи та ње - шта за по-

сле ни у ЕПЦГ мо гу оче ки ва ти с об зи ром 
на ви ше стру ко но ве усло ве (из вр шни ме-
наџ мент А2А, мје ре Вла де ЦГ о по ве ћа њу 
по ре за и до при но са), али и ве о ма до број 
старт ној по зи ци ји по свим осно ва ма – ре-

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ

о шлом бро ју на шег ли ста
Од бо ра ди рек то ра имао
о нај ва жни јим и број ним

зан за Елек тор при вре ду, али је и за њу ве о ма
зна ча јан, јер Елек тро при вре ду по зи ци о ни ра
пот пу но дру га чи је. Ове го ди не је, на и ме,

Успјешна годинаУспјешна година

Срђан Ковачевић
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Ви ше пу та сте ис ти ца ли да ће 2009. 
би ти пр ва про фи та бил на го ди на у исто-
ри ји ЕПЦГ. Шта је по Ва ма до при ни је ло 
до брим по слов ним ре зул та ти ма и да ли, с 
об зи ром да смо на кра ју го ди не, мо же мо го-
во ри ти о фи нан сиј ским по ка за те љи ма?

Да се пр во под сје ти мо ка кви су би ли 
ре зул та ти по сло ва ња у прет ход ним го ди-

на ма. Као што се мо же ви дје ти успјех, ко ји 
ће се оства ри ти у овој го ди ни, је сва ка ко 
ре зул тат кон ти ну и ра но успје шног ра да. Од 
2005. го ди не ка да је ис ка зан гу би так не што 
из над 29 ми ли о на еура по сти за ли су се све 
бо љи ре зул та ти. Ло ши ји ре зул тат ко ји смо 
има ли у прет ход ној го ди ни не тре ба сма-
тра ти као не у спјех про у зро ко ван ло шим 
ру ко во ђе њем, не ра дом, некон тро ли са ним 

ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТОР РАН КО ВО ЈИ НО ВИЋ

По зи ти ван по слов ни 
ре зул тат у го ди ни 

ин ве сти ци ја

Сим бо лич но на зва на „го ди на ин ве сти ци ја“ 2009. ће би ти пр ва у ко јој ЕПЦГ 
ис ка зу је по зи ти ван ре зул тат. Сма трам да је пре у зи ма ње ме наџ мен та тре ба-
ло већ да се де си, да би се спрем но ушло у на ред ну го ди ну. ЕПЦГ ће по ста ти 
јед на са вре ме на ком па ни ја, пре по зна тљи ва у ре ги о ну и спрем на за тр жи-
шну утак ми цу. До но ше њем но ве ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци је до ћи ће 
до цен тра ли за ци је од ре ђе них функ ци ја и про це са, што сва ка ко има за циљ 
сма ње ње тро шко ва, ефи ка сни ји рад, бр жи и јед но став ни ји на чин из вје шта-
ва ња и лак шу ин тер ну кон тро лу. Мо жда ће у на ред ном пе ри о ду би ти по-
треб но до дат но за по шља ва ње рад ни ка од ре ђе них ква ли фи ка ци ја, и са свим 
сам си гу ран да и ако у не ком на ред ном пе ри о ду до ђе до про гла ша ва ња тех-
но ло шког ви шка ис кљу чи во ће то за ви си ти од ра да са мог рад ни ка, истакао 
је извршни директор ЕПЦГ Ранко Војиновић у традиционалном интервјуу у 
новогодишњем броју нашег листа

као сље де ће: „Иако су то над ле жно сти из-
вр шног ди рек то ра, ре ћи ћу да ми слим да 
су пла те у Елек тро при вре ди на за до во ља-
ва ју ћем ни воу, али не ка жем да не тре ба да 
бу де још бо ље. Знам си гур но да се ра де и 
да су у за вр шној фа зи но ва ор га ни за ци ја 
и но ва си сте ма ти за ци ја ко је ће би ти при-
ла го ђе не стан дар ди ма за пад но е вроп ских 
зе ма ља, од но сно ис ку ству ко је има ита ли-
јан ска ком па ни ја А2А. Ићи ће се на цен-
тра ли за ци ју од ре ђе них по зи ци ја, као што 
су фи нан сиј ски, ра чу но вод стве ни и прав-
ни по сло ви, као и људ ски ре сур си.

С дру ге стра не, Уго во ром ко ји је пот пи-
сан из ме ђу Вла де и А2А до бро су за шти ће ни 
рад ни ци: у сље де ће три го ди не не ма про гла-
ше ња тех но ло шког ви шка, али А2А ће си-
гур но по ку ша ти да, кроз раз го во ре, ну де ћи 
рад ни ци ма от куп рад ног мје ста, то пи та ње 
ре лак си ра у кра ћем ро ку. Увје рен сам да ће 
се др жа ти де фи ни са них по ла зи шта из Уго-
во ра, ко ји су рад ни ци ма по зна ти. 

Што се ти че са мих рад них мје ста, не 
тре ба оче ки ва ти ве ли ка по мје ра ња, али ће 
си гур но до ћи до зна чај ни јих про мје на у ор-
га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји, у сми слу пре-
ра спо дје ле по је ди них функ ци ја, па и рад них 
мје ста. Но, и ово је већ ве ли ки удар на по сто-
је ћи си стем. По ма ло шок. Ипак, оче ки ва ње је 
да ће то би ти по зи тив но и ми слим да ће до-
при ни је ти ква ли тет ни јем оба вља њу по сло ва. 
А већ је кре ну ло са не ким ак тив но сти ма по 
пи та њу људ ских ре сур са и кон тро ле ра да, по-
пут ин фор ма ци је о кон крет ним ак тив но сти ма 
сва ког за по сле ног у мје се цу но вем бру. Са да 
се ула зи у оцје њи ва ње за по сле них, при је све-
га ше фо ва, јер се ин си сти ра да се већ са да 
поч ну при мје њи ва ти не ки стан дар ди ко ји су 
ка рак те ри стич ни за за пад но-европ ске зе мље. 
Уоста лом, то су ак тив но сти ко је су до бро по-
зна те. Прак тич но ша блон.

Не ће би ти сма ње ња пла та

П о пи та њу за ра да, ве за но за Вла ди не 
мје ре кроз по ве ћа ње до при но са и по-

ре за, а ти ме и сма ње ње пла та, Ко ва че вић 
је ка зао да се у ЕПЦГ ра ди ана ли за пла та, 
у кон тек сту Вла ди них мје ра. Си гур но је да 
ће мо на сто ја ти да не бу де угро же на по зи ци ја 
рад ни ка. На про тив, по ку ша ће мо, чак, и да је 
по ја ча мо и у усло ви ма оп штег трен да сма-
ње ња пла та у Ре пу бли ци. У сва ком слу ча ју, 
за шти ти ће мо рад ни ке та ко што ће мо ура ди-
ти све да им пла те бу ду нај ма ње на до са да-
шњем ни воу, ис та као је пред сјед ник.

Че стит ка

Н а кра ју, пред сјед ник Од бо ра ди рек то-
ра Ср ђан Ко ва че вић је у сво је име и, 

на рав но, у име Од бо ра ди рек то ра, свим рад-
ни ци ма ЕПЦГ че сти тао Но ву го ди ну. Њи ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма он је по же лио пу но 
здра вља, сре ће и успје ха то ком чи та ве 2010. 
го ди не, а за јед нич кој фир ми да на ста ви са 
по зи тив ним ре зул та ти ма из 2009. го ди не. Ма 
ко њом упра вљао.

Ж.Ћ.

Ранко Војиновић
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и непо треб ним тро шко ви ма. На про тив, та 
го ди на би та ко ђе би ла успје шни ја од прет-
ход не да се ни је су де си ли тро шко ви на ко-
је ЕПЦГ ни је мо гла ути ца ти. То су сва ка ко 

енорм но ви со ке на кна де по ра зним осно-
ва ма, ко је су ло кал не са мо у пра ве на пла-
ћи ва ле од ЕПЦГ (пре ко 20 ми ли о на еура), 
а са дру ге стра не и ви со ка ци је на уве зе не 
елек трич не енер ги је (ко ја је до сти за ла ци-
је ну до 85 еура за MWh).

Ова 2009. го ди на ће би ти пр ва у ко јој 
ЕПЦГ ис ка зу је по зи ти ван ре зул тат. На-
рав но да у овом тре нут ку, при је за вр шет ка 
ра да по пи сних ко ми си ја не мо же мо зна ти 
ко на чан ре зул тат, али прет по ста вљам да ће 
он би ти из ме ђу 15 и 20 ми ли о на еура. Овом 
успје ху су до при није ли до бри по слов ни 
по те зи (по ни шта ва ње го ди шњег тен де-
ра за увоз елек трич не енер ги је), по вољ на 
хи дро ло ги ја, по у зда ни рад про из вод них 
обје ка та што је ре зул тат до бро од ра ђе них 
ре мона та, сво ђе ње ве ћи не тро шко ва ис под 
пла ни ра них, а све то уз је дан про фе си о на-
лан од нос и ан га жо ва ње по сло вод ства, ме-
наџ мен та као и ве ћи не за по сле них у Дру-
штву. Го ди на је оби ље же на ве ли ким бро јем 
зна чај них ин ве сти ци ја, а пам ти ће се и по 
из два ја њу ФЦ Пре но са уз осни ва ње но вог 
ак ци о нар ског дру штва и успје шно за вр ше-
ном про це су дје ли мич не про да је ак ци ја и 
до ка пи та ли за ци је ЕПЦГ, тран сак ци је ври-
јед не око 450 ми ли о на еура, нај ве ћој ко ја 
се икад де си ла у Цр ној Го ри. 

Го ди на на из ма ку оста ће упам ће на 
као го ди на ка пи тал них ула га ња у про из-
вод не ка па ци те те. Ових да на ТЕ Пље вља 
по но во про из во ди елек трич ну енер ги ју, 
али са да не угро жа ва жи вот ну сре ди ну? 

Го ди на ко ја је сим бо лич но на зва на „го-
ди на ин ве сти ци ја“ за ЕПЦГ оби ло ва ла је 
ка пи тал ним ула га њи ма, на ро чи то у про из-
вод ним објек ти ма. Са мо у ТЕ Пље вља је 
уло же но око 30 ми ли о на еура и то у: мо дер-
ни за ци ју си сте ма за кон тро лу и упра вља-
ње и ре кон струк ци ја ел.си сте ма соп стве не 
по тро шње, за мје ну елек тро фил тер ског по-
стро је ња са мо ни то рин гом дим них га со ва 
и про је кат по ве ћа ња сна ге ТЕ Пљевља.

У ХЕ Пе ру ћи ца оба вље ни су ра до ви на 
ком пен за ци о ном ба зе ну и спо ју та ло жни це 
са про ду жет ком ба зе на ула зне гра ђе ви не, 
ура ђе на је са на ци ја ка на ла Зе та I и Зе та II, 
над ви ше ње ка на ла Зе та II и дру ги ра до ви. 
Оба вље на је и за мје на чи сти ли це и ре шет-

ке на за тва рач ни ци Вр тац.
У то ку ове го ди не ура ђе на су и ис пи ти-

ва ња, а по че ла је и ре а ли за ци ја дру ге фа зе 
ре кон струк ци је ХЕ Пи ва.

Ула га ња у ди стри бу тив не објек те и 
мре жу у пе ри о ду од 1990. до 2005. го ди не, 
због не до стат ка сред ста ва, би ло је на не до-
пу сти во ни ском ни воу и ни из да ле ка ни је 
од го ва ра ло ствар ним по тре ба ма, би ло да 
је ри јеч о ула га њу у одр жа ва ње по сто је ћих 
или пак о раз во ју и из град њи но вих ка па-
ци те та. Го то во да је би ла уста ље на прак са 
да се одр жа ва ње сво ди 
на ни во ну жног, док 
пре вен тив ног одр жа-
ва ња ни је ни би ло. С 
дру ге стра не, осим ре-
а ли за ци је од ре ђе них 
до на ци ја (Нор ве шке) 
дру гих ин ве сти ци о них 
ула га ња у ди стри бу-
тив ну мре жу го то во да 
ни је ни би ло. Ло гич на 
по сље ди ца прет ход но 
из ни је тог је ло ше ста-
ње ди стри бу тив не ин-
фра струк ту ре на што 
ука зу је и по да так да 
сте пен от пи са но сти ди-
стри бу тив них обје ка та 
мје рен од но сом аку му-
ли ра не амор ти за ци је и 
на бав не ври јед но сти, 
из но си око 70 %.

Ин те зи ван при лив стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја у Цр ну Го ру и екс пан зив на 
град ња усло ви ли су по ја ву ве ли ког бро-
ја но вих и ве о ма за хтјев них по тро ша ча, 
у по гле ду по треб не сна ге и енер ги је, што 
је ве о ма оштро ука за ло на не а де кват ност, 
огра ни че ност и не до ста так ди стри бу тив-
них ка па ци те та. 

У ци љу по сти за ња стан дард ног ква ли-
те та ис по ру ке елек трич не енер ги је по сто-
је ћим и бу ду ћим по тро ша чи ма, по свим 
па ра ме три ма де фи ни са ним При вре ме ним 
ди стри бу тив ним ко дек сом, као и при ла-
го ђа ва ње од но сно при пре ма за на ступ на 
тр жи ште елек трич не енер ги је ФЦ Ди стри-
бу ци ја је за по че ла не ко ли ко зна чај них про-
је ка та :

- Об но ва и про ши ре ње елек тро ди стри-
бу тив не мре же – Фран цу ски кре дит

- Бро ји ла (уград ња, за мје на, из мје шта-
ње и укла па ње у си стем да љин ског чи та ња 
и ис кљу че ња)

- Објек ти за на па ја ње ре ги о нал ног во-
до во да за цр но гор ско при мор је

- При пре ма љет ње ту ри стич ке се зо не
- Ка блов ски во до ви у Ко то ру.
За вр шет ком ових ин ве сти ци ја оства-

ри ће мо за цр та не ци ље ве. Ту у пр вом ре ду 
ми слим на по ве ћа ње про из вод ње за 450 
GWh, као и по бољ ша ње ста ња ди стри-
бу тив не ин фра струк ту ре. Ово све има за 
циљ ста бил ни је и ква ли тет ни је на па ја ње 
по тро ша ча елек трич ном енер ги јом, што у 
су шти ни и пред ста вља оба ве зу ЕПЦГ пре-
ма ва же ћој за кон ској ре гу ла ти ви, уса гла-
ше ној са ди рек ти ва ма ЕУ. Не за бо ра вља мо 
ни еко ло шки аспект. Зна чај на сред ства су 
уло же на за по бољ ша ње ста ња и за шти ту 
жи вот не сре ди не.

У сва ком слу ча ју, ово го ди шњи ре-
зул тат до бра је осно ва за стра те шког 
парт не ра ко ји ће, по зна то је, од по чет ка 
на ред не го ди не пре у зе ти ру ко во ђе ње ком-

па ни јом (ме наџ мент). Парт нер је оба ве-
зан да оства ри ви ше ин ди ка то ра пред-
ви ђе них Уго во ром о стра те шком парт-
нер ству. Под сје ти те нас ко ји су то све 
ин ди ка то ри пред ви ђе ни и у ко јем оби му, 
по Ва шем ми шље њу, мо гу ће уна при је ди-
ти по сло ва ње и ре зул тат ЕПЦГ? 

Дје ли мич ном про да јом ак ци ја и про-
це сом до ка пи та ли за ци је, ЕПЦГ је до би ла 
стра те шког парт не ра, ре но ми ра ну ита ли-
јан ску ком па ни ју А2А. Пре ма пот пи са ном 
ку по про дај ном уго во ру ком па ни ја А2А је 
сте кла пра во на упра вља ње ЕПЦГ. Сма трам 
да је пре у зи ма ње ме наџ мен та тре ба ло већ 
да се де си, да би се спрем но ушло у на ред-
ну го ди ну и за по че ле план ске ак тив но сти 
на оства ре њу опе ра тив них и ин ве сти ци о-
них ин дик то ра. Уго во ром су пре ци зи ра ни 
ови ин ди ка то ри, а ве за ни су из ме ђу оста лог 
за: по у зда ност и сна гу про из вод них обје ка-
та, уград њу осмог агре га та у ХЕ Пе ру ћи ца, 

Го ди на Уку пан при ход
хиљаде €

Уку пан рас ход
хиљаде €

Оста ли при хо ди 
(рас хо ди) хи ља де €

Ре зул тат
хиљаде €

2005. 170.652 197.341 (2.332) -29.021

2006. 193.245 225.129 7.406 -24.448

2007. 260.502 267.180 (1.667) -7.876

2008. 269.762 286.951 (84) -17.607

Табеларни приказ основних показатеља пословања у претходне четири године

 И Н Т Е Р В Ј У
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за мје ну и из мје шта ње бро ји ла из ван обје ка-
та по мо гућ но сти на гра ни ци вла сни штва, 
ис па де на 35 kV на пон ском ни воу, гу би тке 
сте пе ном на пла те, еми си ју штет них га со ва 
и че сти ца пра ши не, про фи т и др.

За да так ни је ни ма ло лак, али сва ка ко 
је до сти жан. Са до бром стра те ги јом ко ја 
де фи ни ше ак тив но сти и за дат ке за сва ког 
за по сле ног по је ди-
нач но, ор га ни зо ва ним 
при сту пом, сва ко днев-
ним пра ће њем од го-
вор них ли ца, пе ри о-
дич ним кон тро ла ма и 
до бром сти му ла ци јом 
по сти за ње ве ћи не за-
да тих ври јед но сти 
ин ди ка то ра је, по мом 
ми шље њу, до сти жно. 
Тре ба до бро из а на ли-
зи ра ти и ри зи ке ко ји 
мо гу про у зро ко ва ти 
зна чај на за ка шње ња у 
ис пу ње њу за цр та них 
пла но ва и де фи ни са-
ти мје ре за укла ња ње 
или убла жа ва ње не га-
тив них ути ца ја ко је ти 
ри зи ци про из во де.  

До сти за њем за-
да тих ври јед но сти ин ди ка то ра ЕПЦГ ће 
по ста ти јед на са вре ме на ком па ни ја, пре-
по зна тљи ва у ре ги о ну и спрем на за тр-
жи шну утак ми цу. Не сум њам да ће стра-
те шки парт нер ко ји по сје ду је са вре ме на 
зна ња и ис ку ство по сти ћи свој циљ, да на 
кра ју по сма тра ног пе ри о да од пет го ди на, 
има 80 % по стиг ну тих ври јед но сти ин ди-
ка то ра чи ме пре ма уго во ру сти че мо гућ-
ност да по ста не ве ћин ски вла сник ЕПЦГ. 

На ја вље но је да ће крај ове и по че так 
на ред не го ди не оби ље жи ти из ра да но вих 
ака та о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци-
ји рад них мје ста. Оно што се по ста вља 
као ло гич но пи та ње је сте у че му ће се 
бит но раз ли ко ва ти но ви од по сто је ћих 
ака та ко ји су, под сје ћам, усво је ни и при-
мје њу ју се од не дав но ?

На ра во да но ви си стем упра вља ња 
ком па ни јом зах ти је ва и но ву ор га ни за ци-
ју, а са мим тим и си сте ма ти за ци ју рад них 
мје ста. До но ше њем но ве ор га ни за ци је и 
си сте ма ти за ци је до ћи ће до цен тра ли за ци-
је од ре ђе них функ ци ја и про це са што сва-
ка ко има за циљ сма ње ње тро шко ва, ефи-
ка сни ји рад, бр жи и јед но став ни ји на чин 
из вје шта ва ња и лак шу ин тер ну кон тро лу. 
Ми слим да стра те шки парт нер ин те зив но 
ра ди на из ра ди но ве ор га ни за ци је и да ће 
она вр ло бр зо би ти при ми је ње на у ЕПЦГ. 
Кад ка жем вр ло бр зо не ми слим да ће то 
би ти до кра ја ове го ди не, али сва ка ко у пр-
вим мје се ци ма на ред не го ди не. Про мје не 
у ор га ни за ци ји оче ку јем и ра ди отва ра ња 

тр жи шта на ко јем ће мо уско ро има ти осим 
та риф них и ква ли фи ко ва не куп це. 

У ви ше на вра та по тен ци ра но је пи-
та ње са ста ва но вог ме наџ мен та. Ита-
ли ја ни или на ши љу ди?

До овог тре нут ка пи та ње са ста ва ме-

наџ мен та стра те шки парт нер ни је још 
од ре дио, али у сва ком слу ча ју прет по ста-
вљам да ће би ти по ста вљен мје шо ви ти 
ме наџ мент са ста вљен и од пред став ни ка 
ком па ни је А2А и ЕПЦГ. Та ко ђе ми слим да 
ће сва ки члан ме наџ мен та би ти на стал ној 
про вје ри и да ће ду жи на ан га жма на ис-
кљу чи во за ви си ти од оства ре них ре зул та-
та. Оче ку јем че сте из мје не са ста ва ме наџ-
мен та, што је са свим нор мал на ствар да би 
се по сти гли за цр та ни ци ље ви.

Без об зи ра ко бу де ру ко во дио Ком па-
ни јом на пу ту уна пре ђе ња ин ди ка то ра 
по сло ва ња ве о ма је ва жан парт нер ски 
од нос са син ди ка том. Та ко ђе, по зна то је 
да у ЕПЦГ ег зи сти ра ју два син ди ка та - 
Син ди кат ЕПЦГ АД Ник шић и Син ди-
кал на ор га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ. 
Овом дру гом не дав но сте до ди је ли ли ре-
пре зен та тив ну уло гу? 

Да на 23.07.2009.го ди не до ста вље но 
ми је оба вје ште ње да је Син ди кал на ор-
га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ, као но ва 
ор га ни за ци ја син ди ка та у Дру штву, ре ги-
стро ва на код над ле жног ми ни стар ства. Уз 
оба вје ште ње је до ста вље на и по твр да Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал ног ста ра ња да 
је ова син ди кал на ор га ни за ци ја упи са на у 
Ре ги стар син ди кал них ор га ни за ци ја да на 
21.07.2009.го ди не;

Ка ко из За ко на о ра ду про из и ла зи да 
по сло да вац са ре пре зен та тив ном ор га ни-
за ци јом син ди ка та пре го ва ра и рје ша ва 
пи та ња од зна ча ја за ма те ри јал ни и со ци-

јал ни по ло жај рад ни ка, као и дру га пи та-
ња ре гу ли са на пред мет ним за ко ном и Ко-
лек тив ним уго во ром, би ло је нео п ход но, 
у што кра ћем ро ку утвр ди ти ко ја је ре пре-
зен та тив на од дви је син ди кал не ор га ни за-
ци је у ЕПЦГ.

Због то га сам 24.07.2009.го ди не упу-
тио по зив пред сјед ни ци ма Син ди кал не 
ор га ни за ци је ЕПЦГ АД и Син ди кал не ор-
га ни за ци је за по сле них ЕПЦГ АД да у што 
кра ћем ро ку до ста ве до ка зе о бро ју чла но-
ва ме ђу за по сле ни ма у Дру штву, од но сно 
при ступ не из ја ве сво јих чла но ва.

На мој по но вље ни по зив за до ста вља-
ње при ступ них из ја ва, Син ди кал на ор га-
ни за ци ја ЕПЦГ АД Ник шић је од го во ри ла 
да бро ји 3043 чла на. Ме ђу тим, при ступ не 
из ја ве ни је до ста ви ла.

Син ди кал на ор га ни за ци ја за по сле них 
ЕПЦГ је до ста ви ла пот пи са не при ступ ни-
це 1630 чла но ва те син ди кал не ор га ни за-
ци је, као и Ре ги стар упи са чла но ва.

По до би ја њу од го во ра од син ди кал них 
ор га ни за ци ја, упу тио сам оба вје ште ње у 
ко јем су кон ста то ва не чи ње ни це од зна ча-
ја за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти, на 
осно ву ко јих је ЕПЦГ АД Ник шић, као по-
сло да вац, да на 22.10.2009.го ди не до ни је ла 
Рје ше ње бр.10-00-12823, ко јим се утвр ђу је 
да је Син ди кал на ор га ни за ци ја за по сле них 
ЕПЦГ АД ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја 
син ди ка та у Дру штву.

При ли ком до но ше ња на ве де ног рје ше-
ња по шло се од чи ње ни це да је при пад ност, 
од но сно члан ство у син ди кал ној ор га ни за-
ци ју пра во, а не оба ве за за по сле ног, ко ји 
чла ном син ди кал не ор га ни за ци је по ста је 
учла ње њем, а не за сни ва њем рад ног од но-
са, па ка ко је од укуп но 3033 за по сле на у 
ЕПЦГ, 1630 чла но ва Син ди кал не ор га ни-
за ци је за по сле них ЕПЦГ, што је утвр ђе но 
на осно ву до ста вље них при ступ них из ја ва, 
не спор но је да је Син ди кал на ор га ни за ци ја 
за по сле них ЕПЦГ АД ис пу ни ла усло ве да 
бу де ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја син ди-
ка та код по сло дав ца.

Про тив овог рје ше ња Син ди кал на ор-
га ни за ци ја ЕПЦГ је по кре ну ла управ ни 
спор, ко ји је окон чан Рје ше њем Управ ног 
су да У.бр.1755/09 од 9.11.2009.го ди не, ко-
јим се од ба цу је ту жба Син ди кал не ор га ни-
за ци је ЕПЦГ, чи ме је Рје ше ње о утвр ђи ва-
њу ре пре зен та тив не ор га ни за ци је син ди-
ка та у Дру штву по ста ло пра во сна жно.

И по ред ви ше по зи ва, Син ди кал на 
ор га ни за ци ја ЕПЦГ од би ла је да до ста-
ви спи сак сво јих чла но ва, што је услов за 
упла ту сред ста ва син ди кал ним ор га ни за-
ци ја ма, ко ја им при па да ју сра змјер но бро-
ју чла но ва, сход но чла ну 109 Ко лек тив ног 
уго во ра.

Ка ко би сте, као чо вјек ко ји већ го ди ну 
и по ру ко во ди из вр шним ме наџ мен том, 
оци је ни ли по ло жај рад ни ка. 
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Сва ки ме на џер по ку ша ва да обез би-
је ди рад ни ку аде кват не уло ве ра да и за 
уло же ни рад аде кват ну за ра ду. Са мо на 
тај на чин, ка да је рад ник до бро сти му ли-
сан, мо гу се оче ки ва ти и пра во вре ме но и 
ква ли тет но из вр ше ни по сло ви, што је је-
дан од пред у сло ва за успје шно по сло ва ње 
ком па ни је. Ако по ло жај рад ни ка у на ве-
де ном пе ри о ду по сма трам у окви ри ма оп-
штих при ли ка у Цр ној Го ри мо рам би ти 
за до вљан. Све оба ве зе у скла ду са по је-
ди нач ним ко лек тив ним уго во ром су ре-
дов но сер ви си ра не (пла те, то пли оброк и 
пре воз, ре грес, зим ни ца, по моћ рад ни ку и 
по ро ди ци и др.). Ако смо свје сни да про-
ла зи мо пе ри од свјет ске еко ном ске кри зе и 
да има мо ве ли ки број пред у зе ћа у на шем 
окру же њу ко је то ни је су у ста њу да по-
стиг ну, он да је то још је дан ар гу мент ко ји 
иде у при лог мом ми шље њу. Сва ка ко бих 
био још за до вољ ни ји да сам био у при ли-
ци по ве ћа ти пла те и на тај на чин по бољ-
ша ти стан дард за по сле них. Ми слим да је 
сви ма ја сно да то ни је су до зво ља ва ле фи-
нан сиј ске при ли ке.

Мо рам при зна ти да смо још да ле ко од 
европ ских стан дар да ко ји ма те жи мо. Ула-
ском стра те шког парт не ра ком па ни је А2А 
у ЕПЦГ ће сва ка ко по мо ћи да тај циљ бр-
же оства ри мо. У скла ду са тим до ста за-
по сле них мо ра про ми је ни ти свој од нос 
пре ма ком па ни ји и ра ду уоп ште. Из ре ка 
ко ја се че сто чу је „ни кад ме не мо гу ма-
ло пла ти ти ко ли ко ја мо гу ма ло да ра дим“ 
тре ба да бу де про шлост. Мо рам при зна ти 
да ни је сам успио, иако сам по ку шао, да 
раз дво јим рад од не ра да и да на пра вим у 
скла ду са тим зна чај ну раз ли ку у за ра да ма 
(прав на огра ни че ња). Али то ме тре ба те-
жи ти у на ред ном пе ри о ду при ли ком пре-
сто је ћег пре го ва ра ња и до но ше ња но вог 
ко лек тив ног уго во ра. Ми слим да ни син-
ди ка ту ни је у ин те ре су да шти ти не рад и 
не ди сци пли ну, већ да се бо ри за мно го ве-
ће на гра ђи ва ње ра да. 

Да ли и да ље твр ди те да у ЕПЦГ 
не ма тех но ло шког ви шка за по сле них. 
Да ли рад ни ци, би ло они са уго во ром на 
нео д ре ђе но или од ре ђе но ври је ме, са тог 
ста но ви шта мо гу би ти мир ни? 

Са свим је си гур но да у на ред не три 
го ди не се не ће про гла ша ва ти тех но ло шки 
ви шак, што је ја сно пре ци зи ра но пот пи са-
ним ку по про дај ним уго во ром. Овим уго-
во ром је та ко ђе пред ви ђе на про да ја рад них 
мје ста на до бро вољ ној осно ви. За 2010. го-
ди ну је то 24 про сјеч не за ра де за по сле ног 
у из но су до 20.0000 еура. Ка ко се у на ред-
ном пе ри о ду пла ни ра ју ин те зив не ак тив-
но сти ве за не из ме ђу оста лог за по сти за ње 
опе ра тив них и ин ве сти ци о них ин ди ка то-
ра, мо жда ће би ти по треб но до дат но за-
по шља ва ње рад ни ка од ре ђе них ква ли фи-
ка ци ја. Ми слим да уоп ште ни је бит но да 

ли је рад ник ве зан уго во ром на нео д ре ђе но 
или од ре ђе но ври је ме, већ ис кљу чи во ње-
гов ква ли тет ра да. И са свим сам си гу ран 
да и ако у не ком на ред ном пе ри о ду до ђе до 
про гла ша ва ња тех но ло шког ви шка ис кљу-
чи во ће то за ви си ти од са мог рад ни ка. На 
исти на чин ће се оцје њи ва ти и рад чла но ва 
ме наџ мен та.

Ва жне оба ве зе ко је пред сто је, сва-
ка ко, је су уна пре ђе ње си сте ма мје ре-
ња утро шка елек трич не енер ги је, али 
и озбиљ ни ја ула га ња у ди стри бу тив ну 
мре жу. Згод на је при ли ка да још јед ном 
под сје ти мо на нај ва жни је ин ве сти ци је у 
на ред ној го ди ни.

Опе ра тив ни и ин ве сти ци о ни ин ди ка то-
ри ко ји се ти чу ФЦ Ди стри бу ци ја су ве за-
ни за гу би та ке на ди стри бу тив ној мре жи, 
за мје ни и из мје шта њу мјер них мје ста и 35 
kV мре жу и по стро је ња. За 2010. го ди ну 
пред ви ђе ни су гу би ци од 20 %. Пла ни ра-
не су ин те зив не мје ре и ак тив но сти да би 
се по сти гла за да та ври јед ност тог ин ди-
ка то ра. Та ко ђе се пла ни ра за мје на 35.000 
мјер них уре ђа ја од че га ће 15.000 би ти из-
мје ште но из ван објек та по мо гућ но сти на 
гра ни цу вла сни штва. Ин ве сти ра ће се и на 
про ши ре њу АММ си сте ма. У пла ну је пр-
во бит но ре а ли за ци ја про јек та у Под го ри ци 
(бло ко ви V и VI и дио То ло ша). У пре го во-
ри ма смо са ЕБРД за обез бје ђе ње кре ди та 
у из но су од 38.000.000 еура и за јед но са 
на шим уче шћем од 5.000.000 еура ре а ли-
зо вао би се про је кат за мје не 68.000 бро ји-
ла и њи хо во укљу че ње у си стем да љин ског 
очи та ва ња и ис кљу че ња. Овај про је кат би 
се ре а ли зо вао у ро ку од 3 го ди не. На осно-
ву ура ђе них де таљ них ана ли за о бро ју 
пре ки да, вре ме ну тра ја ња и не ис по ру че не 
енер ги је из дво је ни су 35 kV да ле ко во ди и 
тра фо ста ни це ко је је по треб но ре кон стру-
и са ти у на ред ној го ди ни. 

У то ку је и не ко ли ко ври јед них раз-
вој них про је ка та по пут би линг си сте ма, 
ме на џер ског ин фор ма ци о ног си сте ма 
(MIS) и слич но. Ко је би сте про јек те још 
кан ди до ва ли као стра те шки ва жне у го-
ди ни ве ли ког ју би ле ја 100 го ди на по сто-
ја ња Елек тро при вре де?

   
На кон све о бу хват не ана ли зе ИТ Сек то-

ра ЕПЦГ и из вје шта ја о ре ви зи ји за 2008. 
го ди ну Дру штво се од лу чи ло да ино ви ра, 
до гра ди и до ра ди по сто је ћи ин фор ма ци о-
ни си стем. У на ред ној го ди ни је пла ни ра на 
ре а ли за ци ја три ва жна про јек та у обла сти 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. То су :

На бав ка и имле мен та ци ја са вре-• 
ме ног си сте ма на пла те елек трич не енер-
ги је

По ве ћа ње ка па ци те та и без би јед-• 
но сти WАН мре же ЕПЦГ

Цен тра ли за ци ја и до ра да по сто-• 

је ћег Oracle eBS–а 
На осно ву ана ли зе по сто је ћег Би-

линг си сте ма до шло се до за кључ ка да 
се при сту пи из град њи и уво ђе њу но вог 
ин те грал ног упра вљач ко-ин фор ма ци о ног 
Би линг си сте ма у ко ме би сви по сто је ћи 
про бле ми би ли раз ри је ше ни. Упра вљач-
ко-ин фор мaци о ни, wеб ори јен ти са ни, Би-
линг си стем мо ра ин те грал но да об у хва ти 
све по слов не про це се и функ ци о нал но сти 
ко је су по треб не за ефи ка сно и ефек тив-
но оба вља ње по сло ва из до ме на про да је 
и на пла те елек трич не енер ги је, на опе ра-
тив ном и ме на џер ском ни воу. Кон цеп ту-
ал не ка рак те ри сти ке ко је тре ба да по сје-
ду је су:

ин те гри са ност функ ци ја и по да-• 
та ка уну тар Би линг си сте ма

ба зи ра ност на кон цеп ти ма отво-• 
ре них си сте ма

ба зи ра ност на кон цеп ти ма ви ше-• 
слој не ар хи тек ту ре

Има ју ћи у ви ду пла ни ра ни раз вој ИТ 
услу га у по слов ном ин фор ма ци о ном си-
сте му ЕПЦГ мо ра ју се обез би је ди ти пред-
у сло ви да се ра ди на из град њи ја ког цен-
тра ли зо ва ног ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о ног си сте ма, а са мим тим и на пред них 
мре жних сер ви са и ра чу нар ске мре жне 
ин фра стру ту ре. Но ви, пла ни ра ни сер ви си 
об у хва та ју им пле мен та ци ју рје ше ња ко-
ја ће омо гу ћи ти ефи ка сни је и без бјед ни је 
функ ци о ни са ње цен трал не мре же, по ве-
ћа ње ни воа без бјед но сти мре жних ре сур-
са и ко му ни ка ци ја, као и уво ђе ње си сте ма 
за раз мје ну и упра вља ње по ру ка ма уну тар 
Дру штва и пре ма Ин тер не ту. У том ци љу 
пред ви ђа се на бав ка и им пле мен та ци ја 
ак тив не мре же опре ме и сер ве ра ко ји ће 
омо гу ћи ти са јед не стра не скла ди ште ње 
и ар хи ви ра ње ве ли ких ко ли чи на по да та-
ка, флек си бил ност, мо гућ ност про ши ре ња, 
као и ви со ке пер фор ман се у по гле ду бр зи-
не при сту па по да ци ма.

Стан дар ди за ци ја по слов них про це са 
је им пе ра тив на ра ди сво ђе ња де вет ЕПЦГ 
ин стан ци на јед ну, што зна чи да се мо де ли 
про це са и де та љи рад них опе ра ци ја уре де 
на је дин ствен на чин у ци је лој ком па ни ји, 
као осно ва про це сних зна ња и исто вре ме-
но као стра те шки ре сурс, са ја сно де фи-
ни са ним за ду же њи ма и од го вор но сти ма. 
Та ко ђе је пла нир но уво ђе ње но вих мо ду ла 
у окви ру eBS-а ко ји до са да ни је су им пле-
мен ти ра ни, а нео п ход ни су за нор мал но 
функ ци о ни сње у ЕПЦГ.

Са ма чи ње ни ца да се исто вре ме но кре-
ће у три про јек та, го во ри о њи хо вој ти је-
сној по ве за но сти. За то мо ра по сто ја ти до-
бра кор ди на ци ја им пле мен та ци је сва три 
про јек та.

На кра ју бих за же лио свим рад ни ци ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма пу но здра вља, сре-
ће и успје ха у 2010.го ди ни. Срећ на Но ва 
го ди на !!!

М. Вуковић
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О д лич на по гон ска спрем ност свих про-
из вод них обје ка та, успје шно за вр ше-

ни ве ли ки ре кон струк ци о ни за хва ти у ХЕ 
Пе ру ћи ца и ТЕ Пље вља, уз за по че ту дру гу 
фа зу мо дер ни за ци је ХЕ Пи ва, те по вољ на, 
а у по је ди ним пе ри о ди ма из у зет но по вољ-
на хи дро ло ги ја – основ на су оби љеж ја ра да 
ФЦ Про из вод ња у то ку 2009. го ди не, оци-
је нио је Мир ко Ки ли бар да, ди рек тор ФЦ 
Про из вод ња у раз го во ру за но во го ди шњи 
број Ли ста, ко ји је, ина че, у нај ве ћем ди је-
лу, сли ка – пре сјек нај ва жни јих ак тив но сти 
у го ди ни ко ја је на из ма ку.

У том ци љу, по уста ље ном пра ви лу о 
ре до сли је ду кад су електране у питању 
уви јек се по чи ње са нај ста ри јом. Да кле, 
кад је Пе ру ћи ца у пи та њу, он је ис та као да 
је, иако је ри јеч о ак тив но сти ма и ре зул та-
ти ма за 2009. го ди ну, не из бје жно по ћи од 

де цем бра про шле го ди не кад је 
ова елек тра на оства ри ла мје сеч-
ну про из вод њу ре корд ну у сво јој 
исто ри ји. Про из вод ња од пре ко 
211 ми ли о на и 735 хи ља да kWh.
би ла је из ван ред на осно ва за по че-
так 2009. го ди не у ко јој су та ко ђе 
оства ре ни из узет ни ре зул та ти, за-
хва љу ју ћи, ка ко по вољ ној хи дро-
ло ги ји, та ко и по гон ској спрем но-
сти ка па ци те та и по у зда но сти ра да 
ко ји су, сва ка ко, ре зул тат ула га ња 
у прет ход ном пе ри о ду, па је тренд 
до бре про из вод ње на ста вљен и, 
та ко да је план про из вод ње у пр-
вој по ло ви ни године пре ма шен за 
ско ро 30 од сто. Дру га по ло ви на 
го ди не је ина че би ла пред ви ђе на 
за ин ве сти ци о не про јек те, при је 
све га про је кат над ви ше ња ком-
пен за ци о ног ба зе на и по ста вља ња 
фо ли је, над ви ше ње и са на ци ја ка-
на ла Зе та 1 и Зе та 2, све у функ-
ци ји сма ње ња гу би та ка и на тај 
на чин обез бје ђе ња ве ће про из вод-
ње, те ства ра ње усло ва за уград њу 
осмог агре га та. Зна чи, по треб но је 

по ди ћи ка па ци тет до вод них ор га на са са да-
шњих 68 на 81,5 м3/с. 

По ред то га ове го ди не је из вр ше на и за-
мје на чи сти ли це на за тва рач ни ци Вр тац. То је 
ин ве сти ци ја ври јед на око 450 хи ља да еура. 

ХЕ Перућица: 
На реду је осми агрегат

Б ит но је ис та ћи да су оба вље не при-
пре ме за уград њу осмог агре га та. 

На и ме, ове го ди не је за вр ше на тен дер ска 
про це ду ра за из бор нај бо ље по ну де за ис-
по ру ку и уград њу опре ме и тре нут но је у 
то ку ева лу а ци ја по ну да. Има мо дви је при-
сти гле по ну де, за ко је, на осно ву оно га што 
смо до са да ви дје ли, мо же мо ре ћи да су 
ја ко ква ли тет не и за и ста ће де та љи од лу-
чи ва ти, каже Килибарда и додаје да је то 
ин ве сти ци ја ври јед на око 20 ми ли о на еура, 
а ри јеч је о фир ма ма Vo ith Hydro Si e mens и 
кон зо ир ци јум Ру дис Ли то строј са три по-
ди зво ђа ча. Си менс је по ну дио ком плет ну 
опре му, Ли то строј хи дро ма шин ску опре му, 
а ру ска фир ма „Си ло вие ма ши ни“ ге не ра-
то ре. До кра ја го ди не би тре ба ло да бу де 
по зна то ко ће би ти иза бран. 

МИРКО КИЛИБАРДА, ДИРЕКTOР ФЦ ПРОИЗВОДЊА 

де цем бра про шле го ди не кад је
ова елек тра на оства ри ла мје сеч-
ну производњу рекордну у својој

Крупни инвестициони захвати Крупни инвестициони захвати 
за наставак сигурне погонске за наставак сигурне погонске 

спремности и повећање производњеспремности и повећање производње

Мирко Килибарда

Са урађеним и оним што се 
планира у наредне двије до 
три године ЕПЦГ ће од свих 
својих производних капацитета 
постићи максимум искоришће-
ности, али и поузданост какву 
већ сада имамо

У поређењу са периодом 
од три или више година прои-
зводња ће бити увећана за скоро 
500 милиона kWh

Компензациони базен код улазне грађевине  ХЕ Перућица

ФЦ ПРОИЗВОДЊА



12

Што се ти че са ни ра ња и над ви ше ња 
ка на ла оста ло је да се за вр ши над ви ше ње 
у јед ном ди је лу ка на ла Зе та 2, што је ма ли 
дио по сла у од но су на ура ђе но и би ће за-
вр шен чим се стек ну по вољ ни ји вре мен ски 
усло ви. 

Оста ла је и ак тив ност око ин јек ти ра ња, 
од но сно освје жа ва ња ин јек ци о не за вје се. 

То је по се бан про је кат ко ји је опет у 
функ ци ји спре ча ва ња гу би та ка во де за ко-
је се ци је ни да су ве ли ки. У ве зи с овим, 
то ком ове го ди не, из вр шен је из бор нај по-
вољ ни јег по ну ђа ча, пот пи сан је уго вор, и, 
опет, ра до ви ће по че ти на про ље ће. Про је-
кат је ври је дан пре ко 2 и по ми ли о на еура 
по уго во ру, а ре а ли зо ва ће га кон зор ци јум 
чи ји је но си лац пред у зе ће Зиг ма Ник шић у 
ко о пе ра ци ји са ма ке дон ским парт не ри ма. 

За при пре му дру ге фа зе ре кон струк ци-
је и мо дер ни за ци је иза бран је кон сул тант 
ком па ни ја Ла Ма јер. Њи хо ви струч ња ци 
тре нут но ра де на Сту ди ји из во дљи во сти те 
фа зе ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је ко ја 
ће об у хва ти ти пе ти, ше сти и сед ми агре гат 
и ком пле тан до вод ни си стем. Ина че, по сао 
ко ји је од ра ђен на гра ђе вин ским објек ти-
ма ове го ди не, у ства ри при па да тзв. дру гој 
фа зи  ре кон струк ци је о мо дер ни за ци је Пе-
ру ћи це по ја снио је Ки ли бар да.

Кад је Пе ру ћи ца у пи та њу, да на ве-
де мо да се раз ми шља и о ко ри шће њу во-
да ко је ко ри сти Же ље за ра. Оства ре ни су 
кон так ти и са Же ље за ром и са Енер го про-
јек том као про јек тан том у ци љу из бо ра 
нај бо љег рје ше ња за до во ђе ње те во де до 
ка на ла Зе та 1. Раз ми шља се и о ко ри шће-
њу аку му ла ци је Ли ве ро ви ћи, али се ту 
ни је да ле ко оти шло. 

Ду го се при ча и о уво ђе њу Зе те у Кру-
пац и спа ја њу аку му ла ци ја Кру пац и Сла-
но. Тре нут на ак тив ност је из ра да Сту ди је 
ути ца ја пре во ђе ња Зе те у Кру пац на по кло-
нач ке из во ре ко ји се ко ри сте за снаб ди је ва-
ње гра да пи ја ћом во дом. Уко ли ко се по ка же 
да не ма не га тив ног ути ца ја си гур но ће се 
ући у тај про је кат. У су прот ном би се тра-
жи ла ал тер на тив на рје ше ња. Про је кат ра ди 
Енер го про јект – ин же ње ринг. 

ХЕ Пива: 
премашен и редовни 

и накнадни план

- Про из вод ња ХЕ Пи ва - опет ре кор ди. 
У нај кра ћем мје се цу у го ди ни, фе бру-

а ру 2009. ХЕ Пива је оства ри ла нај ве ћу 
про из вод њу у сво јој исто ри ји, што је опет 
ре зул тат кон стант но до брог ра да кад је у 
пи та њу одр жа ва ње. По зна то је да је и та мо 
дру га фа за ре кон струк ци је и мо дер ни за ци-
је от по че ла, као и да се ти ра до ви фи нан си-
ра ју из кре ди та KfW бан ке у из но су од 18 
ми ли о на €, од че га ми ли он до на ци је плус 5 
ми ли о на со ци јал них сред ста ва за пла ћа ње 
по ре за, ца ри на итд. 

Ки ли бар да је ис та као да је ХЕ Пи ва 

већ оства ри ла, од но сно пре ма ши ла го ди-
шњи план, ко ји се пра ви кра јем го ди не за 
на ред ну го ди ну, по Уго во ру са ЕПС-ом од 
762 ми ли о на. Но, с об зи ром да је за ову го-
ди ну Би ланс усво јен тек у сеп тем бру и да 
је у ње му ком би но ва но оства ре ње за шест 
мје се ци и дио пла на до кра ја го ди не, чи ме 
је и „ни шан по диг нут“, увје ре ни смо да ће 

ХЕ Пи ва и тај план пре ма ши ти. Иако, ка же 
Ки ли бар да, то не за ви си од нас, јер, по зна-
то је, Пи ва је по ве за на са ЕПС-ом. 

Што се ти че ре кон струк ци је и мо дер ни-
за ци је, до са да су за вр ше на ис пи ти ва ња ко-
ја ра ди Тур бо ин шти тут из Љу бља не за јед-
но са ни зом по ди зво ђа ча.Тре нут но се ра ди 
свод ни ела бо рат о ис пи ти ва њи ма, ко ји је  је 
у за вр шној фа зи из ра де.

Ри јеч је о хи дро ма шин ској опре ми. 
Ина че, ове го ди не су ура ђе на де таљ на и 
ком плек сна ис пи ти ва ња на јед ном агре га ту, 
а на дру га два - ди је лом.

Ова ис пи ти ва ња ће, прак тич но по ка-
за ти шта ће све тре ба ти ура ди ти. На кон 
ко нач ног из вје шта ја кон сул тант је ду жан 
да ура ди и Сту ди ју из во дљи во сти и идеј-
ни про је кат ко ји ће по ка за ти по тре бан 
обим ре кон струк ци је и ефек те ко је ће мо 
до би ти  на кон све га то га. Раз ми шља се и 
о мо гу ћем по ве ћа њу сна ге не за ви сно од 
Про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци-
је ко ји је био пре ам би ци о зно пла ни ран 
за ову го ди ну, па је мо рао би ти од ло жен 
за на ред ну го ди ну. У ХЕ Пи ва су у то ку 
ак тив но сти на про ду бља ва њу тзв. „ба-
ге ри са њу“ ко ри та ри је ке Пи ве низ вод но 
од бра не, уства ри до во ђе ње тог па ра ме-
тра на про јек то ва ни ни во, чи ме би би ло 
обез би је ђе но од 17  до 20 ги га ват ча со ва 
но ве енер ги је са мо због раз ли ке у ко та ма. 
Ин ве сти ци ја ина че ври је ди око 2,5 ми-
ли о на еура. Тен дер ска до ку мен та ци ја се 
при пре ма и то ће си гур но би ти од ра ђе но 
у на ред ној го ди ни. 

На овај на чин се чи сти на сип ко ји је 
фор ми ран при ли ком из град ње и ко ји је 

мал те не, 4,5 ме тра ви сок у од но су на про-
јек то ва ни ни во јер је сав ма те ри јал ко ји је 
ис ко пан на ра ди ли шту де по но ван у ко ри-
то. Тај ма те ри јал, да кле, тре ба укло ни ти, 
а корито и коту доње воде вра ти ти на при-
род но и про јек то ва но ста ње, и на тај на чин 
до би ти ве ћу про из вод њу. 

Кад је ри јеч о спрем но сти елек тра на, 

тре ба ис та ћи да је рас по ло жи вост агре га та 
пот пу на и то са свим си гур но и по у зда но, и 
у Пи ви и Пе ру ћи ци и по осно ву по у зда но-
сти и спрем но сти, ако је ри јеч о Уго во ру са 
иза бра ним парт не ром у про це су до ка пи та-
ли за ци је и де фи ни са ним „ин ди ка то ри ма“ 
ко је ком па ни ја А2А тре ба да по стиг не у пе-
ри о ду до 2013. го ди не, мо же мо са за до вољ-
ством ре ћи да је у “Про из вод њи“ већ са да 
ви ше од по ло ви не па ра ме та ра по стиг ну то, 
и то за све три елек тра не, уства ри да је не 
са мо до стиг ну та не го је већ и из над па ра-
ме та ра ко је тре ба за до во љи ти у на ред ном 
пе ри о ду, с тим што ће мо, кад је у пи та њу 
сна га ТЕ Пље вља, и тај ин ди ка тор по сти ћи 
већ на кон овог ре мон та. 

А што се ти че еми си ја че сти ца и га со ва 
и она је у не ким ре ле вант ним окви ри ма.

Највише посла у ТЕ

Н а Тер мо е лек тра ни Пље вља је ове го-
ди не би ло нај ви ше ин ве сти ци ја и 

нај ве ћих ра до ва: за мје на фил тер ског по-
стро је ња - 10 ми ли о на, си стем кон тро ле и 
упра вља ња - 10 ми ли о на и ро тор ниског 
притиска тур би не - 8 ми ли о на, плус по ре-
зи, ца ри не и др. 

У пи та њу су, за и ста три круп на про-
јек та. Све је по че ло на кон шпто смо уго-
во ри ли за мје ну елек тро фил тер ског по-
стро је ња ко је је ври јед но 10 ми ли о на € и 
ко је је фи нан си ра но кре ди том KfW бан-
ке. У том мо мен ту је по ста ло ја сно да ће 
за стој ТЕ у овој го ди ни би ти нај ма ње 5 
мје се ци и он да смо то ври је ме же ље ли да 
ис ко ри сти мо и за дру ге ства ри ко је су се 

Агрегати ХЕ Пива
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по ка зи ва ле као нео п ход не за рад у овом 
или у не ком нај ско ри јем периоду. Од ра-
ди ли смо их у исто ври је ме.

Нови систем 
контроле и управљања

З а то смо рас пи са ли тен дер за за мје ну 
си сте ма кон тро ле и упра вља ња и по-

што у том мо мен ту ни је смо има ли за тво ре-
ну фи нан сиј ску кон струк ци ју опре ди је ли-
ли смо се да на пра ви мо та кав тен дер гдје 
ће по тен ци јал ни по ну ђа чи кре ди ти ра ти тај 
по сао. По ну де су би ле ква ли тет не, и на рав-
но иза бра ли смо нај по во ни јег по ну ђа ча. 
Ме ђу тим, при ли ком уго ва ра ња до шло је до 
про бле ма због не мо гућ но сти обез бје ђе ња, 
би ло бан ке, би ло Вла де ко ја у та квим си-
ту а ци ја ма не да је га ран ци је па је у то ме из-
гу бље но мје сец и по. Но, опет срећ на окол-
ност - успје шно је за вр шен про цес до ка-
пи та ли за ци је, у Елек тро при вре ду су ушла 
ли квид на сред ства, и уго во ре смо пре фор-
му ли са ли. Ни је то ви ше био кре дит ни аран-
жман по ну ђа ча, не го као и сва ки ко мер ци-
јал ни уго вор по ко јем је ЕПЦГ  на ста ви ла 
да пла ћа, та ко да је и тај про је кат са ма лим 
за ка шње њем успје шно ре а ли зо ван. 

Тре ћи, та ко ђе зна ча јан про је кат, ко ји је 
ди рект но у функ ци ји по ве ћа ња сна ге је мо-
дер ни за ци ја тур би не за мје ном ро то ра ни-
ског при ти ска. У овом про јек ту смо, јед ним 
ди је лом, ис ко ри сти ли сред ства кли рин шког 
ду га Ру ске фе де ра ци је пре ма Цр ној Го ри у 
ври јед но сти од 6,5 ми ли о на до ла ра. И при-
ли ком уго ва ра ња, и при ли ком ис по ру ке, 
има ли смо до ста про бле ма, јер су у игри, 
по ред про из во ђа ча и ис по ру чи о ца опре ме 
„Си ло вие ма ши ни“ и Елек тро при вре де као 
ди рект них уго ва ра ча, би ла два ми ни стар-
ства и за јед нич ки ме ђу вла дин ко ми тет за 
ре а ли за ци ју кли рин шког ду га, та ко да је 
би ло по треб но мно го раз го во ра и кон та ка-
та. Но, на кра ју се, ипак, све успје шно за вр-
ши ло, и ЕПЦГ је за вр ши ла сва три про јек-
та, и ТЕ је кре ну ла у по гон, с тим што је на 
мре жу укључена неколико дана касније.

Фил тер ском по стро је ње је пот пу но но ви 
обје кат – из вр ше на је за мје на елек тро фил-
тер ског по стро је ња. Ста ро, ко је је бес пре кор-
но функ ци о ни са ло ви ше од 25 го ди на и ко је 
је би ло из гра ђе но у скла ду са та да ва же ћим 
стан дар ди ма, обез бје ђи ва ло је пре чи шћа ва-
ње из дув них га со ва до ни воа 300 ми ли гра ма 
по нор мал ном ме тру куб ном. У ме ђу вре ме-
ну су до шле но ве ди рек ти ве Европ ске Уни је 
и ускла ђи ва ње цр но гор ског за ко но дав ства 
са њи ма, ка да је до зво ље на мак си мал на 
еми си ја од 50 мг/м3. На ше но во по стро је ње 
ће обез би је ди ти и не што ма њу еми си ју и си-
гур но за до во ља ва нај са вре ме ни је стан дар де 
из те области, ка же Ки ли бар да. 

Да кле, ре кон струк ци ју ТЕ смо по че-
ли од ко тлов ског по стро је ња, на ста ви ли 
пре ко фил те ра и ре кон струк ци је тур би не, 
си сте ма кон тро ле и упра вља ња и, мал те-
не,  ско ро да смо за вр ши ли ре кон струк ци ју 

ци је ле Тер мо е лек тра не. Оста ла је још са мо 
ре кон струк ци ја рас хлад ног тор ња. То је ин-
ве сти ци ја ври јед на 2 до 2,5 ми ли о на, а тре-
ба ис пи та ти ква ли тет бе то на, евен ту ал но 
из вр ши ти од ре ђе ну ре кон струк ци ју и укло-
ни ти азбест не ма те ри ја ле, што ће мо би ти 
оба ве зни ура ди ти у нај ско ри је ври је ме, та-
ко ђе, у скла ду са европ ским стан дар ди ма, 
јер се азбест ни ма те ри ја ли ни гдје ви ше не 
ко ри сте у те свр хе. 

Би ће по треб но ура ди ти и ре кон струк-
ци ју до вод ног цје во во да рас хлад не во де од 
аку му ла ци је Оти ло ви ћи до Тер мо е лек тра-
не, и то у зна чај ној мје ри. 

Што се ти че де по ни је пе пела и шља ке, 
још при је дви је го ди не у ЕПЦГ се по че ло 
раз ми шља ти и при пре ма ти за пре ла зак на 
но ву де по ни ју. Ме ђу тим, и по ред про те ка 
дви је го ди не, мо ра се при зна ти, ни је смо да-
ле ко од ма кли на том пла ну.

Ротор турбине

К ад је ре кон струк ци ја тур би не у пи-
та њу, ри јеч је, у ства ри о по ве ћа њу 

сна ге ТЕ, а то је је ди но мо гу ће оства ри ти 
мо дер ни за ци јом, од но сно за мје ном тур би-
не. У овом ко ра ку је за ми је њен са мо је дан 
сег мент. Ина че, тур би на се са сто ји од три 
ни воа при ти ска - ни ског, сред њег и ви со ког. 
Ове го ди не за ми је ни ли ро тор ни ског при-
ти ска. У пер спек тив ни, од но сно при ли ком 
не ког сле де ћег ка пи тал ног ре мон та, кад бу-
де не ки ду жи за стој, тре ба ло би за ми је ни-
ти и пре о ста ла два – ро тор сред њег и ро тор 
ви со ког при ти ска и на тај на чин до би ти још 
не ких 8 до 10 ме га ва та. Про ми је ње ни ро тор 
обез бје ђу је по ве ћа ње сна ге до 10 ме га ва та, 
об ја снио је Ки ли бар да.

- За хва љу ју ћи овој ре кон струк ци ји ТЕ 

Пље вља ће са ми ли јар ду и 75, ко ли ко је би-
ло пла ни ра но у претходном периоду, у 2010. 
го ди ни би ће би лан си ра на ми ли јар ду и 400 
ми ли о на и ја сам си гу ран да ће се пла но ви 
оства ри ти. У ства ри, не ће то би ти ре зул тат 
са мо овог што се ра ди на тур би ни, не го и 
укуп не по у зда но сти ра да, вре ме на ра да, сма-
ње ња бро ја ис па да итд, си гу ран је Ки ли бар-
да до да ју ћи да све што је ура ђе но у ТЕ за и-
ста да је за пра во за осје ћај за до вољ ства, јер 
са овим што је од ра ђе но и што се пла ни ра у 
на ред не дви је-три го ди не ЕПЦГ ће од свих  
про из вод них ка па ци те та по сти ћи мак си мум 
ис ко ри шће но сти, на рав но, уз за др жа ва ње по-

у зда но сти ка кву већ са да има мо. То зна чи да 
ће се, у по ре ђе њу са пе ри о дом од при је три 
или ви ше го ди на, про из вод ња ел. енер ги је 
уве ћа ти за ско ро 500 ми ли о на kWh. 

На крају, Ки ли бар да је за кљу чио да 
је погонска спремност све три елек тра не 
таква да може за до во љи ти ин ди ка то ре на 
осно ву ко јих ће се мје ри ти успје шност. 

- Је ди но што мо же би ти про бле ма тич-
но у на ред ном пе ри о ду од пет го ди на је до-
сти за ње сна ге Пе ру ћи це од про јек то ва них 
307 ме га ва та, јер је услов за ис пу ње ње тог 
ин ди ка то ра за вр ше так дру ге фа зе ре кон-
струк ци је и мо дер ни за ци је ко ја об у хва та 
пре о ста ла три од се дам агре га та и ком пле-
тан до вод ни си стем. Те шко је оче ки ва ти да 
се све то за вр ши у по ме ну том пе ри о ду, сма-
тра он и наглашава:

- Са си гур но шћу мо гу да твр дим да, ко 
год бу де упра вљао Елек тро при вре дом, не-
ће има ти про бле ма да до стиг не утвр ђе не 
ин ди ка то ре, укљу чу ју ћи и уград њу осмог 
агре га та, јер, по при спје лим по ну да ма, 
ко год да бу де иза бра ни по ну ђач, до кра ја 
2012. го ди не ће за вр ши ти и тај по сао. 

Ж. Ћетковић

ТЕ Пљевља

ФЦ ПРОИЗВОДЊА



14

Р аз го вор са Ми ро сла вом Вук че-
ви ћем, ди рек то ром ФЦ Ди стри-

бу ци ја, овог пу та по че ли смо тре нут но 

ве о ма ак ту ел ном те мом, не са мо у овој 
ор га ни за ци о ној цје ли ни, не го и у ци је-
лој Елек тро при вре ди – при пре мом за 
ис пу ње ње ин ди ка то ра успје-
шно сти, утвр ђе них Уго во ром 
са ита ли јан ском ком па ни јом 
А2А, као вла сни ком 43,7 од сто 
ак ци ја ЕПЦГ, а пред ста вље них 
кроз 20 ци ље ва (осам тре ба за-
вр ши ти у сље де ћих пет го ди на, 
док ће се оста лих 12 ци ље ва 
мје ри ти сва ке го ди не), од ко-
јих се го то во по ло ви на од но си 
упра во на ову функ ци о нал ну 
цје ли ну.

У ве зи с тим, ди рек тор Вук-
че вић је ка зао да је у Ди стри-
бу ци ји већ на пра вљен план ис-
пу ње ња ин ди ка то ра, ве за но за 
сма ње ње укуп не не ис по ру че не 
ел. енер ги је због пре ки да у 35 
kV мре жи и по сти за ње пла ни-
ра них ври јед но сти до 2014. го-
ди не.

Краткорочне и 
дугорочне мјере

П ре ма овом пла ну, са ста-
вље ном од крат ко роч них 

и ду го роч них мје ра, нео п ход но је у на-
ред ном пе ри о ду (2010. и 2011. год.) раш-
чи сти ти око 200 км тра се 35 kV да ле ко во-
да од шу ме и ра сти ња, про ми је ни ти пет 

хи ља да по ло мље них и оште ће них изо ла-
то ра на да ле ко во ди ма, по ста ви ти са вре-
ме не од вод ни ке пре на по на на из ла зи ма 
из ТС 35/10 kV пре ма 35 ки ло волт ним 
да ле ко во ди ма, до ве сти от по ре узе мље-
них стуб них мје ста да ле ко во да у тех нич-
ки про пи са не ври јед но сти, а струј не ве зе 
на њи ма у тех нич ки ис прав но ста ње.

По ред ово га, нео п ход но је, ка ко је ка-
зао, оса вре ме ни ти за шти те и на ра став-
ним мје сти ма угра ђи ва ти ра ста вља че са 
да љин ском ко ман дом, а за тим на ба ви ти 
мјер не уре ђа је и опре му. Јед на од зна чај-

ни јих ак тив но сти из овог пла на сва ка ко 
је одва ја ње кон зу ма Ту зи, као зна чај ног 
енер гет ског под руч ја, од брд ско-пла-
нин ског кон зу ма (Убли, Би о чи, Птич) 
из град њом ДВ Под го ри ца 1-Смо ко вац у 

ду жи ни од 5 км. Вук че вић у ве зи с тим 
ис ти че по кре та ње ини ци ја ти ве да се на-
чин ре а ли за ци је ове ак тив но сти до го во ри 
са Пре но сом у сми слу из град ње ду плог 
да ле ко во да од ТС За го рич до Смо ков ца, 
јер би се на тај на чин ри је ши ло ди рект но 
на па ја ње Ту зи из ове тра фо ста ни це, те да 
са њи ма та ко ђе тре ба уса гла си ти пла но ве 
ис кљу че ња 35 и 110 kV да ле ко во да да би 
по тро ша чи што кра ће би ли без на по на.

Исто та ко, пла ни ра но је у ци љу ис пу-
ње ња овог ин ди ка то ра пре про јек то ва ње 
др ве них и бе тон ских у че лич но ре шет ка-

сте сту бо ве, по ве ћа ње бро ја рад ни ка на 
одр жа ва њу, ре мон ту и от кла ња њу ква ро-
ва, на бав ка опре ме за њи хов ефи ка сни ји 
рад и др.

У скло пу ду го роч них мје ра (2010.-

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ПРЕГ НУ ЋА ЗА ИС ПУ ЊЕ ЊЕ ИН ДИ КА ТО РА УСПЈЕ ШНО СТИ

аз го вор са Ми ро сла вом Вук че-
ви ћем, ди рек то ром ФЦ Ди стри-

буција овог пута почели смо тренутно

Све подређено стварању Све подређено стварању 
квалитетне дистрибутивне мреже

то ра на да ле ко во ди ма, по ста ви ти са вре- ис ти че по кре та ње ини ци ја ти ве да се на-
ххи ља да по ло мље них и оште ћећ  них изо ла-
ора а а е о о а ос а са ре

ду жи ни од 5 км. Вук че вић у ве зи с тим
с е о ре а е ја е а се а

Пла ни ра не број не ак тив но сти у ци љу сма ње ња укуп не не ис по ру че не ел. 
енер ги је због пре ки да на 35 kV мре жи

Пред ви ђе на угра дња 35.000 но вих мјер них уре ђа ја го ди шње, и из мје-
шта ње 15.000 мјер них мје ста по тро ша ча на гра ни цу раз два ја ња при ват ног 
по сје да и јав не по вр ши не

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

Мирослав Вукчевић

Зграда ЕД Подгорица
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Све подређено стварању 
квалитетне дистрибутивне мреже

2014. год.) пла ни ра на је, пре ма ри је чи ма 
Вук че ви ћа, за мје на 200 др ве них и 150 бе-
тон ских у че лич но ре шет ка сте сту бо ве  за  
високонапонске далеководе као и за мје на 
ка бло ва од ТС За го рич до ТС Цен тар. 
Наш са го вор ник ис ти че да је про је кат за 
ову активност већ завршен и 35 kV ка бал 
на ба вљен. Овдје је разматрана могућност 
да се умјесто 35 кВ кабла евентуално 
постави 110 кВ кабл пошто је планирана 
изградња ТС 110/10 кВ Центар, али још 
ни је до би је на тра са од подгоричке оп-
шти не, да би се кре ну ло у ову ак тив ност.

Од оста лих ду го роч них мје ра Вук че-
вић на во ди мо дер ни за ци ју по стро је ња 
35/10 kV и уград њу си сте ма да љин ског 
ко ман до ва ња и упра вља ња, про мје ну 
ужа ди на го то во свим 35/10 kV да ле ко во-
ди ма због гу бит ка њи хо вих елек трич них 
и ме ха нич ких ка рак те ри сти ка и узе мље-
ње не у трал не тач ке.

У свр ху ис пу ње ња за цр та них пла но ва 
је и фор ми ра ње но ве Слу жбе за одр жа-
ва ње 35 kV да ле ко во да у Сек то ру за одр-
жа ва ње ФЦ Ди стри бу ци ја (но ва си сте ма-

ти за ци ја под ра зу ми је ва сек тор ски на чин 
по сло ва ња), ко ја до са да ни је функ ци о-
ни са ла цен тра ли зо ва но, већ су са мо три 
ло кал не елек тро ди стри бу ци је има ле ова-
кву еки пу. Осим цен трал не, по сто је још 
три ДВ еки пе: Сје вер, Цен тар и Југ са по 
се дам мон те ра и тре нут но се ра ди на њи-
хо вом опре ма њу нео п ход ном опре мом и 
ма те ри ја лом за рад. Огра ни ча ва ју ће за 
ову ак тив ност је не мо гућ ност при је ма у 
стал ни рад ни од нос мла ђих мон те ра, ко-
ји су им за и ста нео п ход ни да би мо гли 
ра ди ти на ис пу ње њу ин ди ка то ра. Исто 
та ко, не до ста ју уклоп ни ча ри за по пу ну 
тра фо ста ни ца ко је су кри тич не у по гле-
ду бро ја и тра ја ња ис па да, с ци љем да ти 

пре ки ди бу ду што кра ћи.
У Ди стри бу ци ји су та ко ђе на пра ви ли 

го ди шњи план ре мо на та 35 kV да ле ко во-
да и из дво ји ли да ле ко во де са нај ве ћим 
бро јем и тра ја њем пре ки да (пре ки ди на 
во до ви ма на под руч ју елек тро ди стри бу-
ци ја Под го ри ца, Це ти ње, Пље вља, Ко тор 
и Ник шић чи не пре ко по ло ви ну бро ја и 
тра ја ња не пла ни ра них пре ки да), као и 
тра фо ста ни це 35/10 kV ко је има ју нај ве-
ћи број ква ро ва, од но сно нај ве ћу не ис по-
ру че ну енер ги ју и у ко ји ма тре ба обез би-
је ди ти при су ство по гон ског осо бља 24 
са та. Наш са го вор ник ка же да се оче ку је 
да ће пред ви ђе не ин тер вен ци је на њи ма 
већ у пр вом ко ра ку, за ви сно од уло же них 
сред ста ва, до ни је ти сма ње ње ин дек са 
пре ки да од 7 до 9 од сто и до да је да је у 
пла ну из во ђе ње пред ви ђе них ра до ва тек 
на кон пре ци зног уса гла ша ва ња са пла ни-
ра ним ра до ви ма на пре но сној мре жи и у 
усло ви ма ма њег оп те ре ће ња, јер ра до ви 
у ври је ме нај ве ћих оп те ре ће ња по ве ћа ва-
ју не ис по ру че ну енер ги ју. На овај на чин 
оче ку је се сма ње ње ин дек са пре ки да за 

око 3 од сто.
 По ред то га, за вр ше так ДВ 35 kV Це-

ти ње-Под гор и из град ња ДВ 35 kV од ТС 
110/35 kV Вир па зар до Под го ра знат но ће 
ути ца ти на број и тра ја ње пре ки да у овом 
кон зу му.

Ве ли ки про блем за бр зу ре а ли за ци ју 
свих ових мје ра сва ка ко је, пре ма ри је чи-
ма Вук че ви ћа, ду га про це ду ра јав них на-
бав ки (нај ма ње 6 мје се ци, од но сно 12 ако 
се по ја ве жал бе на рас пи са на огла ша ва ња 
за на бав ку), као и ма ли број из вр ши ла ца 
на по сло ви ма одр жа ва ња, због че га је по-
треб но ан га жо ва ти екс тер не фир ме, што 
опет зах ти је ва ула зак у про це ду ру јав них 
на бав ки.

На ве де ним ам би ци о зним мје ра ма је, 
по ње му, мо гу ће до ве сти ин дек се пре ки-
да у пла ни ра не окви ре за пе ри од од 2010. 
до 2012. го ди не, али су за на ста вак трен-
да сма ње ња ин дек са по треб на знат но ве-
ћа ула га ња.

Из мје шта ње и за мје на 
не ис прав них бро ји ла - 

обиман по сао

С ље де ћи ин ди ка тор се, пре ма ри је-
чи ма ди рек то ра Ди стри бу ци је, од-

но си на уград њу но вих мјер них уре ђа ја 
и из мје шта ње мјер них мје ста на јав не и 
до ступ не ло ка ци је. 

У ве зи с тим, пред ви ђе на је уград-
ња 35 хи ља да но вих уре ђа ја го ди шње, 
а Ди стри бу ци ја је у мо гућ но сти да соп-
стве ним ка па ци те ти ма про ми је ни 20 хи-
ља да, док је за пре о ста лих 15 хи ља да 
нео п ход но ан га жо ва ти екс тер не спе ци ја-
ли зо ва не фир ме, што опет под ра зу ми је ва 
рас пи си ва ње јав ног по зи ва. Ово је ве о ма 
ва жна ак тив ност ка да се зна да ква ли тет 
поменутих уре ђа ја бит но ути че на ни во 
гу би та ка ел. енер ги је, јер је њи хо ва про-
сјеч на ста рост ве ћа од 25, од но сно код 
јед ног бро ја и од 40 го ди на.

У Ин ве сти ци о ним и Опе ра тив ним 
ин ди ка то ри ма још су да те циљ не ври-
јед но сти из мје шта ња 15 хи ља да мјер них 
мје ста по тро ша ча го ди шње на гра ни цу 
раз два ја ња при ват ног по сје да и јав не 
по вр ши не, и то пр вен стве но код оних 
кон зу ме на та код ко јих је не при сту пач но 
мјер но мје сто, или код ко јих је от кри ве на 
нео вла шће на по тро шња, као и код оних 
који не из ми ру ју сво је оба ве зе, или им је 
по тро шња не ло гич на.

У овом ци љу је и ак тив ност на до би-
ја њу кре ди та Европ ске бан ке за ре кон-
стрик ци ју и раз вој у из но су од 38 ми ли о-
на еура, под по вољ ним усло ви ма, ко ји ће 
са још пет ми ли о на соп стве ног уче шћа, 
би ти утро шен за ре а ли за ци ју про јек та из-
мје шта ња 68.213 бро ји ла у че ти ри елек-
тро ди стри бу ци је (Под го ри ца, Ник шић, 
Це ти ње и Би је ло По ље), све у ци љу уво-
ђе ња пот пу ног ре да и кон тро ле у екс пло-
а та ци ји елек тро ди стри бу тив ног си сте ма. 

У то ку ове го ди не за вр ше на је из ра-
да апли ка ци је за кон ку ри са ње за кре дит, 
што је био вр ло оби ман и ком плек сан за-
да так, с об зи ром на обим по да та ка ко ји 
је тра жен на увид од стра не кон сул тан-
та Европ ске бан ке за ре кон струк ци ју и 
раз вој, и оба вље не све при пре ме за об ја-
вљи ва ње тен де ра, ка зао је Вук че вић на-
гла сив ши да ре а ли за ци ја овог про јек та, 
у ства ри, зах ти је ва ве ли ки број из вр ши-
ла ца, ко ји би се са мо ти ме ба ви ли, због 
че га је у пла ну фор ми ра ње по себ не ор-
га ни за ци о не је ди ни це за им пле мен та ци-
ју про јек та на ни воу Ди стри бу ци је, ко ја 
не ма до вољ но ка дра за то, а да не угро-

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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зи те ку ће по сло ва ње. Сто га је по треб но 
при ми ти но ве струч ња ке, што је ве ли ки 
про блем у ре а ли за ци ји ово га по сла ко ји 
тре ба да се за вр ши до кра ја 2012. го ди не, 
уто ли ко ва жни јег што би се на тај на чин 
ис пу нио услов из ин ди ка то ра, ве за но за 
из мје шта ње бро ји ла, и сма њи ли гу би ци 
за око 6 од сто.

У ФЦ Ди стри бу ци ја је при пре мље на 
и тех нич ка спе ци фи ка ци ја за из мје шта ње 
још 20.000 бро ји ла, и то 16 хи ља да у Под-
го ри ци и по дви је хи ља де у Мој ков цу и 
Хер цег Но вом. 

Пре ма ура ђе ном пла ну рад не сна ге, 
по треб но је, ка зао је наш са го вор ник, 48 
из вр ши ла ца за из мје шта ње 20.000 бро ји-
ла го ди шње, од но сно укуп но 280 рад ни ка 
елек тро стру ке за ис пу ње ње ин ди ка то ра, 
у ком ци љу се и пра ви оп ти ми за ци ја рад-
не сна ге. 

Ми ли он ска ула га ња у 
при пре му ту ри стич ке се зо не

П о ред наведених ак тив но сти, ди-
рек тор ове функ ци о нал не цје ли не 

на во ди при пре му обје ка та за зим ску ту-
ри стич ку се зо ну у окви ру ко је је у свим 
ди стри бу ци ја ма на сје ве ру Цр не Го ре за-
вр шен ре монт у објек ти ма 35/10 kV, а у 
то ку су ак тив но сти на при пре ми љет ње 
ту ри стич ке се зо не. На пра вљен је ди на-
мич ки план ре а ли за ци је тих ак тив но сти 
пре ма ко јем је у ЕД Бар пла ни ра на из-
град ња ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА и СТС 
10/0,4 kV, 250 kVА, са укла па њем у ВН и 
НН мре жу, ре кон струк ци ја 20 тра фо ста-
ни ца 10/0,4 kV и пре ко 10.000 м ва зду шне 
НН мре же, а за тим за мје на ста рог тран-
сфор ма то ра у ТС Чањ и из град ња 10 kV 
ка блов ских под зем них во до ва у ду жи ни 
од 5 км.

На под руч ју ЕД Бу два гра ди ће се дви-
је ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА и дви је НДТС 
10/0,4 kV, 2 X 630 kVА, као и 15 км 10 
kV ка блов ских под зем них во до ва, а пред-

ви ђе на је и ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV 
Ла зи и још 16 тра фо ста ни ца 10/0,4 kV, те 
12 км НН мре же. У ТС 35/10 kV Бу ља ри-
ца и још се дам тра фо ста ни ца пред ви ђа се 
за мје на ста рог тран сфор ма то ра и, на кра-
ју, ре кон струк ци ја ДВ 35 kV Мар ко ви ћи-
Ми ло чер-Бу ља ри ца.

У ко тор ском кон зу му у пла ну је из-
град ња се дам НДТС 
10/0,4 kV, 630 kVА, 
ре кон струк ци ја још 
се дам ТС 10/0,4 kV, 
из град ња 8 км 10 kV 
ка блов ских под зем-
них во до ва и уград-
ња 16 ли ниј ских ра-
ста вља ча на 10 kV 
ка блов ском во ду, а 
за тим за мје на 16 НН 
ор ма ра за СТС и 300 
др ве них сту бо ва, те 
ре кон струк ци ја 12 
км НН мре же и ре-
кон струк ци ја ДВ 35 
kV Шка ља ри-До-
бро та-Ри сан.

И у кон зу му ЕД 
Ти ват пред ви ђе на је 
из град ња дви је ДТС 

10/0,4 kV, 630 kVА и око ки ло ме тар 10 kV 
ка блов ских под зем них во до ва, као и ре-
кон струк ци ја јед не ТС 10/0,4 kV и 5 км 
НН, од но сно 2 км 10 kV мре же, те за мје-
на ста рог тран сфор ма то ра у ТС Ра чи ца и 
за мје на аку му ла тор ских ба те ри ја у дви је 
ТС 35/10 kV.

За ул цињ ску Елек тро ди стри бу ци ју 
пла ни ра на је из град ња три ДТС, три СТС 
и ре кон струк ци ја че ти ри ТС 10/0,4 kV и 
15 км ва зду шне НН мре же, а за тим из-
град ња 2 км 10 kV ка блов ских под зем них 
во до ва, за мје на тран сфор ма то ра у ТС Ве-
ли ка пла жа 2 и за мје на аку му ла тор ских 
ба те ри ја у дви је ТС 35/10 kV.

У ЕД Хер цег Но ви у пла ну је из град-
ња три ДТС и јед не СТС 10/0,4 kV, из град-
ња 2,5 км 35 kV и 4 км 10 kV ка блов ских 
под зем них во до ва, као и ре кон струк ци ја 
шест ТС 10/0,4 kV, 2 км ни ско на пон ске 
мре же са уград њом СКС, ре кон струк ци-
ја ДВ 35 kV По ди-То пла-Ига ло и за мје на 
тран сфор ма то ра у ТС Кум бор. 

- До по чет ка љет ње ту ри стич ке се зо не 
ће се, та ко ђе, из вр ши ти ре до ван ре монт 
свих ТС 35/10 kV, ка зао је Вук че вић до-
да ју ћи да је укуп на про ци је ње на ври јед-
ност на ве де них пла ни ра них ра до ва пре ко 
6 ми ли о на еура.

Ве за но за оба ве зе Ди стри бу ци је у 
про јек ту из град ње ре ги о нал ног во до во-
да за Цр но гор ско при мор је, наш са го вор-
ник је ис та као да је за вр ше на из град ња 
ТС 35/10 kV Гор ња Зе та и при па да ју ћег 
35 ки ло волт ног да ле ко во да Гор ња Зе та – 
Бо ље се стре и ура ђен про је кат укла па-
ња ДВ 35 kV Вир па зар-Под гор у но во и-
згра ђе ну ТС Вир па зар, а на кон за вр ше-

не ре ви зи је ре а ли зо ва ће се по ве зи ва ње 
ди стри бу тив не 35 kV мре же на по те зу 
Вир па зар-Под гор. То ће, пре ма ње го вим 
ри је чи ма, знат но по бољ ша ти по у зда ност 
на па ја ња во до и зво ри шта Под гор са ко јег 
се во дом снаб ди је ва ју Бу два и Це ти ње. 
Из у зет но је ва жна из град ња но вог ДВ 
35 kV Це ти ње –Под гор (из во ђач ра до ва 
Елек тро град ња) у ду жи ни од 17,2 км, 
чи ји се за вр ше так оче ку је сре ди ном сље-
де ће го ди не, јер је по сто је ћи да ле ко вод 
је дан од нај ло ши јих због че стих ис па да 
из по го на и јер ће се на овај на чин ри је-
ши ти ква ли те те но на па ја ње по тро ша ча 
на под руч ју Ри јеч ке на хи је. Из град њом 
овог ДВ и укла па њем ДВ Вир па зар-Под-
гор у ТС Вир па зар знат но ће се сма њи ти 
и ис па ди 35 kV мре же.

Од оста лих ин ве сти ци о них ак тив но-
сти у овој цје ли ни њен ди рек тор ис ти че 
из град њу ТС 35/10 kV Би стри ца у Ник-
ши ћу на ко јој су за вр ше ни гра ђе вин ски 
и елек тро мон та жни ра до ви и у то ку је 
уре ђе ње про сто ра око тар фо ста ни це, а 
укљу чи ће се у си стем на кон узе мље ња 
не у трал не тач ке 35 kV у ЕД Ник шић. У 
пла ну је из град ња но вих ТС 35/10 kV 
Хум ци у Це ти њу, Ба о ши ћи у Хер цег 
Но вом и Пе тро вац у Пе тров цу за ко је 
се при пре ма тен дер ска до ку мен та ци ја, 
а рас пи си ва ње тен де ра се оче ку је у фе-
бру а ру 2010. го ди не.

По кре та ње про це ду ре око ре а ли за-
ци је про јек та из град ње ТС 110/35/10 kV 
Шка ља ри у Ко то ру пла ни ра но је на кон 
усва ја ња но вог ДУП-а за ову при мор-
ску ме тро по лу ко ји пред ви ђа ту тра фо-
ста ни цу.

Спо ре тен дер ске про це ду ре 
ума њу ју опе ра тив ност

У на став ку раз го во ра наш са го вор-
ник је ка зао да су у ци љу по сти за-

ња бо љих ре зул та та на пла ну сма ње ња 
гу би та ка из вр ше не ка дров ске про мје не 
у ЕД Под го ри ца и ЕД Ник шић, ко је су 
већ да ле ре зул та те, те да се у истом ци љу 
кон стант но вр ши ана ли за ра да свих елек-
тро ди стри бу ци ја, ма да је еви дент но да су 
гу би ци ве ћи у си ро ма шни јим оп шти на ма 
на Сје ве ру због те шке еко ном ске си ту а-
ци је у овом ди је лу Цр не Го ре.

ФЦ Дистрибуцији причињавају 
проблем спо ре тен дер ске про це ду ре ко-
је ума њу ју опе ра тив ност у ра ду ци је лог 
си сте ма јер се не мо же по сло ва ти без  ре-
зер ви ма те ри ја ла а у исто ври је ме би ти 
опер ти ван. Ових дана ФЦ Дистрибуција 
се такође суочава са не до ста тком сту-
бо ва, са мо но си вог ка блов ског сно па, 
дје ло ва за одр жа ва ње 10 и 35 kV мре-
же. Комплексност на бав ке илуструје 
и податак да Дистрибуција за потребе 
редовног рада набавља преко 15 хи ља да 
вр ста ма те ри ја ла и опре ме.

Б.М.

УГРА ЂУ ЈУ СЕ МЈЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ 
У ТРА ФО СТА НИ ЦЕ

У ци љу сма ње ња гу би та ка у Ди стри бу ци ји се, пре ма ри је чи-
ма ди рек то ра Ми ро сла ва Вук че ви ћа, спро во ди ак тив ност 

опре ма ња мјер ним уре ђа ји ма пре ко 4.000 тра фо ста ни ца у Цр-
ној Го ри у ко ји ма до са да ни је по сто ја ло мје ре ње, што је оне мо-
гу ћа ва ло пра ће ње гу би та ка по тра фо ре о ни ма и из во ди ма. Ове 
уре ђа је и мо гућ ност пра ће ња то ка енер ги је је, у ства ри, има ла 
са мо ЕД Ти ват, што се од ра жа вло на сте пен гу би та ка у тој Елек-
тро ди стри бу ци ји.

На ба вље на је и ускла ди ште на ком плет на опре ма за тра фо-
ста ни це и, за кључ но са 4. де цем бром, за вр ше но је опре ма ње 
1.617 ТС, или 39 од сто од укуп ног, од но сно 60 од сто од пла ни-
ра ног бро ја. Тек на кон опре ма ња свих тра фо ста ни ца мјер ним 
гар ни ту ра ма и ор ма ри ма пре по зна ти про бле ми, ве за но за гу-
бит ке ел. енер ги је, мо ћи ће се си сте мат ски и трај но рје ша ва ти.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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К рај го ди не, и у Елек тро при вре ди, је 
ври је ме ка да се, као што је уоби ча је но 

у та квим при ли ка ма, сво де ра чу ни по сло ва-
ња у прет ход ном пе ри о ду од два на ест мје се-
ци. Би тан фак тор по сло ва ња на ше ком па ни је 
не сум њи во је на пла та ње ног основ ног про из-
во да – елек трич не енер ги је. Од успје шно сти 
тог по сла, као што се зна, за ви си ли квид ност, 
од но сно еко ном ска спо соб ност нај ве ћег и 
нај сло же ни јег тех но-еко ном ског си сте ма у 
Цр ној Го ри да ре дов но и бла го вре ме но вр ши 
одр жа ва ње, ре монт и ре кон струк ци ју сво јих 
обје ка та и по стро је ња, ре а ли зу је раз вој не 
про јек те, ис пу ња ва оба ве зе пре ма до ба вља-
чи ма опре ме и из во ђа чи ма ра до ва, као и да 
уред но ис пла ћу је за ра де за по сле ни ма. 

Како је, и којом динамиком текла наплата у 
2009. години? Какви су резултати постигнути 
у наплати потраживања код директних, а 
какви код дистрибутивних потрошача, као и 
по категоријама потрошње? 

Од го вор на ова пи та ња по тра жи ли смо 
од Сре те на Гој ко ви ћа, ди рек то ра ФЦ Снаб-
ди је ва ње, ко је во ди бри гу о на пла ти по тра-
жи ва ња за утро ше ну елек трич ну енер ги ју.

По зи тив ни трен до ви сре ди ном 
го ди не убла жи ли по сле ди це 

еко ном ске кри зе

И ако је про шло све га че ти ри го ди не од 
осни ва ња ФЦ Снаб ди је ва ње, то је за 

нас ипак дуг пе ри од ко ји омо гу ћа ва да се са-
гле да ју и по зи тив ни и не га тив ни ефек ти та-
квог чи на. До бра ствар, при је све га, је у то ме 
што су по сло ви на пла те ра чу на за утро ше ну 
елек трич ну енер ги ју пот пу но из дво је ни из 
Елек тро ди стри бу ци је, а оправ да ност та квог 
по те за нај бо ље по твр ђу ју до бри ре зул та ти 
по стиг ну ти у до са да шњем раз до бљу, ка же 
Гој ко вић.

Го ди на на за ла ску би ла је, ка да је у пи та-
њу на пла та елек трич не енер ги је, спе ци фич на 
по мно го че му. У пр вом ре ду сто га што су се 
по сле ди це гло бал не еко ном ске кри зе од ра зи-
ле и на на пла ту елек трич не енер ги је. На и ме, 
по че так 2009. ка рак те ри са ли су из у зет но ве-
ли ки про бле ми у ре а ли за ци ји по тра жи ва ња 
од ди рект них по тро ша ча (КАП, Же ље за ра 
Ник шић, Же ље знич ка ин фра струк ту ра Цр-
не Го ре), чи ји се уку пан дуг стал но уве ћа-
вао. Елек тро при вре да је у том пе ри о ду пре ма 

овим по тро ша чи ма при мје њи ва ла не по пу лар-
не мје ре као што су уту же ња, а пре ма КАП-у 
и при вре ме ну за бра ну рас по ла га ња алу ми ни-
ју мом. Дио ду га под го рич ког ком би на та из 
прет ход не го ди не на пла ћен је ком пен за ци јом, 
од но сно пре у зи ма њем ин го та, ко ји су ка сни је 
про да ти. Ипак, сре ди ном го ди не усли је ди ли 
су по зи тив ни ји трен до ви, нај ви ше за хва љу ју-
ћи уса гла ше ном ме мо ран ду му из ме ђу Вла де 
Цр не Го ре и EN+ Гру пе, ко јим је Вла да пре-
у зе ла суб вен ци о ни ра ње елек трич не енер ги је 
ис по ру че не КАП-у. На кон то га, већ од 1. ју ла, 
КАП углав ном уред но из ми ру је сво је фак ту-
ре, док је оба ве зе по осно ву суб вен ци је Вла да 
у цје ло сти из ми ри ла. Ин тен зив не ак тив но сти 
на уса гла ша ва њу спо ра зу ма о ре про гра ми ра-
њу пре о ста лог ду га из пр ве по ло ви не 2009. од 
око 10,2 ми ли онa €, ко је су у то ку, ули ва ју на-
ду да ће се овај по сао успје шно окон ча ти до 
кра ја те ку ће го ди не.

Ду го ва ња Же ље за ре Ник шић, чи ја је фи-
нан сиј ска си ту а ци ја због па да ци је не че ли ка 
до ста те шка, тре нут но из но се пре ко 4 ми ли-
о на €, а Вла да, и у овом слу ча ју, оба ве зе суб-
вен ци ни ра ња уред но из ми ру је.

По тра жи ва ња од Же ље знич ке ин фра-
струк ту ре ЦГ до сти жу ско ро 1 ми ли он €.

Иако је не што ни жа од пла на, на пла та 
код ди стри бу тив них по тро ша ча у про те клих 
11 мје се ци 2009. го ди не на за до во ља ва ју ћем 
је ни воу. На и ме, уку пан сте пен на пла те у на-
ве де ном раз до бљу из но сио је 89,29 од сто, а 
уко ли ко би се укал ку ли са ла и фак ту ри са на 
суб вен ци ја, ре зул тат би био 89,74, што је све-
га 0,36 про це на та ма ње од оства ре ња у истом 
пе ри о ду прет ход не го ди не. Ако се, пак, узму 
у об зир по сле ди це свјет ске еко ном ске кри зе, 
ко је су се у знат ној мје ри од ра зи ле на ли-

квид ност при вред них су бје ка та, а са мим тим 
и на стан дард ста нов ни штва, оства ре ним 
сте пе ном на пла те мо же мо би ти ре ла тив но 
за до вољ ни. 

Гле да но по ор га ни за ци о ним је ди ни ца-
ма Снаб ди је ва ња, сте пен на пла те се кре ће 
од 100,33 од сто у Тив ту до 83,77 про це на та 
у Би је лом По љу. Ако би ре зул та те на пла те 
упо ре ди ли са пла ном за пе ри од од 11 мје се-
ци ове го ди не, уку пан сте пен ре а ли за ци је у 
од но су на план је 97,83 од сто. Ре зул та те из-
над пла на има ју Снаб ди је ва ње Ти ват (105,64 
од сто) и Снаб ди је ва ње Бар (100,61 од сто), 
док су вр ло бли зу пла на ор га ни за ци о не је ди-
ни це Пље вља (99,73), Хер цег Но ви (98,78), 
Под го ри ца (98,68), Це ти ње (98,52) и Ко тор 
(98,47 од сто).

Да ва њем по пу ста од 5 од сто на те ку ће 
фак ту ре, од 1. ја ну а ра 2009. го ди не, по сло-
вод ство Елек тро при вре де је пред у зе ло мје ре 
на сти му ли са њу уред них по тро ша ча из ка те-
го ри је до ма ћин ства. 

Са дру ге стра не, ме ђу тим, 1. ју ла 2009. 
уве де на је за те зна ка ма та на не пла ће не ра чу-
не за ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју.

На оства ре ње ре зул та та у на пла ти по тра-
жи ва ња у овој го ди ни по зи тив но је ути ца ла 
и успје шна ре а ли за ци ја про гра ма суб вен ци о-
ни ра ња по тро ша ча - ка ко до ма ћин ста ва, та ко 
и оста ле по тро шње. Уку пан из нос суб вен ци-
ја за ди стри бу тив не по тро ша че у про те клих 
11 мје се ци ове го ди не био је 15,5 ми ли о на €.

С об зи ром да су пр ви мје се ци у го ди ни, по 
тра ди ци ји, ка рак те ри стич ни по сла би јој на-
пла ти, ни је сто га ни чуд но да је у ја ну а ру уку-
пан сте пен на пла те био нај ни жи (67,20), а у 
апри лу нај ве ћи (107,81 од сто) у овој го ди ни.

Ако гле да мо по струк ту ри, нај ви ше ра чу-

ФЦ СНАБДИЈЕВАЊЕ

РАЗ ГО ВОР СА СРЕ ТЕ НОМ ГОЈ КО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ ФЦ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ

По свим по ка за те љи ма, Елек-
тро при вре да ће ову го ди ну нај-
вје ро ват ни је за вр ши ти на ни воу 
прет ход не, што зна чи да ће уку-
пан сте пен на пла те, као и ла ни, 
из но си ти око 90 од сто

Сретен Гојковић
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на за утро ше ну елек трич не енер ги је на пла-
ће но је вир ман ским пу тем (90,32), мно го ма-
ње ком пен за ци ја ма (7,68), а пре ко об ве зни ца 
ПИО све га 2 од сто.

По ка те го ри ја ма по тро шње, уку пан сте-
пен на пла те код оста ле по тро шње из но сио је 
94, а код до ма ћин ста ва 86 од сто.

Ова кви ре зул та ти по стиг ну ти су за хва-
љу ју ћи, у пр вом ре ду, спро во ђе њу ак ци о ног 
пла на за ре а ли за ци ју на пла те ко ји је усво јен 
кра јем 2008. го ди не. Сход но овом пла ну, фор-
ми ра но је по себ но ко ор ди на ци о но ти је ло са-
ста вље но од пред став ни ка ФЦ Снаб ди је ва ње 
и ФЦ Ди стри бу ци ја, ко јим ру ко во ди из вр шни 
ди рек тор Дру штва. На са стан ци ма овог струч-
ног ти ма, ко ји се одр жа ва ју сва ке не дје ље, де-
таљ но се ана ли зи ра ју ре зул та ти на пла те, са 
по себ ним освр том на ре а ли за ци ју при нуд них 
мје ра на пла те пу тем ис кљу че ња.

С тим у ве зи тре ба ре ћи да ФЦ Снаб ди-
је ва ње у кон ти ну и те ту при мје њу је рас по ло-
жи ве мје ре при нуд не на пла те, а то су ис кљу-
че ња и уту же ња нај ве ћих ду жни ка. Иако је 
у про те клих 11 мје се ци те ку ће го ди не у овој 
функ ци о нал ној цје ли ни из да то 77.234 на ло-
га за ис кљу че ње, ор га ни за ци о ним је ди ни ца-
ма Снаб ди је ва ња за по нов но при кљу че ње се 
при ја ви ло 6.318 по тро ша ча, док се 9.106 по-
тро ша ча на кон до ста вља ња пи сме ног упо зо-
ре ња о ис кљу че њу при ја ви ло за ре гу ли са ње 
ду га. Сход но ва же ћој про це ду ри о ис кљу че-
њу, ре а ли зо ва но је 15.424 на ло га за ис кљу-
че ње или 19,97 од сто од укуп ног бро ја из да-
тих на ло га, а од ових ис кљу че них по тро ша ча 
при том је на пла ће но 8.148.170,36 €.

Ме ђу тим, са про цен том ре а ли зо ва них на-
ло га за ис кљу че ње у ФЦ Снаб ди је ва ње ни је су 
за до вољ ни. Раз ло зи за то, у пр вом ре ду, ка ко 
ис ти че наш са го вор ник, ле же у то ме што по је-
ди ни по тро ша чи не до зво ља ва ју при ступ мјер-
ном мје сту овла шће ним рад ни ци ма елек тро ди-
стри бу ци ја ко ји су ан га жо ва ни на по сло ви ма 
ис кљу че ња, али и у са мо вољ ном при кљу че њу 
ис кљу че них по тро ша ча, као и у бла гој ка зне ној 
по ли ти ци пра во суд них ор га на у санк ци о ни са-
њу ових рад њи по тро ша ча. Ипак, по след њих 
мје се ци и ов дје се би ље же по зи тив ни по ма ци, 
јер се за ис кљу че ње по тро ша ча на јав ним по-
вр ши на ма, гдје је то по треб но, до би ја аси стен-
ци ја по ли ци је, а ин тен зи ви ра не су и ак тив но-
сти на из мје шта њу мјер них мје ста нај ве ћих 
ду жни ка ван по сје да по тро ша ча. За на ред ни 
пе ри од, ка ко нас је оба ви је стио Гој ко вић, пла-
ни ра не су зна чај не ин ве сти ци је у из мје шта ње 
мјер них мје ста, што ће се по зи тив но од ра зи ти 
на ефи ка сност ис кљу че ња, а са мим тим и на 
про це нат на пла те.

ФЦ Снаб ди је ва ње у кон ти ну и те ту вр ши 
уту же ње ка ко до ма ћин ста ва, та ко и ин ду-
стриј ских и ко мер ци јал них по тро ша ча. Ка-
ко је мје сеч ним пла ном пред ви ђе но уту же-
ње 3000 по тро ша ча, у про те клих 11 мје се ци 
2009. под не се не су ту жбе про тив 33.748 по-
тро ша ча из ка те го ри је до ма ћин ства, чи ји је 
укуп ни дуг из но сио 21.353.652,80 €. Уку пан 
дуг 219 по тро ша ча из ка те го ри је оста ла по-
тро шња, уту же них у на ве де ном пе ри о ду, ме-
ђу ко ји ма су и ди рект ни по тро ша чи, из но сио 
је 42 ми ли о на €.

У ци љу ефи ка сни је ре а ли за ци је мје ра 
на пла те по себ на па жња у ФЦ Снаб ди је ва ње 
се по кла ња ак тив но сти на ажу ри ра њу ма-
тич них по да та ка по тро ша ча. Код до ма ћин-
ста ва већ је, у том сми слу, за вр ше но 62,71 
од сто, а код оста ле по тро шње ско ро по ло-
ви на тог по сла.

- На осно ву из не се ног, али и по свим по-
ка за те љи ма, ре ал но је оче ки ва ти да ће мо ову 
го ди ну за вр ши ти на ни воу прет ход не, што 
зна чи да ће уку пан сте пен на пла те, као и ла-
ни, из но си ти око 90 од сто, ка же Гој ко вић и 
додаје да у на ред ном пе ри о ду тре ба, има ју ћи 
у ви ду пла ни ра не ин ди ка то ре ко ји су по ста-
вље ни пред стра те шког парт не ра, у знат ној 
мје ри, по ве ћа ти сте пен на пла те за ис по ру че-
ну елек трич ну енер ги ју. Сход но на ве де ним 
ин ди ка то ри ма, пла ни ра но је да већ од иду-
ће 2010. го ди не уку пан сте пен на пла те, са 93 
од сто, по сте пе но ра сте, до 2014, ка да би тре-
ба ло да до стиг не свих 100 про це на та.

За ис пу ња ва ње ова квих ци ље ва нео п ход-
но је из вр ши ти де таљ ну ана ли зу по тра жи ва-
ња, на осно ву ко је би се на пра ви ла од го ва-
ра ју ћа стра те ги ја ко ја би обез би је ди ла оства-
ре ње пла ни ра них ци ље ва. У на ред ној го ди ни 
нео п ход но је, у пр вом ре ду, ре а ли зо ва ти ве о-
ма ва жан по је кат као што је на бав ка и им пле-
мен та ци ја би линг си сте ма за фак ту ри са ње и 
на пла ту елек трич не енер ги је. Ак тив но сти на 
то ме за по че те су при је ви ше од го ди ну да на 
из бо ром кон сул тан та, док су при је пет на е-
стак да на ода бра ни и нај по вољ ни ји по ну ђа-
чи. Ре а ли за ци јом овог про јек та обез би је ди ће 
се ква ли тет ни ји си стем из вје шта ва ња ко ји 
тре ба да за до во љи по тре бе ме наџ мен та за 
фи нан сиј ским и енер гет ским ин фор ма ци ја-
ма нео п ход ним у пла ни ра њу, ор га ни зо ва њу, 
пра ће њу и кон тро ли по слов них про це са. 
Исто та ко, до би ће се, на ви со ком тех но ло-
шком ни воу, и цен тра ли зо ва на ба за по да та ка, 
са ви со ким сте пе ном без бјед но сти и ад ми ни-
стра ци је при сту па.

Пред сто ји отва ра ње тр жи шта 
елек трич не енер ги је

И ду ћа, 2010. го ди на, пре ма ри је чи ма 
на шег са го вор ни ка, би ће по мно го че-

му спе ци фич на. Има ју ћи у ви ду ак тив но сти 
чи ји је циљ отва ра ње тр жи шта елек трич не 
енер ги је, ре ал но је оче ки ва ти да ће се по ја-
ви ти кон ку рент ни снаб дје ва чи за ка те го ри ју 
оста ла по тро шња. У скла ду са но вим пра ви-
ли ма о снаб ди је ва њу елек трич ном енер ги-
јом, јав ни снаб дје вач је у оба ве зи да са свим 
сво јим по тро ша чи ма скло пи уго во ре о снаб-
ди је ва њу елек трич ном енер ги јом. Због све га 
на ве де ног, већ у иду ћој го ди ни, знат но ће се 
по ве ћа ти обим по сла за по сле них у ФЦ Снаб-
ди је ва ње, по што их оче ку је скла па ње уго во-
ра са чак 350 хи ља да по тро ша ча.

- Са ма чи ње ни ца да ће у 2010. го ди ни до-
ћи до отва ра ња тр жи шта елек трич не енер ги-
је у Цр ној Го ри и по ја ве кон ку рент них снаб-
дје ва ча, пред Снаб ди је ва ње на ме ће по тре бу 
зна чај ног уна пре ђе ња си сте ма од но са пре ма 
по тро ша чи ма у сми слу пру жа ња раз ли тих 

сер ви са, ка же Гој ко вић и об ја шња ва да ће 
то, у пр вом ре ду, би ти ин фор ма ци је о на чи-
ну фак ту ри са ња и ста њу ду га, али и са вје ти 
за ра ци о на ли за ци ју по тро шње и по бољ ша ње 
енер гет ске ефи ка сно сти, ка же Гој ко вић.

Пре ла ском Сек то ра за тр го ви ну елек-
трич ном енер ги јом, 1. ју на ове го ди не, у ФЦ 
Про из вод ња, до шло је до про мје не у ор га ни-
за ци ји ФЦ Снаб ди је ва ње.  

У скло пу пра ће ња ре зул та та на пла те 
по себ но мје сто за у зи ма пра ће ње ста ња ду-
га рад ни ка Елек тро при вре де Цр не Го ре. У 
окви ру ак тив но сти на ажу ри ра њу ка дров ске 
еви ден ци је, ка ко нам је ре као Гој ко вић, оба-
вље но је и еви ден ти ра ње прет плат них бро-
је ва за по сле них ка ко би се мје сеч но пра ти ло 
ста ње њи хо вог ду га. На осно ву по да та ка о 
ста њу ду га за по сле них у кон ти ну и те ту се 
при мје њу ју мје ре ис кљу че ња и уту же ња. 
Свим за по сле ним ко ји има ју дуг за утро ше-
ну елек трич ну енер ги ју да та је мо гућ ност 
да скла па њем од го ва ра ју ћег про то ко ла свој 
дуг ре гу ли шу пу тем ад ми ни стра тив не за-
бра не на за ра ду. Про тив за по сле них ко ји не 
до зво ља ва ју при ступ мјер ном мје сту, или 
се са мо вољ но при кљу чу ју на мре жу по сле 
ис кљу че ња, по кре ну ће се ди сци плин ски 
по сту пак. До са да је 245 рад ни ка ЕПЦГ, са 
укуп ним ду гом од 157 хи ља да €, скло пи ло 
про то ко ле о из ми ре њу ду га, док укуп на ад-
ми ни стра тив на за бра на по овом осно ву из-
но си 14,5 хи ља да €.

То ком го ди не ко ја је на за ла ску вр ше не 
су и ак тив но сти на по бољ ша њу усло ва ра да 
за по сле них у ФЦ Снаб ди је ва ње. У том прав-
цу ура ђе на је адап та ци ја по слов них про сто-
ри ја ор га ни за ци о них је ди ни ца у Це ти њу, 
Тив ту и Бе ра на ма, а из вр ше на је и до град ња 
по слов ног про сто ра Снаб ди је ва ња Бу два, чи-
ме су се ство ри ли усло ви за бо љи и ква ли-
тет ни ји рад. Ак тив но сти у на ред ној го ди ни 
би ће усмје ре не на по бољ ша ње усло ва ра да у 
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Пље вља, Ко ла-
шин и Би је ло По ље. По ред то га, уло же на су 
знат на сред ства и на по ри на мо дер ни за ци ји и 
на бав ци ра чу нар ске опре ме у ско ро свим ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма Снаб ди је ва ња.

Са рад ња ор га ни за ци о них је ди ни ца са ло-
кал ним елек тро ди стри бу ци ја ма, као и ме наџ-
мен та ФЦ Снаб ди је ва ње и ФЦ Ди стри бу ци ја, 
на за до во ља вју ћем је ни воу. Има ју ћи у ви ду 
да су по је ди ни по слов ни про це си ме ђу соб но 
за ви сни и усло вље ни, ко му ни ка ци је ор га ни-
за ци о них је ди ни ца Снаб ди је ва ња и елек тро-
ди стри бу ци ја су ин тен зив не и сва ко днев не, 
не са мо ка да се ра ди о ре дов ним по сло ви ма, 
не го и у рје ша ва њу те ку ћих по сло ва.

- Због све га из ре че ног, оче ку је мо да ће и 
стра те шки парт нер пре по зна ти при о ри те те 
ко је смо на ве ли, у пр вом ре ду на бав ку но-
вог би линг си сте ма, као и пла ни ра не ак тив-
но сти у ФЦ Ди стри бу ци ја ко је се од но се на 
про ши ре ње по сто је ћег си сте ма за да љин ско 
очи та ва ње и ис кљу че ње по тро ша ча, чи ме ће 
се ство ри ти нео п ход ни пред у сло ви за ре а ли-
за ци ју пла ни ра ног си сте ма на пла те ра чу на за 
ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју, ис та као је 
на кра ју Сре тен Гој ко вић.

И.З.
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Р ад ни ци ОЦ Елек тро град ња су у то-
ку ове го ди не би ли мак си мал но ан-

га жо ва ни на под руч ју го то во ци је ле Цр-
не Го ре и то, углав ном, у ви ду пру жа ња 

услу га ФЦ Ди стри бу ци ја и АД Пре нос. 
То по твр ђу је по да так да је од по чет ка го-
ди не отво ре но пре ко 150 рад них на ло га 
по за хтје ви ма функ ци о нал них цје ли на 
ЕПЦГ, ко ји су се пре вас ход но од но си ли 
на ре кон струк ци ју да ле ко во да и ре ви-
та ли за ци је и са на ци је ди стри бу тив них 
и пре но сних мре жа, док се за са на ци је 
ха ва риј ских ста ња рад ни на ло зи ни је су 
ни отва ра ли, јер су еки пе Елек тро град ње 
уви јек спрем не за те ин тер вен ци је.

Ак тив но сти на из град њи 
да ле ко во да

 

И з два ја ју ћи ак тив но сти на ве ћим 
елек тро е нер гет ским објек ти ма, 

ди рек тор ове ОЦ Ран ко Ра ду ло вић, са 
ко јим смо раз го ва ра ли сре ди ном де цем-
бра, је ка зао да је из у зет но зна чај на из-
град ња 35 ки ло волт ног да ле ко во да Гор-
ња Зе та-Бо ље се стре у ду жи ни од око 8 
км (ка блов ска ди о ни ца 2,9 км и над зем-
ни 35 kV вод око 5 км) ко ји пред ста вља 
уче шће ЕПЦГ у из град њи ре ги о нал ног 
во до во да и рје ша ва њу во до снаб ди је ва ња 
Цр но гор ског при мор ја. По чет ком сље де-
ће го ди не овај зна чај ни обје кат би ће пре-
дат ЕД Под го ри ца за тех нич ки пре глед и 
пу шта ње у проб ни рад. 

Не ма ње ва жна је и из град ња ДВ 35 
kV Це ти ње-Ри је ка Цр но је ви ћа-Под гор 
са од цје пом за Љу бо тињ за по тре бе ФЦ 
Ди стри бу ци ја, у укуп ној ду жи ни од 17,5 

км и са око 130 стуб них мје ста. Ра до ви 
су по че ли сре ди ном ље та, а до са да је за-
вр ше но бе то ни ра ње те ме ља на пре ко 50 
и ис ко пи на још 40 стуб них мје ста. Ра ду-
ло вић ка же да се ра до ви из во де на тра си 
ра ни јег да ле ко во да, али са знат но ма ње 
стуб них мје ста и са мно го бо љим ка рак-
те ри сти ка ма узе мљи ва ча и изо ла тор ске 
овје сне опре ме, што до при но си не у по ре-
ди во ве ћој по у зда но сти овог објек та. И 
по ред то га су о ча ва ју се са ве ли ким про-
бле ми ма и за бра на ма ула ска у при ват не 
по сје де због не ри је ше них имо вин ско 
прав них од но са, што је, по ње му, те шко 
ра зу мљи во ако се има у ви ду на мје на овог 
објек та ко ји ће обез би је ди ти ква ли тет но 
и по у зда но на па ја ње како во до и зво ри шта 
Под гор за снаб ди је ва ње Це ти ња во дом, 
тако и ТС 35/10 kV Ри је ка Цр но је ви ћа, а 
пре ко ње и чи та вог ди стри бу тив ног кон-
зу ма ко ји јој гра ви ти ра.

У Елек тро град њи се на да ју да ће це-
тињ ска оп шти на, за јед но са Елек тро при-

вре дом ус пје ти да пре ва зи ђе про бле ме са 
мје шта ни ма и убр за из град њу овог да ле-
ко во да, што би знат но сма њи ло укуп не 
тро шко ве.

Наш са го вор ник је у на став ку ис та-
као и из град њу ДВ 110 kV Ти ват-Ко тор 
за по тре бе АД Пре нос на во де ћи да су за-
вр ше ни при прем ни ра до ви ко ји се од но-

се на про си је ца ње тра се до стуб них мје-
ста, ши ро ке от ко пе на њи ма и при пре му 
при ступ них пу те ва. Он оче ку је да ће у 
Пре но су уско ро има ти аде ква тан глав ни 
про је кат, на кон че га ће се ин тен зи ви ра ти 
ра до ви на овом објек ту. 

Са на ци је и ре кон струк ци је 
обје ка та

Г о во ре ћи о оста лим ак тив но сти ма у 
го ди ни на из ма ку Ра ду ло вић је ка-

зао да је Елек тро град ња би ла ан га жо ва на 
од стра не го то во свих елек тро ди стри бу-
ци ја. Та ко су по за хтје ву ЕД Под го ри ца 
из во ди ли ра до ве на са на ци ји ДВ 35 kV 
По на ри-Вир па зар, као и са на ци ји 10 kV 
мре жа на под руч ју Да ни лов гра да, а јед на 
еки па стал но је ан га жо ва на у де жур ној 
слу жби на от кла ња њу ква ро ва и ре а ли-
за ци ји пи лот про јек та да љин ског очи та-
ва ња у Ту зи ма и Го лу бов ци ма. На под-
руч ју Елек тро ди стри бу ци је Бар ура ди ли 

РАНКО РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОГРАДЊЕ:

Оп се жни ра до ви на ре кон струк ци ји, 
ре мон ту и град њи обје ка та

ку ове го ди не би ли мак си мал но ан- kV Це ти ње-Ри је ка Цр но је ви ћа-Под гор

е ш
во
о ш
Н

као 

вр

ад ни ци ОЦ Елек тро град ња су у то-
б

Не ма ње ва жна је и из град ња ДВ 35
kV Ц Р ј Ц ј ћ П

р
мје
ко в
тр

као

По ред ак тив но сти у го то во свим елек тро ди стри бу ци ја ма, рад ни ци Елек тро-
град ње  би ли ан га жо ва ни на објек ти ма ХЕ Пе ру ћи ца, ХЕ Пи ва и АД Пре нос

Монтери Електроградње на ДВ стубу
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су са на ци ју ДВ 35 kV Бје ли ши-Су то мо ре 
и ре кон струк ци ју ДВ 35 kV од Т- спо ја 
Вир па зар до Под го ра, а на под руч ју ЕД 
Жа бљак ре кон струк ци ју при кључ ка ДВ 
110 (35) kV Пље вља-Жа бљак, а за тим и 
са на ци ју ДВ 35(10) kV Жа бљак-Шту оц.

За по тре бе ЕД Це ти ње из во де ра до-
ве на са на ци ји и ре ви та ли за ци ји ДВ 10 
kV Ри је ка Цр но је ви ћа-До бр ска Жу па, а 
вр ше и са на ци ју 10 ки ло волт них и ни-
ско на пон ских мре жа на око де сет тра фо 

ре о на. По ред ових ак тив но сти, за це тињ-
ску Елек тро ди стри бу ци ју ра де рас плет 
10 и 35 kV во до ва у ТС 35/10 kV Хум ци, а 
за Елек тро ди стри бу ци ју Ко тор при крај-
чи ли су ра до ве на ре кон струк ци ји ни ско-
на пон ске мре же, ко ји ће би ти окон ча ни 
све га не ко ли ко да на по при спи је ћу не до-
ста ју ћег ма те ри ја ла.

Јед на еки па Елек тро град ње већ ду же је 
ан га жо ва на у ЕД Ко ла шин на по сло ви ма 
са на ци је 10 ки ло волт них и ни ско на пон-
ских мре жа на објек ти ма Ко ла шин-Ма те-
ше во, Ко ла шин-Тре ба ље во, Ко ла шин-Ли-
по во, Ко ла шин-Лу го ви, а из вје сно је да 
ће ова еки па и у на ред ној го ди ни има ти 
до ста по сла на под руч ју Ко ла ши на.

И у ЕД Бе ра не и ЕД Ник шић по јед-
на еки па мон те ра је у 2009. го ди ни би ла 
ан га жо ва на, у пр вом ре ду на от кла ња њу 
ха ва риј ских ста ња, а по том и на ре ви та-
ли за ци ји свих обје ка та у над ле жно сти 
ових елек тро ди стри бу ци ја.

На пла ну елек три фи ка ци је се ла не-
дав но је за вр ше на елек три фи ка ци ја се ла 
Гор ње и До ње Сри је де у шав нич кој оп-
шти ни, док објек ти у се лу Гор ња и До-
ња Го ра Ће ра ни ћа на под руч ју ник шић ке 
Елек тро ди стри бу ци је и се лу Гра ди шни-
це на под руч ју ЕД Бе ра не, у оп шти ни 
Ан дри је ви ца, и по ред ве ли ког уло же ног 

тру да, ни је су за вр ше ни, ка ко због ка-
шње ња у ис по ру ци ма те ри ја ла, та ко и 
због из у зет но ло шег ква ли те та др ве них 
им прег ни са них сту бо ва, по себ но оних 
угра ђе них у Гра ди шни ци, због че га су, и 
по ред за вр ше ног ве ли ког ди је ла по сла, 
по но во на по чет ку, с об зи ром да су већ 
по диг ну ти сту бо ви тру ли и да је ве ћи на 
њих по па да ла.

На ста вља ју ћи ду го го ди шњу успје-
шну са рад њу са хи дро е лек тра на ма, 

Елек тро град ња је, пре ма ри је чи ма Ра-
ду ло ви ћа, у ХЕ Пе ру ћи ца би ла ан га жо-
ва на на ре дов ном ре мон ту цје во во да и 
ма шин ске ха ле а у ХЕ Пи ва на за мје ни 
изо ла то ра. За по тре бе Пре но са из вр ше-
на је из град ња сту ба ти па I-3 на ДВ 110 
kV Ти ват-Хер цег Но ви, нео п ход ног за 
уград њу OPGW ка бла на овом објек ту.

На под руч ју бје ло пољ ске Елек тро-
ди стри бу ци је угра ђе но је 17 че лич но 
ре шет ка стих сту бо ва на ДВ 35 kV Би-
је ло По ље-Шће па ни ца и Би је ло По ље-
Чо кр ли је. По ред то га, про из ве де но је и 
ис по ру че но не ко ли ко сто ти на ар ми ра но 
бе тон ских сту бо ва ти па 9/315 и 9/1000. 
Не дав но је обез би је ђе но де сет но вих 
ка лу па, та ко да у Елек тро град њи оче ку-
ју да ће се про из вод ња у нај ма њу ру ку 
удво стру чи ти, тј. да ће се про из во ди ти 
од пет до шест сту бо ва днев но. Уз то, 
гра ђе вин ска опе ра ти ва ове ор га ни за ци-
о не цје ли не је из ра ди ла и ис по ру чи ла 
ви ше хи ља да бе тон ских но га ра са об уј-
ми ца ма за са на ци ју др ве них им прег ни-
са них сту бо ва. 

Услу ге тре ћим ли ци ма

Р а ду ло вић је ка зао да су у 2009. 
го ди ни ис кљу чи во по осно ву ре-

фе рен ци и ква ли те та ра да, пру жа ли 
услу ге и тре ћим ли ци ма, а мо гли су и 
мно го ви ше да то ни је оне мо гу ћа вао 
За кон о јав ним на бав ка ма ко јег Елек-
тро град ња као дио ЕПЦГ мо ра да се 
при др жа ва, за раз ли ку од дру гих пред-
у зе ћа са слич ном дје лат но шћу ко ји 
ове за кон ске про це ду ре не мо ра ју по-
што ва ти, па са мим тим ну де кра ће и 
по вољ ни је ро ко ве.

Све на ве де не и мно ге дру ге по сло ве 
Елек тро град ња, ко ја бро ји 110 рад ни ка у 
стал ном рад ном од но су и 24 рад ни ка на 
од ре ђе но ври је ме, је из ве ла ве о ма ква ли-
тет но и без при мјед би, што је још јед на 
по твр да зна ча ја ове цје ли не за си стем. 
Успјех је уто ли ко ве ћи ако се зна да је 
ста ро сна и здрав стве на струк ту ра за по-
сле них из у зет но не по вољ на, јер је про-
сјеч на ста рост пре ко 56 го ди на и има ју 
пет ин ва ли да и три рад ни ка са из ми је ње-
ном рад ном спо соб но шћу, 

Тре ба ре ћи, на гла ша ва ди рек тор Ра-
ду ло вић, да су на кон по сљед њег си сте-
мат ског пре гле да, 23 од укуп но 31 мон-
те ра про гла ше ни не спо соб ним за ове 
по сло ве, све га че тво ри ца су спо соб ни 
за по сао мон те ра, док су пре о ста ла че-
тво ри ца спо соб на, али не и за рад на 
ви си ни.

Он је, за тим, ка зао да је Бра вар ска ра-
ди о ни ца Елек тро град ње у 2009. го ди ни 
оста ла без по сло во ђе и ор га ни за то ра по-
сла ко ји су због те жих здрав стве них про-
бле ма на ду жем бо ло ва њу, али је ипак, 
у про сје ку про из во ди ла пре ко 10 то на 
че лич не кон струк ци је мје сеч но. Ово по-
себ но тре ба ци је ни ти ка да се зна да се 
про цес про из вод ње од ви ја у крај ње ло-
шим усло ви ма у ха ли у ко јој је зи ми ве-
о ма те шко обез би је ди ти гри ја ње а ље ти 
хла ђе ње. 

Под сје ћа ју ћи да је Ме ха ни чар ска ра-
ди о ни ца Елек тро град ње при је 15-так го-
ди на има ла та кву ка дров ску струк ту ру и 
та кве мо гућ но сти да за оправ ке во зи ла 
ни је су мо ра ли тра жи ти услу ге тре ћих 
ли ца, чак ни за нај ком пли ко ва ни је ква-
ро ве на свим ти по ви ма во зи ла, Ра ду ло-
вић је са оп штио да са да не ма ју ни јед ног 
ауто ме ха ни ча ра.

Наш са го вор ник је, на кра ју, ка зао 
да оче ку је да ће у на ред ном пе ри о ду и 
стра те шки парт нер ЕПЦГ, ита ли јан ска 
ком па ни ја А2А, пре по зна ти зна чај Елек-
тро град ње као сво је вр сног ви со ко спе ци-
ја ли зо ва ног сер ви са Елек тро при вре де и 
у ци љу по бољ ша ња ефи ка сно сти и ква-
ли те та уло жи ти сред ства, не са мо у на-
бав ку нео п ход не опре ме, не го и у ка дро-
ве. У овој цје ли ни су, уоста лом, по ни кли 
мно ги струч ња ци ши ром ЕПЦГ ко ји су 
Елек тро град њу на пу шта ли, при је све га, 
због бр жег и лак шег рје ша ва ња стам бе-
ног пи та ња, али и због ра да у че сто те-
шким и сло же ним усло ви ма.

Б.М.

Уградња ужета на новом далеководу
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У сви је тлу те чи ње ни це, ко ја го во-
ри да је но ву рад нич ку асо ци ја-

ци ју у ЕПЦГ већ при хва ти ла ве ћи на 
за по сле них у Ком па ни ји као свог ле-
гит мног пред став ни ка, па са мим тим и 
по сло вод ство, што је ите ка ко зна чај но, 
по себ но сто га што је ус по ста вље на пре-
ки ну та ко му ни ка ци ја Син ди ка та и по-
сло вод ства, за мо ли ли смо за раз го вор 
пред сјед ни ка Син ди кал не ор га ни за ци је 
за по сле них ЕПЦГ Зо ра на Осто ји ћа, на 
ко ји се он љу ба зно ода звао.

Шта кон крет но за Син ди кал ну 
ор га ни за ци ју за по сле них ЕПЦГ зна чи 
ова од лу ка из вр шног ди рек то ра и ко-
ли ко ће она до при ни је ти да се пре ва-
зи ђе кри за у Син ди ка ту ЕПЦГ?

При је све га да се за хва лим Ва ма 
и Ре дак ци ји Ли ста у име Син ди кал не 
ор га ни за ци је за по сле них (СОЗ) ЕПЦГ 
А.Д. Ник шић и у сво је лич но што сте 
на шли про стор, по тре бу и ври је ме да 
оба ви те и об ја ви те раз го вор са мном као 
пред став ни ком СОЗ.

Три нај зна чај ни ја да ту ма у до са да-
шњем ра ду СОЗ ЕПЦГ А.Д. Ник шић су: 4. 
ју ли 2009. го ди не – Осни вач ка скуп шти на 
СОЗ; 21. јул 2009. СОЗ упи са на у Ре ги стар 
син ди кал них ор га ни за ци ја ко ји во ди Ми ни-
стар ство здра вља, ра да и со ци јал ног ста ра-
ња; 22. ок то бар 2009. – Рје ше њем из вр шног 
ди рек то ра Дру штва утвр ђе но је да је СОЗ 
ЕПЦГ А.Д. Ник шић ре пре зен та тив на ор га-
ни за ци ја син ди ка та у Елек тро при вре ди Цр-
не Го ре А.Д. Ник шић.

Тре ћи да тум је ло гич на по сле ди ца прет-
ход на два и кру на ак тив но сти ко је смо има ли 
као Син ди кал на ор га ни за ци ја (СО) у до са да-
шњем пе ри о ду од три и по мје се ца. До тог 
тре нут ка има ли смо по др шку 1630 за по сле-
них, по твр ђе ну кроз по је ди нач не при ступ-
ни це са ма тич ним бро је ви ма и сво је руч ним 
пот пи си ма рад ни ка. На по ми њем да су до тог 
да ту ма обје син ди кал не ор га ни за ци је у два 
на вра та по зи ва не од стра не из вр шног ди рек-
то ра Дру штва да до ста ве до ка зе о бро ју сво-
јих чла но ва. Ми смо ис по што ва ли оба по зи-
ва, а дру га син ди кал на ор га ни за ци ја ни је дан. 

(По зва на је и тре ћи пут да до 7. де цем бра 
2009. до ста ви при ступ ни це сво јих чла но ва да 
би се ко нач но ри је шио на чин фи нан си ра ња 
син ди кал них ор га ни за ци ја). По сло вод ство је 
по ка за ло мак си мал но стр пље ње пре ма дру гој 
си ди калној ор га ни за ци ји (а она је уз вра ћа ла 
ту жба ма и кри вич ним при ја ва ма) и ко нач но 
ре а го ва ло на је ди ни мо гу ћи на чин – рје ше-
њем из вр шног ди рек то ра Дру штва.

Да нас, по сле ви ше од пет мје се ци од фор-
ми ра ња СОЗ-а, са за до вољ ством ис ти чем да 
има мо 1845 чла но ва. На ста вља мо да ље са 
сво јим ак тив но сти ма јер нам је циљ да бу де-
мо син ди кал на ор га ни за ци ја ко ја ће оку пи ти 
све за по сле не у Ком па ни ји.

За СОЗ ова од лу ка из вр шног ди рек то ра 
зна чи пу но. На свим до са да шњим ску по ви ма 
са за по сле ни ма ис ти ца ли смо шта је сми сао 
функ ци о ни са ња ве зе по сло вод ство – Син ди-
кат. То је парт нер ство, уза јам но ува жа ва ње 
и ра зу ми је ва ње. Са из вр шним ди рек то ром и 
оста лим чла но ви ма по сло вод ства има мо ре-
дов не кон так те, јед ном мје сеч но, а по по тре-
би и че шће,.

По ред то га што пред ста вља охра бре ње и 
под стрек, ко ли ко ће на ве де на од лу ка по мо ћи 
да, на кон но ве си ту а ци је у ЕПЦГ, ко ја је до-
ка пи та ли за ци јом сте кла стра те шког парт-
не ра – ита ли јан ску ком па ни ју А2А, ре пре зен-
та тив на син ди кал на ор га ни за ци ја успје шно 
за сту па и шти ти ин те ре се за по сле них?

До ла ском стра те шог парт не ра, до ка пи та-
ли за ци јом и дје ли мич ном при ва ти за ци-
јом, по чи ње но ва ера за ЕПЦГ. Уго вор  
пот пи сан 3. сеп тем бра 2009. го ди не из-
ме ђу др жа ве Цр не Го ре ко ју за сту па Вла-
да Цр не Го ре и ита ли јан ске ком па ни је 
А2А је ве ли ки до га ђај за ЕПЦГ, а усу дио 
бих се ре ћи, и за Цр ну Го ру. Ита ли ја ни-
ма је по ну ђе на упра вљач ка функ ци ја, већ 
су уло жи ли знат на ма те ри јал на сред ства 
а сли је де ве ли ке ин ве сти ци је. На да мо се 
да ће до ни је ти и сво ја европ ска ис ку ства 
у упра вља њу ком па ни ја ма ко је се ба ве 
дје лат но сти ма ко ји ма и на ша, да ће се 
оства ри ти сви ци ље ви и обе ћа ња.

Без об зи ра ко ће се на ла зи ти на че лу 
Ком па ни је оче ку је мо, што је би ло и до 
са да: парт нер ске од но се, ра зу ми је ва ње и 
ува жа ва ње.

Ка ква је тре нут на си ту а ци ја у но-
вој син ди кал ној ор га ни а ци ји и да ли је у 
њој за вр ше на кон со ли да ци ја и ус по ста-
вље но ак ци о но је дин ство?

Тре нут на си ту а ци ја у на шој СО је вр-
ло до бра. Ак ци о но је дин ство је при сут но 
од са мог стар та. Ра ди се тим ски и све до-

са да шње од лу ке до но ше не су јед но гла сно. Тај 
на чин ра да за др жа ће мо и у бу дућ но сти.

А на чин фи нан си ра ња?

Фи нан си ра ње СО, ко је је ре гу ли са но Ко-
лек тив ним уго во ром, по че ло је од но вем бра, 
по сле по ме ну те од лу ке из вр шног ди рек то ра, 
ма да још уви јек ни је пот пу но због из вје сних 
ад ми ни стра тив них про бле ма.

Ка ко те че ко му ни ка ци ја са по сло вод-
ством, с об зи ром да Ви ре дов но при су ству-
је те Ко ор ди на ци ји из вр шног ди рек то ра, 
што до са да ни је био слу чај?

Ко му ни ка ци ја са по сло вод ством је до са-
да од лич на. Ре дов но при су ству јем сјед ни ца-
ма Од бо ра ди рек то ра и Ко ор ди на ци ји из вр-
шног ди рек то ра, што је до каз ко рект ног од-
но са ру ководства Ком па ни је пре ма пред став-
ни ци ма Син ди ка та. Ка жем пред став ни ци ма, 
јер су уред но по зи ва на оба пред сјед ни ка из 

СИНДИКАТ

СИН ДИ КАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЗА ПО СЛЕ НИХ ЕПЦГ 
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По ред то га што пред ста вља охра бре ње и
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Ди ле му ко ја је од дви је син ди кал не ор га ни за ци је ко је од 4. јула од 2009. по-
сто је у ЕПЦГ - ре пре зен та тив на, од но сно ко ја од њих има ви ше чла но ва, раз-
ри је шио је из вр шни ди рек тор Дру штва Ран ко Во ји но вић ка да је 22. ок то бра 
ове го ди не, на кон уви да у по ну ђе ну до ку мен та ци ју, до нио од лу ку да је то 
Син ди кал на ор га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ, ко ју за сту па Зо ран Осто јић

Зоран Остојић
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обје син ди кал не ор га ни за ци је. Пред став ник 
дру ге се ни је по ја вљи вао. Очи глед но да вам 
овај по да так ни је био по знат, као што сам си-
гу ран да то не зна ве ћи на за по сле них ко ја је 
још уви јек у дру гој СО.

Ма да смо у из вје сној мје ри у то ку, ипак 
Вас мо ли мо да на ве де те бар нај ва жни је ак-
тив но сти Ор га ни за ци је у про те клом пе ри-
о ду – од осни ва ња до да нас.

Нај ва жни ја ак тив ност у на шој ор га ни за-
ци ји у про те клом пе ри о ду – од осни ва ња до 
да нас био је рад на те ре ну, тј. од ла сци у ба зу, 
оба вје шта ва ње за по сле них о раз ло зи ма осни-
ва ња но ве син ди кал не ор га ни за ци је. У свим 
дје ло ви ма Ком па ни је осно ва ли смо сво је по-
дру жни це, осим у ЕД Бу два, ЕД Ти ват, ЕД 
Бар, ЕД Ул цињ и ЕД Ро жа је, у ко је ни је смо 
успје ли ући, али ће мо уско ро и са њи ма по-
ку ша ти ус по ста ви ти са рад њу. Жао ми је што 
ЕД Под го ри ца као је дан од нај ве ћих дје ло-
ва Ком па ни је још уви јек ни је од го во ри ла на 
пра ви на чин. У ЕД Це ти ње и ЕД Ко тор као и 
у ОЦ Елек тро град ња има мо ис под 50 од сто, 
а у бје ло пољ ској и пље ваљ ској ЕД 50 од сто 
члан ства. У ФЦ Про из вод ња (у све елек тра не 
пре ко 95 про це на та), ФЦ Снаб ди је ва ње, Ди-
ре ци ји Дру штва, Ди рек ци ји ФЦ Ди стри бу ци-
ја, ЕД Бе ра не, ЕД Ник шић, ЕД Хер цег Но ви и 
ЕД Жа бљак (100 од сто), док у ЕД Мој ко вац и 
ЕД Ко ла шин има мо убје дљи ву ве ћи ну.

Син ди кал на ор га ни за ци ја, за јед но са по сло-
вод ством, ор га ни зо ва ла је Сед ме спорт ске су сре-
те ЕПЦГ у Ул ци њу, од 7. до 11. ок то бра ове го ди-
не, што је та ко ђе зна чај на ак тив ност на ше СОЗ. 
По тврд ња ма уче сни ка, го сти ју и ор га ни за то ра, 
ово су би ли су сре ти ко ји ће се пам ти ти, а ат мос-
фе ра и дру же ње су би ли на за вид ном ни воу.

Овом при ли ком тре ба по ме ну ти успје-
шан до го вор са по сло вод ством око ис пла те 
зим ни це као и ак тив но уче шће син ди кал ног 
пред став ни ка на сјед ни ца ма Од бо ра ди рек-
то ра, а на ро чи то на Ко ор ди на ци ји из вр шног 
ди рек то ра Дру штва.

По сто ји ли са рад ња са дру гом син ди-
кал ном ор га ни за ци јом?

Са дру гом СО не ма мо са рад њу. На ше ко-
ле ге, бо ље ре ћи пред став ни ци дру ге син ди-
ал не ор га ни за ци је не же ле да се сре ће мо ни 
на ма ни фе ста ци ја ма ка кви су би ли по ме ну ти 
спорт ски су сре ти, ши ре не и сти не о на шој СО 
и на шим пред став ни ци ма, жа ле се на од лу-
ке Ми ни стар ства здра вља, ра да и со ци јал ног 
ста ра ња, из вр шног ди рек то ра, пи шу кри вич не 
при ја ве про тив нај ви ших пред став ни ка Ком-
па ни је, не ода зи ва ју се на по зи ве за сјед ни це 
ор га на ЕПЦГ, ко је им (и по ред при ја ва) ша љу 
пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра и из вр ши ди-
рек тор.

Ко ји су пла но ви за на ред ни пе ри од, ко ји 
је ипак са мно го не по зна ни ца?

У на ред ном пе ри о ду оче ку је мо су сре те 
са пред став ни ци ма А2А, да се упо зна мо и 
за поч не мо „при прем не ра до ве“ на из ра ди но-
вог Ко лек тив ног уго во ра и у скло пу ње га и 
Со ци јал ног про гра ма. Та ко ђе ће мо тра жи ти 
су сре те са пред став ни ци ма син ди ка та А2А и 

Гран ског син ди ка та енер ге ти ке Ита ли је.

Уз на ве де но, пред ла же мо да ка же те не-
што што Вас ни је смо пи та ли, а сма тра те 
да је би ло по треб но.

Сма трам да је по треб но да ис ко ри стим 
ову при ли ку да се пре ко на шег ли ста обра тим 
за по сле ни ма ко ји ни је су при сту пи ли Син-
ди кал ној ор га ни за ци ји за по сле них ЕПЦГ и 
да им по ру чим: Ми сли те на се бе и зашти ту 
сво јих ин те ре са у вре ме ну ко је нам пред сто-
ји. Оста не те ли, твр до гла во, на дру гој стра-
ни, оста ће те без при ли ке да пре го ва ра те о 
сво јој бу дућ но сти и пер спек ти ви, јер Ва ши 
пред став ни ци иду пу тем кон фрон та ци ја са 

они ма са ко ји ма тре ба, при је све га, да гра де 
парт нер ске од но се. Бу квал но сте без за шти те, 
дра ге ко ле ге, али СОЗ ће се бо ри ти и за Вас 
као да сте на ши чла но ви.

За мо лио бих Ре дак ци ју да на стра ни ца ма 
Ли ста ЕПЦГ на ђе про сто ра за ви је сти и де-
ша ва ња у Син ди кал ној ор га ни за ци ји, јер је то 
си гур но у ин те ре су свих за по сле них.

Ко ри стим при ли ку да у име СОЗ и у сво је 
лич но свим за по сле ним че сти там но во го ди шње 
и вјер ске пра зни ке, са же љом да сле де ћа го ди-
на бу де го ди на про мје на на бо ље, да гра ди мо 
здра ву Ком па ни ју ко ја ће ус пјеп но по сло ва ти, 
на за до вољ ство свих: за по сле них, по сло вод-
ства, др жа ве.

И.З. 

С ин ди кал на ор га ни за ци ја за по сле них ЕПЦГ 
АД Ник шић одр жа ла је 24. де цем бра дру-

гу ре дов ну сјед ни цу Из вр шног од бо ра.
На по чет ку сјед ни це ве ћин ске и ре пре-

зен та тив не син ди кал не ор га ни за ци је ЕПЦГ 
раз ма тра на је ин фор ма ци ја о до са да шњим 
ак тив но сти ма.

Пред сјед ник Син ди кал не ор га ни за ци је 
за по сле них ЕПЦГ АД Ник шић Зо ран Осто јић, у 
свом обра ћа њу, је ис та као да је са рад ња овог 
син ди ка та са ме наџ мен том ЕПЦГ из у зет но до-
бра, што је и обра зло жио са пар при мје ра.

У на став ку сјед ни це раз ма тра на је мо-
гућ ност из бо ра пред сјед ни штва Син ди кал не 
ор га ни за ци је за по сле них и од лу че но је да за 
са да функ ци ју пред сјед ни штва оба вља ше сто-
чла на рад на гру па. 

Овај рад ни тим за ду жен је да што при је 
при пре ми и ускла ди пра вил ник ор га ни за ци је 
са прав ним нор ма ма по треб ним да би се одр-
жа ла из бор на скуп шти на Син ди кал не ор га ни-
за ци је за по сле них.

На сјед ни ци је од лу че но да Син ди кал-
на ор га ни за ци ја за по сле них за са да не тра жи 
при јем у не ку од гран ских или стру ков них син-
ди кал них ор га ни за ци ја или са вез син ди ка та. 

На сјед ни ци је до не се на од лу ка о из бо ру 
три чла на овог син ди ка та у Од бор за пра ће ње 

и при мје ну ко лек тив ног уго во ра ЕПЦГ. Иза-
бра ни су: Дра го мир Ба ћо вић (ХЕ Пе ру ћи ца), 
Мо мир Му ши кић (ФЦ Снаб ди је ва ње) и Ми-
лан Мра че вић (ЕД Хер цег Но ви).

За чла на овог син ди ка та у Ко ми си ји за до-
дје лу по мо ћи за по сле ни ма иза бран је Бла жо 
Бр ку љан из ник шић ке Еле ктро ди стри бу ци је.

Син ди кал ни по вје ре ни ци су се на кон рад-
ног ди је ла сјед ни це са ста ли са из вр шним ди-
рек то ром ЕПЦГ АД Ник шић Ран ком Во ји но-
ви ћем, ко ји се ода звао њи хо вом по зи ву. 

Син ди кал ни по вје ре ни ци по ста ви ли су из-

вр шном ди рек то ру два де се так пи та ња ве за них 
углав ном за по ло жај за по сле них у Ком па ни ји. 
Син ди кал не по вје ре ни ке нај ви ше је за ни мао 
бу ду ћи по ло жај рад ни ка, на кон укљу чи ва ња 
пред став ни ка стра те шког парт не ра ита ли јан-
ске фир ме А2А у ме наџ мент ЕПЦГ. Број на су 
би ла и пи та ња ве за на за мо гућ ност по ве ћа ња 
нај ни же ци је не ра да у Ком па ни ји, као и за на-
чин на гра ђи ва ња за по сле них. 

Пред став ни ци Син ди кал не ор га ни за ци је 
за по сле них ЕПЦГ упо зна ли су овом при ли ком 
из вр шног ди рек то ра и са од но сом ове син-
ди кал не ор га ни за ци је са дру гом радничком 
асоцијацијом у Ком па ни ји - Син ди калном 
организацијом ЕПЦГ АД Ник шић.

                                       М. Ву ко вић

При пре ме за из бор ну 
скуп шти ну

СЈЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА СИН ДИ КАЛ НЕ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ ЕПЦГ

Са сједнице Извршног одбора Синдикалне организације запослених ЕПЦГ
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Ни ко ла Ја блан:Ни ко ла Ја блан:
У нај бо љем слу ча ју ра до ви би мо гли по че ти 2011. го ди неУ нај бо љем слу ча ју ра до ви би мо гли по че ти 2011. го ди не
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Г о во ре ћи о ак тив но сти ма на ства ра-
њу усло ва за из град њу ХЕ на Мо-

ра чи, у скла ду са Ак ци о ним пла ном на 
ре а ли за ци ји Стра те ги је раз во ја енер ге-
ти ке до 2025. го ди не Ни ко ла Ја блан, 
са вјет ник ми ни стра за енер ге ти ку у Ми-
ни стар ству еко но ми је, ко ји је и ко ор ди-
на тор Прој ектног ти ма за из град њу ХЕ 
на Мо ра чи, ина че ду го го ди шњи рад ник 
ЕПЦГ на мје сту ди рек то ра Сек то ра за 
раз вој и ин же ње ринг, на по чет ку је под-
сје тио на хро но ло ги ју до но ше ња план-
ских до ку ме на та у овом зна чај ном по слу 
на ни воу Вла де Цр не Го ре и Ми ни стар-
ства еко но ми је.

- Вла да је 2007. го ди не усво ји ла 
Стра те ги ју раз во ја енер ге ти ке до 2025. 
го ди не. Њом је пред ви ђе на из град ња че-
ти ри хи дро е лек тра не на Мо ра чи укуп не 
ин ста ли са не сна ге 238 ме га ва та и про из-
вод ње 694 ми ли о на ки ло ват са ти го ди-
шње. Те че ти ри елек тра не (ХЕ Ан дри-
је во, ХЕ Ра сло ви ћи, ХЕ Ми лу но ви ћи, 
ХЕ Зла ти ца) су ве о ма де таљ но об ра ђе не 
у до ку мен та ци ји ко ју по сје ду је ЕПЦГ, а 
она бро ји око 350 књи га, од но сно на сло-
ва и ура ђе на је на ни воу идеј ног про јек-
та, док је до ку мен та ци ја за при прем не 
ра до ве, ко ја се од но си на пред бра не и на 
из мје шта ње пу та, ура ђе на на ни воу глав-
ног про јек та. То, прак тич но, зна чи да би 
се већ да нас на осно ву те до ку мен та ци-
је мо гла до би ти гра ђе вин ска до зво ла. 
Осим то га, рје ше ње да то у Стра те ги ји 
раз во ја енер ге ти ке је укло пље но у Про-
стор ни план Цр не Го ре ко ји је до не сен 
2008. го ди не, на кон че га је исте,  2008. 
го ди не, усво јен и Ак ци о ни план за ре а-
ли за ци ју Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке 
за пе ри од до 2012. го ди не. Тим пла ном, 
као и Стра те ги јом раз во ја  при о ри тет је 
дат из град њи хи дро е лек тра на на Мо ра-
чи и у скла ду са њим још про шле го ди не 
су у Ми ни стар ству еко но ми је по че ле ак-
тив но сти око при пре ме за из град њу ХЕ 
на Мо ра чи, ре као нам је Ја блан.

Вла да је, за тим, та ко ђе 2008. го ди не 

фор ми ра ла Про јект ни тим, чи ји ко ор-
ди на тор је упра во наш са го вор ник ко ји 
за Лист ЕПЦГ де таљ но го во ри о ак тив-
но сти ма на при пре ми и ра до ви ма за из-
град њу елек тра на на Мо ра чи. 

- Пр ве ак тив но сти Вла де су би ле да 
иза бе ре до брог кон сул тан та ко ји ће да је 
пра ти до пот пи си ва ња кон це си о ног уго-
во ра. Иза бран је IFC - Ин тер на ци о нал-
на фи нан сиј ска кор по ра ци ја, чла ни ца 
Свјет ске бан ке.

Ина че, из град ња ХЕ на Мо ра чи се 
пред ви ђа по БОТ мо де лу да ва ња кон-
це си је. То зна чи да онај ко ме од стра не 
Вла де бу де да та кон це си ја тре ба да обез-
би је ди фи нан сиј ска сред ства, да из гра ди 
елек тра не, да тим елек тра на ма упра вља 
у кон це си о ном пе ри о ду ко ји бу де до го-
во рен, а то је обич но 30 го ди на и на кра-
ју кон це си о ног пе ри о да пре да ком плет не 
елек тра не Вла ди у вла сни штво. 

- IFC је при је не го што је пот пи сао 
са Вла дом уго вор хтио да се увје ри у 
ка квом је ста њу до ку мен та ци ја на осно-
ву ко је тре ба да се ра ди, па је сре ди ном 
про шле го ди не из вр шио јед ну пре ли ми-

нар ну про цје ну и утвр дио да је до ку мен-
та ци ја Елек тро при вре де ура ђе на на вр ло 
ви со ком ни воу и да мо же да бу де осно ва 
за ком плет ну тран сак ци ју до пот пи си-
ва ња кон це си о ног уго во ра. Нор мал но, 
кон сул тант је уочио да не ке ства ри ко је 
ра ни је.ни је су по сто ја ле, тре ба до ра ди-

ти. На по љу тех ни ке ри јеч је о по тре би 
про ду жет ка хи дро ло шког ни за за још 
20 го ди на, јер је Елек тро при вре да има-
ла хи дро ло шки низ до 1983. го ди не. 
Исто та ко, он је пред ло жио да се ура ди 
стра те шка про цје на ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну. Вла да је, по том, пред у зе ла те 
мје ре, то ком про шле го ди не: до пу ни ли 
смо хи дро ло шки низ ко ли чи на во де ко-
ја про ти че Мо ра чом, про ду жи ли га за 
још 20 го ди на, јер је он из у зет но ва жан 
због то га што се све ана ли зе про из вод ње 
елек тра на ба зи ра ју на ње му.

Вла да је, за тим, рас пи са ла тен дер за 
из ра ду де таљ ног про стор ног пла на за 
про стор ко ји об у хва та ју ове аку му ла-
ци је, као и тен дер за из ра ду стра тет шке 
про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. 
Де таљ ни про стор ни план ра ди цр но гор-
ска фир ма „Ур би“, а стра те шку про цје-
ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну нор ве-
шка фир ма CO WI. Ових да на до би је не 
су ко нач не вер зи је пред ло га на цр та оба 
до ку мен та и они су са да на раз ма тра њу 
уну тар Влеаде. У скла ду са За ко ном, сва 

НИ КО ЛА ЈА БЛАН, СА ВЈЕТ НИК МИ НИ СТРА ЗА ЕНЕР ГЕ ТИ КУ 
И КО ОР ДИ НА ТОР ПРО ЈЕКТ НОГ ТИ МА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ХЕ НА МО РА ЧИ:

У нај бо љем слу ча ју ра до ви У нај бо љем слу ча ју ра до ви 
би мо гли по че ти 2011. го ди неби мо гли по че ти 2011. го ди не
Оцијењено да је документација о изградњи ХЕ на Морачи на високом 

нивоу, довољна за почетак градње 
Пројектно рјешење 4 ХЕ, уклопљено у Просторни план Црне Горе
Утицају на животну средину посвећена пуна пажња

Никола Јаблан
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над ле жна ми ни стар ства тре ба да да ју не-
ке су ге сти је, при мјед бе, ми шље ња о тим 
до ку мен ти ма. 

Сље де ћи ко рак је да се, кад се до би ју 
ми шље ња од над ле жних ми ни стар ста-
ва, што мо же да бу де у то ку де цем бра, 
да Вла да усво ји та два до ку мен та у фор-
ми на цр та и да их по ша ље на јав ну рас-

пра ву. Ја оче ку јем да ће јав на рас пра ва 
за ова два до ку мен та би ти ор га ни зо ва на 
то ком ја ну а ра 2010. године. 

Да ље ак тив но сти Вла де и IFC-а, на 
осно ву Уго во ра, од но си ле су се на рас-
пи си ва ње ме ђу на род них тен де ра за из-
бор прав ног, тех нич ко-еко ном ског и PR 
кон сул тан та. 

Законска регулатива

И за бра ни прав ни кон сул тант - фир-
ма Хам тон и Ви ли јамс из Ен гле-

ске, чи ји је је дан од по ди зво ђа ча јед на 
ком па ни ја из Бе о гра да, ра дио је све о бу-
хват ну прав ну ана ли зу, или прав ну дју 
ди ли џенс ана ли зу, ка ко се то ка же и дао 
пре глед ком плет не за кон ске ре гу ла ти ве 
и про пи са у Цр ној Го ри, да се ви ди да 
ли у тој ре гу ла ти ви тре ба не што ми је ња-
ти што би мо гло да оне мо гу ћи из град-
њу елек тра на. На ђе но је  да мо ра би ти 
до не се на уред ба о бли жим про пи си ма 
за спро во ђе ње ли ци та ци је за до би ја ње 
кон це си је. Прав ни кон сул тант је, та ко ђе, 
тра жио да се ра ди но ви За кон о енер ге-
ти ци, да Ре гу ла тор на аген ци ја тре ба про-
ми је ни  не ке про пи се, па су, на осно ву 
то га већ пред у зе те не ке мје ре. До не се на 
је Уред ба. Ра ди се на За ко ну о енер ге ти-
ци: у то ку је рас пра ва и вр ло је бли зу фи-
на ли за ци ја тог ак та. Та ко да што се ти че 
прав не ре гу ла ти ве у Цр ној Го ри не би 
тре ба ло да има ни ка квих смет њи да се 

хи дро е лек тра не из гра де. 
За тех нич ког кон сул тан та од ре ђе на је 

фир ма Pöyry из Швед ске. Она је ура ди ла  
тех нич ку ана ли зу. На дам се да ће у Ми-
ни стар ству, сре ди ном де цем бра,  би ти 
усво је на ко нач на вер зи ја те ана ли зе.

Ина че, циљ те ана ли зе је био да де-
таљ но про сту ди ра тех нич ку до ку мен-

та ци ју ко ју има ЕПЦГ. Оно што је IFC 
по во дом то га ра дио про шле го ди не, док 
је Pöyry то ура дио де таљ но, а ре зул та ти 
ана ли зе су по твр ди ли да је до ку мен та ци-
ја ко ју има Елек тро при вре да, као и оно 
што је про јект ни тим у ме ђу вре ме ну до-
ра дио, ствар но на вр ло ви со ком ни воу, да 
је та до ку мен та ци ја из над оно га што је 
по треб но да се рас пи ше тен дер и да не ма 
ни ка квих смет њи да се на осно ву ње за-
вр ши ком плет на тен дер ска про це ду ра.

А основ ни на ла зи ана ли зе до ко јих 
је овај кон сул тант до шао на осно ву про-
вје ре по да та ка хи дро ло ги је ко ју смо му 
да ли и на осно ву софт ве ра ко ји по сто ји 
у тој ком па ни ји, су да се мо гу ћа про из-
вод ња ХЕ на Мо ра чи, у за ви сно сти од 
на чи на ра да елек тра на, кре ће од 712 до 
730 ми ли о на ки ло ват са ти и ра чу на ју на 
не ку сред њу про из вод њу од 721 ми ли он 
ки ло ват са ти, што је не што ви ше не го 
што је би ло у до ку мен та ци ји Елек тро-
при вре де, ко ју су ра ди ли Енер го про јект 
и Елек тро про јект. 

На осно ву про је ка та и де таљ не про-
вје ре спе ци фи ка ци ја и ци је на на шли су 
да тро шко ви из град ње ових елек тра на 
из но се 531 ми ли он еура. То су основ ни 
на ла зи, ма да су ана ли зи ра не мно ге дру-
ге ства ри, ме ђу ко ји ма и мо гућ ност да 
се про ми је не про јект на рје ше ња, да ло-
ка ци ја ма шин ских згра да бу де дру га чи ја 
итд, али то су све ства ри ко је би тре ба ло 
да ра ди кон це си о нар.

- У на став ку тех нич ке ана ли зе Pöyry  
је ра дио и фи нан сиј ско-еко ном ску ана ли-
зу. У њој си прог но зи ра не про мје не ци је-
не ел. ене ре ги је на тр жи шту ју го и сточ не 
Евро пе у пе ри о ду до 2045. го ди не, тј. за 
30 го ди на, ко ли ки ће би ти укуп ни кон-
це си о ни пе ри од и, за кљу че но да ће хи-
дро е лек тра не на Мо ра чи ко је ће ко шта ти 
531 ми ли он €, а про из во ди ти 721 ми ли-
он ки ло ват са ти го ди шње, за кон це си о ни 
пе ри од од 30 го ди на, ус пје ти да ин ве сти-
то ру вра те ком плет ну ин ве сти ци ју, као и 
да. је ин ве сти ци ја фи нан сиј ски оправ да-
на. Кон сул тант је еко ном ском, или бе не-
фит-кост ана ли зом, по ка зао да су и ко ри-
сти за Цр ну Го ру из у зет но ве ли ке.

Pöyry је то чак и на гла сио јед ном ре-
че ни цом ко јом се ка же да ће ХЕ на Мо ра-
чи би ти „на ци о нал но бла го Цр не Го ре“, 
и то још у овој ва ри јан ти, без пре во ђе ња 
во да Та ре. У ства ри то су по ка за ле еко-
ном ска и фи нан сиј ска ана ли за.

Мо гу ће оп ци је из град ње

Н а осно ву прав не и тех нич ко-фи-
нан сиј ске ана ли зе IFC тре ба да 

ура ди Из вје штај о стра те шким оп ци ја ма 
из град ње елек тра на, на осно ву ко јих се 
тре ба опре ди је ли ти на ко ји на чин ће те 
елек тра не би ти из ра ђе не. 

Нај јед но став ни ји мо дел је да Вла-
да не уче ству је у би ло ко јим ра до ви ма, 
не го да ком плет ну ин ве сти ци ју од 531 
ми ли он ре а ли зу је ин ве сти тор, али је са 
та квим мо де лом вр ло ма ла шан са да би 
то ико при хва тио, за то што по сто ји ве-
ли ки број ра до ва ко ји ни је су ди рект но 
ве за ни за елек тра не. Упра во по то ме 
су ка рак те ри стич не елек тра не на Мо-
ра чи. Ве ли ки из нос сред ста ва тре ба да 
оде на  из мје шта ње пу те ва, екс про при-
ја ци ју зе мљи шта, из град њу пре но сне 
мре же за при кљу чак елек тра на и на за-
шти ту Ма на сти ра Мо ра ча. А све су то 
ра до ви ко ји ни је су ди рект но ве за ни за 
елек тра ну и њих би у прин ци пу сва ки 
ин ве сти тор же лио да из бјег не и да их 
пре пу сти Вла ди. 

То би би ла не ка дру га - крај ња, оп-
ци ја. 

Да кле, пр ва оп цо ја је да кон це си о нар 
ра ди све, а дру га да све оно што ни је ве-
за но за елек тра не ра ди Вла да. Из ме ђу те 
дви је оп ци је кон сул тант је ана ли зи рао 
још  мно го ва ри јан ти, пре ко 30. 

- Ја оче ку јем да ће он, мо жда, кра јем 
де цем бра, или по чет ком ја ну а ра де таљ-
но раз ра ди ти 3-4 ва ри јан те ко је ће по ну-
ди ти Вла ди, а она ће се опре ди је ли ти за 
јед ну ко ја ће би ти на тен де ру. Не мо гу 
да ка жем за шта ће се Вла да опре ди је ли-
ти, али је мо гу ће да то бу де дру га крај ња 
оп ци ја, тј. она по ко јој би се на тен дер 
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да ла из град ња елек тра на без ра до ва ко ји 
ни је су ве за ни за њих. 

Ри јеч је о екс про при ја ци ји зе мљи шта 
- по слу ко ји је вр ло те шко оба вља ти. Он 
под ра зу ми је ва из ра ду ела бо ра та, а ту је 
уми је ша на Аген ци ја за не крет ни не, ко ја 
је код Вла де. Са мим тим, то је не ка ак-
тив ност ко ја би, по при ро ди ства ри, тре-
ба ло да при па да Вла ди. 

За тим око из мје шта ња пу те ва. Тре-
ба пре ки да ти са о бра ћај ну ко му ни ка ци-
ју, за бра њи ва ти  са о бра ћај у од ре ђе ним 
са ти ма, ре гу ли са ти са о бра ћај, а то те шко 
мо же да ура ди не ко ко не ма по моћ др-
жа ве, што зна чи да ће у сва ком слу ча ју 
др жа ва мо ра ти да се ту уми је ша, без об-
зи ра хтје ла да да је па ре, или не. 

Пи та ње је и ка ко ће се ра ди ти пре-
но сна мре жа, од но сно по ве зи ва ње све 
че ти ри елек тра не и њи хо во укљу чи ва-
ње у елек тро е нер гет ски си стем. То би, у 
прин ци пу, та ко ђе мо гла да бу де оба ве за 
др жа ве, или оба ве за Пре но са ко ји је из-
дво јен из Елек тро при вре де. 

И за шти ту Ма на сти ра Мо ра че би, 
на од ре ђе ни на чин, као оба ве зу, тре ба-
ло да пре у зме Вла да, јер ће се са на ци ја 
ци је лог ма на стир ског ком плек са мо ра ти 
ра ди ти по про пи си ма, пра ви ли ма и ре гу-
ла ти ви ко је про пи су је За вод за за шти ту 
спо ме ни ка, та ко да ће др жа ва мо ра ти и 
ту да се укљу чи. 

Ка ко ће се др жа ва опре ди је ли ти за 
ове че ти ри оба ве зне ак тив но сти ко је 
пра те град њу ХЕ са да се не зна, ма да ће 
Про јект ни тим, сва ка ко, да ти сво је пре-
по ру ке, али тек ка да Кон сул тант де фи-
ни ше три или че ти ри оп ци је из град ње. 

И пратећи радови 
су веома важни

У овом раз го во ру Ни ко ла Ја блан се 
још јед ном освр нуо на не ке од ових 

пра те ћих ра до ва ко ји ни је су у функ ци ји 
елек тра на сма тра ју ћи да љу де то мо жда 
ви ше ин те ре су је. 

Што се пу те ва ти че он је по но вио да 
по сто ји про јект на до ку мен та ци ја, али да 
је,  на кнад но, још јед ном у Де таљ ном 
про стор ном пла ну про а на ли зи ра на си-
ту а ци ја уоп ште око пу те ва, и се о ских и 
би ло ко јих дру гих, та ко да се оче ку је да 
ће Де таљ ни про стор ни план са гле да ти 
и про вје ри ти да ли ће све, што је до ку-
мен та ци ја Елек тро при вре де пред ви ђа ла, 
са да би ти ак ту ел но. У Ми ни стар ству, 
од но сно Про јект ном ти му сма тра ју да 
не ће би ти про бле ма око то га и да се не-
ће де си ти да не ко се ло, за се ок, или би ло 
ко, бу де од сје чен и да не мо же да при ђе 
пу те ви ма. 

А око за шти те Ма на сти ра Мо ра че он 
је ис та као да је јав но сти ма ло по зна то и 

да ма ло љу ди зна да је Ма на стир већ са-
да угро жен. Ко је год та мо био мо гао је и 
ви зу ел но да се увје ри, да је пла то Ма на-
сти ра прак тич но пот ко пан од ри је ке. По-
сто је про цје не, ка ква је ре ци мо од проф. 
Ђор ђе ви ћа, да би тај пла то у слу ча ју не-
ког ја чег зе мљо тре са мо гао да по пу сти и 

да до ве де до ка та стро фе, а то зна чи да, 
гра ди ле се елек тра не или не, тај пла то 
мо ра би ти са ни ран. По себ на при ча је са 
те ме љи ма Ма на сти ра, ко ји су ура ђе ни, 
прак тич но, без мал те ра, а не ма ју ни хи-
дро и зо ла ци ју, па због  про це са ка пи лар-
ног увла че ња во де про па да ју фре ске. 

Ме ђу тим, про јек ти ма ко је по сје ду је 
Елек тро при вре да пред ви ђе на је са на ци ја 
и пла тоа и те ме ља. Пред ви ђе но је, на и ме, 
да се ком пле тан пла то са ни ра јед ним, по 
мом ми шље њу и ви зу елно ли је пим ка-
ме ним зи дом, ко ји би ишао од ко ри та 
Мо ра че до ни воа пла тоа Ма на сти ра, а 
са на ци ја те ме ља са ар ми ра но-бе тон ским 
кон струк ци ја ма. Пред ви ђе на је и хи дро-
и зо ла ци ја те ме ља, та ко да би Ма на стир 
и ста тич ки, а и са аспек та за шти те фре-
са ка, био за шти ћен до те мје ре да мо же 
без ика квих про бе ле ма да, што се ка же, 
на ста ви још хи ља ду го ди на. 

И кли зи ште Ђур ђе ви на је еви ден ти-
ра но у идеј ном про јек ту, ура ђен је и про-
је кат ис тра жних ра до ва за ни во глав ног 
про јек та, али се пред ви ђа да кон це си о-
нар тре ба да из ве де ис тра жне ра до ве и 
да то кли зи ште са ни ра.

Но, у до ку мен тра ци ји Елек тро при-
вре де, од но сно Енер го про јек та тај про-
блем се не ана ли зи ра као озби љан про-
блем. Еви ден ти ран је као про блем, али 
са ми шље њем да мо же да се ри је ши. Та-
ко је на ве де но и у тех нич кој ана ли зи ко ју 
је ура дио Pöyry. Ме ђу тим, не за ви сно од 

то га, Ми ни стар ство је за јед но са IFC-ом 
пред у зе ло ко ра ке да се по мо гућ но сти 
при је не го што се иза бе ре кон це си о нар 
из ве ду ис тра жни ра до ви на кли зи шту. 

Упра во тог да на кад смо во ди ли овај 
раз го вор по ну ђа чи за из во ђе ње ис тра-
жних ра до ва на кли зи шту су оби ла зи ли 

кли зи ште, а Ја блан ка же да се оче ку је да 
до кра ја го ди не бу де пот пи сан уго вор са 
нај по вољ ни јим по ну ђа чем за из во ђе ње 
ових ра до ва ко ји ће по че ти у ја ну а ру или 
фе бру а ру ка ко би би ли за вр ше ни при је 
не го што кре не ве ге та ци ја, јер се то не 
мо же ра ди ти та да.

Детаљна анализа утицаја 
на животну средину

Ш то се Стра те шке про цје не ути ца-
ја на жи вот ну сре дин у ти че, Ни-

ко ла Ја блан нас је упо знао да је усво јен 
че твр ти пред лог на цр та овог до ку мен та 
и да то ја ко спо ро иде. То су до ку мен та 
на ко ја по сто ји мно го при мјед би и ко је 
се мо ра ју  уса гла ша ва ти. Због то га се из-
ра да овог до ку мен та то ли ко оду жи ла.  

Ина че, тај, че твр ти пред лог на цр та 
Стра те шке про цје не ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну, за ко ји је су пер ви зи ју ра ди-
ла Цр но гор ска ака де ми ја на у ка, са да је 
у  про це ду ри у ми ни стар ста ви ма. Она ће 
да ти сво ја ми шље ња, а на кон то га Вла да 
тре ба да га усво ји као На црт ко ји ће ићи 
на јав ну рас пра ву.

Стра те шка про цје на је ура ђе на у 
скла ду са За ко ном ко ји је уса гла шен са 
ди рек ти ва ма Европ ске уни је и, ка ко је 
ре као, ствар но је ура ђе на пре ма про пи-
си ма ко ји ва же у Евро пи. Ра ди је нор ве-
шка ком па ни ја CO WI, ко ја је о то ме во-
ди ла ра чу на. 

Манастир Морача ће бити максимално заштићен
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Њо ме је ана ли зи ра но прак тич но све. 
И по зи тив ни и не га тив ни ути ца ји дуж 
ри је ке Мо ра че, а он да низ вод но од зад-
ње аку му ла ци је Зла ти це опет на ри је ку 
Мо ра чу, па он да на Ска дар ско је зе ро, на 
Бо ја ну. Да кле, ком пле тан ути цај аку му-
ла ци ја на цио во до ток све до ушћа у Ја-
дран ско мо ре. 

Ана ли зи ран су ути ца ји на биљ ни, на 
жи во тињ ски сви јет, на љу де, на на се ља, 
ва здух, кли му и на све оно што тре ба да 
пред ви ђа ова кав до ку ме нат. 

Де фи ни са не су мје ре ко је тре ба пред-
у зе ти да би се ума њи ли, или ели ми ни-
са ли не га тив ни ути ца ји или да би се 
по спје ши ли они ко ји су већ по зи тив ни, 
а да те су и пре по ру ке за уста но вље ње 
мо ни то рин га, ко ји ће, по За ко ну, би ти 
оба ве за кон це си о на ра. Уоста лом, Ми-
ни стар ство ће се по ста ра ти се све што 
пи ше у Стра те шкој про цје ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну на ђе у тен де ру, а ти ме 
и у уго во ру са кон це си о на ром. 

По ми шље њу Ни ко ле Ја бла на мо же 
се оче ки ва ти да Вла да об ја ви прет ква-
ли фи ка ци ју већ у ја ну а ру, а она ће, пре-
ма ње го вим ри је чи ма тра ја ти си гур но 
два-три мје се ца. Прет ква ли фи ка ци јом, 
уства ри, тре ба да се иза бе ру по ну ђа чи 
ко ји мо гу да из гра де хи дро е лек тра не на 
Мо ра чи. Тра жи ће се  тех нич ке и фи нан-
сиј ске ре фе рен це. Тех нич ким ре фе рен-
ца ма по ну ђа чи тре ба да до ка жу да су 
ра ди ли сли чан обје кат у по сљед њих де-
се так го ди на, од но сно, да има ју тех нич-
ке мо гућ но сти да та кав обје кат из гра де, 
док ће се у еко ном ским кри те ри ју ми ма 
тра жи ти до ка зи да су фи нан сиј ски ја ки 
да ре а ли зу ју обје кат ко ји ко шта пре ко 
500 ми ли о на. Оче ку је се да би се, мо жда 
у апри лу, мо гли сте ћи усло ви да се по-
ну ђа чи ма ко ји се бу ду ква ли фи ко ва ли дâ 
тен дер ска до ку мен та ци ја да ура де по ну-
ду. До та да, да кле до апри ла, Вла да би 
мо ра ла да иза бе ре мо дел, од но сно оп ци-
ју ко ју ће на ве сти у тен де ру. 

Ина че, тен дер ска про це ду ра за БОТ 
про јек те, за да ва ње кон це си ја по БОТ 
мо де лу, су вр ло ком пли ко ва не и ду ге, 
ка же Ја блан. Оне тра ју по го ди ну, чак и 
ви ше, та ко да по ње го вом ми шље њу из-
бор кон це си о на ра се не мо же за вр ши ти 
при је кра ја 2010. го ди не, а и то је вр ло 
на прег ну ти тер мин, ка же он и до да је: 

- Уко ли ко се прет ква ли фи ка ци ја за-
вр ши у апри лу, до кра ја 2010.го ди не би 
био пот пи сан уго вор са кон це си о на ром 
и он би по чео да из во ди ра до ве 2011. 
го ди не. То су, по ње му, мо гу ћи ро ко ви 
за вр шет ка ових ак тив но сти, али у нај бо-
љем слу ча ју.

Из на ве де ног сте као се ути сак да се 
ве о ма озбиљ но и са згу сну тим ди на-
мич ким пла ном ра ди, да је огро ман број 

ак тив но сти, да је до ста од ра ђе но. Та ко 
сма тра и наш са го вор ник ко ји ка же:

- Мо жда спо ри је не го што смо ми сли-
ли, али се ра ди до бро. За до во љан сам. 

ЕПЦГ веома заинтересована

И пак, овај раз го вор ни је мо гао би ти 
за вр шен без по ми ња ња пре во ђе ња 

Та ре у Мо ра чу чи ме би се про и зовд ња 
мо рач ких елек тра на по ве ћа ла за 50%, 
од но сно за  360 ми ли о на ки ло ват са ти.

- На жа лост, Де кла ра ци ја о за шти-
ти Та ре је оне мо гу ћи ла та кво рје ше ње 
и овом до ку мен та ци јом ко ју са да ра ди 
IFC, ни је пред ви ђе но та кво рје ше ње, ка-
же Ја блан, до да ју ћи да је и због то га, а 
не са мо због она че ти ри по сла ко ја ни је-
су ди рект но ве за на за ХЕ - овај про је кат 
ве о ма скуп. То је, уоста лом, по ка за ла и 
Сту ди ја ко ју је 2007. го ди не, за јед но са 
ЕПЦГ, за вр шио нор ве шки Стат крафт. 
Но, та сту ди ја је, та ко ђе, по ка за ла да је 
Мо ра ча и рен та би лан про је кат, као што 

је рен та бил на и Ко мар ни ца, али још ску-
пља од Мо ра че, те да би Мо ра ча би ла из-
у зет но атрак тив на са пре во ђе њем Та ре, 
што је, нор мал но, сви ма ја сно. Али, и 
по ред то га, Нор ве жа ни су ви дје ли ин те-
рес да ра де ХЕ на Мо ра чи и у усло ви ма 
без пре во ђе ња, су тра жи ли екс клу зи ви-
тет, од но сно ула зак у по сао без тен де ра, 
што Вла да Цр не Го ре ни је при хва ти ла. 

На кра ју, Ни ко ла Ја блан нам је ре као 
да би на прет ква ли фи ка ци о ни тен дер  
си гур но тре ба ло да се као по ну ђач ја ви и 
Елек тро при вре да и то са сво јим парт не-
ром А2А, јер са ма не би мо гла за до во љи-
ти прет ква ли фи ка ци о не кри те ри ју ме. 

- Њој ће, ина че, би ти лак ше не го би-
ло ко ме дру го ме да на пра ви по ну ду. Она 
има и пред но сти што би ка сни је лак ше 
ри је ши ла пи та ње пла сма на те енер ги је 
у си стем та ко да Ми ни стар ство оче ку је 
да се Елек то при вре да за јед но са А2А ја-
ви  као по ну ђач са из у зет но ква ли тет ном 
по ну дом.

Ж.Ћетковић

О градњи ХЕ на  Морачи, 
предсједник Одбора директора 

ЕПЦГ Срђан Ковачевић каже:
- И да ље ми слим да про је кат 

из грд ње 4 хи дро е лек тра не на Мо-
ра чи ни је мо гу ће ре а ли зо ва ти без 
уче шћа Елек тро при вре де. Та ко ђе, 
и да ље ми слим да је пот пу но при-
род но и да ита ли јан ска ком па ни ја 
А2А и Елек тро при вре да у тен дер-
ском про це су буду заједнички уче-
сник, и то онај  ко ји ће по би је ди ти, 
ка ко би, на дам се, би ли парт не ри у 
из град њи, а на кон то га и у екс пло а-
та ци ји тих елек тра на.

Ис ти чу ћи да ће Елек тро при вре-
да на сто ја ти да сво ју ак тив ну по зи-
ци ју у том про јек ту ко нач но ва ло-
ри зу је, од но сно да из те сво је по зи-
ци је до би је ве о ма ва жно мје сто, он 
је ус твр дио да се све ак тив но сти на 
ства ра њу усло ва за из град њу ХЕ на 
Мо ра чи, од но сно за рас пи си ва ње 
тен де ра, од ви ја ју на за и ста пра ви 
на чин и у по зи тив ном смје ру, иако 

у то ме има још отво ре них пи та ња 
и ал тер на тив них рје ше ња ко ја се 
још ана ли зи ра ју, да би, при је све га, 
због еко лошких раз ло га би  ла при-
хва тљи ви ја од по сто је ћих. 

Ж.Ћ. 

СР ЂАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ:

ХЕ на Мо ра чи се не ХЕ на Мо ра чи се не 
мо гу гра ди ти без мо гу гра ди ти без 
Елек тро при вре деЕлек тро при вре де

Срђан Ковачевић
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Ј е дан од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се 
су да ра чи та ва ци ви ли за ци ја је пи та ње 

енер ги је. А оно је по сље ди ца дви је ства ри: 
пр во, што енорм но ра сте број ста нов ни ка, и 
дру го, што ми сво јим раз во јем по ве ћа ва мо 
жи вот ни стан дард. Због јед ног, или дру гог, 
стал но је по треб на но ва енер ги ја. Про цје-
не струч ња ка го во ре да да на шња по тро шња 
енер ги је тре ба да се ду пли ра до 2050. го ди-
не. Али ка ко ду пли ра ти енер ги ју? Нор мал-
но, енер ги ја је сву да око нас, са мо је пи та ње 
мо же мо ли ми да је пре о бра зи мо у енер ги ју 
ко ју мо же мо да ко ри сти мо. На при мјер: ако 
би смо би ли спо соб ни да ис ко ри сти мо енер-
ги ју зе мље, ка ко се то ка же енер ги ју то плих 
сти је на, он да не би смо има ли ни ка квих 
енер гет ских про бле ма, јер се огром на енер-
ги ја на ла зи на са мо 5-6 ки ло ме та ра ду би не, 
али тех но ло шки про бле ми су та кви да је мо-
гућ ност ко ри шће ња те енер ги је још уви јек у 
екс пе ри мен тал ној фа зи, а пи та ње је хо ће ли 
ика да за жи вје ти. Та ко је и са мно гим дру гим 
об ли ци ма кон вер зи је енер ги је. Хтје ли да то 
при зна мо, или не, ми још уви јек жи ви мо у 
тех но ло ги ји кон вен ци о нал них енер гет ских 
из во ра, од но сно кон вен ци о нал не тран сфор-
ма ци је при род них ре сур са у нпр. то плот ну 
енер ги ју пре ко тер мо или хи дро елек тра на, 
а сви дру ги об ли ци, на ро чи то об но вљи ви 
из во ри, о ко ји ма се пу но при ча и ко ји су ап-
со лут но ва жни и у њих, ап со лут но, тре ба 
ула га ти, још уви јек су да ле ко од то га да мо-
гу да суп сти ту и шу и да обез би је де то ли ку 
ко ли чи ну енер ги је ка кву до би ја мо из кон-
вен ци о нал них из во ра.

Је дан од тих кон вен ци о нал них из во ра 
је сте и ко ри шће ње во де из ве ли ких во до то-
ко ва, јер се ма ли во до то ко ви, од но сно ми-
ни елек тра не, сма тра ју но вим об но вљи вим 
из во ри ма, а ве ли ке елек тра не об но вљи вим 
из во ри ма. 

Ми у Цр ној Го ри жи ви мо у ве ли кој за-
блу ди - да има мо ја ко пу но во де и да има-
мо ка да да је ис ко ри сти мо. То је са мо тач-
но ка да се го во ри о бу јич ним во да ма. Ка да 
се, пак, го во ри о сред њим во да ма, он да смо 
јед ни од нај си ро ма шни јих у Евро пи. Чак су 
Ср би ја и Хр ват ска бо га ти је од нас. Ако се 
на ших око де се так ку би ка по ста нов ни ку 

го ди шње упо ре ди са 7 до 8 хи ља да ку би ка 
по ста нов ни ку у Но вој Гви не ји нпр, он да се 
ви ди ко ли ко смо ми, без ика кве осно ве са-

мо у вје ре ни у на ше по тен ци ја ле. 
У ства ри, Цр на Го ра је жед на. Цр на Го-

ра не ма до вољ но во де. Чи та во ље то, ви ше 
од по ло ви не Цр не Го ре не ма во де. Али, ка-
да до ђу ки ше, кад се то пи сни јег, оде нам 
огром на во да у Ска дар ско је зе ро и у по но ре. 
За то, ка да је во да у пи та њу, сва фи ло зо фи ја 
раз во ја, тре ба да бу де у то ме да се бу јич не 
во де са чу ва ју. 

Мо ра ча је ти пич на бу јич на ри је ка. Она 
ље ти, чак, пре су шу је, јер има не ка кав под-
зем ни ток, а зи ми, у је сен и с про ље ћа но-
си огром ну ко ли чи ну во де. Због то га би 

ап со лут но сву гдје јед на та ква ри је ка, још 
одав но, би ла ис ко ри шће на: ра ни је мо жда 
са мо за ге не ри са ње елек трич не енер ги је, 
а да нас би се она, ипак, ко ри сти ла ин те-
грал но: и као во да за пи ће, и као во да за 
ту ри зам, и као во да за на вод ња ва ње, и, 
нор мал но, да је про пу сти те кроз тур би-
не да до би је те ки ло ват са те. 

За шти та Та ре је про тив 
ин те ре са Цр не Го ре

А ли у Цр ној Го ри ни је спе ци фич на 
са мо Мо ра ча. Има мо и дру гих ри-

је ка ко је, та ко ђе, де це ни ја ма че ка ју да се 
не ко у Др жа ви, или у Елек тро при вре ди 
сје ти и да не што по кре не. До ду ше, Елек-
тро при вре да да нас ни је ви ше од го вор на 
за то у оној мје ри у ко ли кој је би ла до 

до но ше ња но вог За ко на о енер ге ти ци. Та ра 
је, као што зна те, за шти ће на Де кла ра ци јом. 
Да жи ви мо у ко смо су на пла не ти на ко јој 
има мо све га у из о би љу, он да би та ква за-
шти та Та ре би ла од лич на. Али у си ту а ци ји 
у ко јој смо ми у Цр ној Го ри, мо рам ре ћи да 
је та де кла ра ци ја пот пу но про тив ин те ре са 
Цр не Го ре и про тив ин те ре са на ро да ко ји 
жи ви у њој.

Што се ти че Ће хо ти не, Ко мар ни це и 
то се че ка. Ја, од кад знам за се бе, исту 
при чу слу шам. Пла шим се да ћу и умри-
је ти са истом при чом. Не са мо ја, не го и 
мно ги дру ги и то мла ђи од ме не. Та при-

ПРОФ. ДР МО МИР ЂУ РО ВИЋ, ПРЕД СЈЕД НИК ЦА НУ О ДРУ ШТВЕ НОЈ КЛИ МИ ЗА 
ГРАД ЊУ ХЕ И СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЈЕ НИ УТИ ЦА ЈА ЕЛЕК ТРА НА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Мо ра ча је еко но мич но и Мо ра ча је еко но мич но и 
ра ци о нал но рје ше њера ци о нал но рје ше ње

Иден ти фи ко ва ни сви ри зи ци по 
жи вот ну сре ди ну, али и утвр ђе-
не мје ре за њи хо во ели ми ни са-
ње и убла жа ва ње

Момир Ђуровић

Одкад знам за себе исту 
причу слушам: имамо 
потенцијале, треба 

градити, а ништа се не 
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ча је: има мо по тен ци јал, тре ба гра ди ти, а 
ни шта се не по кре ће. 

Мо ра ча нај ви ше ку ца 
на вра та гра ди те ља

К ад је у пи та њу из град ња ХЕ на Мо ра-
чи, ко ли ко ја знам, до ку мен та ци ја ко ју 

по сје ду је Елек тро при вре да је на нај ви шем 
сте пе ну док би за при пре ма ње тех нич ке до-
ку мен та ци је за Ко мар ни цу до ни воа Мо ра че, 
тре ба ло још го ди ну и по да на. Ове оста ле, 
од Ли ма, Ће хо ти не или, по тен ци јал но, Та ре 
су још да ље. На мет ну ла се јед на очи глед на 
при ча да је Мо ра ча оно што нај ви ше ку ца на 
на ша вра та. Ра де ћи су пер ви зи ју Стра те ги је 

раз во ја енер ге ти ке до 2025. го ди не знам до-
бро да је дан од два сце на ри ја ста вља Мо ра-
чу у пр ви план. 

За што Мо ра чу, и то ова ко ка ко се сад 
пла ни ра, без Та ре? Ка мо сре ће да се то ура-
ди ло при је пе де сет го ди на. Сва ки осно вац 
мо же да из ра чу на ко ли ко би сто ти на ми ли о-
на € Цр на Го ра уште дје ла, а та во да је иона-
ко про те кла и ни је ви ше на ша сво ји на. Ка да 
не мо же да се пре во ди Та ра, он да си гур но 

тре ба ис ко ри сти ти оно што има у Мо ра чи. 
По го то во ако се зна да исту во ду тре ба че ти-
ри пу та ко ри сти ти, да не го во рим о Бо ту ну, 
или Под го ри ци, као по моћ ним рје ше њи ма, 
град ња ХЕ на Мо ра чи је еко но мич но и ра-
ци о нал но рје ше ње. 

Дру га је ствар што те аку му ла ци је не мо-
гу би ти у оном оби му у ко јем су мо гле би ти 
да се пре во ди ла Та ра. Али ло ги ка је, не са мо 
- бо ље ишта не го ни шта – не го да 700 GWh 
ни је за не мар љи ва енер ги ја. То је за Цр ну 
Го ру не што ви ше од јед не пе ти не енер ги је 
ко ју тро ши мо. Да ја од лу чу јем, не бих имао 
ни ка кве ди ле ме да се гра ди Мо ра ча, с тим 
што, мо жда је то пи та ње мог мен та ли те та, ја 
то ни кад не бих та ко спо ро ра дио и ми слим, 
да ако се на ста ви ова ко спо ро, да се ни кад 
не ће ура ди ти. И то је сте кључ ни про блем 

из град ње енер гет ских обје ка та у Цр ној Го-
ри уоп ште. Од кад ја пам тим, а пам тим ду го. 
Са мо вер ба ли зам.

И око Мо ра че је до ста све то успо ре но. 
Ни је сам си гу ран да је то та ко мо ра ло да бу-
де. Ни ти да то та ко са да тре ба да бу де. То 
се при во ди не кој фа зи ка да је ја сни је да ли 
ће се гра ди ти или не ће, али ја знам да ће у 
са мом про це су рас пи си ва ња тен де ра Ми ни-
стар ство же ље ти да рас пи ше прет ква ли фи-
ка ци ју, па тен дер, па ће у то ме из гу би ти још 
нај вје ро ват ни је дви је го ди не. А дви је го ди-
не ни је ма ли пе ри од у на шим жи во ти ма. Јер 
ми ту елек тра ну не ра ди мо за бу дућ ност, у 
ко јој ће, ја сам уби је ђен, би ти но ви јих тех-
но ло ги ја, ко је ће нам омо гу ћи ти да на дру ги 
на чин ге не ри ше мо ел. енер ги ју. Те елек тра-
не тре ба гра ди ти због са да шњо сти. 

ХЕ на Мо ра чи ће, ако бу ду из гра ђе не, у 
сва ком слу ча ју, не са мо по бољ ша ти енер гет-
ску си ту а ци ју у Цр ној Го ри, ни ти ће Цр на 
Го ра по ста ти са њи ма из во зник ел. енер ги је, 
као што се при ча, да ле ко од то га, али ће у 
зна а чај ној мје ри, за не ко ли ко де се ти на ми-
ли о на € го ди шње, ком пен зо ва ти плат ни де-
фи цит. 

Да кле, о са мој свр си град ње Мо ра че ми-
слим да је бес пред мет но раз го ва ра ти. 

Што се ти че про цен та ис ко ри шће но сти 
вод ног по тен ци ја ла и ра чу ни це да смо ис ко-
ри сти ли са мо 17%, ја у то ни је сам си гу ран. 
Све су на ше ра чу ни це та кве, а та кве ка кве 

су, оне су нас и до ве ле у ова кво ста ње и у 
при вре ди и у све му. Тач но је да за ге не ри-
са ње ел. енер ги је ко ри сти мо дио во де ко ји 
је ма њи од оног ко ји из гу би мо. У сви је ту су, 
углав ном они раз ви је ни, ис ко ри сти ли сву 
сво ју во ду. Не раз ви је ни то ра де са да. Тре-
ба ви дје ти шта ра ди јед на Ки на, или Бра зил. 
Да нас је ин те грал на во да за пи ће не вје ро-
ват но по треб на Цр ној Го ри. Да смо има ли 
ХЕ на Мо ра чи мо гли смо ту во ду до ве сти 
на Ска дар ско је зе ро и на При мор је и чи та во 
При мор је снаб дје ти без ика квог про бле ма, 

а при је то га про пу сти ти је кроз тур би не и 
до би ти ки ло ват са те. 

Ме ђу тим, као и уви јек чим се по ку ша 
не што гра ди ти, код нас се и у ве зи град ње 
ХЕ на Мо ра чи ди гла огром на га ла ма. На-

рав но да ра зу ми је мо да је да нас дру га чи је 
не го што је би ло ју че, да је да нас сви јест 
сва ког гра ђа ни на дру га чи ја не го што је би ла 
ју че, да да нас зна мо мно ге ства ри ко је ни-
је смо зна ли ју че, да смо да нас свје до ци да 
еко ном ски раз вој ви ше не ма при о ри тет над 
за шти том жи вот не сре ди не, али смо и свје-

до ци да љу ди ма, ако не оства ру ју те дви је 
ак тив но сти за јед но, не го се за ла жу са мо за 
јед ну од њих, не ма ду гог жи во та, не са мо на 
овом про сто ру, не го би ло гдје.

Сва га ла ма око Мо ра че иде у два прав-
ца. Је дан је да Вла да же ли да се бе ап со лут но 
за шти ти од упо тре бе Мо ра че на ра чун жи-
вот не сре ди не. Дру ги пра вац је да јав ност, 
на ро чи то ци вил ни сек тор, же ли да за шти-
ти Мо ра чу по сва ку ци је ну. Ја бих ре као да 
је ово што ра ди Вла да пот пу но ис прав но. 
Стра те ги ју енер ге ти ке ни је ра ди ла Цр на Го-

Во да је из вор жи во та. Ко има во ду има 
и жи вот. Без во де не ма жи во та. Во ду не 
тре ба гле да ти, ка ко оти че, на ро чи то да-
нас, ка да не ких 80‘% дје це у сви је ту па-
ти због то га што не ма чи сту во ду, ка да 
пи ја ћа во да по ста је про блем, он да са мо 
онај ко не раз ми шља о бу дућ но сти не-
ће ко ри сти ти сво ју во ду. 
Да нас се ка же да во ду не тре ба ко ри-
сти ти са мо у јед ну свр ху, већ, ка ко то 
ка жу про фе си о нал ци, ин те грал но. То 
зна чи да исту во ду тре ба ко ри сти ти за 
све за што је по треб на, а то је за: пи ће, 
на вод ња ва ње, хи ги јен ске по тре бе и у 
том про це су, ако до би је те још ко ји ки-
ло ват сат он да је од лич но. 

У Цр ној Го ри смо на у чи ли да нам де-
це ни је ни је су ни шта ка да тре ба не што 
ра ди ти. За то и ка сни мо у све му. Да нас 
не ма вре ме на ни за ка кво окли је ва ње. 
Не ма вре ме на за по на вља ње гре ша ка. 
Не ма вре ме на за че ка ње.

Електране на Морачи 
треба градити због 
сдашњости, јер ће 
компензовати и 
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ра, не го стра не ин сти ту ци је, из Сло ве ни је и 
из Хр ват ске, а Ака де ми ја је са мо би ла су пер-
ви зор. Ак ци о ни план је ра дио УНИ ДО. Не у 
пот пу но сти, али је по ма гао, та ко да мо же мо 
ре ћи да је Цр на Го ра до би ла Стра те ги ју раз-
во ја енер ге ти ке до 2025. го ди не ко ју су дру-
ги за њу ра ди ли. И за то у њој не ма су бјек-
ти ви зма, али ни је би ло ни зло у по тре бе или 

мо гу ћих под ва ла ста нов ни штву. А са да ка да 
је „Мо ра ча“ ак тив ни ра на, ја не ћу ре ћи због 
то га што Цр на Го ра ни је има ла па ра, већ 
хо ћу да вје ру јем да је, баш због то га да би 
има ла не у трал не ста во ве, Цр на Го ра до зво-
ли ла Нор ве шкој да фи нан си ра из ра ду стра-
те шке про цје не ути ца ја град ње 4 елек тра не 
на жи вот ну сре ди ну. И Нор ве шка вла да је 
обез би је ди ла па ре, рас пи са ла ме ђу на род ни 
тен дер и иза бра ла кон сул тант ску фир му. Та-
ко је стра те шка про цје на ура ђе на, не са мо 
од не за ви сног кон сул тан та, не го од кон сул-
тан та ко ји до ла зи из зе мље (Нор ве шка) гдје 
је за шти та жи вот не сре ди не до сти гла је дан 
од нај ви ших ни воа у сви је ту. 

А ка ко је Цр но гор ска ака де ми ја на у ка, 
та ко ђе, су пер ви зор и на том про јек ту, као 
и на Стра те ги ји раз во ја, мо рам ре ћи да смо 
има ли до бру са рад њу. Ми слим да је би ло 
че ти ри из вје шта ја. На и ме, ми смо кон стант-
но има ли од ре ђе не при мјед бе на оно што су 

Нор ве жа ни ну ди ли, али смо се уса гла си ли, 
та ко да је про цје на са да у за вр шној фа зи. 
Оста ла је јед на сит ни ца ко ју они тре ба да 
уса гла се са на шим ста вом и да се иде у да-
љу про це ду ру. 

Мо рам ре ћи да је тај до ку мент ура ђен 
у скла ду са на шим за ко ни ма, са европ ским 

ди рек ти ва ма, па чак и стро жи је од то га, а 
сва ка стра те шка про цје на, па и ова, је до ку-

мент ко ји тре ба да ука же на мо гу ће ри зи ке и 
да пре по зна мје ре са ко ји ма тре ба те ри зи ке 
убла жи ти.

Ри зи ци и мје ре за 
њи хо во ели ми ни са ње

П ре по зна ти су, на и ме, мно ги ри зи ци. 
Не ки од њих су објек тив ни, не ки су 

са мо те о рет ски мо гу ћи. Нпр. пре по зна тљив 
ри зик од зе мљо тре са, или ру ше ња бра на. 
Али то је под руч је гдје ин тен зи тет зе мљо-
тре са иде све га до 5 сте пе ни Мер ка ли је ве 
ска ле, та ко да, с об зи ром да је да на шња 
град ња бра на мно го са вр ше ни ја, па то не 

пред ста вља ни ка кву опа сност. 
Али, за ци вил ни сек тор је то је дан од 

ужа сних про бле ма. Мо же мо про чи та ти у 
на шим но ви на ма да се бра не ру ше као да су 
по ре ђа не до ми не и да стра да ју де се ти не хи-
ља да љу ди, па се го во ри о слу ча ју Ве не ци је, 
о ру ше њу бра на, о тра ге ди ји 20 хи ља да љу-

ди итд, и то је оно што се чу је и што ства ра 
не га тив ну кли му у том сег мен ту. 

Ми смо по троп ши ли до ста вре ме на да 
утвр ди мо шта се у сви је ту ствар но де ша ва-
ло са бра на ма, па смо утвр ди ли да је са мо 
јед на бра на сру ше на. И то у САД-у, али је 
сру ше на за то што је три пу та до гра ђи ва на 
и три пу та про јек то ва на. И ни јед на дру-
га бра на ни је сру ше на. Ни је код Ве не ци је 
бра на уоп ште сру ше на, не го је би ло не ко 
кли зи ште, па се по ја вио плим ски та лас од 
100 ме та ра, пре шао пре ко бра не, се ло би ло 
у до ли ни и 2000 љу ди, на жа лост, по ги ну ло, 
али бра на и дан да нас сто ји. Но во се ло је 
на пра вље но на бр ду и то је са да ве ли ка ту-
ри стич ка атрак ци ја.

Пре по зна ти су, нор мал но, и дру ги ри зи-
ци. Ри зи ци за кул тур не спо ме ни ке, што је 
на ма на ро чи то ва жно. Ту је Ма на стир Мо-
ра ча. Ве за но с тим, ни во бра не Ан дри је во 
је та кав да би се обез би је ди ло да Ма на стир 
Мо ра ча и да ље оста не та мо гдје је сте и да 
сви је тли сво јим зна че њем ка ко је сви је тлио 
и до са да. У том по гле ду се вр ло пом но ис-
пи ту је и већ се ушло у про је кат ис пи ти ва ња 
кли зи шта Ђур ђе ви на. Јер, у слу ча ју да до-
ђе до тог кли зи шта, мо гло би до ћи до не-
ког плим ског та ла са ко ји би мо жда угро зио 
Ма на стир. Ако се утвр ди да је то кли зи ште 
ствар но по тен ци јал на опа сност, да не мо же 
да се зашп ти ти, си гур но да ће се ни во бра не 
Ан дри је во спу сти ти. 

Осим то га, свје до ци смо да је ових да на 
до шло до об ру ша ва ња тла код Ма на сти ра 
Мо ра ча. Оно што ја мо гу да твр дим је сте то, 
да су ана ли зи ра ју ћи ста ње Ма на сти ра Мо-
ра че, пред ви ђе не та кве мје ре за шти те (од 
са ни ра ња чи та вог пла тоа, за шти те те ме ља, 
обез бје ђи ва ња од го ва ра ју ће вла жно сти да 
не би про па да ле фре ске итд.) да би про сто, 
и то да не бу дем ци ник, за Ма на стир Мо ра-
чу би ло бо ље да се гра де елек тра не, не го да 
оста не ова ко.

Што се ти че оста лих кул тур но-исто риј-
ских спо ме ни ка, као нпр. два мо ста ко ја су 
са да от кри ве ни, ако се про ци је ни да ствар но 

КОМПРОМИСИ СУ НЕОПХОДНИ

Т ре ба, сва ка ко, ра зу мје ти за што се сва ко на ру ша ва ње при ро де пре и спи ту је. И 
тре ба да се пре и спи ту је. Али, тре ба да се пре и спи ту је зна лач ки и да се пра ве 

ком про ми си ко ји ма ће се мак си мал но шти ти ти жи вот на сре ди на, али и из ње узи ма ти 
оно што је по треб но за жи вот. Не мо же се жи вје ти не екс пло а ти шу ћи жи вот ну сре ди-
ну. На ив не су при че да чо вјек мо же да жи ви а да не ко ри сти при род на бо гат ства. Још 
уви јек не уво зи мо хра ну и енер ги ју из ко смо са, не го све то ге не ри ше мо на зе мљи 
из при род них ре сур са. При род ни ре сур си се мо ра ју ко ри сти ти да би чо вје чан ство 
ег зи сти ра ло на овој пла не ти. Али у  ко јој мје ри и ка ко? То је си гур но ствар ко ју тре-
ба пре и спи та ти. Не тре ба за бо ра ви ти да је ова екс пло зи ја ста нов ни штва на Зе мљи 
ство ри ла нај ви ше про бле ма у жи вот ној сре ди ни, али не за то што је чо вјек ко ри сти. 
Од кад је чо вјек за па лио пр ву ва тру он ко ри сти и ми је ња жи вот ну сре ди ну, али је 
ра ни је ни је ми је њао та квом бр зи ном као у но ви је ври је ме, па се жи вот на сре ди на у 
про шло сти уви јек при ла го ђа ва ла. До ста је на уч них те о ри ја ко је по твр ђу ју да се зе-
мља при ла го ђа ва ла и при ла го ђа ва оно ме што чо вјек ра ди. Али са да ми то ра ди мо у 
огром ним ко ли чи на ма и бр же не го ра ни је. За то има мо за по сље ди цу да се зе мља не 
мо же при ла го ди ти, што се ма ни фе сту је, из ме ђу оста лог и кли мат ским про мје на ма, 
де фо ре сти за ци јом и др.

Оно што ћемо 
изгубити, неће бити 

ни приближно користи 
коју ћемо имати

’
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пред ста вља ју кул тур но-исто риј ску ври јед-
ност, они ће се из мје сти ти као што се дру ги 
спо ме ни ци из мје шта ју, у истом об ли ку. 

Ме ђу тим, за оно што ми не зна мо да ту 
по сто ји, мо жда не ка пра и сто риј ска мо гу ћа 
на ла зи шта, о то ме не мо же мо су ди ти, док ће 
пе ћи не уз Мо ра чу би ти из над ни воа је зе ра и 
ту не ма ни ка квих про бле ма. 

Пре по знат је и хи дро ло шки про блем. 
Ка ко хи дро ло зи ка жу, мор фо ло ги ја ће се 
про ми је ни ти. Тач но је. Пре ки ну ће се „кон-
тин ју“ ка ко они ка жу, јер се ра де че ти ри 
бра не. Али, ми твр ди мо да ће се низ вод-
но од по сљед ње бра не хи дро ло ги ја сли ва 
по бољ ша ти, про сто за то што ће се мо ра ти 
обез би је ди ти, не ко ка же - хи дро ло шки, не-
ко - еко ло шки ми ни мум. Уви јек ће ту мо ра-
ти има ти во де. Са дру ге стра не аку му ла ци је 
ће ума њи ти ве ли ке осци ла ци је у во до ста ју 
Мо ра че. 

По ста вље но је и пи та ње ри ба. Кре та ње 
ри бље по пу ла ци је. Пр ве три елек тра не има-
ју пре вод ни це. Че твр та ће би ти ви со ка и не-
ма пре вод ни ца. Ми смо као су пер ви зо ри, су-
ге ри са ли, кад се то пи та ње отво ри ло, да се у 
скла ду са прак сом ко ја већ по сто ји у сви је ту, 
ако се то по ка же као ве ли ки про блем, ри бљи 
фонд пре ба цу је по себ ним си сте ми ма. 

Сви јет је све из ми слио. Не тре ба ста ја-
ти та мо гдје су дру ги дав но би ли, па ићи од 
по чет ка. 

Нај ве ћи про блем, пак, пред ста вља би-
о ди вер зи тет, од но сно фло ра и фа у на. Мо-
рам ре ћи да, ка да се су срет не мо са та квим 

про бле ми ма он да се че сто пи та мо шта смо 
ра ди ли, од но сно шта су на ше ин сти ту ци је 
ра ди ле од дру гог свјет ског ра та до са да. Гдје 
год „за гре бе мо“ не ма мо по у здан по да так. И 
у овом слу ча ју то ни је до вољ но ис тра же но, 
и не зна се тач но шта та мо има, ко ја су то 
ста ни шта, ко је су ен дем ске вр сте, За то су та 
ис тра жи ва ња по треб на. 

Ап со лут но да ће до ћи до не ких про-
мје на. Ту не ма спо ра. Мо ра до ћи. Ми је ња 
се ни во во де. По ја вљу ју се аку му ла ци о на 
је зе ра, али је сад пи та ње у ко јој мје ри су 
те про мје не та кве и да ли ће мо из гу би ти 
ствар но не што што је је дин стве но у Цр ној 
Го ри, или у сви је ту, или ће мо из гу би ти не-
ка ста ни шта са мо на тој ло ка ци ји. За са да 
не ма по да та ка да у том под руч ју по сто-
је биљ не или жи во тињ ске вр сте ко је са мо 
по сто је ту, да су је дин стве не на сви је ту. Ја 
сам на и шао на по да так да на ши струч ња-

ци ка жу да 1600 вр ста пти ца жи ви у том 
ка њо ну. Вје ро ват но је та ко. Ако се то по то-
пи вје ро ват но ће ста ни шта, или про стор за 
гни је зда не ки ма од тих пти ца би ти ма њи. 

Ме ђу тим, има пре тје ри ва ња. Ка да се кри-
ти ку је град ња на и ла зи мо и на та кве по дат-
ке, да по ми сли мо да се од ор ло ва у ка њо ну 
Мо ра че не мо же жи вје ти. Ап со лут но, пу но 
је тих не ре ал них, да не ка жем тен ден ци о-
зних, по да та ка, а Стра те шком про цје ном је 
пред ви ђе но до ста мје ра, чак и ви ше не го 
што је по треб но, ка ко би се жи вот на сре-
ди на у пот пу но сти за шти ти ла и све што је 
угро же но ком пен зо ва ло, или но вим обла-
сти ма гдје ће се пре се ли ти те вр сте, или 
дру гим сред стви ма, у за ви сно сти од оно га 
што сли је ди по сли је из град ње. 

Осим то га, ни је Стра те шка про цје на је-
ди ни акт ко ји се ра ди за за шти ту жи вот не 
сре ди не. Ра де се и по је ди нач не про цје не за 
сва ки обје кат. Ја сам уби је ђен да оно што ће-
мо из гу би ти, не ће би ти ни при бли жно ко ли-
ко ко рист ко ју ће мо има ти.

Претјеривања 
критичара градње ХЕ

 

К ад се по ми ње ути цај на Ска дар ско је-
зе ро, тре ба ре ћи да Ал ба ни ја има хи-

дро е лек тра ну Фи ер за на ри је ци Дрим. То 
је аку му ла ци ја, от при ли ке, ни воа Ска дар-
ског је зе ра. Они „во зе“ ка ко хо ће. Ни ко ни је 
по ста вљао пи та ње ка кав је ре жим ра да те 
елек тра не, а Дрим зна чај ни је ути че ко ли-
чи ном во де на Ска дар ско је зе ро не го Мо ра-
ча са сво јим сли вом. Ал бан ци са да хо ће да 
гра де још јед ну елек тра ну на Дри му, а Дрим 
је ве ли ка ри је ка. То је огром на ко ли чи на во-
де. Он и Бо ја на, фак тич ки, ре гу ли шу ни во 
Ска дар ског је зе ра, а наш ци вил ни сек тор у 
кри ти ко ва њу и оспо ра ва њу град ње 4 хи дро-
е лек тра не на ри је ци Мо ра чи апо стро фи ра 

да ће се ни во Ска дар ског је зе ра, у за ви сно-
сти од ра да мо рач ких елек тра на, то ли ко ми-
је ња ти да про сто то ни је то ле рант но. Ла ко 
је по ка за ти да сва ко ли чи на во де ко ја бу де 

ту аку му ли са на ни је за не мар љи ва, али и да 
је да ле ко ма ња не го што је у Фи ер зи и да 
ће мо ми и да ље мно го ма ње ути ца ти на ни-
во Ска дар ског је зе ра, не го што ће то чи ни ти 
Ал бан ци. Да не го во рим о осци ла ци ја ма у 
Ја дран ском мо ру, ко је иду до ни воа 40 цм 
днев но, због пли ме и осје ке, о ути ца ју на 
Бо ја ну, о мри је шће њу ша ра на и вре мен ском 
пе ри о ду ко ји њи ма од го ва ра. Али, ако је то 
та ко ва жно он да тре ба и рад хи дро е лек та на 
на Мо ра чи уса гла си ти са тим ре жи мом. На-
и ме, за све по сто је рје ше ња, али ако се,  као 
што је по че ло у Цр ној Го ри, са на шом ти-
пич ном ис кљу чи во шћу, око то га раз го ва ра, 
он да не ће мо ни шта по сти ћи. 

- Мо ја је ди на при мјед ба око ХЕ на Мо ра-
чи је да се то ужа сно спо ро ра ди, а као је ди-
ну опа сност за град њу ХЕ ви дим у по ли тич-
ком нео д го во ру оних ко ји вла да ју у Цр ној 
Го ри.То је по ка за ла и Та ра, а то се мо же и 
ов дје де си ти. Ни је Бук-Би је ла про па ла што 
то ни је до бар обје кат, сви зна мо да је то по-
нај бо љи обје кат у Евро пи, ни због то га што 
би се мо жда по то пио не дио ка њо на Та ре, 
не го дио то ка Та ре. Она је про па ла због по-
ли тич ког не до го во ра. Ако се они до го во ре, 
ако они пре по зна ју зна чај аку му ла ци ја, као 
што то пре по зна ва ју про фе си о нал ци у свим 
про фе си ја ма, не са мо енер ге ти ча ри, не са мо 
хи дра ши, не го и они ко ји се ба ве ту ри змом, 
и они ко ји се ба ве ље по том пеј за жа, он да ће 
до град ње си гур но до ћи. Дру го га раз ло га да 
се то не гра ди не ма. А да ли ће не ко до би-
ти пар хи ља да гла са ча на ра чун то га што се 
не ће гра ди ти Мо ра ча,  мно го је ма ње ва жно 
не го - хо ће мо ли ми у Цр ној Го ри ства ра ти 
бо ље усло ве за жи вот.

Ж.Ћетковић

Једина примједба - 
ужасно се споро ради, 

а једина опасност - 
политички недоговор 

оних који владају у 
Црној Гори

’
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Г о во ре ћи за наш лист о ак тив но сти ма 
на ства ра њу усло ва за из град њу ХЕ 

на Мо ра чи Ср ђан Ву ја ди но вић, ди рек тор 
Сек то ра за раз вој и ин же ње ринг ЕПЦГ и 
члан Про јект ног ти ма за из град њу ових 
ХЕ, под сје ћа да ак тив но сти на ре а ли за ци-
ји про јек та Мо ра че во ди Ми ни стар ство за 
еко но ми ју у окви ру ко га је фор ми ран Про-
јект ни тим од струч ња ка из Елек тро при-
вре де и тог ми ни стар ства. Тај тим је по чео 
да ра ди у про ље ће 2008. го ди не, а ње гов 
циљ је, ка же Ву ја но вић, да, сход но за кон-
ским рје ше њи ма, при пре ми до ку мен та ци-
ју, од но сно тен дер за до дје лу кон це си је за 
4 хи дро е лек тра не по БОТ мо де лу на 30 го-
ди на. 

Пре ма ње го вим ри је чи ма, у окви ру 
ак тив но сти на ре а ли за ци ји овог про јек та 
Вла да је у де цем бру 2008. го ди не пот пи са-
ла уго вор са Ме ђу на род ном фи нан сиј ском 
кор по ра ци јом (IFC) за пру жа ње кон сул-
тант ских услу га на из ра ди тен дер ске до ку-
мен та ци је као и то ком спро во ђе ња тен дер-
ског про це са. Уго во ре не оба ве зе кон сул-
тан та об у хва та ју  из ра ду прав не, тех но е-
ко ном ске ана ли зе и са чи ња ва ње за вр шног 
до ку мен та, тзв. Из вје шта ја о струк ту ри 
про јек та ко јим ће се де фи ни са ти сви еле-
мен ти про јек та и да ти пре по ру ка на ко ји 
на чин да Вла да про пи ше, од но сно по ста ви 
ре а ли за ци ју ово га про јек та. 

За протеклих ско ро го ди ну да на ра да на 
овом про јек ту од стра не кон сул та на та ура-
ђе на је прав на ана ли за усло ва ре а ли за ци је 
про јек та, при пре мље на је прет ква ли фи ка-
ци о на до ку мен та ци ја, за тим тех но е ко ном-
ска ан ли за про јек та, а до кра ја де цем бра 
би тре ба ло да бу де за вр шен и Из вје штај о 
стра те шким оп ци ја ма ХЕ на Мо ра чи. Сва 
ова до ку мен та ци ја мо ра ће би ти усво је на 
од Вла де, ко ја, сход но за кон ским про пи си-
ма, до но си ко нач не од лу ке.

Развој у надлежности Владе
 

В у ја ди но вић је на по ме нуо да је уло-
га Елек тро при вре де у ре ла и за ци ји 

стра те шких енер гет ских про је ка та про-

ми је ње на За ко ном о енер ге ти ци из 2003. 
го ди не. На и ме, до 2003. го ди не ЕПЦГ је 
има ла пре не се но пра во од др жа ве да се 
ста ра о енер гет ском раз во ју, али су но вим 
за ко ном те оба ве зе у над ле жно сти Ми ни-
стар ства еко но ми је и Вла де, од но сно Ми-
ни стар ство ра ди и пред ла же пла но ве раз-
во ја, а Вла да усва ја те пла но ве и до но си 
од лу ке. – Ка да је ри јеч о ХЕ на Мо ра чи, 
да би се до ни је ла ко нач на од лу ка о по кре-
та њу тен дер ског про це са по треб но је од-
ра ди ти још не ко ли ко до ку ме на та сход но 
За ко ну о ко не це си ја ма ко ја та ко ђе усва ја 
Вла да. На и ме, ре а ли за ци ју овог про јек та, 
мо ра да пра ти и прет ход на из ра да де таљ-
ног про стор ног пла на под руч ја бу ду ћих 
аку му ла ци ја, а као са став ни дио тог до ку-
мен та тре ба ура ди ти и стра те шку про цје-
ну ути ца ја ХЕ на жи вот ну сре ди ну, ка же 
Ву ја ди но вић и до да је да је рад на вер зи ја 
те про цје не  за вр ше на и да би у то ку де-
цем бра тре ба ло да бу де усво јен на црт тог 
до ку мен та и, сход но основ ним про пи си ма, 
дат на јав ну рас пра ву. 

Оче ки ва ња су да ће се у то ку ја ну а ра 
об ја ви ти прет ква ли фи ка ци о ни тен дер. 

Ина че, пла ни ра но је да се тен дер ски 
про цес оба ви у дви је фа зе: фа зу прет ква-
ли фи ка ци је и глав ну фа зу, та ко да се оче-
ку је да ће  све ове ак тив но сти на до дје ли 
кон це си је би ти за вр ше не до кра ја 2010. 
го ди не, ма да је сам по сту пак из бо ра кон-

це си о на ра и пот пи си ва ња кон це си о ног 
уго во ра са по бјед ни ком на тен де ру ве о ма 
сло жен и ду го тра јан.

Добра позиција ЕПЦГ

Ш то се ти че по зи ци је Елек тро при-
вре де Цр не Го ре на овом про јек ту, 

у овом мо мен ту, ка да има мо стра те шког 
парт не ра, Ву ја ди но вић ка же да ће ЕПЦГ  
на сто ја ти да фор ми ра кон зор ци јум са А2А 
у ци љу за јен дич ког на сту па на тен де ру. 
Пре ма ње го вим ри је чи ма, у са да шњим 
раз ма тра њи ма од стра не кон су тан та Вла-
де, има не ко ли ко оп ци ја уче шћа Елек тро-
при вре де. Јед на од њих је да се Елек тро-
при вре ди уна при јед про пи ше уче шће у 
бу ду ћој про јект ној ком па ни ји у из но су 
око 7 од сто на осно ву ври јед но сти до са-
да ура ђе них ис тра жних ра до ва и из ра ђе не 
про јект не до ку мен та ци је. Та про јект на до-
ку мен та ци ја је ис ку стве но про ци је ње на од 
стра не екс пе ра та IFC-а на око 15 ми ли о на 
€. Ме ђу тим, да би се мо гло тач но утвр ди-
ти ко ли ка је ње на ствар на ври јед ност ових 
да на се у Елек тро при вре ди во де ак тив но-
сти на из бо ру про цје ни те ља, али и на про-
цје ни тех нич ке до ку мен та ци је на осно ву 
ко је би Елек тро при вре да тра жи ла уче шће 
у бу ду ћој про јект ној ком па ни ји. 

По сто је и дру ге оп ци је, али ко нач ну 
ри јеч о уче шћу Елек тро при вре де по осно-

Срђа Вујадиновић

СР ЂА ВУ ЈА ДИ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР СЕК ТО РА ЗА РАЗ ВОЈ И ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ У ЕПЦГ 
И ЧЛАН ПРО ЈЕКТ НОГ ТИ МА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ХЕ НА МО РА ЧИ

ЕПЦГ ће настојати да у конзорци-
јуму са стратешким партнером 
учествује на тндеру

Про је кат ХЕ на Мо ра чи не би Про је кат ХЕ на Мо ра чи не би 
смио би ти до ве ден у пи та њесмио би ти до ве ден у пи та ње
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ву до са да из ве де не тех нич ке до ку мен та-
ци је и ис тра жних ра до ва да ће Вла да.

- Елек тро при вре да је за ин те ре со ва на 
за уче шће у ре а ли за ци ји тог про јек та па је  

по кре ну ла ак тив ност код А2А на фор ми ра-
њу кон зор ци ју ма и у ве зи с тим оче ку је мо 
брз од го вор од стра не на шег стра те шког 
парт не ра.

Пре тје ри ва ње о 
не га тив ним ути ца ји ма

 

В у ја ди но вић се освр нуо и на не га тив-
не ре ак ци је ди је ла јав но сти на пред-

лог ХЕ на Мо ра чи ре кав ши да су број не 
ак тив но сти ко је су упе ре не про тив ре а ли-
за ци је ових про је ка та, пр вен стве но у не-
вла ди ном сек то ру, гдје су на осно ву не ких 
па у шал них про цје на и њи хо вих сту ди ја ко-
је ни је су ура ђе не на нео п ход ном струч ном 
ни воу, па се до но се не га тив ни за кључ ци о 
ути ца ју про јек та на жи вот ну сре ди ну. 

- Мо ра се на гла си ти да се у јав но сти 
су ви ше ве ли ка па жња по све ћу је не га тив-
ним стра на ма ово га про јек та, док се о ње-
го вим по зи тив ним ути ца ји ма ма ло ко усу-
ђу је да при ча. Из гле да да се на сто ји да се 
Про је кат оспо ри, ка же он на во де ћи да се, 
као ве ли ки про блем за ре а ли за ци ју овог 

про јек та обич но на во ди кли зи ште Ђур-
ђе ви на, од но сно рјеч на па ди на на ли је вој 
стра ни Мо ра че, пре ко пу та Ма на сти ра Мо-
ра че, ис ти че Ву ја ди но вић.

М е  ђ у  т и м , 
по ње му, тај те-
рен ни је то ли ко 
про бле ма ти чан, 
јер ана ли зе, ко је 
има мо у по сто-
је ћој тех нич кој 
до ку мен та ци ји, 
са мо по ста вља ју 
мо гућ ност по ја-
ве кли зи шта уз 
огра ни че ње да 
она, и ако би се 
по ја ви ла не би 
би ла ма сов на, 
већ би то би ла 
са мо ма ла ло кал-
на кли зи шта, али 
то сва ка ко тре ба 
де таљ но ис пи та-
ти. С тим у ве зи, 
Ву ја ди но вић ка-
же да је ових да-
на IFC по кре нуо 
ак тив но сти на 
до би ја њу до на-
ци је за ис пи ти ва-
ње тог кли зи шта, 
а у то ку је тен-
дер ски про цес за 
из бор из во ђа ча 
ис тра жних ра до-
ва и ком па ни је 
ко ја ће од ра ди ти 
ана ли зу ста бил-

но сти ово га под руч ја. 
- У ту ак тив ност су укљу че ни и струч-

ња ци Елек тро при вре де Цр не Го ре ко ји су 
ра ди ли Про јект-план и од ре ђе не пред мје-
ре ра до ва. Сма тра мо да то под руч је не ће 
би ти од пре суд ног зна ча ја за ре а ли за ци ју 
овог про јек та, ка же он.

Мак си мал на за шти та Ма на сти ра

С ље де ћи ве ли ки про блем ко ји се по-
ми ње је Ма на стир Мо ра ча. 

- Ка да го во ри мо о Ма на сти ру Мо ра чи 
мо ра мо пр вен стве но ре ћи у ко јим се усло-
ви ма тај ма на стир да нас на ла зи. Има мо 
ма ги страл ни пут ко ји је не по сред но уз Ма-
на стир. Ви бра ци је од пу та се пре но се на 
ма на стир ске објек те. Те ра са на ко јој ма на-
стир ле жи за си ће на је во да ма. При сут но је 
стал но од ро ња ва ње и од но ше ње ма те ри ја-
ла са па ди не. То је ја ко ви дљи во. Ме ђу тим, 
у усло ви ма ка да би се ра дио си стем елек-
тра на на Мо ра чи, од но сно хи дро е лек тра на 
Ан дри је во са ко том 285 м.н.м, мо ра ле би 
се пред у зе ти мје ре за за шти ту тог јед ног 

од нај зна чај ни јих цр но гор ских кул тур но-
исто риј ских спо ме ни ка. Про је кат са ко јим 
рас по ла же Елек тро при вре да Цр не Го ре 
об у хва тио је и раз ра дио ову про бле ма ти ку. 
Осам де се тих го ди на су ура ђе ни обим ни 
ис тра жни ге о ло шки ра до ви на де фи ни са-
њу но си во сти и ге о ло шких усло ва те ра се 
Ма на сти ра и на осно ву тих ре зул та та ура-
ђен је и про је кат са на ци је пла тоа, од но сно 
те ра се, и то пу тем ра до ва на оја ча њу ње-
го ве ста бил но сти ка ме ним зи дом са дна 
ко ри та ри је ке. Осим то га, пред ви ђе ни су и 
ра до ви на по бољ ша њу те ме ља Ма на сти ра, 
као и за шти ти Ма на сти ра од вла ге ко ја и 
са да до ла зи кроз те ме ље.

Из мје шта ње пу та 
би ус по ри ло град њу

П од сје тив ши на је дан од про бле ма ре-
а ли за ци је овог про јек та - из мје шта-

ње по сто је ћег ма ги страл ног пу та као нај-
ви тал ни је са о бра ћај не ко му ни ка ци је Цр не 
Го ре са сје ве ром, Ву ја ди но вић ка же да је 
у по сто је ћој про јект ној до ку мен та ци ји 
пред ви ђе но из мје шта ње око 19 ки ло ме та-
ра ма ги страл ног пу та, и то у зо ни Зла ти це 
3,6 км, у зо ни Ра сло ви ћа 1 км, а у зо ни Ан-
дри је ва 14,5 км. 

- Као кри тич на фа за ре а ли за ци је про-
јек та је сте из мје шта ње пу та на ди о ни ци 
Ан дри је во - Ма на стир Мо ра ча. На и ме, да 
би се мо гли от по че ти глав ни ра до ви на 
бра ни Ан дри је во пут се мо ра из мје сти ти 
и тек на кон из мје шта ња пу та мо ћи ће се 
при сту пи ти ис ко пи ма за глав не објек те, 
од но сно за бра ну. У ди на мич ком по сто је-
ћем пла ну, пред ви ђе но је да то тра је дви је 
и по го ди не и тек на кон то га ће се мо ћи 
при сту пи ти глав ним ра до ви ма, ка же он 
до да ју ћи да би овај ма ги страл ни пут, на-
кон из град ње ауто пу та Бар - Бо ља ри, из-
гу био на зна ча ју и по стао јед на ло кал на 
са о бра ћај ни ца.

- Ина че, по до ку мен та ци ји пред ви ђен 
је рок од 6 го ди на за за вр ше так све че ти ри 
елек тра не. При то ме, Зла ти ца би се за вр-
ши ла на кра ју пе те го ди не, Ан дри је во би 
се за вр ши ло за пет и по го ди на, Ра сло ви ћи 
би би ли за вр ше ни за 5 го ди на и 9 мје се-
ци, а Ми лу но ви ћи, као по сед њи обје кат на 
кра ју ше сте го ди не, ка же Ву ја ди но вић.

На кра ју, Ву ја ди но вић оцје њу је да ће 
из град ња хи дро е лек тра на на Мо ра чи сва-
ка ко до при ни је ти по бољ ша њу еко ном ских 
при ли ка у на шој др жа ви и на гла сио да 
енер гет ска са мо стал ност озна ча ва еко ном-
ску са мо стал ност  др жа ве. 

- У том ци љу ис ко ри шће ње хи дро по-
тен ци ја ла Цр не Го ре, што пред ста вља и 
овај про је кат, пред ста вља зна чај ну ак тив-
ност ко ја не би смје ла би ти до ве де на у пи-
та ње, ре као је.

Ж.Ћетковић

Профил Андријево
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ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

И н фор ми шу ћи нас о нај ва жни јим 
ак тив но сти ма у то ку ове го ди не 

ко ја се бли жи кра ју, ка да је у пи та њу 
те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње раз-
у ђе не мре же и обје ка та, те о на по ри ма 
у об у зда ва њу гу би та ка елек трич не енер-
ги је, као и о ре а ли за ци ји пла ни ра них 
ин ве сти ци о них про је ка та, Вла ди мир 
Ка лу ђе ро вић, ди рек тор ЕД Ник шић, 
ко ји је на че ло дру гог по ве ли чи ни ди-
је ла ФЦ Ди стри бу ци ја до шао, при је не-
што ви ше од два мје се ца, из Ком би на та 
алу ми ни ју ма По го ри ца, освр нуо се и на 
вла сти ти ан га жман у Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре.

Том при ли ком он нам је ка зао да ће 
на сто ја ти да по зи тив на ис ку ства, по-
себ но тех нич ко-ор га ни за ци о на, сте че на 
у ком па ни ји ко ја је има ла раз не об ли ке 
вла сни штва, пре не се у дру гу рад ну сре-
ди ну као што је Елек тро ди стри бу ци ја.

На шем раз го во ру се при кљу чио и 
тех нич ки ди рек тор Во ји слав Ча но вић.

Но ве тра фо ста ни це

У ци љу рас те ре ће ња мре же и по-
бољ ша ња на пон ских при ли ка по-

тро ша ча ове ди стри бу ци је ко ја има нај-
про стра ни ји кон зум у Цр ној Го ри, а ко ја 
во ди бри гу о раз у ђе ној, до брим ди је лом 
на пла нин ском под руч ју, елек трич ној 
мре жи у ник шић кој и плу жин ској оп-
шти ни, то ком 2009. го ди не из гра ђе но 
је, на осно ву при о ри те та, не ко ли ко по-
стро је ња 10/0,4 kV раз ли чи те сна ге. То 
су, при је све га, ТС „Вир“ 250 kVА у 
Гор њем По љу и ТС „Рас ти ћи“ 250 kVА 
у Озри ни ћи ма не да ле ко од Ник ши ћа, за-
тим ТС 100 kVА „Ку но во“ код Ник ши ћа 
и ТС 100 kVА “По ље Па јо ви ћа“ Плу жи-
не, као и ТС 400 kVА „Ро су ље“ у плу-
жин ској оп шти ни.

По ред то га, сред стви ма до би је ним из 
тзв. фран цу ског кре ди та за ми је ње не су, 
но вим и са вре ме ни јим по стро је њи ма, 
дви је тра фо ста ни це: ТС 630 kVА “Цен-
тро коп“ у гра ду и ТС 1000 kVА у при-
град ском на се љу Хум ци, а као за јед нич-
ки про је кат са Ра дио-ди фу зним цен тром 
Цр не Го ре из гра ђе на је но ва ТС 160 kVА 
„Унач“ код Плу жи на.

Ка ко су нас оба ви је сти ли на ши са-
го вор ни ци, рад ни ци ове ди стри бу ци је 
из вр ши ли су и ре кон струк ци ју ди је ла 
ни ско на пон ске мре же. Том при ли ком су 
до тра ја ли др ве ни сту бо ви за ми је ње ни 
но вим др ве ним и бе тон ским, у за ви сно-
сти од по тре бе и при сту пач но сти те ре на, 
а у ра зним дје ло ви ма кон зу ма умје сто 
ста рог уже та укуп но је угра ђе но 7 ки ло-
ме та ра са мо но си вог ка бла.

Све ове ра до ве из ве ле су еки пе ЕД 
Ник шић.

Што се ти че план ских за да та ка, 
од но сно ин ве сти ци ја, чи ја је ре а ли за-
ци ја у то ку или не по сред но пред сто ји, 
тре ба ло би, до кра ја ове го ди не, да се 

из вр ши за мје на јед не „осми це“ у ТС 
35/10 kV „Кли че во“ у Ник ши ћу но вим 
и ја чим тран сфор ма то ром 12,5 MVA, 
ко ји је већ за вр шен, а оба вље на су и 
при јем на ис пи ти ва ња у фа бри ци про-
из во ђа ча „Ми нел“ у Рип њу код Бе о гра-
да. За мје ном ста рог и уград њом но вог 
тран сфор ма то ра у овом ди стри бу тив-
ном по стро је њу чи ја ће се сна га по ве-
ћа ти (са 20,5 MVA на 2 х 12,5 MVA), 
а гдје је, ина че, еви ден тан не до ста так 
сна ге у зим ском пе ри о ду, обез би је ди-
ће се си гур ни је на па ја ње по тро ша ча у 
гра ду.

Исто та ко, пла ни ра на је изгрaдња 
но ве ТС 630 kVА у ник шић ком на се љу 
Кли че во, на ко јој су, у Школ ској ули ци, 
већ за по че ти ра до ви.

И по ред то га што су на ба вље ни 
опре ма и ма те ри јал за но ву ТС 1000 
kVА у Цви ји ће вој ули ци у Ник ши ћу, 
из град ња по ме ну тог елек тро е нер гет-
ског по стро је ња, ко је је и пла ни ра но 
ра ди рас те ре ће ња ди стри бу тив не мре-
же у овом ди је лу гра да, још уви јек ни је 
за по че та због то га што Оп шти на ни је 
обез би је ди ла ло ка ци ју.

Ма да је већ за вр ше на, ТС 630 kVА у 
при град ском на се љу Дра го ва Лу ка, ипак 
ни је у функ ци ји јер се че ка одо бре ње за 
тра су 10 ки ло волт ног ка бла.

До кра ја те ку ће, а нај ка сни је у ја ну-
а ру иду ће го ди не тре ба ло би се да се за-
вр ши из град ња но ве ТС 35/10 kV „Би-
стри ца“ (2 х 12,5 MVA) у Ник ши ћу, ко ја 
се фи нан си ра из „фран цу ског кре ди та“, 
а у ко ју је, ина че, угра ђе на нај са вре ме-
ни ја опре ма ре но ми ра ног про из во ђа ча 
„Шнај дер“ у ври јед но сти од бли зу 1,5 
ми ли о на €. Ме ђу тим, пу шта ње у рад 
по ме ну тог елек тро е нер гет ског по стро-
је ња, са коjeг ће се на па ја ти ве ћи на по-
тро ша ча ове ди стри бу ци је, ве за но је за 
про блем узе мље ња не у трал не тач ке 35 
kV мре же. Ина че, за вр ше так узе мље ња 
не у трал не тач ке је услов за пу шта ње у 
по гон 35 ки ло волт ног по стро је ња у ТС 
35/10 kV „Тре бје са“, али и за за по чи ња-
ње ра до ва на 10 ки ло волт ној стра ни у 
овој тра фо ста ни ци, као и за уград њу 10 
kV опре ме у на ве де ном ди стри бу тив-
ном по стро је њу у гра ду.

Ка да је ри јеч о ак тив но сти ма на при-
пре ми мре же и обје ка та ЕД Ник шић за 
пред сто је ћу зи му, ко ја већ ку ца на вра та, 

ЕД НИК ШИЋ

из вр ши за мје на јед не „осми це“ у ТС
35/10 kV „Кли че во“ у Ник ши ћу но вим
и јачим трансформатором 12,5 MVA,

Ства ра ње усло ва за пре ци зни је Ства ра ње усло ва за пре ци зни је 
мје ре ње и пра ће ње по тро шњемје ре ње и пра ће ње по тро шње

У ци љу рас те ре ће ња мре же и по бољ ша ња на пон ских при ли ка, то ком 2009. из-
гра ђе но не ко ли ко по стро је ња 10/0,4 kV раз ли чи те сна ге, а до кра ја го ди не, уград-
њом но вог тран сфор ма то ра, по ве ћа ће се сна га град ске ТС 35/10 kV „Кли че во“, док ће 
до кра ја те ку ће или у ја ну а ру иду ће го ди не би ти го то ва но ва ТС 35/10 kV „Би стри ца“ у 
ко јој је угра ђе на са вре ме на опре ма

Да би „бит ка“ са гу би ци ма у мре жи (ко ји су, у нај ве ћем ди је лу по сле ди ца нео вла-
шће не по тро шње елек трич не енер ги је) би ла што што успје шни ја, на ор га ни за ци о-
ном и тех нич ком пла ну пред у зе те су по себ не мје ре

Владимир Калуђеровић
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про блем пред ста вља не до ста так сту бо-
ва, али и то се, по ри је чи ма на ших са го-
вор ни ка, у кон так ту са ФЦ Ди стри бу ци-
ја, за вр ша ва на ко рек тан на чин.

Ве ли ке про бле ме ник шић ким елек-
тро ди стри бу те ри ма при чи ни ло је не-
ври је ме, по себ но на под руч ју Пи ве и 
Ба ња на, гдје је хаварисано 50 сту бо ва, 

а код Плу жи на чак по ло ви на тог бро ја. 
По след њим ре зер ва ма и уз ве о ма ве ли-
ке на по ре еки па ма тич не ди стри бу ци је и 
ње них по слов ни ца у Плу жи на ма и Ви-
лу си ма, од ко јих је нај ве ћи те рет под ни-
је ла упра во плу жин ска, ха ва ри са на мре-
жа је са ни ра на и ус по ста вљен нор ма лан 
на пон.

Бри га о гу би ци ма

К а ко нам је ре че но, про блем по ве ћа-
них гу би та ка елек трич не енер ги је 

пред ста вља при о ри тет за све за по сле не 
и ме наџ мент ове ди стри бу ци је. По што 
нај ве ћи дио гу би та ка чи ни нео вла шће на 
по тро шња, од но сно кра ђа стру је, ра ди 
рје ша ва ња овог озбиљ ног про бле ма ко ји 
у знат ној мје ри оте жа ва рад и по сло ва-
ње, пред у зе то је низ ор га ни за ци о них и 
тех нич ких мје ра. У том сми слу, то ком 
ове го ди не еви ден ти ра но је око 1.200 не-
ле гал них по тро ша ча, из мје ште но бли зу 
350 мјер них мје ста и за ми је ње но ско ро 
3.000 бро ји ла.

Ра ди пра ће ња то ко ва енер ги је, тре-
нут но се тра фо ста ни це 10/0,4 kV опре-
ма ју мјер ном опре мом, па је већ у 60 од-
сто ових по стро је ња угра ђе на по ме ну та 
опре ма. 

Упо ре до са тим вр ши се ши фри ра ње 
и при дру жи ва ње по тро ша ча од го ва ра ју-
ћим тра фо ста ни ца ма, што ће омо гу ћи ти 
пра ће ње по тро шње по тра фо ре о ни ма 
и пре ци зни је еви ден ти ра ње ка ко тех-
нич ких, та ко и ко мер ци јал них гу би та ка 
елек трич не енер ги је.

И.З.

Војислав Чановић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

З а на па ја ње ел. 
енер ги јом 20.560 

по тро ша ча (на се о ском 
под руч ју 9.800) ЕД Би-
је ло По ље ко ри сти пет 
ТС 35/10 kV, 256 ТС 
10/0,4 kV и 1.500 км 
35 и 10 ки ло волт них 
во до ва и ни ско на пон-
ске мре же. По стро је-
ња 35/10 kV су ре кон-
стру и са на и тех нич ки 
ис прав не, док ста ње 
ТС 10/0,4 kV за ви си 
од го ди не из град ње. 
Сва стал но на ста ње на 
мје ста снаб дје ве на су 
ел. енер ги јом.

Го во ре ћи о ка рак-
те ри сти ка ма кон зу ма 
ове ЕД, њен ди рек тор Ми лош Ко на тар нам 
је, сре ди ном де цем бра, ка зао да се на па ја ње 
се о ских под руч ја вр ши ра ди јал ним во до ви-
ма. С об зи ром да су во до ви и ТС про сјеч но 
ста ри ви ше од 30 го ди на, из ра жен је про блем 
ста тич ке ста бил но сти над зем них ДВ и НН 
мре жа. По је ди ни да ле ко во ди, као што су два 
над зем на 35 kV во да ко ји на па ја ју по стро је-
ња 35/10 kV у мје сним цен три ма Чо кр ли ја и 
Шће па ни ца, из гра ђе ни су још 1954. го ди не. 
Ста рост обје ка та, по себ но 10 kV во до ва и ни-
ско на пон ске мре же, иза зи ва про бле ме у на-
па ја њу по тро ша ча. Не кад се ис пад де си због 
ква ра, а че сто је пре кид у на па ја њу узро ко ван 
ис кљу че њем због ра до ва на от кла ња њу ква-
ра на ди стри бу тив ним во до ви ма.

Иако ре ла тив но млад, дипл. ел. инж. 
Ми лош Ко на тар оба вља ју ћи, у не баш ду-
гом вре мен ском пе ри о ду, ве о ма од го вор не 
ду жно сти у ЕПЦГ, сте као је за вид но рад но 
ис ку ство.

Рје ше њем ди рек то ра ФЦ Ди стри бу ци-
ја Ми ро сла ва Вук че ви ћа од 1. ју на 2009. 
го ди не име но ван је за ди рек то ра ЕД Би је ло 
По ље.

 Ми лош Ко на тар ро ђен је 24. мар та 
1975. го ди не у Би је лом По љу, 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 – енер гет-
ски смјер у При шти ни.

Рад ну ка ри је ру је за по чео у КАП-у као 
при прав ник, а ка сни је као ин же њер у одр жа-
ва њу. У ју лу 2003. пре ла зи у ЕПЦГ – Елек-

тро пре нос Под го ри ца 
на рад но мје сто ин-
же ње ра за одр жа ва ње 
да ле ко во да. Фор ми-
ра њем ФЦ Снаб ди је-
ва ње име но ван је 18. 
сеп тем бра 2005. го-
ди не за ше фа Снаб ди-
је ва ња Би је ло По ље, 
са ког мје ста је и по-
ста вљен за ди рек то ра 
бје ло пољ ске ди стри-
бу ци је.

Ве ли ка ду жи на 
из во да

К а блов ска 10 kV 
мре жа у гра ду и 

при град ским на се љи-
ма је у до ста до бром ста њу, а тра фо ста ни це 
у гра ду и ди је лу при град ског на се ља су дво-
стра но на па ја не. Не до во љан број ТС 10/0,4 
kV усло вља ва ве ли ке ду жи не из во да, а ти ме 
и ква ли тет ис по ру че не ел. енер ги је. Да би се 
ста ње по бољ ша ло, по треб но је из гра ди ти но-
ве ТС 10/0,4 kV.

С об зи ром да на па ја ње кон зу ма пре ко 35 
kV да ле ко во да не обез бје ђу је до вољ ну си-
гур ност у снаб ди је ва њу ел. енер ги јом, рје-
ше ње је, сматра наш саговорник, у из град њи 
ТС 400/110 kV у ин ду стриј ској зо ни Би је лог 
По ља, ко ја би би ла на по је на са по сто је ћег 
ДВ110 kV из РП 110/35 kV „Ри ба ре ви не“. 
За си гур ни је на па ја ње по тро ша ча у бје ло-
пољ ској оп шти ни, као и чи та вог сје вер ног 
ди је ла Цр не Го ре, нео п ход но је ре а ли зо ва-
ти уград њу тра фоа 400/110 kV у по стро је њу 
400 kV„Ри ба ре ви не“.

Кон фи гу ра ци ја те ре на и на се ља на под-
руч ју ЕД Би је ло По ље са ста но ви шта на па-
ја ња стру јом, одр жа ва ња ел. енер гет ских 
обје ка та, очи та ва ња и кон тро ле по тро ша ча, 
крај ње је не по вољ на. По сто ји ви ше од сто 
се ла, дви је пла ни не су се стал но на ста ње-
не, ма ла гу сти на на се ља и при кљу ча ка по 
ки ло ме тру мре же (на сва ком има њу ку ћа и 
при кљу чак), ве ли ка ду жи на НН во до ва (5,2 
км по ТС 10/0,4 kV).

У ци љу при пре ме за зим ски ре жим ра-
да то ком 2009. го ди не у овој ЕД угра ђе но је 
243 но вих сту бо ва и 887 бе тон ских но га ра, 
чи ме је ква ли тет но са ни ра но 1.130 стуб них 

ЕД БИ ЈЕ ЛО ПО ЉЕ

Те жи ште ак тив но сти Те жи ште ак тив но сти 
на сма ње њу гу би та ка

енер ги јом 20.560 на рад но мје сто ин-
а на па ја ње ел. 
енергијом 20 560

тро пре нос ППод го ри ца 
на радно мјесто ин

Не ле гал на по тро шња елек трич не енер ги је, ко ја је и глав ни узрок гу би та ка у 
ди стри бу тив ној мре жи, нај ве ћи про блем у ра ду и по сло ва њу ове ди стри бу ци је

Ка ко до ско чи ти „ви спре но сти“ по је ди них по тро ша ча ко ји кра ду стру ју 

Милош Конатар
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Те жи ште ак тив но сти 
на сма ње њу гу би та ка

мје ста и угра ђе но 12.300 м са мо но си вог ка-
бла. У то ку ове го ди не за вр ше на је уград ња 
ТС 10/0,4 kV „Бо ту ри ћи“ ко ја ће омо гу ћи ти 
ква ли тет но на па ја ње тог под руч ја. Успје шно 
је ре а ли зо ва на ре кон струк ци ја до тра ја лих 
сту бо ва на да ле ко во ди ма 35 kV Ри ба ре ви-
не – Шће па ни ца и Ри ба ре ви не – Чо кр ли је. 
За по че ти су ра до ви на ре кон струк ци ји ДВ 
10 kV Ри ба ре ви не – Сли је пач Мост и уград-
ња ТС 10/0,4 kV „Рав на Ри је ка“, али су про-
блем имо вин ско-прав ни од но си, а у то ку је 
из мје шта ње ТС 10/0,4 kV „При је ло зи“ из 
кру га се о ског гро бља.

Ве ли ки је про блем не до ста так др ве них 
сту бо ва, али је ЕД Би је ло По ље успје ла да 
кри тич на мје ста обез би је ди уград њом бе тон-
ских но га ви ца ко је су ре дов но до пре ма не.

- И по ред то га, еки пе сва ко днев но из во де 
ра до ве на за мје ни до тра ја лих сту бо ва, уград-
њи но га ви ца, ра си је ца њу тра се, оправ ци ква-
ро ва. Ве ћих за сто ја у на па ја њу по тро ша ча не-
ма, из у зев у ври је ме ха ва ри ја, каже Конатар.

На се о ском под руч ју оп шти не ква ли тет 
на по на углав ном за до во ља ва стан дар де, из-
у зе так су не ка мје ста на ко ји ма се мо ра ју ра-
ди ти тра фо ста и це. Ви ше про бле ма са ква ли-
те том на по на има у при град ским на се љи ма.

Уград ња мје ре ња у ТС 10/0,4 kV 
у слу жби от кри ва ња кра ђе стру је

П о ред про бле ма ко ји се ја вља ју у одр-
жа ва њу мре же, из ра жена је и пој ава 

нео вла шће не по тро шње ел. енер ги је, или 
кра ђе стру је од стра не по је ди них по тро-
ша ча, што по ве ћа ва оп те ре ће ње на мре жи, 

чи ме се по гор ша ва на пон код оста лих по-
тро ша ча. Код по је ди них по тро ша ча су раз-
ви је не раз не ме то де кра ђе стру је ко ја бје ло-
пољ ским ел. ди стри бу те ри ма пред ста вља 
нај ве ћи про блем ра ду.

- Ме ђу тим, и по ред по сто је ћих про бле-
ма, гу би ци ел. енер ги је у ЕД Би је ло По ље су 
у кон стант ном па ду. Са 26,50 од сто, ко ли ко 
су из но си ли у 11 мје се ци 2009. го ди не, ве ћи 
су од пла на за 0,90 про це на та, али су, у од-
но су на 2008, ма њи за 2,41 од сто. Та ко ђе не 
тре ба за бо ра ви ти да су, не та ко дав но, до по-

чет ка 2006. го ди не, гу би ци у мре жи ЕД Би-
је ло По ље до сти за ли чак око 48 од сто и да 
је по пи та њу сма ње ња гу би та ка од по че та ка 
2006. до да нас у овој 
ди стри бу ци ји ура ђе но 
до ста. Нај ве ће ак тив-
но сти до са да су би ле 
усмје ре не на сма ње ње 
гу би та ка, а та ко ће би-
ти и у на ред ном пе ри-
о ду ка ко би се гу би ци 
све ли на ни во тех нич-
ких, објашњава Ко на-
тар.

На по ве ћа ње гу-
би та ка нај ви ше ути че 
нео вла шће на по тро-
шње ел. енер ги је, од но-
сно кра ђа стру је. У ци-
љу њи хо вог сма ње ња 
пред у зи ма ју се мно ге 
мје ре, а у 2009. го ди-
ни, у том прав цу, по ред 
оста лог, кон тро ли са но 
је 4.906 по тро ша ча, 
за ми је ње но 1.095 бро-
ји ла, 215 мје ре ња из-
мје ште но на гра ни цу 
вла сни штва, еви ден ти-
ра но 1.278 не ле гал них 
по тро ша ча.

У ци љу кон тро ли-
са ња то ко ва енер ги је, у 
ЕД Би је ло По ље од ма-
ја 2009. се вр ши уград ња и опре ма ње мје ре ња 
тра фо ста ни ца 10/0,4 kV. До са да је мје ре њи-
ма по кри ве но 85 од сто ових по стро је ња, као 

и сви тра фо ре о ни са 
ве ћом по тро шњом. 
Ни је су угра ђе на 
мје ре ња на уда ље-
ним тра фо ре о ни ма, 
гдје је ма ња по тро-
шња и ма њи број 
по тро ша ча, али ће 
се и тај по сао за-
вр ши ти при је ро-
ка. Па ра лел но са 
уград њом мје ре ња 
у тра фо ста ни ца ма 
10/0,4 kV, вр ши се и 
од ре ђи ва ње при пад-
но сти по тро ша ча по 
тра фо ре о ни ма са 
ко јих се на па ја ју, ка-
ко би се има ла пре-

ци зна сли ка у од ре ђи ва њу гу би та ка по свим 
тра фо ре о ни ма.

Уград ња мје ре ња у тра фо ста ни ца ма 
10/0,4 kV омо гу ћи ла је бје ло пољ ским ел. ди-
стри бу те ри ма да у не ко ли ко прет ход них мје-
се ци из вр ше де таљ ну ана ли зу гу би та ка на 
не ко ли ко ка рак те ри стич них тра фо ре о на. Ло-
гич ком кон тро лом је вр ше на ана ли за по тро-
шње (енер гет ска кар ти ца) са ка рак те ри стич-
них тра фо ре о на, као и по да та ка при купљње-
них са те ре на. План је био - циљ не ко тро ле 
са што ве ћим про цен том от кри ве не кра ђе 

стру је. Од по чет ка ок то бра, на ова кав на чин, 
от кри ве но је 60 слу ча је ва кра ђе стру је, 40 
ме ха нич ких оште ће ња бро ји ла, 70 по ври је-

ђе них ди стри бу тив них плом би, 37 оште ће-
них др жав них пе ча та и ви ше не ра вил но сти. 
Све ово по ка зу је да је при сут на ве ли ка кра ђа 
стру је, што је и нај ве ћи про блем сма ње ња гу-
би та ка у мре жи ове ди стри бу ци је.

За све по тро ша че ко ји су нео вла шће но 
тро ши ли ел. енер ги ју и код ко јих су на ђе не 
не пра вил но сти ура ђен је об ра чун нео вла-
шће не по тро шње и под не се не при ја ве над ле-
жном су ду. Од ок то бра 2009. го ди не об ра чу-
на то је око 700 хи ља да ки ло ват ча со ва нео-
вла шће не по тро шње због кра ђе ел. енер ги је.

- Ка да је у пи та њу ис кљу че ње по тро-
ша ча због нео вла шће не по тро шње, има мо 
до бру са рад њу са Упра вом по ли ци је Цр не 
Го ре, ко ја нам је и до са да пру жа ла аси сте-
ци ју. И код над ле жног су да се при мје ћу је 
по зи тив на кли ма пре ма при ја ва ма под не се-
ним за кра ђу ел. енер ги је, јер су већ не ки 
по тро ша чи због то га осу ђе ни на за твор ску 
ка зну, ка же Ко на тар.

По ред на ве де них ак тив но сти ЕД Би је ло 
По ље вр ши и ис кљу че ње по тро ша ча по на-
ло гу ов да шње ОЈ Снаб ди је ва ње, а све у ци-
љу по ве ћа ња сте пе на на пла те. Ве ли ки про-
блем пред ста вља што по је ди ни по тро ша чи 
не до зво ља ва ју ис кљу че ње због ду га, па је 
у том прав цу то ком 2009. го ди не под не се-
но 750 пре кр шај них при ја ва. Уз аси стен ци ју 
по ли ци је у прет ход ном пе ри о ду ис кљу че но 
је не ко ли ко ве ћих ду жни ка ко ји го ди на ма 
ни је су из ми ри ва ли сво је оба ве зе за утро ше-
ну ел. енер ги ју.

И.З. 

Зграда ЕД Бијело Поље

УГРАД ЊОМ ДА ЉИН СКОГ СИ СТЕ МА 
ОЧИ ТА ВА ЊА И ИЗ МЈЕ ШТА ЊЕМ 

МЈЕР НИХ МЈЕ СТА ДО МА ЊИХ ГУ БИ ТА КА
- С об зи ром да из мје шта ње мјер них мје ста на гра ни ци вла сни-

штва ве о ма ути че на сма ње ње гу би та ка, у том сми слу при ку пље-
ни су по да ци за пет тра фо ре о на код ко јих је пла ни ра но из мје шта-
ње мјер них ме ста. До са да су ак тив но сти на из мје шта њу мјер них 
мје ста би ле усмјер не се лек тив но, у пр вом ре ду она мо гдје је ана-
ли за по ка за ла да има нео вла шће не по тро шње. У ЕД Би је ло По ље 
по сто је и два тра фо ре о на са да љин ским си сте мом кон тро ле. У 
ци љу да ље им пле мен та ци је AMR си сте ма (да љин ске кон тро ле 
бро ји ла) из вр ше на је при пре ма по да та ка за 42 тра фо ре о на, а 
угра ђе на су мје ре ња у свим тра фо ре о ни ма и де фи ни са ни по тро-
ша чи са свим еле мен ти ма, на гла ша ва ди рек тор Ко на тар.

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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- Иако су све ор га ни за ци о не цје ли не 
ЕД Бе ра не у про те клом пе ри о ду има ле 
ве ли ке оба ве зе, ипак су оства ри ле зна-
чај не ре зул та те.

Ову сво ју кон ста та ци ју ди рек тор 
дипл. инж елек тро тех ни ке Са ша Пе шић 
је, у раз го во ру при ли ком на ше по сје те 
14. де цем бра, пот кри је пио „ни зом ак-
тив но сти тех нич ког ди је ла ове ди стри-

бу ци је у прет ход ном пе ри о ду“, од ко јих 
је по себ но из дво јио: сма ње ње гу би та ка 
на ди стри бу тив ној мре жи; одр жа ва ње 
НН и ВН мре же и по стро је ња; ис кљу че-
ње по тро ша ча по на ло зи ма Снаб ди је ва-
ња Бе ра не; ак тив но сти на си гур ном ра ду 
ЕЕС-а у ЕД Бе ра не и уред ном на па ја њу 
по тро ша ча у кон зу му оп шти на Бе ра не, 
Ан дри је ви ца и Плав; за вр ше так за по че-
тих и по кре та ње но вих ин ве сти ци ја на 
ди стри бу тив ној мре жи; ак тив но сти на 
из да ва њу ел. енер гет ских са гла сно сти и 
при кљу че њу но вих по тро ша ча.

При о ри тет сма ње њу гу би та ка 

И по ред то га што се на сма ње њу гу-
би та ка у мре жи ове ЕД до ста ура-

ди ло, што ре зул та ти по твр ђу ју, њи хов 
ни во и да ље је ви сок. У на ред ном пе ри-
о ду том пи та њу ће се, сто га, по све ти ти 
нај ви ше па жње, зна ња и ра да, а у овај 
по сао ће укљу чи ти и нај ква ли тет ни је 
из вр ши о це из дру гих цје ли на овог ко-

лек ти ва, ка ко би се ишло трен дом сма-
ње ња гу би та ка до њи хо вог до во ђе ња у 
пла ни ра не ври јед но сти. То је по сао ко-
ји се не мо же за вр ши ти пре ко но ћи већ 
тра жи ве ли ка ула га ња и ко ји ће, ка да се 
ура ди ка ко тре ба, ви ше стру ко вра ти ти 
уло же ни но вац.

ЕД Бе ра не је за про те клих 11 мје се ци 
ове го ди не има ла не што бо љи ре зул тат на 

сма ње њу гу би та ка не го у истом пе ри о ду 
2008. То се по сти гло, при је све га: уград-
њом 1.900 но вих и ква ли тет них бро ји ла 
(843 тро фа зних и 1.057 мо но фа зних); из-
мје шта њем 202 бро ји ла ван објек та по-
тро ша ча; кон тро лом 2.711 мјер них мје ста 
и ин ста ла ци ја; уград њом 84 мјер не гар-
ни ту ре у тра фо ста ни ца ма 10/0,4 kV; за-
мје ном 195 уклоп них ча сов ни ка.

Да би се гу би ци пра ти ли на ма њем 
узор ку – тра фо ре о ну, угра ђе но је 84 мјер-
них гар ни ту ра у ТС 10/0,4 kV. Ове ак тив-
но сти су об у ста вље не, због не до стат ка 
по треб ног ма те ри ја ла, по себ но струј них 
мјер них тран сфор ма то ра ма њег пре-
но сног од но са, ко ји су нео п ход ни при-
ли ком уград ње у по стро је њи ма ма њих 
сна га (стуб не ТС). Уград ња мје ре ња у 
ди стри бу тив не тзв. град ске ТС ти па БТС, 

МБТС, НДТС еки пе ове ЕД су ра ни је за-
вр ши ле. Пред у слов за пра ће ње гу би та-
ка по тра фо ре о ни ма би ло је од ре ђи ва ње 
при пад но сти по тро ша ча на зна че ном тра-
фо ре о ну и њи хо во ши фри ра ње, што је 
ура ђе но у ју ну про шле го ди не. Пре ци зно 
пра ће ње гу би та ка код оних тра фо ре о на 
са угра ђе ним мје ре њем би ће мо гу ће ка да 
се из вр ши пот пу на про вје ра при пад но-
сти ма лог бро ја „за лу та лих“ по тро ша ча у 
дру ги тра фо ре он, ко ји у тре нут ној ана ли-
зи ства ра ју за бу ну.

- Оно че му ће мо по све ти ти па жњу 
ка да је ри јеч о про бле му гу би та ка, је-

сте раз го вор са свим из вр ши о ци ма ко-
ји ове по сло ве обављају на те ре ну, а то 
су чи та чи, кон тро ло ри и за по сле ни ко ји 
ра де на за мје ни бро ји ла. Пре до чи ће мо 
им озбиљ ност по сла и чи ње ни цу да са-
мо од го вор ним и искре ним на сту пом у 
сми слу от кри ва ња и при ја вљи ва ња не-
пра вил но сти мо гу до при ни је ти бо љим 
ре зул та ти ма, а са мим тим и са чу ва ти по-
зи ци је на по слу, ка же Пе шић.

Узрок ви со ких гу би та ка у мре жи бе-
ран ске ЕД, и по ред тог што је ве ли ки 
број уоче них не пра вил но сти на мјер ним 
мје сти ма и ин ста ла ци ја ма от кло њен, 
ипак је ве ли ка кра ђа ел. енер ги је. Нео-
вла шће на по тро шња, сма тра Пе шић, се 
мо же сма њи ти ана ли зом по тро шње по-
је ди них сум њи вих по тро ша ча (по при ја-
ва ма рад ни ка ЕД са те ре на, ано ним них 

Зграда ЕД Беране

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА

ЕД БЕ РА НЕ

Од го вор ним и искре ним при сту пом 
по слу до бо љих ре зул та та

ЕД Бе ра не у про те клом пе ри о ду има ле ње ња гу би та ка до њи хо вог до во ђе ња у
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- Иако су све ор га ни за ци о не цје ли не
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Ве ли ка па жња, у на ред ном пе ри о ду, би ће по све ће на од но су пре ма 
оба ве за ма рад ни ка ан га жо ва них на те ре ну, по себ но на по сло ви ма 
на сма ње њу гу би та ка у мре жи 

Саша Пешић
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при ја ва и сл.), ло гич ком кон тро лом по-
тро шње, ква лит не том кон тро лом ин-
ста ла ци ја и мјер ног мје ста, и на кра ју, 
из мје шта њем мјер ног мје ста ван објек-
та по тро ша ча. Са нај авље ним из мје шта-
њем мјер них мје ста ода бра них, чи та вих 
тра фо ре о на, успјех би био за га ран то ван, 
што су по твр ди ле слич не ак тив но сти у 
дру гим ЕД. Та ко ђе, ме диј ска ак тив ност 
на су зби ја њу кра ђе стру је и пре до ча ва ње 
по сле ди ца по по тро ша ча да ла би у овом 
мо мен ту од ре ђе не ре зул та те.

При ли ком са ста вља ња пла на за сма-
ње ње гу би та ка на ди стри бу тив ној мре жи, 
ка да је у пи та њу ова ЕД, по Пе ши ће вом 
ми шље њу, за не ма ре на је чи ње ни ца да 
она ег зи сти ра на под руч ју гдје је ве ли ки 
број ин ста ла ци ја и обје ка та из над 1.000 
мнв, да ор га ни за ци о но „по кри ва“ три оп-
шти не у ко ји ма се на ла зи 290 ДТС чи је 
су ду жи не из во да по ТС – про сјек 7 км 
(у Цр ној Го ри је 3,5 км) и 60.000 сту бо ва, 
а да се на пре ко 2.400 км укуп не ду жи-
не мре же ре а ли зу је 96 од сто енер ги је на 
ни ском на по ну. Ра ни јом Сту ди јом ко ју је 
ура дио Елек тро тех нич ки фа кул тет у Под-
го ри ци нај ве ћи тех нич ки гу би ци упра во 
су озна че ни у ЕД Бе ра не. Си ту а ци ја по 
овом пи та њу ни је ни да нас бо ља.

Ка ко до др ве них сту бо ва

К а да је ри јеч о ак тив но сти ма на 
одр жа ва њу ни ско на пон ске и ви со-

ко на пон ске мре же и по стро је ња, у то ку 
ове го ди не, од зна чај ни јих ра до ва из вр-
ше на је ре кон струк ци ја: НН мре же тра-
фо ре о на „Ха ре ме 1“, „Ви ниц ка 3“, „До-
лац – Пи пе ри“, „Та лум 1“, „Пе шца 1“, 
„Пет њи ца 1“, „Бу че 2“, „Гла ви це 1“, „Ру-
до По ље“, „Пр ња вор“, „Бре зо је ви ца 2“, 
„Се о це“. Ре кон струк ци ја ових пра ва ца је 
би ла при о ри тет на јер се са њом ри је шио 
про блем ве о ма оште ће них мре жа у ха ва-
ри ја ма ко је су се до го ди ле у прет ход не 
дви је го ди не.

О с н о в  н и 
про блем у одр-
жа ва њу НН и 
ВН мре жа у 
2009, ко ји од 
по чет ка ма ја 
још уви јек ни је 
ри је шен, је не-
до ста так др ве-
них им прег ни-
са них сту бо ва. 
Ис по ру ком бе-
тон ских но га-
ра и ар ми ра но-
бе тон ских сту-
бо ва ко ји су, уз 
ра зу ми је ва ње 
ФЦ Ди стри-
бу ци ја и Елек-
тро град ње ре-
дов но до би ја-
ни, до не кле је 
рје ша ван не до-
ста так др ве них 
сту бо ва. Ма ло-
број на али ве о-
ма ква ли тет на 
еки па Елек-
тро град ње и 
у овој го ди ни 
је би ла стал но 
ан га жо ва на у 

ЕД Бе ра не, ко ја је њи хо вим ан га жма ном 
до би ла пу но, по себ но у ха ва риј ским си-
ту а ци ја ма. Из цен трал ног ма га ци на ма-
тич не ФЦ ре дов но је до би јан ма те ри јал, 
ка да га је би ло, за одр жа ва ње мре жа и 
по стро је ња на про сто ру од 1.600 км2, на 
ко ме од ве ћих ди стри бу тив них обје ка та 
по сто ји 6 ТС 35/10 kV, ко је је у ок то бру 
ре мон то ва ла еки па ФЦ Ди стри бу ци ја.

У зи му, ко ја је ов дје ду га и оштра, 
ула зи се са не до вољ но при пре мље ним 
да ле ко во ди ма 10 kV због не до стат ка 
сту бо ва. Ка да су у пи та њу ови енер гет-
ски во до ви, чи ја је укуп на ду жи на 320 
км, до бра ствар је што про ла зе чи стим 
ко ри до ри ма јер су им тра се осло бо ђе не 
од окол ног ра сти ња, а по сло ве рас кре-
си ва ња, уго во ре не са ФЦ Ди стри бу ци ја, 
оба ви ла је фир ма „Тех но флеш“ из Би је-
лог По ља.

Од Ин сти ту та за ис пи ти ва ње из обла-
сти за шти те, ко ји је из вр шио ис пи ти ва-

ње лич не и ко лек тив не за штит не опре ме, 
до би јен је атест о њи хо вој ис прав но сти 
за без бје дан рад. На кон ис те ка ате ста о 
ис пи ти ва њу узе мљи ва ча у ТС 35/10 kV 
„Бе ра не 1“ – Ру деш, при ба вљен је, код 
исте уста но ве, атест ко ји га ран ту је ис пу-
ње ност без бје до но сног усло ва у на ред-
них 5 го ди на.

Зна чај не ин ве сти ци о не 
ак тив но сти

П о ри је чи ма дипл. ел инж. Ра до-
ма на – Ба та Об ра до ви ћа, ко ји је 

ско ро име но ван за тех нич ког ди рек то ра, 
у прет ход ном пе ри о ду ре а ли зо ва но је не-
ко ли ко зна чај них ин ве сти ци ја, као што 
су по стро је ња: НДТС 10/0,4 kV „Лу ге 3“ 

са при па да ју ћом НН мре жом, „Парк 7“ и 
„Обал ско на се ље“ са при па да ју ћом НН 
мре жом; МБТС 10/0,4 kV „Дом кул ту-
ре“; али и при кључ ни ДВ 10 kV, те СТС 
10/0,4 kV „Го ра жде 3“ и „Де сни Ме тех“.

Осим про је ка та „Лу ге 3“ и „Обал ско 
на се ље“, за чи је се укљу че ње оче ку је 
ко нач на до ку мен та ци ја, оста ли на ве де-
ни про јек ти су за вр ше ни и укљу че ни у 
ел. енер гет ску мре жу. Од над ле жних оп-
штин ских се кре та ри ја та за њих су већ 
до би је не упо треб не до зво ле, у шта се 
мо гао увје ри ти и ел. енер гет ски ин спек-
тор при ли ком сво је ре дов не по сје те овој 
ЕД 3. де цем бра.

Ак тив ност на уград њи зе мљо спој-
не за шти те у ТС 35/10 kV „Плав“ у за-
вр шној је фа зи. Од че ти ри ва зду шна 10 
kV из во да у пла ну су да се угра де два: 
„Ме тех“ и „Му ри но“. У овом по слу уче-
ству је и Ра дио-ди фу зни цен тар ЦГ, због 
укљу че ња соп стве не СТС, од но сно ре пе-
ти то ра ко ји се на ла зе на из во ду „Ме тех“. 
Ра до ве из во ди еки па ФЦ Ди стри бу ци ја 
на че лу са инж. Д. Ву ко ви ћем.

- Ина че, нај ве ће ди стри бу тив но по-
стро је ње у Пла ву је до ста оште ће но, па 
се на да мо да ће мо у на ред ној го ди ни 
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ус пје ти да га до ве де мо у ста ње ко је ће 
га ран то ва ти си гу ран рад угра ђе не ВН 
опре ме, чи ме би се и без бјед ност ру ко-
ва о ца ко ман де по ве ћа ла. За гра ђе вин ску 
са на ци ју још 2006. обез би је ђе на је про-

јект на до ку мен та ци ја, ка же Об ра до вић.
У ан дри је вич кој оп шти ни ре а ли зу је 

се ин ве сти ци ја ко ја тра је чак 12 го ди на. 
Ра ди се о про јек ту елек три фи ка ци је ка-
ту на Гра ди шни ца и Ру до бр до, за ко ју су 
уго вор о за јед нич кој ин ве сти ци ји пот-
пи са ли СО Ан дри је ви ца и ЕПЦГ. Ка ко 
су ра до ви пре ки ну ти због вре мен ских 
усло ва, кад на сту пе по вољ не вре мен ске 
при ли ке ко је на том под руч ју по чи њу 
у ма ју, ре а ли зо ва ће се и тај по сао, тим 
при је што са ма те ри ја лом ко ји је обез-
би је ђен еки па Елек тро град ње ра до ве 
мо же, ка ко се про цје њу је, окон ча ти за 
15 да на.

Нај ве ћа ин ве сти ци ја, ко ја ће уско ро 
за по че ти да се оства ру је, је из град ња 
дво стру ког ДВ 110 kV од са да шњег „Т“ 
спо ја до ТС 110/35 kV „Ан дри је ви ца“, 
чи ме се уво ди ДВ 110 kV по си сте му 
улаз – из лаз, од но сно до би ја се пре кид но 
мје сто 110 kV на по на у овом по стро је њу. 
Ин ве сти тор је Пре нос А.Д. Под го ри ца, а 
по тро ша чи ЕД Бе ра не у оп шти на ма Ан-
дри је ви ца и Плав до би ће не у по ре ди во 
си гур ни је на па ја ње ел. енер ги јом.

У то ку су ра до ви на из град њи ДВ 10 
kV на ди о ни ци ТС 35/10 kV „Бе ра не 3“ – 
СТС 10/0,4 kV „Ка ли ца“. Ра до ве ври јед-

не 174.000 €, на осно ву уго во ра са ФЦ 
Ди стри бу ци ја, из во де Кон зор ци јум ПТТ 
ин же ње ринг д.о.о. и „При мел“ д.о.о. 
Под го ри ца.

За ре а ли за ци ју два про јек та пред ви-
ђе на пла ном ин ве сти-
ци о не град ње за 2009. 
го ди ну, за ко је је обез-
би је ђе на гра ђе вин ска 
до зво ла, а ди рек тор ФЦ 
Ди стри бу ци ја дао са-
гла сност, док из вр шни 
ди рек тор Дру штва тре-
ба да одо бри рас пи си-
ва ње јав ног по зи ва за 
ода бир из во ђа ча. Ра ди 
се о про јек ти ма чи јом 
ре а ли за ци јом се рје-
ша ва ју два го ру ћа про-
бле ма у ши рем цен тру 
Бе ра на: НН ка блов ска 
мре жа за на па ја ње обје-
ка та у ули ца ма М. Ма-
ли ши ћа, Д. Ву јо ше ви ћа 
и 13. ју ла са из дво је ним 
мјер ним мје сти ма, те 
при кључ ни 10 kV вод 
за МБТС 10/0,4 kV „Ра-
сад ник“, МБТС 10/0,4 
kV „Ра сад ник“ 1 х 1000 
kVА и НН мре жа тра-
фоа Ра сад ник.

У на ред ној го ди ни у 
пла ну је за вр ше так из-
град ње за по че тих при-
кључ них 10 kV ка бло ва 
и стуб них ТС „Лу жац 

4“ и „Бу ба ње 2“.
Оста ле пла ни ра не ак тив но сти пред-

ви ђе не су пла ном ин ве сти ци ја за 2009. 
ко ји је до ста вљен над ле жном сек то ру 
ма тич не ФЦ. Пред ви ђе на сред ства и пла-
ни ра ни про јек ти, уко ли ко се ре а ли зу ју, у 
знат ној мје ри ће до при ни је ти ква ли тет-
ни јем на па ја њу по тро ша ча у све три оп-
шти не ко је је над ле жна ЕД Бе ра не.

Активности на 
искључењу дужника

З а ис кљу че ње по тро ша ча по на ло зи-
ма ОЈ Снаб ди је ва ње у овој ЕД су од-

ре ђе не дви је еки пе, по јед на у Бе ра на ма и 
Пла ву. По по тре би, да би ре зул та ти би ли 
што бо љи, ван ред но су ан га жо ва не и до-
дат не еки пе. За ове ак тив но сти су на гра-
ђи ва ни од Ко ор ди на ци о ног ти је ла за пра-
ће ње на пла те, а санк ци ја ни је би ло.

Еки пе за ис кљу че ње са ста вље не од 
че ти ри из вр ши о ца, ис кљу чи во су чи ни-
ли за по сле ни на од ре ђе но ври је ме, ко ји 
су, ако је су ди ти по њи хо вом за ла га њу и 
оства ре ним ре зул та ти ма, оправ да ли свој 
ан га жман. По ред њих, још 16 рад ни ка је 
за по сле но на од ре ђе но ври је ме, а без њих 

је, ка ко на гла ша ва Са ша Пе шић, не за ми-
сли во да ље ор га ни зо ва ње по сла у свим 
дје ло ви ма ЕД Бе ра не (Бе ра не, Пет њи ца, 
Ан дри је ви ца, Плав и Гу си ње), јер они чи-
не не што ви ше од 20 од сто за по сле них. 

То ком ове го ди не из мје ште но је 25 
мјер них мје ста код по тро ша ча код ко јих 
се ни је мо гло при сту пи ти ис кљу че њу по 
на ло гу Снаб ди је ва ња Бе ра не.

Са ов да шњом ОЈ Снаб ди је ва ња 18 рад-
ни ка бе ран ске ЕД пот пи са ло је уго во ре за 
ре про грам ду га. Те за бра не су ак ти ви ра не 
и њи ма се ра те од би ја ју од за ра де.

Са Упра вом по ли ци је ЦГ – Под-
руч на је ди ни ца Бе ра не и Ис по ста ва 
Плав, пред у зе те су за јед нич ке ак ци је 
на ис кљу че њу по тро ша ча ко ји ни је-
су до зво ли ли рад ни ци ма ЕПЦГ да их 
ис кљу че због ду га, ко је су да ле до бре 
ре зул та те.

Ових да на за вр шен је по сао скло пљен 
са фир ма ма „Гра ди тељ“ и „Euro zox“ из 
Под го ри це ко ји се од но си на адап та ци-
ју по слов них и са ни тар них про сто ри ја у 
управ ној згра ди ове ЕД, као и на ис по-
ру ци кан це ла риј ског на мје шта ја, чи ме 
су до би је ни при стој ни усло ви за рад.

И по ред за хтје ва, ко ји су, ка ко ка же 
Пе шић, до ста вља ни на пра ве адре се у 
ЕПЦГ, а на то је ука зи вао и на ра зним са-
стан ци ма, убје дљи во нај ве ћи про блем је 
не до ста так во зи ла и њи хо ва до тра ја лост. 
До ко нач ног рје ше ња, је дан број рад ни-
ка ће, уз ми ни мал не ко ли чи не го ри ва 
ко је по утвр ђе ној про це ду ри до би ја ју од 
ЕД, на ста ви ти да ко ри сте сво ја во зи ла, 
ка ко би из вр ши ли што ве ћи број рад них 
за да та ка ко ји се од њих тра жи.

Ак ту ел на ор га ни за ци ја и си сте ма ти-
за ци ја рад них мје ста у ЕПЦГ, ка да је ри-
јеч о ЕД Бе ра не, је ура ђе на са број ним 
не ло гич но сти ма и ло шим рје ше њи ма, 
по себ но код од ре ђи ва ња бро ја из вр ши-
ла ца, што је иза зва ло не за до вољ ства за-
по сле них. По себ но су, по Пе ши ћу, бол не 
гре шке у ви ду раз ли чи тих ко е фи ци је на-
та код пот пу но иден тич них рад них мје-
ста са истим сте пе ном школ ске спре ме, а 
на ште ту за по сле них у овој ЕД.

Не до ста так за штит не опре ме и ала та 
та ко ђе је при су тан. Алат се по вре ме но на-
ба вља из сред ста ва ко ја сто је на рас по ла-
га њу ЕД. С об зи ром да су сред ства скром-
на и да је по сту пак на бав ке, по себ но ве-
ћих ври јед но сти, де фи ни сан за ко ном, ова 
пи та ња тре ба рје ша ва ти на ни воу ФЦ.

По Пе ши ће вом ми шље њу, до ла зак 
стра те шког парт не ра А2А, од ре ђи ва ње 
ин ди ка то ра за ква ли тет ни јим по сло ва-
њем у на ред ном пе ри о ду, до при ни је ће 
још озбиљ ни јем при сту пу рад ним оба-
ве за ма свих за по сле них у ЕД Бе ра не. 
Ве ли ка ве ћи на њих су у прет ход ном пе-
ри о ду по ка за ли да се мо гу ухва ти ти у 
ко штац са оба ве за ма ко је на и ла зе.

И.З.

Замјена трулог "А" стуба новим бетонским у трафо реону Долац - Пипери
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П о сво јој ве ли чи ни, ду-
жи ни мре же и бро ју 

по тро ша ча (око 6.000) По-
слов ни ца Плав и Гу си ње, у 
ко јој је тре нут но за по сле но 
19 рад ни ка (12 на нео д ре ђе-
но, а 7 на од ре ђе но ври је ме), 
мо же се упо ре ди ти са ма њом 
ЕД у ФЦ Ди стри бу ци ја.

Ова чи ње ни ца, ка ко 
на гла ша ва ди пло ми ра ни 
елек тро ин же њер Шеф кет 
То шић, шеф По слов ни це, 
че сто пу та ру ко вод ству ЕД 
Бе ра не при чи ња ва до дат-
не те шко ће у ор га ни зо ва њу 
и ква ли тет ни јем оба вља њу 
по сло ва. Ово из раз ло га што упра во на ве де на 
по слов ни ца оба вља 90 од сто по сла јед не са-
мо стал не ди стри бу ци је (ак тив но сти на сма-
ње њу гу би та ка, одр жа ва ње по сто је ће мре же, 
ис кљу че ња са мре же и сл.). У том сми слу не 
мо гу се ство ри ти ни усло ви за из вр ша ва ње 
тих оба ве за, по себ но ка да је у пи та њу број 
из вр ши ла ца, во зни парк, уда ље ност од ма тич-
не елек тро ди стри бу ци је (пре ко 50 км) и др. 

Ипак, ка ко ис ти че То шић, 
не за ви сно од на ве де них те-
шко ћа, за хва љу ју ћи ко рект-
ном од но су и ра зу ми је ва њу 
ру ко вод ства ЕД Бе ра не, сви 
рад ни за да ци се из вр ша ва ју 
по пла ну и про гра му.

По То ши ће вим ри је чи ма, 
гу би ци елек трич не енер ги је, 
ко ји су ов дје, у од но су на ма-
тич ну ЕД, не што ве ћи, узро-
ко ва ни су оправ да ним раз ло-
зи ма. На и ме, до при је не ки 
дан у ТС 35/10 kV „Плав“ 
ни је по сто ја ла зе мљо спој на 
за шти та на 10 ки ло волт ним 
из во ди ма, па је че сто пу та 

да ле ко вод но уже би ло по зе мљи под на по ном 
и не ко ли ко ча со ва (ДВ „Ме тех“, „Му ри но“ и 
сл.). Због чи ње ни це да су при вред на пред у зе-
ћа у Пла ву већ 5 – 6 го ди на за тво ре на, а да је, 
ка да је при вре да ра ди ла, би ло 30 од сто мје ре-
ња 10 kV, у кон зу му ове по слов ни це ви ше не ма 
ни јед ног ви со ко на пон ског по тро ша ча. Из ових 
раз ло га, на под руч ју Пла ва де се так ТС од 400 - 
630 kVА ра де у тзв. пра зном хо ду, као и број на 

по стро је ња у уда ље ним се ли ма (Хо те, За бељ, 
Ја се ни ца и др.) ко ја су због исе ља ва ња оста-
ла ско ро пра зна. С дру ге стра не, ме ђу тим, због 
ве ли ког бро ја из бје гли ца из Бо сне и Хер це го-
ви не и са Ко сме та, при град ске тра фо ста ни це 
су пре оп те ре ће не. Сви на ве де ни про бле ми су 
про у зро ко ва ли објек тив но по ве ћа ње гу би та ка 
у овој по слов ни ци.

У ТС 35/10 kV „Гу си ње“ нео п ход но је 
опре ми ти још че ти ри 10 kV вод не ће ли је, у 
пр вом ре ду сто га што је на три вод не ће ли је 
при кљу че но се дам ка блов ских из во да, што 
зна чи да су на јед ну ће ли ју при по је на три ка-
блов ска из во да. Због ова квог при кљу че ња два 
или ви ше из во да на јед ну 10 ки ло волт ну ће ли-
ју, за јед но са пред мет ним пре ки да чем, на кон 
ква ра на јед ном ка блов ском во ду, че сто пу та 
су се ис кљу чи ва ла и оста ла два ка блов ска во да 
пре ко ко јих се на па ја ис прав на 10 kV мре жа. С 
об зи ром да је ово по стро је ње мон та жног ти па 
из гра ђе но при је 14 го ди на од бе тон ских еле ме-
на та, вје ро ват но је сли је га њем те ре на до шло 
до ми мо и ла же ња (сми ца ња) мон та жних еле-
ме на та на зи до ви ма, а по себ но на кро ву, што је 
до ве ло до про ди ра ња вла ге, услед про ки шња-
ва ња, ко ја угро жа ва опре му у ТС.

На кра ју, инж. То шић је по себ но на гла сио 
нео п ход ност по ве ћа ња бро ја из вр ши ла ца у 
по слов ни ци, по не кој но вој си сте ма ти за ци ји, 
чи ме би се ство ри ли мно го бо љи усло ви за 
ква ли тет ни ји рад, као што је то ура ђе но у по-
слов ни ца ма дру гих елек тро ди стри бу ци ја.

И.З

О ор га ни за ци о ном ди је лу ЕД Бе ра не у 
Ан дри је ви ци ин фор ми са ли су нас Мла-

ден Фо лић и Ми ло рад Ба кић.
На и ме, ка ко нам об ја шње но, због прет-

ход ног ан га жо ва ња на мје сту ше фа По слов-
ни це Ан дри је ви ца, елек тро ин же њер Мла ден 
Фо лић, ко ји је но вом си сте ма ти за ци јом рад-
них мје ста у ЕПЦГ рас по ре ђен за ше фа Гру пе 
за одр жа ва ње ва зду шних и ка блов ских во до ва 
у ЕД Бе ра не, и да ље, сва ко днев ном ко му ни ка-
ци јом са Ми ло ра дом Ба ки ћем, јед ним од нај-
ста ри јих рад ни ка по ста жу, уче ству је у ор га-
ни за ци ји по сла у на ве де ној по слов ни ци.

Та ко му ни ка ци ја, ко ја се пр вен стве но 
огле да у по сло ви ма очи та ва ња, кон тро ле и 
ис кљу че ња по тро ша ча оба вља се на обо стра-
но за до вољ ство јер су њих дво ји ца, ка ко ка же 
Ба кић, иде ал но са ра ђи ва ли ка да је Фо лић ра-
дио у Ан дри је ви ци.

Ова ЕД по слов ни ца ко ја обез бје ђу је на-

па ја ње елек трич-
ном енер ги јом 3000 
по тро ша ча (од че га 
је 400 град ских) у 
ан дри је вич кој оп-
шти ни, гра ви ти ра 
на ве ћи ном пла нин-
ском и ве о ма не при-
сту пач ном под руч ју. 
Свих 11 рад ни ка (9 
стал но за по сле них 
и 2 на од ре ђе но ври-
је ме) пр вен стве но 
су ан га жо ва ни на 
по сло ви ма сма ње-
ња гу би та ка у ди-
стри бу тив ној мре-
жи, ко ји се са сто је у 
ре дов ном очи та ва-
њу и кон тро ли по-
тро ша ча, уград њи 
но вих бро ји ла и из мје шта њу мјер них мје ста 
на гра ни цу вла сни штва.

По ред ових по сло ва ко ји ма је већ ду же 
ври је ме дат при о ри тет, рад ни ци По слов ни це 
Ан дри је ви ца су ан га жо ва ни и на одр жа ва њу 
ни ско на пон ске мре же, 10 ки ло волт них и ка-
блов ских во до ва у сво јој оп шти ни.

Рје ша ва ње про бле ма са не до стат ком сту-
бо ва, на ро чи то из ра же ним у прет ход ном пе-
ри о ду го ди не, у овом слу ча ју ве о ма је бит но, 

јер се ра ди о те ре ну са нај ве ћим бро јем кри-
тич них и из ра у бо ва них мре жа.

Због ло шег ста ња во зног пар ка при је ка по-
тре ба је и на бав ка бар јед ног те рен ског во зи ла.

Фор ми ра њем стал не по са де у ТС 110/35 

kV „Ан дри је ви ца“ ан га жо ва ње рад ни ка ове 
по слов ни це би ло би знат но лак ше, на гла ша-
ва ју Фо лић и Ба кић, јер би ма ни пу ла ци је на 
ДВ 35 kV Ан дри је ви ца – Плав и ло кал ним 
10 kV да ле ко во ди ма би ле ефи ка сни је. На тај 
на чин по тро ша чи у ан дри је вич кој и плав ској 
оп шти ни би ли би у мно го кра ћем вре ме ну без 
на по на у слу ча ју ис па да по ме ну тих енер гет-
ских во до ва.

И.З.

ЕД БЕ РА НЕ  ПО СЛОВ НИ ЦА ПЛАВ И ГУ СИ ЊЕ

Као ма ња ЕДКао ма ња ЕД
„Пра зан ход“ тра фо ста ни ца про у зро ку је гу бит ке 

Шефкет Тошић

ЕД БЕ РА НЕ  ПО СЛОВ НИ ЦА АНДРИЈЕВИЦА

Гу би ци у пр вом пла нуГу би ци у пр вом пла ну
По ред ак тив но сти на сма ње њу гу би та ка 
елек трич не енер ги је, ко ји ма је већ ду же 
вре ме на дат при о ри тет, рад ни ци овог 
ди је ла бе ран ске ди стри бу ци је ан га жо-
ва ни су и на одр жа ва њу ни ско на пон ске 
мре же, 10 ки ло волт них и ка блов ских 
во до ва у ан дри је вич кој оп шти ни 

Милорад Бакић и Младен Фолић
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У Елек тро ди стри бу ци ји Це ти ње су у 
то ку 2009. го ди не по кре ну те број не 

ак тив но сти са ци љем да се енер гет ски си-
стем на под руч ју ове оп шти не оспо со би за 
оптимално функ ци о ни са ње и да се по вра ти 
по вје ре ње по тро ша ча, од но сно ели ми ни ше 
не га ти ван од нос пре ма Елек тро при вре ди 
као ис по ру чи о цу елек трич не енер ги је.

У том сми слу је Дра гу тин Бо ри чић, 
ди рек тор ЕД Це ти ње, са ко јим смо раз го-
ва ра ли 12. де цем бра, оци је нио да је го ди на 
на из ма ку би ла успје шна за ову Елек тро ди-
стри бу ци ју, а ти ме и за Елек тро при вре ду, 
од но сно кон зу мен те елек трич не енер ги је 
ко ји ма су под ре ди ли цио свој струч ни и 
рад ни ан га жман.

 То, ка же Бо ри чић, ни је би ло ла ко јер је 
енер гет ски си стем на овом под руч ју у мно-
гим сег мен ти ма у ве о ма ло шем ста њу, по-
себ но кад су у пи та њу да ле ко во ди и ни ско-
на пон ске мре же на се о ском под руч ју, а ни у 
при град ским на се љи ма Це ти ња ста ње ни је 
мно го бо ље. За то ће .за пот пун опо ра вак 
овог си сте ма бити потребно још мно го ула-
га ња, иако је Елек тро при вре да ове го ди не, 
уз пот пу но ра зу ми је ва ње на го ми ла них про-
бле ма, да ла пу ну ма те ри јал ну и фи нан сиј-
ску по др шку њи хо вом рје ша ва њу на овом 
под руч ју.

Ре кон струк ци је мре жа 
и са на ци је да ле ко во да

У ве зи с тим је Елек тро ди стри бу ци ја 
Це ти ње, иако одав но ку бу ри са не-

до стат ком струч ног ка дра (не ма ни јед ног 
ин же ње ра на одр жа ва њу и екс пло а та ци ји), 

успје ла да сни ми и тех нич ки об ра ди пре ко 
200 обје ка та на ко ји ма је би ла нео п ход на 
ве ћа са на ци ја или ре кон струк ци ја. За ре-
кон струк ци је ко је су прак тич но под ра зу ми-
је ва ле из град њу но вих мре жа ан га жо ва ли 
су Про јект ни би ро ко ји им је у сва ком по-
слу све срд но по мо-
гао, ве за но за из ра ду 
про јект не до ку мен-
та ци је.

Из то га је про ис-
те као ве о ма оби ман 
план те ку ћег и ин-
ве сти ци о ног одр жа-
ва ња ко ји је то ком 
ове го ди не, пре ма 
при о ри те ти ма, ре-
а ли зо ван у знат ном 
про цен ту.

Та ко је пре ма ри-
је чи ма Бо ри чи ћа, у 
скло пу ових по сло ва 
из вр ше на оправ ка и 
ре кон струк ци ја ви ше 
да ле ко во да 10 kV и 
ни ско на пон ских мре-
жа, и то пре те жно на 
под руч ју Ри јеч ке на-
хи је и у при град ским 
на се љи ма. Нај зна чај-
ни ја је, ипак, са на ци-
ја ДВ 10 kV Це ти ње-
Вре ла-Пре кор ни ца 
ко ји је ве о ма ва жан 
за на па ја ње во до-
црп них по стро је ња у 
зим ском пе ри о ду. У 
то ку је ре кон струк-
ци ја ДВ 10 kV Ри је ка 
Цр но је ви ћа-До бр ска 
Жу па ко ја се фи нан-
си ра за јед нич ким 
ула га њем ЕПЦГ и ру-
ске фир ме „Бож ја во да“ са Це ти ња.

У скло пу ових ра до ва угра ђе но је пре-
ко 700 др ве них сту бо ва, 11 че лич но-ре шет-
ка стих и 70 ар ми ра но-бе тон ских стубова, 
око 17.000 м са мо но си вог ка бла, ве ли ка 
ко ли чи на кон зо ла и овје сног ма те ри ја ла, 
на вео је Бо ри чић ис та кав ши да су им код 
из во ђе ња ра до ва на ве ћим објек ти ма при-
ско чи ле у по моћ еки пе Елек тро град ње без 
ко јих, с об зи ром на ма ли број упо сле них у 
ЕД Це ти ње, не би мо гли за вр ши ти то ли ко 
по сло ва. 

Ка да је ри јеч о ин ве сти ци о ној из град-

њи, тре ба ре ћи да је ове го ди не на под руч ју 
це тињ ске оп шти не за по чет ве ћи број зна-
чај них обје ка та, од ко јих је нај ва жни ји ДВ 
35 kV Це ти ње-Под гор, ври је дан 1.300.000 
еура, чи ја је из град ња у то ку.

Ова ин ве сти ци ја је, пре ма ри је чи ма Бо-
ри чи ћа, из у зет но зна чај на, ка ко због снаб-
ди је ва ња елек трич ном енер ги јом ком плет-
не Ри јеч ке на хи је, та ко и због снаб ди је ва ња 
Це ти ња и Бу две во дом ко је се због ве о ма 

ло шег ста ња по сто је ћег да ле ко во да, у љет-
њим мје се ци ма од ви ја ло уз огром не про-
бле ме. Сто га се оче ку је да ће се из град њом 
овог да ле ко во да (из во ђач ра до ва Елек тро-
град ња) и ре кон струк ци јом по стро је ња у 
Под го ру, про блем ко нач но ри је ши ти. 

Сле де ћа ве о ма ва жна ин ве сти ци ја, ври-
јед на ми ли он и 200 хи ља да еура, је из град-
ња ТС 35/10 kV 2x8 MVA „Хум ци“ за ко ју је 
опре ма на ба вље на из сред ста ва тзв.Фран-
цу ског кре ди та. Изврше не су све при пре ме 
за из град њу, а у то ку је до но ше ње од лу ке по 
рас пи са ном тен де ру за из во ђе ње ра до ва ко-

ЕД ЦЕ ТИ ЊЕ

 По че так опо рав ка си сте ма

то ку 2009. го ди не по кре ну те број не 200 обје ка та на ко ји ма је би ла нео п ход на

тр
ињ
ни
kV
а, 
О

њи

Елек тро ди стри бу ци ји Це ти ње су у
току 2009 године покренуте бројне

успје ла да сни ми и тех нич ки об ра ди пре ко
200 објеката на којима је била неопходна

њи, 
це ти
чај н
35 k
еура

Уз пу ну фи нан сиј ску по др шку Елек тро при вре де у 2009. го ди ни за вр ше-
ни број ни по сло ви из пла на те ку ћег и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња обје ка та

ТС 10/0,4 kV Милијевићи

Драгутин Боричић
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ји, ка ко се оче ку је, тре ба да поч ну у апри лу 
сље де ће го ди не. 

 Ин ве сти ци о не ак тив но сти

П о ред на ве де них обје ка та ре а ли зо ва не 
су и дру ге ин ве сти ци је као што су: 

из град ња ДВ 10 kV, СТС 10/0,4 kV и НН 
мре жа Ми ли је ви ћи, мон та жа ТС 10/0,4 kV 
и по ла га ње ви со ко на пон ског ка бла у ду жи-
ни 450 м „До њи Крај III, мон та жа ТС 10/0,4 
kV „Бан ски ста но ви“, мон та жа сред ње на-
пон ског бло ка (RMU) – Бол ни ца, мон та жа 
ТС 10/0,4 kV и НН мре жа Очи ни ћи, СТС 

10/0,4 kV и при кључ ног ДВ 10 kV Стру га-
ри, ка зао је Бо ри чић. 

Из вр ше но је, на ста вио је он, и по ла га-
ње 10 kV ка бла ТС „Ко шу та“ – ТС „До њи 
Крај I“ у ду жи ни од око 500 м и 10 kV ка бла 
од ТС „Зе ле на ку ћа“ до ТС „С-53“, а за тим 
из град ња НН мре же До њи Крај-Вр ба у ду-
жи ни од 800 м и из мје шта ње ВН ка бла од 
ТС 35/10 kV „Хум ци“ до ТС 10/0,4 kV „Ко-
шу та“ у ду жи ни од 250 м.

За по че ти су ра до ви на ка бли ра њу 35 kV 
ва зду шних во до ва улаз-из лаз из ТС 35/10 
kV Хум ци и из вр ше на на бав ка сред ње на-
пон ског бло ка (RMU) за уград њу у рас-
клоп ни штe Ба ји це.

Све ове ак тив но сти по твр да су да је 
Елек тро при вре да то ком ове го ди не у ве ли-
кој мје ри на док на ди ла про пу ште но у прет-
ход ном пе ри о ду.

Ве за но за гу бит ке елек трич не енер ги-
је ко ји су у овом кон зу му ве о ма из ра же ни, 
што не да ти ра од ју че, Бо ри чић је ка зао да 
су у ци љу њи хо вог сма ње ња и по бољ ша ња 
на пла те пред у зи ма не мно ге мје ре и ак тив-
но сти. Он раз ло ге за ова кво ста ње са гу би-
ци ма ви ди у то ме што ве ли ки број гра ђа на 
не мо же пла ћа ти стру ју, због че га по се жу 
за ра зним не до зво ље ним рад ња ма, а за тим 
и у не е фи ка сно сти суд ства кад је упи та њу 
санк ци о ни са ње учи ње них кри вич них дје ла, 
у ве ли ком бро ју не ле гал но при кљу че них 

обје ка та, не е фи ка сној кон тро ли од стра не 
рад ни ка Елек тро ди стри бу ци је и њи хо вој 
не спрем но сти да се упу сте у от кри ва ње 
нео вла шће не по тро шње, те при су ству ра-
зних при ја тељ ских ве за и по знан ста ва.

Ни је, ка же ди рек тор це тињ ске Елек-
тро ди стри бу ци је, ни ма ло ла ко про ми је ни-
ти та кво ста ње, али има до ста по зи тив них 
про мје на и у овом по слу, што по твр ђу је чи-
ње ни ца да сте пен гу би та ка има тен ден ци ју 
опа да ња.

У ве зи с тим он је ис та као да је ЕД Це-
ти ње у скла ду са усво је ним Про гра мом за 
сма ње ње гу би та ка у 2009. го ди ни, из вр ши-

ла из мје шта ње бро ји ла код 345 по тро ша ча, 
што се по ка за ло ве о ма ефи ка сним за сма ње-
ње гу би та ка. Овај по сао је пра ћен ра зним 
про бле ми ма, од не го до ва ња по тро ша ча ко ји 
не до зво ља ва ју из во ђе ње та квих рад њи, до 
дру гих тех нич ких смет њи.

Ве о ма ефи ка сно сред ство у су зби ја њу 
нео вла шће не по тро шње је за мје на бро ји ла 
код по тро ша ча, па је то ком 2009. го ди не за-
ми је ње но 355 ових уре ђа ја.

У истом ци љу је из вр ше на уград ња 
мјер них уре ђа ја у 75 тра фо ста ни ца 10/0,4 
kV и 35/0,4 kV, чи ме је по кри ве но ком плет-
но град ско и при град ско под руч је. А с об-
зи ром да су по тро ша чи са да раз дво је ни по 
тра фо ре о ни ма, Елек тро ди стри бу ци ја је у 
мо гућ но сти да пра ти и ана ли зи ра гу бит ке 
у тра фо ре о ни ма код ко јих су угра ђе ни ови 
уре ђа ји.

Кон тро ле по тро шње су сва ко днев не, 
али без на ро чи тог ефек та кад је у пи та њу 
кра ђа стру је, осим у слу ча је ви ма гдје су то 
ра ди ле цен тра ли зо ва не еки пе.

У на сто ја њу да се сма ње гу би ци об ра-
ђе на су и до ста вље на Снаб ди је ва њу ра ди 
уно ше ња у ба зу по да та ка 862 не ле гал но 
при кљу че на по тро ша ча. Еви ден ти ра но је и 
об ра ђе но још 66 не ле гал них обје ка та чи ји 
вла сни ци ни је су до ста ви ли по треб ну до-
ку мен та ци ју, или ни је су из ми ри ли оба ве зе 

по осно ву не ле гал но утро ше не елек трич не 
енер ги је.

Ве за но за ис кљу че ња не у ред них пла-
ти ша по на ло гу Снаб ди је ва ња, наш са го-
вор ник је ка зао да ста ње ни је за до во ља ва-
ју ће, осим кад се то вр ши уз аси стен ци ју 
по ли ци је. Нај че шћи про бле ми су што по-
тро ша чи ко ји су на на ло гу за ис кљу че ње 
због великог дуга не до зво ља ва ју на шим 
рад ни ци ма да их ис кљу че, знајући да ће по 
осно ву пре кр шај не при ја ве би ти ка жње ни 
нај ви ше 160 еура, што их под сти че на та кво 
по на ша ње.

Ис кљу че ња уз аси стен ци ју по ли ци је су 
ефи ка сна и ре а ли зу ју се у цје ло сти, али је 
про блем у то ме што по ли ци ја не ће да вр-
ши аси стен ци ју ако се ис кљу че ње оба вља у 
при ват ном по сје ду, а то по тро ша че ста вља 
у не рав но пра ван по ло жај.

У при сту пу овом про бле му ипак тре ба 
има ти у ви ду мно ге спе ци фич но сти ко је су 
ка рак те ри стич не за Це ти ње, у ко јем је при-
вре да замрла, а ве ли ки број гра ђа на жи ви 
од со ци јал не по мо ћи или пен зи је, та ко да се 
могу разумјети потрошачи који су се нашли 
у оваквој ситуацији, што опет не значи да 
их ико може ослободити обавезе плаћања 
ел. енергије.

Не до ста так струч ног ка дра

Г о во ре ћи о про бле ми ма ко ји пра те 
на сто ја ња да се по стиг ну што бо љи 

ре зул та ти, Бо ри чић је као огра ни ча ва-
ју ћи фак тор на вео не по вољ ну струк ту-
ру тех нич ког ка дра, ка ко по бро ју из вр-
ши ла ца, та ко и у по гле ду здрав стве ног 
ста ња. До вољ но го во ри чи ње ни ца да на 
одр жа ва њу и екс пло а та ци ји не ма ни јед-
ног ин же ње ра, та ко да је цје ло ку пан по-
сао ор га ни за ци је и одр жа ва ња објеката 
пао на те рет тех нич ког ди рек то ра. Сто га 
ни је су у мо гућ но сти да ор га ни зу ју де-
жур ство у пред у зе ћу, већ то ра де пу тем 
кућ не при прав но сти, што се од ра жа ва на 
број пре ко вре ме них са ти.

Огра ни ча ва ју ћи фак тор је и не до ста так 
од ре ђе них ма те ри ја ла и дје ло ва за одр жа ва-
ње, као што су ка тод ни од вод ни ци за 10 kV, 
но жа сти оси гу ра чи, др ве ни сту бо ви за ни-
ско-на пон ске мре же и дру го.

У из вр ша ва њу по сло ва та ко ђе их спу-
та ва и огра ни че ње го ри ва у из но су од 1500 
еура мје сеч но, што је за и ста ма ло, ако се 
узме у об зир раз у ђе ност кон зу ма и при ли ке 
на те ре ну у овој оп шти ни, па и то да су Ла-
де Ни ве ве ли ки по тро ша чи го ри ва. Ни ста-
ње во зног пар ка ни је за до во ља ва ју ће због 
че га су че сти ква ро ви на во зи ли ма.

Наш са го вор ник је, на кра ју, ис та као да 
има ју ве о ма до бру са рад њу са еки па ма и 
струч ним ка дром ко ји се ба ви одр жа ва њем 
по стро је ња 35 kV, за шти том и мје ре њи ма на 
ни воу ФЦ Ди стри бу ци ја, а та ко ђе и са пред-
став ни ци ма ло кал не упра ве и по ли ци је, што 
им омо гу ћа ва лак ше рје ша ва ње про бле ма.

Б.М.

ТС 10/0,4  Доњи Крај 3
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Н а ша прет ход на по сје та ЕД Бу два би-
ла је усред ту ри стич ке се зо не кад су 

чел ни љу ди овог ди стри бу тив ног ко лек ти-
ва из ни је ли оче ки ва ња да ће се зо на, што се 
ти че снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом, 
про те ћи на за до во ља ва ју ћи на чин и без зна-
чај ни јих про бле ма у функ ци о ни са њу си сте-
ма. Да се та ква оче ки ва ња ис пу не, пре ма 
ри је чи ма ди рек то ра Во ја Ву ка ди но ви ћа, у 
нај ве ћој мје ри су до при ни је ла знат на ула га-
ња од стра не ЕПЦГ и оп шти не Бу два, ко ја су 
пре ма ши ла мили он и 300 хи ља да еура. 

Под сје ћа ју ћи да су из гра ђе не но ве и ре-
кон стру и са не број не по сто је ће ТС 10/0,4 kV 
и НН мре же, Ву ка ди но вић ис ти че да су, по у-
че ни по зи тив ним ис ку ством из про шле се зо-
не, од мах на кон ње ног за вр шет ка на пра ви ли 
де таљ ну ана ли зу свих па ра ме та ра си сте ма и 
при сту пи ли из ра ди пла но ва за при пре му на-
ред не ту ри стич ке се зо не.

Као до бар при мјер пра во вре ме не ре ак-
ци је на уоче не про бле ме он је на вео за мје-
ну тран сфор ма то ра 35/10 kV, сна ге 8 MVA у 
ТС 35/10 kV Ду бо ви ца, че му се при сту пи ло 
на кон по ја ве од ре ђе них про бле ма са јед ним 
од два тран сфор ма то ра у овој тра фо ста ни-
ци кра јем про шле ту ри стич ке се зо не. Бр зом 

ин тер вен ци јом еки па из ФЦ Ди стри бу ци ја 
ква ро ви су са ни ра ни и го то во да ни је би ло 
по ре ме ћа ја у на па ја њу, па ипак од мах на кон 
се зо не угра ђен је но ви тран сфор ма тор, а ста-
ри упу ћен на ре монт.

Ву ка ди но вић ка же да се ова квим ре ак-
ци ја ма, као и пла но ви ма за за мје ну ста рих 

тран сфор ма тор ских је ди ни ца, ко је 
се не от пи су ју већ да ју на ре монт, 
по сти же пу но у по у зда но сти на па ја-
ња и ква ли те ту ис по ру ке. 

По ње го вим ри је чи ма, пла но ви 
за на ред ну го ди ну су још ам би ци о-
зни ји, јер им је на мје ра да на ква ли-
те тан на чин од го во ре на оче ки ва но 
по ве ћа ну тра жњу за ел.енер ги јом и. 
елек трич ном.сна гом. Са мо у при-
пре му ту ри стич ке се зо не пла ни ра но 
је ула га ње од 1.780.000 еура и то: у 
из град њу 2 ДТС 10/0.4 kV,630 kVА 
са укла па њем у ВН и НН мре жу 
(“Ба чви це” и “Че ло бр до”),из град њу 
2 НДТС 10/0.4 kV, 2x630 KVА са 
укла па њем у ВН и НН мре жу (“Бе-
чи ћи II” и “По до строг II”), из град њу 
10 kV ка блов ских под зем них во до ва 
у ду жи ни од 15 км (во до ви “ТС 35/10 
kV Ми ло чер-МБТС 10/0.4 kV Кр-
стац” и вод “ТС 35/10 kV Ми ло чер-
МБТС 10/0.4 kV Бли зи ку ће-МБТС 
10/0.4kV Ри је ка Ре же ви ћи”), ре кон-
струк ци ју 8 по сто је ћих ТС 10/0.4 kV 
у ди је лу ВН и ре кон струк ци ју 8 по-
сто је ћих ТС 10/0.4 kV у ди је лу НН. 
По ред то га, пла ни ра на је за мје на 
ста рих тран сфор ма то ра у се дам тра-

фо ста ни ца, ре кон струк ци ја НН мре же у ду-
жи ни од 12 км, ре кон струк ци ја ТС 35/10 kV 
Ла зи (за мје на ма ло уљ них пре ки да ча но вим 
ва кум ским), за мје на ста рог тран сфор ма то ра 
од 4 MVA у ТС 35/10 kV Бу ља ри ца но вим 
тра фо ом исте сна ге и ре кон струк ци ја 35 kV 
ДВ “Мар ко ви ћи-Ми ло чер-Бу ља ри ца”. 

У на ред ној го ди ни у пла ну су и ра до ви 
на из град њи ТС 35/10 kV, 2 x 8 MVA Пе тро-
вац, а ње но ко нач но пу шта ње под на пон нај-
вје ро ват ни је ће усли је ди ти у 2011.го ди ни, и 
то пр вен стве но због про бле ма у обез бје ђе њу 
ло ка ци је и при ба вља њу одо бре ња за гра ђе-
ње, ка зао је наш са го вор ник ис ти чу ћи до бру 
ко о пе ра тив ност и зна чај на ула га ња у елек-
тро е нер гет ску ин фра струк ту ру и од стра не 
Оп шти не Бу два. Он са оп шта ва да су утвр ђе-
ни пла но ви у ко ји ма Оп шти на са мо стал но 
гра ди од ре ђе не објек те, али и они у ко ји ма се 
пла ни ра за јед нич ко ула га ње са ЕПЦГ, једна  
од нај зна чај ни јих ин ве сти ци ја ко је фи нан си-
ра оп шти на на во ди из град њу ТС 35/10 kV, 2 
x 12,5 MVA Ро зи но, за ко ју је већ скло пљен 
уго вор са Си мен сом о ис по ру ци опре ме, за-
мје ну 10 kV по стро је ња у ТС 35/10 kV Ду бо-
ви ца и по ла га ње 10 kV ка бло ва ко јим тре ба 
по ве за ти ТС Ду бо ви ца са под руч јем Цен-
тра Бу две. При кљу че ње зна чај них обје ка та 
као што су ТQ Цен тар, Хо тел Ава ла и др. је 
усло вље но ре а ли за ци јом ра ни је по бро ја них 
ин ве сти ци ја. Ву ка ди но вић ка же да се, ако 
оп шти на не из вр ши пре у зе те оба ве зе, мо гу 
оче ки ва ти про бле ми у на па ја њу ужег град-
ског под руч ја Бу две.

Он је у на став ку са оп штио да је Елек тро-
ди стри бу ци ја Бу два већ от по че ла са ис пу ња ва-
њем до ни је тих пла но ва и да се, у окви ру рас-
по ло жи ве опре ме и ма те ри ја ла, свој ски тру ди 
да све пла ни ра не ин ве сти ци је и ре а ли зу је.

Ву ка ди но вић је, на кра ју, ис ко ри стио 
при ли ку да ис так не од лич ну са рад њу и ко-
ор ди на ци ју са ме наџ мен том и струч ним 
слу жба ма ФЦ Ди стри бу ци ја од ко јих уви јек 
има ју мак си мал ну по др шку и по моћ у свим 
си ту а ци ја ма, би ло да се ра ди о ин тер вен ци ја-
ма услед ква ро ва у ТС 35/10kV и ка блов ској 
мре жи, о обез бје ђе њу бро ји ла и ор ма ра ра ди 
за мје не и из мије шта ња мјер них мје ста или, 
пак, о до би ја њу са гла сно сти и ра зу ми је ва њу 
за евен ту ал но пре ко ра че ње пла на пре ко вре-
ме них са ти или по тро шње го ри ва. 

До ста по сла за Тех нич ку слу жбу

О тре нут ном ста њу ди стри бу тив ног си-
сте ма, оп те ре ће њу из про шле ту ри-

стич ке се зо не и дру гим про бле ми ма са ко ји-
ма се су сре ће тех нич ка слу жба го во рио нам 
је тех нич ки ди рек тор Љу бо мир Кне же вић 
ко ји је, та ко ђе, из нио став да је про шла ту-
ри стич ка се зо на успје шно при пре мље на јер 

ЕД БУ ДВА

По че ла при пре ма за 
наредну ту ри стич ку се зо ну
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Пла ни ра но ула га ње у из но су од 1.780.000 еура
Елек тро ди стри бу те ри већ от по че ли ре а ли за ци ју до ни је тих пла но ва у 

окви ру рас по ло жи ве опре ме и ма те ри ја ла

Замјена трансформатора 8 MVA у ТС 35/10 kV Дубовица

Војо Вукадиновић
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ни је би ло ве ћих про бле ма, ка да је у пи та њу 
функ ци о ни са ње ло кал ног ди стри бу тив ног 
си сте ма. Иако се оче ки ва ла не што ло ши је 

се зо на, ка рак те ри са ла је по ве ћа на по тро шња 
елек трич не енер ги је и зна чај но ве ћа вр шна 

сна га. За то је би ло пу но по сла, као што и са-
да има мно штва оба ве за ко је тре ба ре а ли зо-
ва ти са ма ло број ном тех нич ком слу жбом.

Кне же вић као по се бан про блем на во ди 
ста ро сну струк ту ру за по сле них у овој слу-
жби ко ја је алар мант на и у ко ју хит но тре ба 
при ми ти мла ђе рад ни ке. Ве ли ке су оба ве зе, 

ве за но за ре а ли за ци ју пла на за на ред ну го-
ди ну, по себ но оне ко је се од но се на број не 
ре кон струк ци је ТС 10/0.4kV и ни ско на пон-

ске мре же а на 
сво јим ле ђи ма 
тре ба да их из-
не су рад ни ци 
Одје ље ња за одр-
жа ва ње. По ред 
то га, тре ба ис-
пу ња ва ти и оба-
ве зе у отла ња њу 
ква ро ва ко ји се 
ја вља ју у то ку 
зи ме као по сле-
ди ца ло ших вре-
мен ских при ли ка 
и не што ве ћег 
оп те ре ће ња због 
греј не се зо не. 

Функ ци о ни-
са ње тех нич ке 
слу жбе ве о ма 

оп те ре ћу је и не до во љан број уклоп ни ча-
ра у Одје ље њу за опе ра тив но упра вља ње. 

Кне же вић ка же да ту си ту а ци ју по ку ша ва ју 
пре ва зи ћи по вла че њем по са де из још јед не 
ТС 35/10kV, пот пу но свје сни чи ње ни це да 
ће та ква мје ра без уво ђе ња да љин ског над-
зо ра над тра фо ста ни цом не ми нов но до ве сти 
до по ве ћа ња бро ја ис па да и про ду жа ва ња 
без на пон ских па у за, али их на то при мо ра ва 

број пре ко вре ме них са ти и пре оп те ре ће ност 
рад ни ка овог одје ље ња.

У овој при чи о одр жа ва њу не из бје жно 
је би ло да се по ме не и пи та ње функ ци о-
ни са ња во зног пар ка. Кне же вић је ис та као 
да бу дван ски ди стри бу те ри има ју ре ла тив-
но стар во зни парк ко ји ипак, за хва љу ју ћи 
при лич ном ула га њу и ан га жо ва њу, со лид но 
функ ци о ни ше. Тре нут но се вр ши ре монт 
ха ва ри са ног спе ци јал ног во зи ла ТАМ са 
хи дра у лич ном плат фор мом ко је ће би ти од 
ве ли ке по мо ћи мон те ри ма у от кла ња њу ква-
ро ва али и у на ја вље ним ре кон струк ци ја ма 
ни ско на пон ских мре жа. Осим то га, у на ред-
ној го ди ни оче ку ју на бав ку још нај ма ње два 
во зи ла, што би бит но по пра ви ло опе ра тив-
ност и ста ње во зног пар ка.

Гу би ци на ни воу пла ни ра них

О гу би ци ма, пра ће њу гу би та ка по тра фо 
ре о ни ма, из мје шта њу мјер них мје ста, 

за мје ни бро ји ла, ис кљу че њи ма не у ред них 
пла ти ша и оста лим ак тив но сти ма Одје ље-
ња.за мје ре ње раз го ва ра ли смо са ше фом 
Ве ко сла вом Ма ни ћем, ко ји је уви јек за хва-
лан са го вор ник на ову те му.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, Елек тро-
ди стри бу ци ја Бу два је у пр вих 11 мје се ци 
2009.го ди не оства ри ла гу бит ке на ни воу 
пла ни ра них и пред у зе ће све мјере да гу-
би ци у де цем бру не ума ње овај ре зул тат. 
Тре нут но је ин тен зи ви ра на кон тро ла по-
тро ша ча из ка те го ри је до ма ћин ства којима 
пла си ра ју ве ћи дио пре у зе те елек трич не 
енер ги је. Ак тив но сти на за мје ни бро ји ла 
су стал не, као и оне на из м је шта њу мјер-
них мје ста на гра ни ци при ват ног и јав ног 
вла сни штва, ко је су ве о ма ефи ка сне али ,на 
на жа лост, че сто те шко из во дљи ве због из у-
зет но за хтјев них гра ђе вин ских ра до ва у ур-
ба ним сре ди на ма.

Ма нић ка же да пу но оче ку је од уград ње 
бро ји ла са да љин ским очи та ва њем и ис кљу-
че њем, јер ће се ко нач но по че ти рје ша ва ти 
про бле ми не до ступ но сти бро ји ла при очи та-
ва њу и та ко ели ми ни са ти ве ли ке не до у ми це 
у пра ће њу гу би та ка.

У ве зи с тим, он је ис ко ри стио при ли ку 
да ис так не ка ко су још кра јем ав гу ста опре-
ми ли све тра фо ста ни це са мје ре њи ма, ма да 
још има ју од ре ђе них про бле ма са не до вољ-
но до бро при ла го ђе ним тра фо ре о ни ма, на 
че му рев но сно ра де, та ко да оче ку ју да ће 
вр ло бр зо и тај дио до ве сти до же ље ног ни-
воа пре ци зно сти. Ве о ма их оп те ре ћу ју ак-
тив но сти на ис кљу че њу не у ред них пла ти-
ша, јер су на овим по сло ви ма стал но ан га-
жо ва не три еки пе ко ји ма од ав гу ста по ма жу 
још три рад ни ка на од ре ђе но ври је ме, па то 
ипак да је ре ла тив но до бре ре зул та те. 

Од про бле ма у ра ду овог оде ље ња, он на-
во ди не до зво ље не и све број ни је ин тер вен-
ци је по тро ша ча на но во у гра ђе ним елек трон-
ским бро ји ли ма ко је спро во де ко ри сте ћи 
од ре ђе не уре ђа је и ре се ту ју ћи бро ји ла. Наш 
са го вор ник с пра вом оче ку је да ће над ле жни 
ор га ни озбиљ но схва ти ти те жи ну про бле ма 
и пред у зе ти мје ре у спре ча ва њу ових кри ми-
нал них рад њи.

Б.М.

ТС 10/0,4 kV Расадник

БРОЈ НЕ АК ТИВ НО СТИ 
И У ПО СЛОВ НИ ЦИ 

ПЕ ТРО ВАЦ
Н е ве ли ка еки па у По слов ни ци Пе тро вац, са ста вље-

на од три стал но за по сле на и два рад ни ка на од ре-
ђе но ври је ме, сво је ак тив но сти углав ном је под ре ди ла 
на сто ја њу да обез би је ди уред но снаб ди је ва ње по тро-
ша ча ел. енер ги јом и да др жи под кон тро лом гу бит ке на 
мре жи. 

Ова По слов ни ца, ина че, по кри ва под руч је Пе тров-
ца, од Бу ља ри це до Ре же ви ћа, са око 3.500 по тро ша ча, 
а мје сеч на пре у зе та енер ги ја у љет њим мје се ци ма пре-
ла зи 3.000.000 kWh.

У про те клој го ди ни, пре ма ри је чи ма ше фа По слов ни це Ми ро сла ва Ми ло ви ћа,дипл. 
ел.. инж, до ста је ин ве сти ра но у ре кон струк ци ју ТС 10/0.4 kV и ни ско на пон ске мре же, што 
је, сва ка ко, пре суд но ути ца ло на сма ње ње бро ја пре ки да у на па ја њу и до при ни је ло да ту-
ри стич ка се зо на у Пе тров цу, ка да је у пи та њу на па ја ње ел.енер ги јом, про тек не без ве ћих 
про бле ма у функ ци о ни са њу елек тро ди стри бу тив ног си сте ма. 

Не же ле ћи да се на то ме за др же, већ ра де на при пре ми сле де ће се зо не. Ми ло вић ка же 
да пла ни ра ју ре кон струк ци је тра фо ста ни ца 10/0.4 kV “Кам по ви”,”Пе тро вац Цен тар”, “Ма на-
стир Ре же ви ћи”, а за тим из град њу ТС 10/0.4kV, 630 kVА “Ба чви це” и пу шта ње под на пон 
из гра ђе них ТС 10/0.4 kV “Бен то нит II”, “Го лу бо ви ћи” и “Сту по ви III”. Нај ве ћи ефе кат че ку ју 
од из град ње 10 kV ве зе ТС 35/10 kV Ми ло чер и ТС 35/0 kV Бу ља ри ца, чи ме ће 10 kV мре жа 
Пе тров ца ко нач но иза ћи из “острв ског” ре жи ма ра да и у слу ча ју по тре бе ве зи ва ће се на 
су сјед ну ТС 35/10 kV Ми ло чер. Ка да се то ме до да пла ни ра на из град ња но ве ТС 35/10 kV 
Пе тро вац, мо же се са си гур но шћу твр ди ти да ће се пи та ње на па ја ња гра да Пе тров ца и 
ње го ве бли же око ли не ква ли тет но ри је шити на ду же ста зе.

Тре нут не ак тив но сти у По слов ни ци, по ри је чи ма Ми ло ви ћа, од но се се на кон тро лу по-
тро ша ча, по себ но оних ко ји има ју по тро шњу “0” kWh у по след њих 6 мје се ци, те пра ће ње 
гу би та ка по тра фо ре о ни ма и ис кљу че ње не у ред них пла ти ша по на ло зи ма Снаб ди је ва ња. 
Осим ак тив но сти на по љу мје ре ња, ра де ре кон струк ци ју 10 kV ва зду шног во да “Но во се-
ље” на ко јем вр ше раш чи шћа ва ње тра се и за мје ну до тра ја лих сту бо ва.

- Има до ста по сла и не ма опу шта ња у ис пу ња ва њу сва ко днев них број них оба ве за, ре-
као је, на кра ју, Ми ро слав Ми ло вић.

Мирослав Миловић

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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Е лек тро при вре да Цр не Го ре АД Ник шић 
пот пи са ла је оквир ни спо ра зум са свих 14 

по ну ђа ча, ко ји су се при ја ви ли на тен дер за на-
бав ку не до ста ју ћих ко ли чи на стру је за на ред ну 
2010.го ди ну.  По је ди нач ни уго во ри су за кљу че ни 
са мо за дио ко ли чи на по треб них у пр вом квар та-
лу на ред не го ди не. До ба вља чи у пр вом квар та лу 
на ред не го ди не, за пе ри од ја ну ар – март, би ће 
EFT и бе о град ски ГЕН-и, ко ји су по ну ди ли нај-
бо ље усло ве.

- Тен дер за на бав ку не до ста ју ћих ко ли чи на 
елек трич не енер ги је за на ред ну го ди ну рас пи сан 
је 8. ок то бра 2009. го ди не. По зи вом је тра же но 
817.080 MWh елек трич не енер ги је, по ди је ље но 
у XVI пар ти ја. По ну де су отво ре не 28.ок то бра, а 
свих 14 при ја вље них ком па ни ја ис пу ни ло је тра-
же не усло ве – ка же за наш лист Мо мир Гр бо вић 
ди рек тор Сек то ра за упра вља ње про из вод њом и 
тр го ви ну елек трич ном енер ги јом.

Он до да је да је од лу ка да се на ба ве са мо не-
до ста ју ће ко ли чи не у пр ва три мје се ца на ред не 
го ди не, око 35 од сто укуп но тра же них ко ли чи-
на, про ис те кла, при је све га, из чи ње ни це да су 
хи дро а ку му ла ци је 100 од сто из над пла ни ра них 
за ово до ба го ди не. Уз то, још је не по знат план 
и ре жим про из вод ње Ком би на та алу ми ни ју ма 
Под го ри ца и Же ље за ре Ник шић за на ред ну го-
ди ну, ко ји тре нут но тро ше знат но ма ње ко ли чи-
не елек трич не енер ги је у од но су на план, а  зна-
чај но је ва ри ра ла и ци је на елек трич не енер ги је 
на свјет ским бер за ма. 

- Про сјеч на ци је на уго во ре не елек трич не 
енер ги је 50,07 еура по MWh би ла је у том мо-
мен ту за 1,5 еура ни жа од ак ту ел них ци је на на 
бер зи – ис ти че Гр бо вић.

За пр ви квар тал је до го во ре на ку по ви на 
укуп но 133.840 MWh елек трич не енер ги је. За 
ја ну ар 2010. EFT ће ис по ру чи ти 29.760 MWh, а 
ЕРС 22.620 MWh та ко зва не банд енер ги је, што 
укуп но из но си 52.380 MWh.

У то ку фе бру а ра ЕРС (Елек тро при вре да 
Ре пу бли ке Срп ске) и бе о град ски ГЕН-и  ис по-
ру чи ће 47.040 MWh елек трич не енер ги је, док 
су за март 2010. са EFT-ом до го во ре не днев-
не ис по ру ке у укуп ном из но су од 34.720 MWh 
енер ги је.

- На бав ка не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич-
не енер ги је за пр ва три мје се ца 2010. го ди не ко-
шта ће ЕПЦГ 6.384.000 еура – ка же Гр бо вић.

Под сје ти мо, по ну ду на јав ни по зив за на бав-
ку не до ста ју ћих ко ли чи на елек трич не енер ги је у 
2010. го ди ни, до ста ви ли су: „Holding Slovenske 
elektrane“ DOO - Љу бља на, „Statkraft Wesтерн 
Balkan“ - Бе о град. „Elektrizitäts - Gesellschaft 
Laufenburg“ AG  - Dietikon (EGL), „Vivid power“ 
EAD - Со фиа, „EZPADA“ s.p.o. - Праг, „ЧЕЗ Ср-
би ја“ д.о.о. - Бе о град, „ALPIQ ENERGY“ - Праг 
(бив ши ATEL), „Idim trade“ ДОО – Бе о град, „RE 
Trading“ s.p.o. - Праг,  „Rudnap group“ А.Д. - Бе-
о град, „Energy Financing Team“ АГ - St Gallen, 
„GEN-i“ Д.О.О. - Кр шко, „GEN-i“ Д.О.О. - Бе о-
град и „Korlea Invest“ A.C. - Ко ши це.

- У од но су на би ланс ку пи ли смо 65 од сто 
по треб не енер ги је, што пред ста вља око 80 од-
сто тре нут но ре ал них по тре ба, јер по но ви ћу још 
јед ном да ди рект ни по тро ша чи (КАП и ник шић-
ка Же ље за ра) не ра де пу ном сна гом. Уко ли ко се 
ука же по тре ба за но вим ко ли чи на ма елек трич не 
енер ги је ми ће мо пра во вре ме но ре а го ва ти, гле да-
ју ћи као и до са да да, има мо што бо ље фи нан сиј-
ске ефек те за ЕПЦГ – до да је Мо мир Гр бо вић.

Уку пан увоз елек трич не енер ги је за 11 мје-
се ци 2009. го ди не из но сио је 1.083.000 MWh, по 
про сјеч ној ци је ни од 40,11 еура за MWh. Оче ки ва-
на про сјеч на ци је на за ци је лу 2009.го ди ну је 40,25 
еура. Уку пан увоз за 2009. го ди ну из но си 1.150.000 
MWh , а ври је дан је 46 ми ли о на и 500.000 еура.

За 11 мје се ци те ку ће го ди не из ве зе но је 
128.400 MWh у ври јед но сти од 6.455.000 еура, 
по про сјеч ној ци је ни од 50,26 еура по MWh. 
Уку пан оче ки ва ни из воз за 2009. го ди ну ври је-
дан је 6 ми ли о на и 800.000 еура, за из ве зе них 
135.000 MWh елек трич не енер ги је.

М. В.

ЗА ПР ВИ КВАР ТАЛ 2009. ДО ГО ВО РЕ НА КУ ПО ВИ НА 133.840 МWХ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

До ба вља чи ЕФТ, ГЕН-и и ЕРС

Момир Грбовић

У Под го ри ци је 14.де цем бра одр жа на Кон-
фе рен ци ја о за вр шет ку го ди не енер гет ске 

ефи ка сно сти у Цр ној Го ри. 
- Са на ци ја згра да, ефи ка сни ји си сте-

ми гри ја ња и по о штра ва ње за хтје ва за но ве 
објек те кључ ни су за по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у Цр ној Го ри у ко јој је ве-
ћи на згра да у би јед ном енер гет ском ста-
њу – кон ста то вао је на овом ску пу ње мач-
ки ам ба са дор у Цр ној Го ри, Пе тер Пла те.
Он је на за вр шет ку про јек та Го ди на енер гет-
ске ефи ка сно сти оци је нио тај про је кат као 
ам би ци о зан, али дје ли мич но и пре тје ра но 
ам би ци о зан.

- Не ке од пла ни ра них 17 те мат ских обла сти 
ни је су ре а ли зо ва не, од сјек за енер гет ску ефи-
ка сност сти гао је до гра ни ца сво јих ка па ци те та, 
док не ки парт не ри ни је су пру жи ли на ја вље ну 
по др шку - са оп штио је овом при ли ком Пла те.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, по ве ћа ње енер-
гет ске ефи ка сно сти је дан је од нај ва жни јих за-
да та ка, јер при гу шу је ци је не енер ги је, сма њу-
је за ви сност од ње ног уво за и сни жа ва еми си ју 
угљен ди ок си да. Пла те је до дао да се у Цр ној 
Го ри не ко ри сте ве ли ки по тен ци ја ли за по бољ-
ша ње енер гет ске ефи ка сно сти и ко ри шће ње 
об но вљи вих енер ги ја, осим хи дро е нер ги је.
Зна чај не уште де енер ги је мо гу се по сти ћи 
енер гет ском ефи ка сно шћу у по тро шњи стру-

је, уште дом кроз са на ци ју згра да, ефи ка сне 
си сте ме гри ја ња и у про це си ма про из вод ње, 
као и у са о бра ћа ју.

По тро шња стру је мо же се сма њи ти  за де-
сет од сто, уз ко ри шће ње ефи ка сни јих уре ђа ја, 
мо то ра у ин ду стри ји и ма њом по тро шњом у 
стенд бај мо ду су.

Ми ни стар еко но ми је Бран ко Ву јо вић, у свом 
из ла га њу под сје тио је да је у окви ру про јек та при-
пре мљен ле ги сла тив ни и ре гу ла тор ни оквир и 
фор ми ран сек тор за енер гет ску ефи ка сност, као и 
об у че ни пр ви екс пер ти за енер гет ске пре гле де.

- Успје шно се спро во ди и Про је кат енер-
гет ске ефи ка сно сти у Цр ној Го ри, ко ји је на ми-
је њен ре а ли за ци ји тих мје ра у згра да ма јав ног 
сек то ра - ка зао је Ву јо вић.

Он је оци је нио да је у го ди ни енер гет ске 
ефи ка сно сти она по бољ ша на у про из вод њи и 
снаб ди је ва њу, уз по ве ћа ну про мо ци ју у ло кал-
ној са мо у пра ви.

- Ре зул тат тих на по ра је по зи ци о ни ра ње 
Цр не Го ре, по себ но у овој го ди ни, као јед ног од 
ли де ра у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти. По-
зи тив но ис ку ство ис ко ри сти ће мо за на ста вак 
ак тив но сти и осми шља ва ње но вих про је ка та у 
на ред ном пе ри о ду - до дао је Ву јо вић. 

Ми ни стар уре ђе ња про сто ра и за шти те жи-
вот не сре ди не, Бра ни мир Гво зде но вић, сма-
тра да Цр на Го ра има ве ли ки иза зов и оба ве зу 

пред со бом, уко ли ко има у ви ду чи ње ни цу да 
уво ђе њем но вих тех но ло ги ја, мје ра у по тро-
шњи, про из вод њи и снаб ди је ва њу, по сто ји про-
стор за по сти за ње истог учин ка са ма њом по-
тро шњом фи нал не енер ги је од 20 до 30 од сто.

- На ша на мје ра је да сли је ди мо европ ски 
тренд, ко ји пре по зна је чи сту енер ги ју као 
про из вод по себ не ври јед но сти, а жи вот ну 
сре ди ну као је дан од нај зна чај ни јих ре сур са 
- ре као је Гво зде но вић.

Ко ор ди на тор про јек та Свјет ске бан ке, Би-
ља на Ма слаћ, ка за ла је да ће у на ред не го ди не 
пет шко ла и три бол ни це у Цр ној Го ри енер гет-
ски ефи ка сно би ти уна при је ђе не.

У про је кат Го ди на енер гет ске ефи ка сно сти 
би ла је укљу че на и ЕПЦГ АД Ник шић. Овај зна-
ча јан про је кат за Цр ну Го ру у име Елек тро при-
вре де спро во дио је Дра гу тин Мар ти но вић.

На за вр ште ку про јек та Го ди на енер гет ске 
ефи ка сно сти пот пи са ни су и уго во ри за са на ци-
ју основ них шко ла »Бо шко Бу ха« из Пље ва ља и 
„Ол га Го ло вић“ из Ник ши ћа, у окви ру про јек та 
Енер гет ска ефи ка сност у Цр ној Го ри.

Про је кат Енер гет ска ефи ка сност у Цр ној 
Го ри по чео је у апри лу и пла ни ра но је да тра је 
до кра ја на ред не го ди не. Про је кат је ври је дан 
1,5 ми ли о на еура, а фи нан си ра га ње мач ко Ми-
ни стар ство за еко ном ску са рад њу и раз вој.

М.В.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О ЗА ВР ШЕТ КУ "ГО ДИ НЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ" У ЦР НОЈ ГО РИ

Стечено значајно искуство
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И ва на Ра ду ло вић Га то лин, дипл. еко но ми-
ста,  11. де цем бра успје шно је од бра ни ла 

ма ги стар ску те зу под на зи вом „По ли ти ка ци је на 
елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри“. Од бра ном 
те зе на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та Цр-
не Го ре у Под го ри ци, сте кла је ака дем ско зва ње 
ма ги стра еко ном ских на у ка.

Тре нут но се на ла зи на рад ном мје сту ше фа 
Снаб ди је ва ња Под го ри ца, а у ЕПЦГ је за по сле на 
од 2003. го ди не.

Ива ни на струч на ра до зна лост и ин те ре со ва-
ње за про у ча ва ње еко ном ских про бле ма са ко ји-
ма се су сре та ла у свом ра ду ре зу ли ра ли су упи-
си ва њем дво го ди шњих пост ди плом ских сту ди ја, 
а за тим из ра дом ма ги стар ске те зе под 
ру ко вод ством мен то ра проф. др Бо жа 
Ми ха и ло ви ћа чи је је основ не по сту ла-
те кон ци зно из ло жи ла пред Ко ми си јом 
за од бра ну те зе у са ста ву: проф. др Бо жо 
Ми ха и ло вић, проф. др Пре драг Ива но-
вић и проф. др Бо го љуб Бо шко вић. Са мо 
из ла га ње и број на пи та ња ко ја су усли-
је ди ла на кон то га, а ко ја је Ива на ја сно и 
пре ци зно по ја шња ва ла, по твр да су, пр во 
до бро иза бра не те ме, од но сно ње не ак-
ту ел но сти, а за тим и те мељ ног на уч но-
ис тра жи вач ког ра да и мно го уло же ног 
тру да и од ри ца ња.

 Рад се, ина че, ба ви ана ли зом по ли-
ти ке ци је на и та ри фа елек трич не енер-
ги је, ко је се по сма тра ју као про цес.

-Ана ли зи ран је циљ де фи ни са-
ња оп ти мал ног та риф ног си сте ма, ко ји 
пред ста вља обез бје ђе ње нео п ход них 
усло ва за ства ра ње је дин стве ног тр жи-
шта елек трич не енер ги је, ра ци о нал ног ко ри шће-
ња по сто је ћих елек тро е не гет ских ка па ци те та и 
из град ње но вих ка па ци те та, уз по кри ће свих тро-
шко ва ко је они из и ску ју, ка за ла је Ива на до да ју ћи 
да су об ја шње ни уло га и за да ци та риф ног си сте-
ма као сти му ла тив ног еко ном ског ме ха ни зма, ко-
ји омо гу ћа ва ра ци о нал ну из град њу и ко ри шће ње 
елек тро е нер гет ских ка па ци те та у сфе ри про из-
вод ње, пре но са и ди стри бу ци је елек трич не енер-
ги је, те да је из вр ше на и ана ли за ка рак те ри сти ка 
тро шко ва елек трич не енер ги је са аспек та по дје ле 
на фик сне и ва ри ја бил не, као и тро шко ва сна ге и 
тро шко ва енер ги је у елек тро при вред ним дје лат-
но сти ма. По сма тра на је и ме ђу за ви сност ци је на 
сна ге, ак тив не и ре ак тив не енер ги је, у окви ру 
укуп них тро шко ва елек трич не енер ги је, као и ме-
то де по дје ле тро шко ва пре ма на пон ским ни во и-
ма, ме то де и кри те ри ју ми за гру пи са ње по тро ша-
ча са аспек та тро шко ва ре про дук ци је елек трич не 
енер ги је и на мје не по тро шње и та ри фи ра ње по-
тро шње елек трич не енер ги је са аспек та до ба да-
на, се зо не и сте пе на ин те зи те та по тро шње.

-Та ри фе мо ра ју би ти кре и ра не та ко да оба-
вља ју дви је основ не функ ци је: усмје ра ва ње 
при хо да ка по тре ба ма, ка ко би се на ста вио рад 
елек тро е нер гет ског си сте ма и омо гу ћа ва ње ко ри-
сни ци ма услу га ин фор ма ци је о ци је ни и оста лим 
усло ви ма за ко ри шће ње, ка ко би до ни је ли од лу ку 
ко ја се од но си на ни во по тро шње ко ја им од го ва-
ра, ка за ла је она и до да ла да оп ти ма лан си стем 
та ри фа мо ра би ти та ко кон ци пи ран до обез би је ди 

оства ре ње ефи ка сне ало ка ци је ре сур са и ука зи-
ва ње на ствар не по тро ша че ве тро шко ве под ми-
ри ва ња по тре ба, ка ко би по ну да и тра жња би ле 
упо ре ди ве, а за тим по ве ћа ње при хо да, бар до ни-
воа ствар но на ста лих тро шко ва уве ћа них за сто пу 
при но са на ин ве сти ци је и оп те ре ће ње ко је по тро-
ша чи вр ше на си стем.

Мр Ра ду ло вић да ље ка же да је у ра ду де таљ-
но об ја сни ла и ка ко су гру пи са не та риф не ме то-
до ло ги је, и до да је да су но ва рје ше ња у еко ном-
ској те о ри ји до при ни је ла да се елек тро при вред на 
пред у зе ћа не по сма тра ју ви ше као при род ни мо-
но по ли на ни воу гра не. Про из вод ња елек трич не 
енер ги је и снаб ди је ва ње крај њих по тро ша ча су 

пре по зна ти као сег мен ти ко ји су по год ни за уво-
ђе ње кон ку рен ци је. За раз ли ку од њих, мре жне 
дје лат но сти, ко је об у хва та ју пре нос и ди стри бу-
ци ју, усљед ка рак те ри сти ка при род ног мо но по ла, 
и да ље оста ју ре гу ли са не дје лат но сти.

-Основ на функ ци ја елек тро е нер гет ског си-
сте ма је снаб ди је ва ње по тро ша ча елек трич не 
енер ги је по треб ном сна гом и енер ги јом уз оп ти-
мал ну си гур ност а нај ни же тро шко ве. Си гур ност 
снаб ди је ва ња по тро ша ча, уз не про ми је ње ни кон-
зум, по ве ћа ва се град њом но вих елек тра на и град-
њом до дат них во до ва. На овај на чин се та ко ђе по-
ве ћа ва ју тро шко ви у си сте му, али се и сма њу ју 
ште те ко је на ста ју услед ре дук ци је елек трич не 
енер ги је. Ово по ка зу је да по сто ји не ка оп ти мал-
на си гур ност, ко јом се по сти же ми ни мум зби ра 
тро шко ва у си сте му и ште та због ре дук ци ја. У 
си сте му Елек тро при вре де Цр не Го ре је при су тан 
ма њак у про из вод њи елек трич не енер ги је. Сто га 
је нео п ход но ула га ње у про ши ре ње ка па ци те та, 
та ко да ци је на мо ра од ра жа ва ти тро шко ве мар ги-
нал ног про из вод ног ка па ци те та, об ја сни ла је Ра-
ду ло вић и на ста ви ла: 

-Да би се при ми је нио та риф ни си стем пре ма 
ко ме би сва ки по тро шач пла ћао за пре у зе ту енер-
ги ју оно ли ко ко ли ко је тро шко ва иза звао, нео п-
ход но је раз ви ти ме то ду за из ра чу на ва ње тих тро-
шко ва. У том слу ча ју тре ба по сма тра ти си стем у 
раз во ју, јер је стал ни раз вој си сте ма чи ње ни ца 
ко ја је кон ста то ва на у свим елек тро е нер гет ским 
си сте ми ма. У су прот ном би се та риф ним си сте-

мом мо гло ути ца ти са мо на ва ри ја бил не тро шко-
ве, ко ји су ма њи дио укуп них тро шко ва.

Кад се пред ло же не та ри фе бит но раз ли ку ју од 
по сто је ћих, си стем мо же про ми је ни ти по на ша ње, 
а са мим тим и ду го роч не мар ги нал не тро шко ве. 
За то се при ли ком оцје не но вог та риф ног си сте ма 
ко ри сти ите ра тив ни по сту пак да би се до шло до 
рав но те жног ни воа. Та риф ни си стем тре ба оквир-
но кон сти ту и са ти, ка ко би се, то ком вре ме на, кроз 
фа зно при ла го ђа ва ње та ри фа, из бје гли уда ри на 
при вре ду, а у исто ври је ме омо гу ћи ло да по тро-
ша чи при ла го де сво је по на ша ње про ми је ње ном 
ни воу ци је на. Стрикт на при мје на ду го роч них мар-
ги нал них тро шко ва мо ра узе ти у об зир и оста ле 
еко ном ске, по ли тич ке и со ци јал не ци ље ве.

Ме то до ло ги ја од ре ђи ва ња та ри фа мо ра да 
ре зул ти ра ци је на ма, ко је ће по кри ти све тро шко-
ве по сло ва ња и омо гу ћи ти ра зум ни по вра ћај ка-
пи та ла. Та ко има мо на рас по ла га њу три основ не 

мо гућ но сти: та риф не кал ку ла ци је ко је 
се за сни ва ју на про сјеч ним тро шко ви-
ма ( од ре ђи ва ње ци је на ел. ен. на ба зи 
про сјеч них тро шко ва по чи ва на из ра чу-
на ва њу укуп них тро шко ва по треб них и 
ре а ли зо ва них за про из вод њу од ре ђе ног 
оби ма), та риф не кал ку ла ци је ко је се за-
сни ва ју на мар ги нал ним тро шко ви ма 
(ци је не мо ра ју би ти та ко по ста вље не 
да об у хва та ју тро шко ве амор ти за ци је и 
тро шко ве фи нан си ра ња но ве ин ве сти-
ци је, уве ћа не за од го ва ра ју ћи при нос) 
и та риф не кал ку ла ци је ко је се за сни ва-
ју на кон ку рен ци ји (од ре ђи ва ње ци је не 
ел. ен. на ба зи кон ку рен ци је има два 
ефек та: тро шко ви за ве ли ке по тро ша че 
су ре ла тив но ни жи, док је опа да ње ци-
је на код по тро ша ча на мре жи ди стри бу-
ци је мно го ни же). 

Под сје ћа ју ћи да сва ко по мје ра ње 
ци је на елек трич не енер ги је има зна ча-

јан ути цај на при вре ду, мр Ра у ло вић је ка за ла да 
је у ра ду об ра ди ла три об ли ка ути ца ја про мје на 
ци је на елек трич не енер ги је: не по сред но деј ство, 
ко је се огле да у по ра сту тро шко ва гра на ко је су 
ко ри сни ци елек трич не енер ги је, мул ти пли ка-
тив но деј ство, ко је про из и ла зи из ме ђу сек тор-
ских од но са у при вре ди, усљед че га се сва ка про-
мје на умно жа ва у оној мје ри у ко јој по сто ји ви-
ше стру ка ме ђу за ви сност и пси хо ло шко деј ство, 
иза зва но те жњом да ефек те про мје на у ци је на ма 
пре ба ци на сво је ко ри сни ке, али је из нос мно го 
ве ћи од ствар ног ра ста тро шко ва. 

У ра ду има ри је чи и о ре гу ла ци ји тр жи шта, тј. 
на во ди се да ре гу ла ци ја има два основ на про бле-
ма: не мо же оства ри ти јак сти му ланс за снаб дје ва-
че та ко јеф ти но као кон ку рен циј ско тр жи ште и ни 
са ма ре гу ла тор на ти је ла не ма ју пра ви сти му ланс.

- Тр жи шта на ко ји ма вла да пот пу на кон ку рен-
ци ја сна жно мо ти ви шу одр жа ва ње ци је не бли зу 
мар ги нал ног тро шка и ми ни ма ли зу ју тро шко ве. 
Осни ва ње не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла је на-
ро чи то при клад но у слу ча ју елек тро при вред них 
дру шта ва у др жав ном вла сни штву, јер се од лу ке 
др жа ве као вла сни ка не мо гу до но си ти на тран спа-
рен тан и не при стра сан на чин. Циљ ре гу ла ци је та-
ри фа је утвр ђи ва ње та риф не ме то до ло ги је ко ја ће 
омо гу ћи ти бо љу ефи ка сност у ра ду елек тро при-
вред них дру шта ва и по бољ ша ти ра ци о на ли за ци ју 
ко ри шће ња елек трич не енер ги је од стра не ку па ца, 
на ве ла је, на кра ју, Ива на Ра ду ло вић Гатолин.

Б.М.

ИВА НА РА ДУ ЛО ВИЋ ГА ТО ЛИН, ДИПЛ. ЕКО НО МИ СТА, ОД БРА НИ ЛА МА ГИ СТАР СКУ 
ТЕ ЗУ НА ЕКО НОМ СКОМ ФА КУЛ ТЕ ТУ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ЦР НЕ ГО РЕ

Ана ли за по ли ти ке ци је на и та ри фа ел. енер ги је
Циљ де фи ни са ње оп ти мал ног та риф ног си сте ма као усло ва за ства ра ње је дин-
стве ног тр жи шта ел. енер ги је, ра ци о нал ног ко ри шће ња по сто је ћих и из град ње 
но вих ка па ци те та, уз по кри ће свих тро шко ва

Прве честитке од чланова испитне комисије

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ
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Н а кон одр жа не Скуп шти не, раз го ва ра-
ли смо са ру ко во ди о ци ма Удру же ња 

Дра гом Мар ко ви ћем и Кр стом Сте ва но ви-
ћем - љу ди ма ко ји су нај љеп ше го ди не сво га 
жи во та угра ди ли у Елек тро при вре ду, а са да 
се та ко ђе го ди на ма за ла жу да бив шим рад-
ни ци ма ЕПЦГ, по себ но оним са нај ни жим 
пен зи ја ма бу де ко ли ко-то ли ко бо ље.

Дра го Мар ко вић је под сје тио да је Удру-
же ње фо ми ра но при је шест го ди на у ци љу 
ус по ста вља ња од но са из ме ђу фир ме и ње-
них пен зи о ни са них рад ни ка, ра ди обез бје ђе-
ња по мо ћи за оне ко ји ма су пен зи је ма ле, али 
и ан га жо ва ња не ких пен зи о не ра у дје ло ви ма 
ЕПЦГ, ко ји су ис ка за ли ин те ре со ва ње за де-
фи ци тар на за ни ма ња, као што су уклоп ни ча-
ри, бра ва ри и алатни ча ри у Тер мо е лек тра ни, 
или у ХЕ и ди је лу Ди стри бу ци је, та ко да би 
осим по мо ћи, пен зи о не ри мо гли до би ти и 
рад ни ан га жман на по два до три мје се ца. Но 
ипак, тај дио ни је нај бо ље за жи вио, али је 
Елек тро при вре да ре дов но и у гра ни ца ма сво-
јих мо гућ но сти по ма га ла Удру же ње на име 
по тре ба оних са ма лим пен зи ја ма, а њих је, 
од укуп но 1070, на жа лост, из ме ђу 450 и 500. 
Та ко је у 2008. го ди ни са пен зи јом до 300 € 
би ло 440 рад ни ка, или 40 од сто.

Ина че, Удру же ње се углав ном фи нан си-
ра из чла на ри не ко ја из но си 12 еура го ди-
шње и она ни је ми је ња на од да на фор ми ра-
ња, ка же Мар ко вић и ис ти че да је ЕПЦГ за 
по тре бе Удру же ња да ла кан це ла ри ју и те ле-
фон, и то бес плат но. 

Удру же ње је, ина че, ура ди ло ба зу по да-
та ка о из но си ма пен зи ја и здрав стве ном по-
ро дич ном ста њу пен зи о не ра и она се че сто 
мо ра ко ри го ва ти због про мје не ста ња усљед 
смр ти по је ди них ње них чла но ва, о че му смо 
пр ве го ди не во ди ли еви ден ци ју и ко ја је та да 

из но си ла око 10 од сто, што је ве ли ко и због 
че га смо од то га и од у ста ли. 

Мар ко вић је, за тим, ис та као и до бар од-
нос ЕПЦГ пре ма Удру же њу, по себ но на по-
чет ку, али и са да.

По но во су ус по ста вље ни до бри од но си 
и до ве де ни на ви сок ни во, ка же он и до да-
је да и Удру же ње има ра зу ми је ва ња пре ма 
Елек тро при вре ди и да  су увје ре ни да ће им, 
у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, Елек тро-
при вре да уви јек иза ћи у су срет. 

Он је та ко ђе ка зао да је Удру же ње ис-
тра жи ва ло от ку да то ли ки број пен зи о не ра 
са ни ским пен зи ја ма иако је Елек тро при-
вре ду уви јек био глас о ви со ким пла та ма. 
Утвр ди ли су, ка же, да су то углав ном љу ди 
ко ји не ма ју пу ни ра ни стаж, или они ко ји су 
ра ди ли на ма ње ва жним, од но сно по моћ ним 
по сло ви ма, та ко да тим љу ди ма ствар но 
тре ба по мо ћи, тим при је што су углав ном 

на ру ше ног здра вља, па су им и по тре бе уве-
ћа не због ли је че ња.

О ра ду ор га на упра вља ња Удру же ња 
Мар ко вић ка же да је био на ви со ком ни воу. 
Све од лу ке су до но ше не јед но гла сно, има ли 
су ујед на чен кри те ри јум код из бо ра пен зи о-
не ра ко ји ма тре ба по мо ћи. Он ка же да се рад 
у том ди је лу и да ље та ко на ста вља, а до кле 
ће и ко ли ко мо ћи, тек ће се ви дје ти, ка же он, 
до да ју ћи да су на сто ја ли да но вим Ста ту том 
Удру же ње учи не ефи ка сни јим, а њи хов рад 
јеф ти ни јим. За то су сма њи ли број чла но ва 
Управ ног од бо ра са се дам на пет, а Над зор-
ног од бо ра са пет на три. Јед но став но, на-
сто ја ли смо да тро шко ве сма њи мо на нај ма-
њу мо гу ћу мје ру, ка ко не би мо ра ли по ве ћа-
ва ти чла на рину, ка же Мар ко вић.

Што се ти че са рад ње са упра вом ЕПЦГ, 
би ло да се ра ди о из вр шном ме наџ мен ту, 
или о бор ду ди рек то ра, ми смо у удру же њу 
за до вољ ни, ис та као је Мар ко вић.

-  Има мо из у зет но ра зу ми је ва ње упра ве 
на свим ни во и ма, ка ко у Ди рек ци ји, та ко и 
у дје ло ви ма Дру штва, ко ји су, кад их не што 
за мо ли мо, као на при мјер кад нам тре ба ју 
ко ла да пре ве зе мо рад ни ке да по ди је ле те 
по мо ћи. Уви јек су нам из ла зи ли у су срет, 
на гла сио је он, сма тра ју ћи да та ко и тре ба, 
јер су чла но ви Удру же ња до ју че би ли рад-
ни ци Елек тро при вре де.

Пре ма ње го вим ри је чи ма, ус по ста вље ни 
су и пр ви кон так ти са но вим, ре пре зен та тив-
ним син ди ка том, са ко јим, ка ко ка же, из гле да 
не ће има ти про бле ма, што је ве о ма бит но да 
мо гу да им тра же од ре ђе ну по др шку. 

- Све то зна чи да је Удру же ње за до вољ но 
са да шњом са рад њом са Елек тро при вре дом 
на свим ни во и ма, за кљу чио је Мар ко вић и 
до дао да вје ру је да се не ће ни шта про ми је-

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЕПЦГ

Иза бра ни ор га ни упра вља њаИза бра ни ор га ни упра вља ња
Н а че твр тој ре дов ној Скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра ЕПЦГ 

ко ја је одр жа на 18. но вем бра ове го ди не у Под го ри ци, из-
ме ђу оста лог, усво је не су из мје не и до пу не Ста ту та Удру же ња, 
фи нан сиј ски из вје шта ји за 2007 - 2008. го ди ну и из вје штај о ра ду 
Управ ног од бо ра ове не вла ди не ор га ни за ци је, а из вр шен је и из-
бор ор га на упра вља ња и кон тро ле Удру же ња.

Из мје не и до пу не Ста ту та Удру же ња се од но се на од ре ђе на уса-
гла ша ва ња са за кон ским про пи си ма о не вла ди ним ор га ни за ци ја-
ма, пре ма ко јим удру же ња по ста ју прав на ли ца, а ре гу ли са ни су и 
број чла но ва Управ ног и Над зор ног од бо ра, те на чин из бо ра де ле-
га та за Скуп шти ну са пре ци зним за ду же њи ма и на чи ном ра да.

На кон усва ја ња фи нан сиј ских из вје шта ја иза бра ни су но ви 
ста ри ор га ни упра вља ња и кон тро ле. На и ме, пред сјед ник Скуп-
шти не и да ље ће би ти Ми ћа Кне же вић, дипл.прав ник из Хер цег 

Но вог а пот пред сјед ник Мар ко Ба бо вић (Елек тро град ња). 
За пред сјед ни ка Управ ног од бо ра Удру же ња по но во је иза-

бран Дра го Мар ко вић, дипл.ел.инж. (Елек тро град ња), а чла но ви 
Ја гош Скро ба но вић (ЕД Под го ри ца), Ра до ван До бри ло вић (ЕД 
Пе ру ћи ца), Дра го слав Бо шко вић (ЕД Под го ри ца) и Сма ил Ха-
сан бе го вић (Пље вља).

За пред сјед ни ка Над зор ног од бо ра та ко ђе је по но во иза бран 
Кр сто Сте ва но вић, дипл.ел.инж. (Пе ру ћи ца), а чла но ви су Не-
вен ка Чи змо вић и Ра до мир Ђу ри шић. 

Да наведемо и то да су Скуп шти ну поздравили Ран ко Во ји-
но вић, из вр шни ди рек тор ЕПЦГ и Дра гу тин Мар ти но вић, док 
је, због спри је че но сти дру гим оба ве за ма, пред сјед ник Од бо ра 
ди рек то ра Ср ђан Ко ва че вић писаним путем упутио поздраве 
учесницима скупа и по же лио им успје шан рад.

Д. МАРКОВИЋ: 
ЗАДОВОЉНИ СМО ОДНОСОМ УПРАВЕ ЕПЦГ

Драго Марковић
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Иза бра ни ор га ни упра вља ња
ни ти ни до ла ском Ита ли ја на, с об зи ром да 
је иде ја фор ми ра ња Удру же ња пен зи о ен ра 
ЕПЦГ у ства ри европ ска ис ку стве на иде ја. 
Све су ве ли ке ку ће у Евро пи, ка же Мар ко-
вић, ишле на то да сво је ис так ну те рад ни ке, 
еко но ми сте, ин же ње ре, тех но ло ге, прав ни ке 
ан га жу ју да по сли је од ла ска у пен зи ју ра де 

за ин те рес сво је фир ме, или да је пред ста-
вља ју, јер је то нај ма њи тро шак оно ме за ко га 
ра де. За то и оче ку је мо да ће мо и од Ита ли-
ја на има ти ра зу ми је ва ња, а ко ли ко, то ће мо 
тек ви дје ти, ма да у том сми слу већ има мо и 
пр ве на ја ве, ка зао је Дра го Мар ко вић.

Ж.Ћ.

И Кр сто Сте ва но вић, пред сјед ник Над-
зор ног од бо ра, та ко ђе, ка же да је глав ни 
циљ Удру же ња би ла по моћ пен зи о не ри ма 
са ни ским при ма њи ма, али за дру ге об ли ке 

ра да, ко је су би ли пред ви дје ли и ко ји би 
до при ни је ли бо љем фи нан сиј ском ста њу 
њи хо вог удру же ња, ни је су на и шли на раз-
ми је ва ње.

При том, ка ко ис ти че Сте ва но вић, тре-
ба има ти на уму да су пен зи о не ри уло жи ли 
ве ли ки ми ну ли рад у из град њу обје ка та и 
елек тро е нер гет ског си сте ма у ми ну лом пе-
ри о ду да би тај си стем био оно што је да-
нас. Сто га су, што је и при род но, сма тра ли 
да има ју пра во, иако су у пен зи ји, да ути чу 
на ње гов рад, јер им је, као бив шим рад ни-
ци ма, ста ло да ЕЕС Цр не Го ре ра ди што бо-
ље и успје шни је.

У по чет ку свог ра да Удру же ње је до бро 

са ра ђи ва ло са Од бо ром ди рек то ра и Из вр-
шним од бо ром Син ди ка та. Осим јед но крат-
не нов ча не по мо ћи ко ју су до би ја ли пен зи-
о не ри са ни ским при ма њи ма, сви чла но ви 
овог удру же ња су два пу та до би ли зим ни цу 
у ви ду па ке та.

Уче ству ју ћи у до са да шњем ра ду Скуп-
шти не ак ци о на ра ЕПЦГ, као дио ма њин ских 
ак ци о на ра, пред став ни ци Удру же ња пен зи-
о не ра су исту па ли и са од ре ђе ним при мјед-
ба ма и ста во ви ма ко ји се ни је су по кла па ли 
са ру ко вод ством фир ме, а ко је су из но си ли 
и пре ко сред ста ва ин фор ми са ња.

- При мје ра ра ди, ми смо је ди ни у Елек-
то при вре ди би ли за при ва ти за ци ју Тер мо-
е лек тра не и Руд ни ка угља Пље вља и про-
тив пла на „Б“. Не ми сли мо да смо то ли ко 
па мет ни, али на ши ста во ви су се, на кра ју, 
по ка за ли као ис прав ни. Иако је до шло до 
раз ми мо и ла же ња са Од бо ром ди рек то ра и 
са Из вр шним од бо ром Син ди ка та ЕПЦГ, 
за др жа на је са рад ња са по дру жни ца ма на-
шег удру же ња, чи јим се пред сјед ни ци ма 
за хва љу је мо на са рад њи, ка же Сте ва но вић 
и до да је да је до ла ском но вог мен џмен та 
и пред сјед ни ка Од бо ра ди рек то ра са рад ња 
по пра вље на, као и са пред сјед ни ком Из вр-
шног од бо ра, јер они, у гра ни ца ма мо гућ-
но сти, из ла зе у су срет у ви ду јед но крат не 
по мо ћи пен зи о не ри ма са ни ским при ма њи-
ма. Да ли је то ма ло или мно го, мо же да се 
гле да са два аспек та.

Ка ко ка же Сте ва но вић, по моћ је ре ал на, 
ако се узме да ни ко дру ги не пру жа по моћ 
пен зи о не ри ма ЕПЦГ, али је, с дру ге стра-
не, го ди шња по моћ Удру же њу пен зи о не ра у 
ви си ни по ло ви не от прем ни не пред сјед ни ка 
Од бо ра ди рек то ра ко ји је оти шао из Елек-
тро при вре де.

Као што ће се, по Сте ва но ви ћу, са рад ња 
са Од бо ром ди рек то ра и из вр шним ди рек-
то ром Дру штва на ста ви ти и да ље, он је та-
ко ђе из ра зио на ду да ће ве ћин ски вла сник 
Елек то при вре де, али и стра те шки парт нер 
А2А, ко ји ће мно го ути ца ти на рад Елек тро-
при вре де, има ти од ре ђе на ра зу ми је ва ња за 
пен зи о не ре ЕПЦГ и њи хо во удру же ње.

По ми шље њу Сте ва но ви ћа, лист ЕПЦГ 
је уви јек имао ко рек тан и при ја тељ ски од-
нос пре ма пен зи о не ри ма.                    Ж.Ћ.

К. СТЕ ВА НО ВИЋ: 
ИМА МО ПРА ВО ДА 
УТИ ЧЕ МО НА РАД ДРУ ШТВА

Крсто Стевановић

- И по ред уври је же ног ми шље ња, 
еко ном ски по ло жај пен зи о не ра ЕПЦГ 
ни је та ко за ви дан, ка же Сте ва но вић и на-
во ди по да так за ру бри ку „Вје ро ва ли или 
не“: са свим по ве ћа њи ма, пре ко 200 пен-
зи о не ра има пен зи ју ис под 200 €, а пре ко 
400 ис под 300. Ин те ре сант но је и то да 
ни ко из Елек тро при вре де не ма мак си-
мал ну пен зи ју, па чак ни ње ни бив ши ди-
рек то ри, за раз ли ку, ре ци мо, од ди рек то-
ра ба на ка.

А Ф О  Р И  З М И
Као да је по след њи дан жи во та, а не ста-
ре го ди не.
Све што смо има ли, и што смо укра ли, и 
што смо по зај ми ли, и што смо по ди гли 
на кре дит – све смо уло жи ли у ову ноћ.
За бо ра ви ли смо: не ће мо са мо до че ка ти 
но ву го ди ну, већ ће мо жи ве ти у њој.

*
Кад то чу до про ђе, до го во ри ће мо се: шта 
ви ше ни ка да не ће мо ра ди ти, ку да ви ше 
ни ка да не ће мо ићи, ко га ви ше ни ка да 
не ће мо по слу ша ти и шта нам се по след-
њи пут до го ди ло и ни кад ви ше.

*
Не ки ме ња ју но ве го ди не као ма ла де ца 
пе ле не.
Чим у јед ној го ди ни ура де ону ствар, од-
мах тра же но ву и чи сту го ди ну.

*
Не ки ма но ве го ди не са мо до ла зе и до ла-
зе, док дру ги ма са мо про ла зе.

Ду шко Ра до вић
*

Ли је по је по кло ни ти та мо гдје ни ко не 
мо ли.

На род на из ре ка
*

Уло га му дро сти је да уочи раз ли ку из ме ђу 
до бра и зла.

Ари сто тел
*

Му дар чо вјек не ка же све што ми сли, али 
ми сли све што ка же.

Фран цу ска по сло ви ца
*

Му дар чо вјек има ду гач ке уши и кра так 
је зик.

Ње мач ка из ре ка
*

Му дрост за ко ју зна мо је са зна ње о до-
бру и злу, не и спо соб ност из бо ра из ме-
ђу та два.

Џон Чи вер
*

На у ка је уре ђе но зна ње. Му дрост је уре-
ђен жи вот.

Има ну ел Кант
*

Вје руј они ма ко ји тра же исти ну – на пу ту 
су му дро сти; сум њај у оне ко ји су је на-
шли – јер исти на ни је јед на.

Ан дре Жид
*

Ис ку ство је учи тељ свих ства ри – за по-
чи ње у ври је ме глу по сти и до се же до 
му дро сти.

Ју ли је Це зар
*

Опа сно је би ти искрен – ако ни је си глуп.
Џорџ Бер нард Шо
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У су срет но во го дич њим и бо жић ним 
пра зни ци ма ЕПЦГ учи ни ла је да се 

дје ца, ко ја се ли је че у Ин сти ту ту за бо ле сти 
дје це Кли нич ког цен тра 
Цр не Го ре, осје ћа ју при-
јат ни је то ком бо рав ка у 
тој уста но ви.

На и ме, на ша ком па-
ни ја опре ди је ли ла је до на-
ци ју у об ли ку аде кват ног 
освје тље ња и ре кон струк-
ци је по јед не про сто ри је 
на пе ди ја три ји и одје ље-
њу ин тен зив не ње ге.

Ста ње ко је смо за те-
кли при ли ком оби ла ска 
про сто ри ја би ло је, нај-
бла же ре че но, не а де кват-
но за бо ра вак дје це. Ду ги 
ход ник, дуж чи јег до тра-
ја лог пла фо на се пру жа ју 
ве ћи ном по ло мље не си-
ја ли це а оне, ко је су још 
у упо тре би, да ју са бла сно ло шу свје тлост, 
по сма трач ни ка ко не би мо гао по ве за ти са 
уста но вом у ко јој бо ра ве дје ца. Нео кре че ни 

зи до ви су до дат но ру жи ли сли ку и ства ра ли 
осје ћај не ла го де у сви ма на ма. Је ди на ми-
сао је би ла, ка ко се осје ћа ју тек дје ца у ова-

квом ам би јен ту ка да смо ми од ра сли, је два 
че ка ли да иза ђе мо ода тле. И на рав но, од лу-
ка о по тре би да се те про сто ри је до ве ду у 

ред би ла је јед но гла сна.
На кон са мо де се так да на од та да, ФЦ Ди-

стри бу ци ја је ор га ни зо ва ла и за вр ши ла ком-
пле тан по сао. На пра вље но је но во освје тље-
ње, зи до ви су окре че ни и укра ше ни ју на ци ма 
из ди зни је вих при ча као по клон Елек тро при-
вре де Цр не Го ре Ин сти ту ту за бо ле сти дје це. 
Али, ми смо до би ли још љеп ши по клон- на-
сми ја на ли ца дје це и за по сле них у бол ни ци.

Уз за хвал ност на овој до на ци ји, др Ве-
сна Ми ра но вић, ди рек то ри ца Ин сти ту та за 
бо ле сти дје це, ка за ла је да је ЕПЦГ, у скла-
ду са ње ном основ ном дје лат но шћу, уни је ла 
свје тлост у про сто ри је бол ни це. Пред став-
ни це Ме ђу на род ног клу ба же на Цр не Го ре, 
ко је су би ле до бри ме ди ја то ри из ме ђу на ше 
ком па ни је и Ин сти ту та, пре за до вољ не су 
оним што су ви дје ле и ЕПЦГ ди жу на пи-
ја де стал ком па ни ја ко је ра зу ми ју ко ли ка 
је ври јед ност и ље по та у да ва њу, на ро чи то 
они ма ко ји ма по моћ тре ба.

Вје ру је мо да све ово мо же би ти до бар 
при мјер и за оста ле ком па ни је, да се и у 
до ба гло бал не кри зе мо же и тре ба по мо ћи 
они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја.

Т. Зе че вић

ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА ИНСТИТУТУ ЗА БОЛЕСТИ ДЈЕЦЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ЦРНЕ ГОРЕ

ЕПЦГ унијела свјетлост у болницуЕПЦГ унијела свјетлост у болницу

Институт након реновирања 

У под го рич ком хо те лу Цр на Го ра 17. 
де цем бра Елек тро при вре да Цр не Го-

ре је, у са рад њи са Ми ни стар ством ра да и 
со ци јал ног ста ра ња, ор га ни зо ва ла до на тор-
ско ве че на ми је ње но да по мог не со ци јал но 
угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва у 
на шој др жа ви.

До на тор ско ве че је би ло успје шно, јер је 
по ред ЕПЦГ АД Ник шић, ко ја је упла ти ла 
50 хи ља да еура, за по моћ нај у гро же ни ји ма 
са мо те ве че ри до ни ра но још око 70 хи ља да 
еура. Ври јед ност до ни ра них сред ста ва, ко ја 
за са да из но се пре ко 200 хи ља да еура, до-
брим ди је лом је уве ћа на по кло ни ма оп шти-
на Под го ри ца и Би је ло По ље ко ји су дви је-
ма по ро ди ца ма по кло ни ле по стан.  

Гра до на чел ни ци ова два гра да Ми о-
мир Му го ша и Тар зан Ми ло ше вић су у 
то ку до на тор ске ве че ри са оп шти ли сво је 
од лу ке да си ро ма шним по ро ди ма до ди је ле 
ста но ве.

Пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ 
АД Ник шић Ср ђан Ко ва че вић у свом обра-
ћа њу на до на тор ској ве че ри ка зао је да су се 
број ни парт не ри ода зва ли по зи ву ЕПЦГ и 
да су ти ме по ка за ли сво ју ху ма ност.

Ми ни стар ра да и со ци јал ног ста ра ња 
Су ад Ну ма но вић је ка зао да вје ру је да ће 
овај на чин по мо ћи по ста ти тра ди ци о на лан и 

да оче ку је да ће се 
број до на то ра по-
ве ћа ти.

ЕПЦГ је, по 
ри је чи ма ПР ме-
на џе ра ком па ни је 
Ми тра Вуч ко ви-
ћа, отво ри ла по-
се бан жи ро ра чун 
на ко ји ће се упла-
ћи ва ти са ку пље на 
сред ства.

- По моћ ће 
би ти ди је ље на 
на осно ву спи-
ско ва ко је ће до-
ста ви ти цен три 
за со ци јал ни рад, 
а на осно ву по да та ка ко је је при ку пи ла 
за јед нич ка ко ми си ја ЕПЦГ и Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал ног ста ра ња – ка же 
Вуч ко вић.

У ову ху ма ну ак ци ју се укљу чи ло око 
50 ком па ни ја, углав ном по слов них парт не-
ра ЕПЦГ, из Цр не Го ре и окру же ња. 

И гра ђа ни ма Цр не Го ре оста вље на је 
мо гућ ност да се при кљу че овој ху ма ни тар-
ној ак ци ји. На и ме, сла њем по ру ке на број 
14683 са свих мо бил них мре жа у Цр ној Го-

ри гра ђа ни мо гу до 17. ја ну а ра по ма га ти 
нај си ро ма шни је. Ци је на по ру ке је 1 еуро са 
ПДВ-ом.

На до на тор ској ве че ри у хо те лу Цр на 
Го ра нај ве ћим по кро ви те љи ма ак ци је уру-
че не су злат не, сре бр не и брон за не пла ке те, 
док су оста лим уче сни ци ма уру че не за хвал-
ни це као при ја те љи ма ак ци је. Злат не пла ке-
те до би ле су оп шти не По гро ри ца и Би је ло 
По ље, а сре бр ну АД План та же.

М.Ву ко вић   

 ЕПЦГ И МИ НИ СТАР СТВО РА ДА И СО ЦИ ЈАЛ НОГ СТА РА ЊА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ ДО НА ТОР СКО ВЕ ЧЕ

За со ци јал но угро же не но вац и ста но ви

Са донаторске вечери у хотелу "Црна Гора"

ДОНАЦИЈЕ
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У Вир па за ру је 9. но вем бра пу ште на у 
по гон пр ва ауто мат ска тра фо ста ни-

ца 110/35 kV у Цр ној Го ри са да љин ским 
упра вља њем ко ја у пр вом ре ду пред ста-
вља на пој ну тач ку за по стро је ња ре ги о-
нал ног во до во да Ре љи ћи и Бо ље Се стре, 
али и омо гу ћа ва бо ље на па ја ње и си гур-

ни је снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги-
јом по тро ша ча са под руч ја Вир па за ра и 
ди је ла Зе те. 

Овај про је кат је, 
ина че, по че ла да ре-
а ли зу је ЕПЦГ 2008. 
го ди не, а на кон из-
два ја ња Пре но са у 
по себ но ак ци о нар-
ско дру штво, ово АД 
је пре у зе ло да са мо-
стал но за вр ши све 
по сло ве, у че му су 
има ли пу ну по др шку 
Елек тро при вре де са 
ко јом и да ље има ју 
обо стра но ко ри сну и 
плод ну са рад њу. 

Ри јеч је, ина че, о 
ка пи тал ној ин ве сти-
ци ји, ври јед ној пре-
ко три ми ли о на еура, 
за хва љу ју ћи ко јој је до би јен још је дан 
са вре мен и по у здан обје кат ко ји обез бје-
ђу је пре нос ел. енер ги је од елек тра на до 
ди стри бу тив не мре же и ди рект них по тро-
ша ча и тран зит ел. енер ги је за по тре бе 
дру гих елек тро е нер гет ских си сте ма.

Ис ти чу ћи мак си мал ну по све ће ност 

рад ни ка Пре но са, од го вор них за из град-
њу ове ТС и ра зу ми је ва ње и до бру са рад-
њу са из во ђа чи ма ра до ва – ком па ни ја ма 
АББ из За гре ба, Ел нос из Ба ња лу ке и 
Бемаx из Под го ри це, ди рек тор Дра ган Ла-
ке тић је, отва ра ју ћи тра фо ста ни цу под сје-
тио да је због вр ло крат ког ро ка и спе ци-

фич но сти те ре на на 
ко ме су се из во ди ли 
ра до ви, овај про је кат 
био ве о ма сло жен, те 
да је ње го ва ре а ли за-
ци ја по др зу ми је ва ла 
из град њу мо дер не 
тра фо ста ни це, сна-
ге 2 x 20 MVA, ко-
јом се мо же да љин-
ски упра вља ти, као 
и ње но при кљу че ње 
на пре но сну мре жу 
по ве зи ва њем на ДВ 
110 kV Под го ри ца 
2 – Бар по прин ци пу 
„улаз-из лаз“. 

Из вр шни ди рек-
тор Пре но са је, за тим, са за до вољ ством 
са оп штио да је ТС Вир па зар са мо је дан 
из ни за круп них ин ве сти ци о них про је ка-

та ко ји се ре а ли зу ју у овом Ак ци о нар ском 
дру штву, на во де ћи да је сна жан ин ве сти-
ци о ни за хват, ко ји је у Пре но су по чео при-
је не ко ли ко го ди на, ре зул ти рао ти ме да је 
у то ку ре а ли за ци ја ин ве сти ци о них про је-
ка та у ври јед но сти од пре ко 35 ми ли о на 
еура, те да је ово ли ки обим ин ве сти ци-

ја из у зет но за хтје ван за но во о сно ва ну 
ком па ни ју ка ква је АД Пре нос, јер је до 
ско ро иза то га ста ја ла ЕПЦГ са сво јим 
ка па ци те ти ма.   Б.М. 

ПО ЧЕ ЛА СА РА ДОМ НО ВА ТС 110/35 KV „ВИР ПА ЗАР“

На па јање по стро је ња 
ре ги о нал ног во до во да

Бо ље на па ја ње и за по тро ша че са под руч ја Вир па за ра и ди је ла Зе те

ТС 110/35 kV Вирпазар - 110 kV постројење

Контролна сала

У Ник ши ћу 1. 
де цем бра 2009, у 
75. го ди ни жи во та, 
умро Ву ко та Шће-
па но вић, пен зи о-
нер ЕПЦГ.

Ву ко та Шће-
па но вић је ро ђен 
1935. го ди не у Де-
ча ни ма. Основ ну 
шко лу је за вр шио 
у род ном мје сту, гим на зи ју у Пе ћи, а ди-
пло ми рао на Еко ном ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду.

По за вр шет ку сту ди ја ра дио је не ко 
ври је ме у Ђа ко ви ци, ода кле пре ла зи у 
Ник шић, гдје се за по шља ва у Скуп шти ни 
оп шти не. Не ду го по том (1971. го ди не) до-
ла зи у ЕПЦГ, гдје ће про ве сти три де це ни је 
и гдје ће (2002.) до че ка ти пен зи ју.

У ЕПЦГ је углав ном ра дио на ана ли тич-
ко-план ским по сло ви ма, пр во у Сек то ру 
за раз вој и ин же ње ринг, а ка сни је, све до 
пен зи о ни са ња, у Сек то ру за еко ном ске по-
сло ве у Ник ши ћу.

Ана ли тич ко-план ске по сло ве, ко ји 
под ра зу ми је ва ју до бро по зна ва ње по сло-
ва ња фир ме, Ву ко та је оба вљао ква ли-
тет но, при др жа ва ју ћи се уви јек пра ви ла 
стру ке и за кон ских про пи са. Пре ма ко ле-
га ма на по слу био је ко рек тан, спре ман да 
са слу ша, по са вје ту је и по мог не. Због то га 
су га сви са ко ји ма је са ра ђи вао у по слу 
по што ва ли, ци је ни ли и во ље ли. По сто јан 
и ста мен при хва тао је све што је би ло до-
бро, а оно ме што је сма трао да ни је у ре ду 
хра бро се про ти вио, без об зи ра ко је ста-
јао иза то га, јер ни је, ка ко свје до че ње го ве 
ко ле ге, во лио тру ле ком про ми се. Сма трао 
је да са мо на здра вим осно ва ма фир ма и 
дру штво мо гу ићи на при јед.

Ви јест о Ву ко ти ној смр ти ње го ве ко-
ле ге при ми ле су са искре ним жа ље њем, а 
сви ма они ма са ко ји ма је са ра ђи вао оста-
ће у ли је пом сје ћа њу.

Ву ко та Шће па но вић са хра њен је 2. де-
цем бра на град ском гро бљу у Ник ши ћу.

И.З.

   IN MEMORIAM

ВУ КО ТА 
ШЋЕ ПА НО ВИЋ
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Е лектропривреда Црне Горе је 8. ма ја 
2008. го ди не по кре ну ла ак ци ју "Дан 

отво ре них вра та". Ак ци ја је на ми је ње на 
нај ши рој јав но сти-на шим по тро ша чи ма. 
Пре ма по да ци ма, Дан отво ре них вра та за-
ин те ре со вао је јав ност а гра ђа ни су ак ци ју 
пре по зна ли као јед ну од до брих ини ци ја-
ти ва ЕПЦГ ка ко би њи хо ви про бле ми би ли 
што бр зе и ква ли тет ни је ри је ше ни. Про-

сјеч но има мо око 15 пи та ња сед мич но ве-
за них за ди стри бу тив ну мре жу, бро ји ла, 
раз не про це ду ре а нај ве ће ин те ре со ва ње 
за ова кав на чин рје ша ва ња про бле ма је у 
Под го ри ци, Ба ру, Бе ра на ма и Ул ци њу. За 
ових го ди ну и се дам мје се ци, кроз ак ци ју 
"Дан отво ре них вра та", Елек тро ди стри бу-
ци је у Цр ној Го ри гра ђа ни ма су ри је ши ле 
пре ко 1000 про бле ма ди рект но, ефи ка сно 
и бр зо. Оно што је та ко ђе ве о ма ва жно је-
сте да је ак ци ја по ка за ла и на ма ко ји су то 
нај че ши про бле ми ко је има ју на ши по тро-
ша чи и да ла нам смјер ни це ка ко их мо-
же мо убу ду ће рје ша ва ти на ква ли тет ни ји 
на чин.

Под сје ћа мо, "Дан отво ре них вра та" је 
ак ци ја осми шље на на на чин да се у окви-
ру свих Елек тро ди стри бу ци ја и Снаб ди је-
ва ња у Цр ној Го ри од ре ди је дан дан ка-
да ће гра ђа ни мо ћи до би ти од го во ре на 
пи та ња ве за на за те дви је цје ли не ЕПЦГ. 
Ода бра но је да тај дан бу де че твр так у 
тер ми ну од 10-12 са ти.

На пи та ња од го ва ра ју ди рек то ри Ди-
стри бу ци ја и Снаб ди је ва ња у исто ври је-
ме у свим гра до ви ма Цр не Го ре.

Про це ду ра при ја ве је ве о ма јед но-
став на. На на плат ним мје сти ма ЕПЦГ на-

ла зе се ли сти ћи по себ но при пре мље ни 
за ак ци ју ко је гра ђа ни по пу не и на кон 
овје ре од стра не шал тер ског слу жбе ни ка 
уба це у по себ но ди зај ни ра ну ку ти ју. По-
тро ша чи ко ји су уба ци ли Ли стић, у то ку 
те сед ми це би ће оба вје ште ни о тер ми ну 
до ла ска на са ста нак у че твр так. Ли сти ћи 
се мо гу по пу ња ва ти сва ко га рад ног да на, 
осим сри је де, ка да они ко ји су при спје ли 

би ва ју раз вр ста ва ни и до ста вље ни 
ди рек то ри ма ка ко би се и они при-
пре ми ли за су срет са по тро ша чем 
и ефи ка сно ри је ши ли ње гов про-
блем.

Ми шље ња смо да ће ЕПЦГ и убу-
ду ће, кроз ову и све на ред не ак ци је, 
би ти пре по зна ти као ком па ни ја ко-
јој је сва ки по тро шач јед на ко ва жан 
и чи ја су вра та отво ре на за сва ки 
по је ди нач ни про блем. По зи тив ни 
ко мен та ри и ли је па пи с ма за хвал-
но сти ко је сва ко днев но до би ја мо 
од стра не на ших по тро ша ча, по во-
дом ова квог на чи на ко му ни ка ци је 
са њи ма, сва ка ко су нам под сти цај 
да и у на ред ном пе ри о ду бу де мо ту 
за њих. Ли је по је ви дје ти за до вољ-
ство на ли цу по тро ша ча на кон рје-
ше ња ње го вог про бле ма. На ма то 
за и ста пу но зна чи и ве ли ка је са тис-
фак ци ја за да љи рад. 

Овом при ли ком же ли мо да пре-
не се мо пи смо по тро ша ча Ра до ми-
ра Мр ва ље ви ћа ко је је не дав но по-
слао под го рич кој Елек тро ди стри бу-

ци ји за до во љан ње ном ефи ка сно шћу.
“ По што ва ни го спо ди не Пу по ви ћу,
Же лим да Вам са ових пар ре че ни ца 

за хва лим за оправ ку елек тро ин ста ла ци-
ја и сту бо ва у се лу Су ши ца код Спу жа.

Ваш на лог је ве о ма по слов но из вр-
шио го спо дин Ша ра но вић.

Он је од мах иза шао на те рен, упо знао 
се са про бле мом и по слао еки пу, ко ја је 
све до ве ла у ред.

Дан отво ре них вра та че тврт ком Елек-
тро при вре де Цр не Го ре је из ван ред на 
прак са. Ре као бих, те шко да на бо љи на-
чин од ово га мо же те ува жи ти Ва ше по-
тро ша че и рје ша ва ти њи хо ве те шко ће.

Ва ма и го спо ди ну Ша ра но ви ћу још 
јед ном за хва љу јем и же лим успјех и 
про фе си о нал но и лич но.“

Ка ко се по ка за ло, ова ак ци ја је је-
дан од нај е фи ка сни јих и нај бр жих на чи-
на да се са зна за по тро ша чев про блем и 
да се он, као та кав, ве о ма бр зо ри је ши. С 
об зи ром да лист ЕПЦГ чи та ју и на ши по-
тро ша чи, по зи ва мо их да ко ри сте у свим 
гра до ви ма ак ци ју "Дан отво ре них вра та" и 
си гур но ће би ти за до вољ ни ји ква ли те том 
услу га ко је пру жа ЕПЦГ. 

Та ња Зе че вић

  АК ЦИ ЈА "ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА"

По тро ша чи за до вољ ни
АГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИАГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИ

Раст свјет ске со лар не енер ге ти ке

Ју жна Евро па ће уче ство ва ти са 25 од сто у ка-
па ци те ти ма за ко ри шће ње со лар не енер ги је 
из гра ђе ним ове го ди не у Евро пи, по ка за ло је 
ис тра жи ва ње ор га ни за ци је „Emer ging Energy 
Re se arch“, ко ја пред ви ђа да ће ју жно е вроп ски 
ре ги он за у зе ти по том по ка за те љу дру го мје-
сто, од мах иза Ње мач ке, ли де ра на европ ском 
тр жи шту со лар не енер ги је.
С об зи ром да шпан ско тр жи ште огра ни ча ва ју 
ре гу ла тор ни про бле ми, ју жно е вроп ски сек-
тор со лар не енер ге ти ке раз ви ја ју Ита ли ја и 
Фран цу ска са ве ли ким до при но сом ње го вом 
крат ко роч ном ра сту, док се у пер спек ти ви до 
2020. го ди не оче ку је (по ред тре нут но скром-
них  9 GW) из град ња 38 GW (а услед убр за ног 
раз во ја, ка ко оче ку је ЕЕR, чак и 47 GW) но вих 
ка па ци те та ко ји мо гу да пот по мог ну из ла зак 
со лар не енер ге ти ке из тре нут не кри зе.
По нов но ин те ре со ва ње со лид них европ ских 
ко му нал них фир ми и не за ви сних снаб дје ва ча 
елек трич ном енер ги јом за со лар ну енер ге ти ку 
по ве ћа ва по вје ре ње у ју жно е вроп ски сек тор, а 
кључ ни фак тор за ду го роч ни раст ју жно е вроп-
ске со лар не енер ге ти ке, уз ак це нат на кров не 
си сте ме, је и мо гућ ност ста бил них суб вен ци ја 
и тран спа рент ног и ла ког до би ја ња до зво ла.
Због ра зум них суб вен ци о ни са них ци је на ко-
је су оду ше ви ле тр ши ште со лар не енер ги је и 
при ву кле ве ли ку па жњу у ци је лом лан цу снаб-
дје ва ча стру јом, Ита ли ја ће, ка ко про цје њу је 
ЕЕR, у бли ској пер спек ти ви би ти нај ја че ју жно-
е вроп ско тр жи ште овом вр стом енер ги је.
Тран спа рент не ре гу ла тив не ини ци ја ти ве омо гу-
ћу ју Фран цу ској да, од ре ла тив но па сив ног тр жи-
шта са ин ста ли са ним ка па ци те ти ма од 128 GW (у 
ју ну ове го ди не), у крат ком ро ку по ста не јед но од 
нај ста бил ни јих тр жи шта Евро пе, ко је би до 2012. 
мо гло да пре ма ши 800 МW го ди шње.
Док је у 2008. го ди ни са 2,8 GW ин ста ли са них 
ка па ци те та би ла дру го по ве ли чи ни свјет ско 
тр жи ште со лар не енер ги је, Шпа ни ја је у 2009. 
„скли зну ла“ на 125 МW.                            (ТАНЈУГ)

Са рад ња у сфе ри енер ге ти ке

Ру си ја се за ла же за из град њу но ве прав не 
осно ве ме ђу на род не са рад ње у сфе ри енер-
ге ти ке, из ја вио је ру ски ми ни стар ино стра них 
по сло ва Сер геј Ла вров.
- Гло бал на енер гет ска без бјед ност је ак ту ел на 
те ма за све. Зна чај енер ге ти ке је све ве ћи, она 
је по ста ла нај ва ни ји еле мент еко ном ске и цје-
ло куп не ме ђу на род не без бјед но сти, ствар на 
по кре тач ка сна га со ци јал но-еко ном ског на-
прет ка ко ја има ди рек тан ути цај на жи вот љу-
ди, ре као је Ла вров.
Због то га је Ру си ја као свјет ски ли дер у про из-
вод њи наф те и га са ову те му учи ни ла јед ном 
од глав них то ком свог пр вог пред сје да ва ња 
Гру пом осам (Г8) 2006. го ди не.
На во де ћи да је са да у пр вом пла ну ре а ли за-
ци ја ра ни је по стиг ну тих спо ра зу ма, Ла вров је 
ре као да је Мо сква пред ло жи ла  да се ра ми-
сли о то ме да се фор ми ра но ва прав на осно ва 
ме ђу на род не са рад ње у енер гет ској сфе ри, 
пре нио је Итар-Тасс.
- Да нас сви мо ра ју да при зна ју да су без бјед-
ност и про цват са вре ме ног сви је та нео дво ји ви, 
а енер ге ти ка има ди рек тан ути цај и на јед но и 
на дру го, за кљу чио је шеф ру ске ди пло ма ти је.

(ТАНЈУГ)
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К ом па ни ја ЕФТ (Енергy Фи нан цинг Те ам), 
ко ја по слу је у окви ру исто и ме ног хол-

дин га, до би ла је од цр но гор ске Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку (РАЕ) 24. де цем бра 
ли цен цу за тр го ви ну елек трич ном енер ги јом 
на уну тра шњем тр жи шту Цр не Го ре.

Из ком па ни је су са оп шти ли да до дје-
ла ли цен це, пр ве ова квог ти па на цр но-
гор ском тр жи шту, сиг на ли зи ра по че так 
ли бе ра ли за ци је енер гет ског тр жи шта, 
на ко је се Цр на Го ра оба ве за ла атин-
ским Спо ра зу мом Европ ске ко ми си је.
Пред став ни ци ком па ни је су об ја сни ли да ће 
на кон од лу ке РАЕ о до дје ли ли цен це ЕФТ-у 
сви цр но гор ски по тро ша чи, осим до ма ћин-
ста ва, има ти мо гућ ност да би ра ју до ба вља ча 
елек трич не енер ги је. 

- Ци је не стру је ко је тре нут но пла ћа ју 
пред у зе ћа у Цр ној Го ри су на ни воу европ-
ских, због че га оче ку је мо да ће по ну де ЕФТ-а 
би ти кон ку рент не - ре као је ди рек тор цр но-
гор ске по дру жни це ЕФТ-а, Гор дан Сто јо вић.

Он је до дао да ће до ма ћим по тро ша чи ма, по-
ред по вољ ни јих ци је на, би ти обез би је ђе ни 
и дру ги бе не фи ти, ко ји се од но се на по бољ-
ша не си гур но сти у снаб ди је ва њу и ква ли те ту 
пра те ћих услу га, као и флек си бил ност, ко ја је 
по себ но ва жна за ин ду стриј ске по тро ша че. 

- План ЕФТ-а је јед но ста ван, на сто-
ја ће мо да при до би је мо што ви ше по-
тро ша ча у Цр ној Го ри. Сви по тро ша чи, 
осим до ма ћин ста ва у Цр ној Го ри од са да 
ће има ти мо гућ ност из бо ра до ба вља ча 
елек трич не енер ги је - ка зао је Сто јо вић.
ЕФТ је во де ћи тр го вац елек трич ном енер ги-
јом у ју го и сточ ној и цен трал ној Евро пи. Ком-
па ни ја енер ги јом снаб ди је ва елек тро при-
вре де у ре ги о ну, си стем опе ра то ре, елек тро-
ди стри бу ци је и ви ше сто ти на ве ли ких по тро-
ша ча у ме тал ској, хе миј ској, гра ђе вин ској и 
ауто мо бил ској ин ду стри ји. ЕФТ је ове го ди не 
ис по ру чио пре ко 17 ми ли јар ди ки ло ват са ти 
елек трич не енер ги је.

М.В.

ТР ГО ВИ НА ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ 
НА УНУ ТРА ШЊЕМ ТР ЖИ ШТУ ЦР НЕ ГО РЕ

ом па ни ја ЕФТ (Енергy Фи нан цинг Те ам),
ко ја по слу је у окви ру исто и ме ног хол-
а добила је од црногорске Регулаторне

Он је до дао да ће до ма ћим по тро ша чи ма, по-
ред по вољ ни јих ци је на, би ти обез би је ђе ни 
и други бенефити који се односе на побољ-

EFT добио лиценцу EFT добио лиценцу 
за снабдијевањеза снабдијевање

Р е гу ла тор на аген ци ја за енер ге ти ку је 25. 
де цем бра до ни је ла од лу ку о сма ње њу 

ци је не елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри, 
пре ма ко јој ће, ка ко је на ве де но, ци је не стру-
је за цр но гор ска до ма ћин ства са дво та риф-
ним бро ји ли ма би ти од 1. ја ну а ра ни же 10,08 
од сто, а за оне са јед но та риф ним 18,69 од сто, 
од лу чио је 24.де цем бра Од бор Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку (РАЕ).

Пре ма Од лу ци о утвр ђи ва њу та бе ла са 
ци је на ма за елек трич ну енер ги ју, ко ју ће 
Елек тро при вре да Цр не Го ре при мје њи ва ти 
од 1. ја ну а ра, про сјеч не ци је не за крај ње по-
тро ша че у од но су на одо бре не за ову го ди ну 
сма ње не су 15,72 од сто. 

- При то ме је ци је на за Ком би нат алу ми-
ни ју ма (КАП) по ве ћа на 7,76 од сто. За оста ле 
ка те го ри је по тро ша ча ци је не су сма ње не 
и то за Же ље за ру 28,51 од сто, Же ље зни цу 
24,33 од сто, а за ди стри бу тив не по тро ша че 
20,50 од сто -на ве де но је у са оп ште њу РАЕ.

У окви ру ди стри бу тив них по тро ша-
ча за оне на 35 ки ло волт ној (kV) мре-
жи, ци је на је сма ње на 23,15 од сто, а 
за оне на де сет ки ло вол ти 19,92 од сто. 
Из РАЕ је об ја шње но да је та ри фа за КАП по-
ве ћа на због то га што се ефек ти ума њи ва ња 
при хо да ЕПЦГ по осно ву раз ли ке оства ре ног 
и одо бре ног тро шка уво за у овој го ди ни не 
од но си на тог по тро ша ча, ко ји је на осно ву 
уго во ра снаб ди је ван енер ги јом из до ма ћих 
из во ра, па ци је на уво зне енер ги је у овој го-

ди ни ни је има ла ути ца ја на ту фа бри ку.
- За по тро ша че на 0,4 ки ло волт ној мре-

жи про сјеч на ци је на је сма ње на 20,91 од сто, 
у окви ру ко јих за до ма ћин ства са дво та риф-
ним мје ре њем 10,08 од сто, а са јед но та риф-
ним 18,69 од сто, јав на ра свје та дво та риф но 
мје ре ње 22,7 од сто, јав на ра свје та јед но та-
риф но мје ре ње 23,03 од сто, оста ла по тро-
шња I сте пен 28,18 од сто и оста ла по тро шња 
II сте пен 38,76 од сто - пре ци зи ра но је из РАЕ.

Та бе ле са ци је на ма утвр ђе не су на осно ву 
енер гет ских ве ли чи на из Енер гет ског би лан-
са Цр не Го ре за на ред ну го ди ну, ко ји је Вла да 
усво ји ла по чет ком де цем бра и за уку пан број 
по тро ша ча у Цр ној Го ри ко ји, пре ма по да ци-
ма Елек тро при вре де из но си - три по тро ша ча 
на 110 kV 23 на 35 kV, 403 на де сет kV, 1,25 хи-
ља да на 0,4 kV I сте пен, око 26,73 хи ља де на 
0,4 kV II сте пен, 243,8 хи ља да на 0,4 kV до ма-
ћин ства са дво та риф ним мје ре њем и 81 хи-
ља да по тро ша ча на 0,4 kV са јед но та риф ним 
мје ре њем, 749 по тро ша ча јав не ра свје те са 
дво та риф ним мјер њем и 950 по тро ша ча јав-
не ра свје те са јед но та риф ним мје ре њем.

Ми ни стар еко но ми је Бран ко Ву јо вић по-
твр дио је да ће ак ту ел не суб вен ци је и да ље 
оста ти на сна зи.

- За са да не ма ни ка кве ини ци ја ти ве за 
уки да ње суб вен ци ја, ни ти за њи хо ву евен-
ту ал ну из мје ну. Бу џе том за на ред ну го ди ну 
опре дје ље но је два ми ли о на еура за ту на-
мје ну – ка зао је Ву јо вић.                                

М.В.

ОД ЛУ КА ОД БО РА РЕ ГУ ЛА ТОР НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЕНЕР ГЕ ТИ КУ

Р е гу ла тор на аген ци ја за енер ге ти ку је 25. 
де цем бра до ни је ла од лу ку о сма ње њу 

ијене електричне енергије у Црној Гори,

ди ни ни је има ла ути ца ја на ту фа бри ку.
- За по тро ша че на 0,4 ки ло волт ној мре-

жи просјечна цијена је смањена 20,91 одсто,

Сма ње на ци је на стру јеСма ње на ци је на стру је
АГЕН ЦИЈ СКЕ ВИ ЈЕ СТИ

Скуп о за га ђи ва њу у Ко пен ха ге ну

Кли мат ски са мит у Ко пен ха ге ну, ко ји је не-
дав но за вр шен, за де сет да на тра ја ња (од 
8. до 17. де цем бра) про из вео је ко ли чи ну 
штет них га со ва ко ју го ди шње про из ве де 
ви ше од по ла ми ли о на ста нов ни ка Ети о пи-
је, по ка за ла је сту ди ја ко ју је на ру чио ор га-
ни за тор ску па.
Де ле га ти, но ви на ри, ак ти ви сти и по сма тра-
чи из го то во 200 зе ма ља, оку пље ни на овом 
ску пу, про из ве ли су сво јим пу то ва њем до 
дан ске пре сто ни це и у то ку ра да кон фе рен-
ци је 46.200 то на СО2. Нај ве ћи дио за га ђе ња 
је по сле ди ца ле то ва ави о ни ма, пре нио је 
Рој терс.
Ова ко ли чи на штет ног га са, глав ног крив ца 
за гло ба ло ото пља ва ње, мо гла би да на пу ни 
го то во 10.000 олим пиј ских ба зе на и јед на ка 
је ко ли чи ни ко ју сва ке го ди не про из ве де 
2.300 Аме ри ка на ца или 660.000 Ети о пља на, 
по ка за ла је сту ди ја.
Упр кос на по ри ма дан ске вла де да сма њи 
еми си ју СО2 за ко ју је од го во ран са мит, са-
ма кон фе рен ци ја ће про из ве сти око 5.700 
то на СО2, док су за до дат них 40.500 то на од-
го вор ни ави о ни ко ји ће до ве сти и од ве сти 
уче сни ке.
Ова ци фра је да ле ко ве ћа од оне при ли ком 
прет ход не кон фе рен ци је, јер је са да број 
уче сни ка да ле ко ве ћи, из ја ви ла је кон сул-
тант из ком па ни је „Di lojt“ Сти на Бал сев, до-
да ју ћи да је кроз кон фе рен циј ски цен тар 
сва ко га да на про ла зи ло 18.000 љу ди.
„Di lojt“ је у по тро шњу СО2 на кон фе рен ци ји 
ура чу нао и еми си је смје шта ја уче сни ка ску-
па, њи хо во кре та ње са о бра а ћај ним сред-
стви ма у ло ка лу, по тро шњу елек трич не 
енер ги је, гри ја ње кон фе рен циј ског цен тра, 
по тро шњу па пра, рад ку хи ња, фо то ко пир 
ма ши на и ком пју те ра, али и тран спорт свих 
нео п ход них ма те ри ја ла и хра не за уче сни-
ке кон фе рен ци је.
Бал сев је на гла си ла да је ве ћи на енер ги је 
ко ју су ко ри сти ли уче сни ци са ми та до би је-
на из елек тра на на угаљ, а са мо ма њи дио 
из вје тро е лек тра на.

(Танјуг)

Про јек ти енер гет ске ефи ка сно сти

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) је 
са оп шти ла да ће ин ве сти ра ти 25 ми ли о на 
за по моћ про јек ти ма енер гет ске ефи ка сно-
сти у ју го и сточ ној Евро пи (SE4F). Сред ства 
ће би ти пла си ра на у но во о сно ва ни Фонд 
за енер гет ску ефи ка сност, чи ја је укуп на 
ври јед ност 95 ми ли о на €, ко ји су осно ва-
ли Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (EIB), ње-
мач ка KfW бан ка и Европ ска ко ми си ја. EIB, 
KfW и EBRD ће у но ви фонд упла ти ти по 25 
ми ли о на €, док ће пре о ста лих 20 ми ли о на 
обез би је ди ти Европ ска ко ми си ја. Осни ва чи 
фон да на мје ра ва ју да по ве ћа ју ње го ву ври-
јед ност на 400 ми ли о на €, при вла че њем 
до дат них сред ста ва од јав них и при ват них 
ин ве сти то ра.

(Танјуг)

ВИЈЕСТИ
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EDF ће у Ки ни 
гра ди ти атом ску 
цен тра лу 

Фран цу ска енер гет ска ком па ни ја EDF 
пот пи са ла је у Пе кин гу спо ра зум о град њи 
атом ске цен тра ле у ви јед но сти од 7,3 ми-
ли јар де до ла ра на ју гу Ки не, у са рад њи са 
до ма ћим парт не ри ма.

За јед нич ким енер гет ским про јек том 
је пред ви ђе но да ће 70 од сто вла сни штва 
над елек тра ном има ти ки не ска ком па ни-
ја CGNPC (Chi na Gu an dong Po wer Corp), а 
пре о ста лих 30 про це на та фран цу ски енер-
гет ски ги гант.

За хва љу ју ћи том спо ра зу му, чи јем је 
пот пи си ва њу при су ство вао и фран цу ски 
пре ми јер, Ки на ће до би ти и тех но ло ги ју за 
ко ју се ду го за ла га ла. 

По сао из град ње и упра вља ња бу ду-
ћом ну кле ар ком у Чанг ша ну по вје рен је 
ком па ни ји Ta is han Nuc le ar Cor po ra tion, 
док ће тех но ло ги ју про јек та обез би је ди ти 
дру га за јед нич ка фир ма у ко јој ће ки не ски 
CGNPC има ти 55 про це на та, а пре о ста лих 
45 од сто фран цу ска ком па ни ја у обла сти 
атом ске ма ши но град ње „Are va“.

У атом ској елек тра ни у Чанг ша ну ко-
ја би, пре ма пла ну, тре ба ло да поч не рад 
2014. го ди не, би ће угра ђе на два ну кле ар-
на ре ак то ра од по 1,75 GW.        

        (Танјуг)

Ср би ја и Шпа ни ја 
пот пи са ле ме мо ра-
н дум о ра зу ми је ва њу

Ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке Ср-
би је и ам ба са дор Шпа ни је у Ср би ји пот пи-
са ли су Ме мо ран дум о ра зу ми је ва њу из-
ме ђу тог ми ни стар ства и Шпан ске аген ци је 
за ме ђу на род ну са рад њу, ври је дан око 
220.000 €, ко јим је пред ви ђе но из вр ше ње 
про јек та „Раз вој ка па ци те та за ко ри шће ње 
и про мо ци ју со лар не енер ги је у Ср би ји“, 
а ко ји је, ина че, на ми је њен за ана ли зу со-
лар них тех но ло ги ја, из ра ду ре гу ла тор ног 
и нор ма тив ног окви ра и ре а ли за ци ју пи-
лот про јек та у тој обла сти.

Пот пи си ва ње овог ме мо ран ду ма ва-
жно је и за то што ће ко ри шће ње об но вљи-
вих из во ра енер ги је до при ни је ти сма ње-
њу штет них га со ва у ат мос фе ру, о че му се 
на ску пу у Ко пен ха ге ну во ди ла озбиљ на 
рас пра ва.

- Ја сно опре дје ље ње за об но вљи ве 
из во ре енер ги је и одр жи ви мо дел раз во-
ја су два при о ри те та ко је ЕУ оче ку је да их 
оства ре, ка ко ње не чла ни це, та ко и зе мље 
кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди да ти, ре-
као је шпан ски ам ба са дор, и.ис та као да је 
Шпа ни ја као пр ва у сви је ту по про из вод-
њи фо то вол та жне со лар не енер ги је, а на 

тре ћем по про из вод њи енер ги је из вје тра 
спрем на да то сво је ис ку ство по ди је ли са 
дру гим зе мља ма.

( Танјуг)

У енер ге ти ку око 
де вет ми ли јар ди € у 
на ред них пет го ди на

Ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке Ср-
би је из ја вио је да ће у сек то ру енер ге ти-
ке, у окви ру ин ве сти ци о ног ци клу са, ко ји 
је по кре нут ове го ди не, би ти уло же но око 
де вет ми ли јар ди € у на ред них пет до се дам 
го ди на, ука зу ју ћи на нео п ход ност да у том 
по слу мак си мал но бу ду упо сле не до ма ће 
ком па ни је.

- У овој го ди ни је по кре нут ве ли ки ин-
ве сти ци о ни ци клус у сек то ру енер ге ти ке, 
као од го вор на еко ном ску кри зу, за ко ји он 
вје ру је да ће би ти за ма јац опо рав ка цје ло-

куп не при вре де Ср би је, ре као је ми ни стар 
на сјед ни ци Од бо ра Удру же ња за енер ге-
ти ку При вред не ко мо ре Ср би је.

Он је ис та као да Вла да Ср би је мо ра 
ство ри ти нео п ход не усло ве, при сва ком 
тен де ру ко ји се рас пи су је, да до ма ће ком-
па ни је до би ју што ве ћи обим по сла ка да су 
у пи та њу ра до ви у сек то ру енер ге ти ке и да 
се на тен де ру не дис кри ми ни шу до ма ћи 
про из во ђа чи, већ да има ју јед на ке усло ве 
так ми че ња са стра ним ком па ни ја ма.

Ми ни стар је под сје тио да су у овој го-
ди ни по кре ну ти тен де ри за из град њу но-
вих тер мо е лек тра на Ко лу ба ра Б и Ни ко ла 
Те сла Б3, и тер мо е лек тра не-то пла не у Но-
вом Са ду, што ће до при ни је ти упо шља ва-
њу до ма ћих ком па ни ја, под сје ћа ју ћи да у 
Ср би ји у про те клих 25 го ди на ни је из гра-
ђен ни је дан ка пи тал ни енер гет ски обје кат.

- сУ 2009. го ди ни по че ла је и ре ви та ли-
за ци ја хи дро е лек тра на Ђер дап 1 и Ба ји на 
Ба шта, под сје тио је ми ни стар, на ја вљу ју ћи 

да ће у на ред них два мје се ца би ти за вр ше-
ни пре го во ри са Ки ном о кре ди ту од око 
800 ми ли о на € за ре кон струк ци ју и из град-
њу но вог у Ко стол цу, док се са Сло вач ком 
во де раз го во ри ве за ни за град њу но вог 
тер мо бло ка у Шта вљу, што је ин ве сти ци ја 
ври јед на око 600 ми ли о на €.

Пред сјед ник ПКС је ис та као да од ни-
воа ин ве сти ци ја у област енер ге ти ке за-
ви си и уку пан раз вој при вре де Ср би је и 
ука зао да је у сек то ру енер ге ти ке у Ср би-
ји ди рект но и ин ди рект но ага жо ва но око 
200.000 љу ди.

 (Танјуг)

КЕК фа во ри зу је 
пред у зе ћа 
срп ских при вред ни ка

Ко сов ска енер гет ска кор по ра ци ја (КЕК) 
са оп шти ла је да је до би ла при ја ву за снаб-

ди је ва ње енер ги јом на Ко со ву од два пред-
у зе ћа у вла сни штву срп ских би зни сме на – 
Ву ка Ха мо ви ћа и Во ји на Ла за ре ви ћа.

При ја ве на тен дер за снаб ди је ва ње Ко со-
ва стру јом од но вем бра ове до ок то бра сле-
де ће го ди не (ври је дан 20 ми ли о на €), сти гле 
су од пред у зе ћа EFT, са сје ди ште у Лон до ну, и 
„Руд нап“, са сје ди штем у Бе о гра ду, пи ше лист 
и до да је „Ко ха ди то ре“ и до да је да тим фир-
ма ма ру ко во ди иста гру па би зни сме на.

Лист пи ше да је европ ска аген ци ја 
OLAF из ре ви зи је по сло ва ња КЕК-а про шле 
го ди не про на шла мно ге не пра вил но сти 
при ли ком ода би ра снаб дје ва ча стру јом.

Из не вла ди не ор га ни за ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је „Чо ху“ у При шти ни, ис-
ти чу да је тен дер КЕК-а ти пи чан слу чај по-
ли тич ког ми је ша ња и до да ју да је кон курс 
одо брио шеф на бав ке у КЕК-у, ко ји је, на-
вод но, у бли ским од но си ма са ко сов ским 
пре ми је ром.

 ( Танјуг)

АГЕНЦИЈСКЕ ВИЈЕСТИ
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