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ПРОТИВРЈЕЧНОСТПРОТИВРЈЕЧНОСТ
С ва ки пут пред за кљу че ње Ли ста 

по ста вљам сам се би пи та ње 
„Шта је те ма увод ни ка“. Ство ри ла 
се, по што ва ни чи о та о ци, из ме ђу нас, 
из вје сна на ви ка, за ме не и оба ве за, да 
ја на пи шем увод ник о не ком за Пред-
у зе ће ва жном пи та њу, а ви да су ди те 
о то ме ка ко сам на пи сао. Ре дов но је 
та ко да имам од ре ђе ну ми сао о то ме 
и да са мо тра жим од ре ђе не ри је чи да 
ту ми сао из ра зим и са оп штим. Али 
то ни је ла ко. На ја сно пи та ње, тре ба 
ја сан од го вор. Ово га пу та уза луд по-
ку ша вам да про на ђем та кве ри је чи и 
не што ка жем и се би и ва ма. Лак ше је 
са си гур но шћу го во ри ти не го пи са ти, 
по го то во кад зна те да је по не кад те-
шко са гле да ти и очи глед ну исти ну. 

У на шем слу ча ју, пак, јед на од 
та квих очи глед них исти на је да у 
спро во ђе њу од лу ка Вла де о прав ном 
раз два ја њу Елек тро при вре де Цр не 
Го ре, а за тим о до ка пи та ли за ци ји 
и уво ђе њу стра те шког парт не ра за 
град њу дру гог бло ка ТЕ – има од ре-
ђе не про ти вр јеч но сти. Оту да у на-
сло ву та ри јеч. Али да се ра зу ми је мо: 
„про ти вр јеч ност“ би мо гла би ти са-
мо при вре ме ни, рад ни на слов за све 
оно што у тре нут ку до но ше ња од лу-
ка о прав ном раз два ја њу ЕПЦГ и не-
што ка сни је о до ка пи та ли за ци ји ни је 
са гле да но до кра ја, да ни је би ло ја сно 
ис кри ста ли са но опре дје ље ње, или је 
то само процес тражења најбољег 
рјешења. Или су, пак, пре ве ли ки ути-
цај оства ри ли стра ни са вјет ни ци. 
(От ку да они бо ље од нас са мих зна ју 
шта је за нас бо ље?).

Тек, оду го вла че ње ре ги стра ци је 
већ фор ми ра них ДОО, као и од ла га ње 
об ја вљи ва ња већ усво је них ста ту та 
но во фор ми ра них за ви сних дру шта ва, 
па и окре та ње, ма да уз др жа но и без 
до вољ но енер ги је, ак тив но сти ма на 
ства ра њу усло ва за до ка пи та ли за ци-
ју, уво ђе ње стра те шког парт не ра, или 
по вла шће но фи нан си ра ње, до вољ но го-
во ри да је ри јеч о на кнад ном, ду бљем 
са гле да ва њу пи та ња: мо же ли и ка ко 
је дан зна чај ни при вред ни су бје кат да 
се прав но раз дво ји и усит ни и исто вре-

ме но да тра жи стра те шког парт не ра 
и свје жи но вац за раз вој. Од но сно, да 
ли у раз два ја њу ићи до кра ја, или због 
не при ко сно ве ног ин те ре са си сте ма, а 
ти ме и Др жа ве, за др жа ти је дин ство 
фир ме и ка ко та два про це са спро ве-
сти упо ре до.

Сје ћа те ли се тек сто ва у на шем 
ли сту у ко ји ма су на ши ре ле вант ни 
са го вор ни ци, по не кад екс пли цит но, ис-
ти ца ли да мо ра оста ти је дин стве на 
ЕПЦГ, понекад оба зри во, ско ро утје-
шно, кон ста то ва ли да ће оста ти од ре-
ђе но је дин ство. Све то го во ри да љу ди 
ко ји во де си стем нај бо ље зна ју да само 
јединствена Електропривреда може 
валоризовати наше велике енергетске 
потенцијале и тако ослободити 
Државу електроенергетске зависно-
сти због великог дефицита ел. енергије.  
Али од лу ке се до но се на дру гом мје сту. 
Сре ћа је што ЕПЦГ не од у ста је. Ко ли-
ко је са мо на по ра тре ба ло код до но ше-
ња Ма кро ор га ни за ци је – ак та ко ји ва-
ља схва ти ти као – у ко рист је дин ства 
си сте ма спа си ти што се спа си ти мо-
же. И да не под сје ћам да је Ре гу ла тор-
на аген ци ја би ла на пи са ла ли цен це но-
вим елек тро е нер гет ским су бјек ти ма, 
и да их је пред ар гу мен ти ма Елек тро-
при вре де по ву кла. Али шта да се ра ди. 
Жи вот је та кав (C’est la vie). 

Пје сник би ре као: - Ко лум бо ни је 
мо гао от кри ти Аме ри ку за све нас, 
ни ти нас по ште дје ти на по ра да сва-
ки за се бе от кри ва мо сво је Аме ри ке. 
Ваљ да је ме ђу они ма ко ји ма то ни је 
по шло за ру ком на ста ла ри јеч да је 
бе сми сли ца от кри ва ти „от кри ве ну“ 
Аме ри ку. А ни је.

Ж. Ћет ко вић

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 три сјед ни це Од бо ра 

ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре, од 
ко јих дви је 23. апри ла и јед на 28. ма ја ове 
го ди не.  

Пр ва по ре до сли је ду је ујед но и пр ва 
сјед ни ца овог ор га на у функ ци ји вр ше ња 
овла шће ња скуп шти на за ви сних дру шта ва, 
на ко јој су до не се ни ста ту ти дру шта ва са 
огра ни че ном од го вор но шћу: Про из вод ње, 
Пре но са, Ди стри бу ци је, Снаб ди је ва ња и 
Елек тро град ње и из вр ше на име но ва ња из-
вр шних ди рек то ра Про из вод ње, Ди стри бу-
ци је, Снаб ди је ва ња и Елек тро град ње, као и 
из бор чла но ва Од бо ра ди рек то ра ДОО Пре-
нос. 

За из вр шне ди рек то ре но во фор ми ра них 
ДОО име но ва ни су до са да шњи ди рек тор 
тих функ ци он лни х цје ли на: Мир ко Ки ли-
бар да, (ДОО Про из вод ња), Ми о драг Вук-
че вић (ДОО Ди стри бу ци ја), Сре тен Гој-
ко вић (ДОО Снаб ди је ва ње) и Са во Мар-
ко вић (ДОО Елек тро град ња), док ће из вр-
шног ди рек то ра ДОО Пре нос име но ва ти 
но во и за бра ни Од бор ди рек то ра тог дру штва 
огра ни че не од го вор но сти на пр вој сјед ни ци 
ко ја је за ка за на за по четак ју на. 

За чла но ве Од бо ра ди рек то ра ДОО Пре-
нос иза бра ни су Зо ран Ђу ка но вић, до са-
да шњи ди рек тор ФЦ Пре нос, Ве сна Осто-
јић из Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој 
и Вла дан Ра ду ло вић са Елек тро тех нич ког 
фа кул те та. 

Пре ма од лу ци Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ, 
до не се ни ста ту ти ових дру шта ва огра ни че-
не од го вор но сти, као и од лу ке о име но ва њу 
из вр шних ди рек то ра и из бо ру чла но ва Од-
бо ра директора Пре но са сту па ју на сна гу 
да ном до но ше ња, а при мје њи ва ће се од да-
на ре ги стра ци је тих дру шта ва.

Ра ди пот пу ни јег ин фор ми са ња на ших 
чи та ла ца до но ше ње ста ту та ДОО као јед но-
чла них дру шта ва је у над ле жно сти Од бо ра 
ди рек то ра ма тич ног дру штва, у овом слу-
ча ју ЕПЦГ као ак ци о нар ског дру штва, ко је 
има овла шће ња скуп шти на за ви сних дру-
шта ва, што је пред ви ђе но чла ном 77 За ко на 
о при вред ним дру штви ма.

У на став ку ове сјед ни це Од бор ди рек-
то ра ЕПЦГ је одр жао сво ју ре дов ну, 34. 
сјед ни цу на ко јој је раз ма тран Из вје штај о 
по пи су имо ви не и оба ве за у ЕПЦГ АД Ник-
шић на дан 31.12.2007. го ди не, као и пред-

лог од лу ке о усмје ра ва њу сред ста ва пре о-
ста лих на кон окон ча ња по ступ ка рје ша ва ња 
стам бе них по тре ба за по сле них ко ји оба вља-
ју по сло ве од по себ ног зна ча ја у ор га ни ма 
Дру штва у 2007. го ди ни. 

Пред ви ђе но раз ма тра ње Ин фор ма ци је 
о при ва ти за ци ји ди је ла имо ви не ЕПЦГ ко ја 
је у функ ци ји дру штве ног стан дар да је од-
ло же на, а раз ма тра но је и не ко ли ко те ку ћих 
пи та ња. 

По во дом по пи са имо ви не и оба ве за 
ЕПЦГ на кра ју 2007. го ди не, Од бор је усво-
јио Из вје штај ко ји је об ра ди ла Цен трал на 
по пи сна ко ми си ја и од лу чио о на чи ну књи-

же ња утвр ђе них раз ли ка – ви шко ва, мањ ко-
ва, рас хо да и трај ног от пи са. На кон до не се-
не од лу ке о то ме Од бор је за ду жио ме наџ-
мент да при пре ми про грам мје ра на пла те 
утро ше не ел. енер ги је и до ста ви га овом 
ор га ну на раз ма тра ње и усва ја ње.

Са пред ло гом од лу ке о усмје ра ва њу сред-
ста ва пре о ста лих на кон окон ча ња по ступ ка 
рје ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них  
ко ји оба вља ју по сло ве од по себ ног зна ча ја 
у ор га ни ма Дру штва у 2007. го ди ни чла но-
ве Од бо ра је упо знао из вр шни ди рек тор, а 
на кон рас пра ве до не се на је од лу ка по ко јој 
се сред ства ко ја су оста ла не у тро ше на на кон 
окон ча ња по ступ ка рје ша ва ња стам бе них 
по тре ба у 2007. го ди ни у из но су од 420.346 
€ вра ћа ју Ди рек ци ји Дру штва, функ ци о нал-
ним цје ли на ма и Елек тро град њи, про пор ци-
о нал но уче шћу у из два ја њу сред ста ва за ове 
на мје не и то: Ди рек ци ји – 36,149, Про из вод-
њи 115,174, Пре но су 39,932, Ди стри бу ци ји 
190,416, Снаб ди је ва њу 23,539 и Елек тро-
град њи 15,132 хи ља де еура. 

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА ЕПЦГ АД НИКШИЋ

О бројним системским питањима
Одлуке о именовањима и актима на путу правног раздвајања ЕПЦГ и 

формирања ДОО
Сагледавање електроенергетске ситуације у наредном периоду 
Могући одређени проблеми у снабдијевању
Заказана редовна Скупштина акционара 

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА ЦР НЕ ГО РЕ АД НИК ШИЋ
www.epcg.cg.yu

На основу члана 36 Закона о привредним друштвима (“Сл.лист РЦГ“ бр.6/02 и „Сл.
лист ЦГ“ бр.17/07) и члана 34 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Одбор 
директора Друштва  с а з и в а

VI РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

Скупштина ће се одржати 30. јуна 2008.године у Никшићу – Пословни центар 
Жељезаре, ул. Данила Бојовића бб са почетком у 12,00 часова уз претходну 
идентификацију и евидентирање акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

За Скупштину акционара је утврдјен следећи

    Д н е в н и     р е д:

1. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД 
          Никшић за 2007.годину
2. Одлука о усвајајњу финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД 
           Никшић за 2007.годину са мишљењем ревизора
3. Одлука о именовању ревизора Друштва
4. Одлука о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД 
          Никшић
5. Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић
6. Измјене и допуне Пословника о раду Скупштине акционара

Материјал за Скупштину ставља се на увид акционарима у канцеларијама бр. 1 и 6 
пословне зграде Електропривреде Црне Горе АД – Никшић, улица Вука Караџића бр.2 
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, гдје се непосредно или на тел. 083/204-137 
и 204-237 може пријавити присуство на Скупштини и предати писана изјашњења по 
појединим тачкама дневног реда.

Идентификација акционара врши се путем личне исправе а пуномоћника на основу 
овјереног пуномоћја, личне исправе и копије личних исправа акционара.

     ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,
                                                                                                  Др Радомир Миловић, с.р.
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ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА

Пре ма од лу ци Од бо ра, ова сред ства ће 
се бити удру жена са сред стви ма за рас по-
дје лу у 2008. го ди ни, та ко ђе за рје ша ва ње 
стам бе них по тре ба за по сле них ко ји оба вља-
ју по сло ве од по себ ног зна ча ја у тим дје ло-
ви ма Дру штва. 

На кра ју, и на овој сјед ни ци Од бор је 
одо брио је дан број по мо ћи и спон зор ста ва.

Уредно снабдијевање потрошача

Н а тре ћој у овом ни зу, сјед ни ци Од бо ра 
ди рек то ра, или 35. ре дов ној ко ја је одр-

жа на 28. ма ја раз ма тра на је ак ту ле на елек-
тро е нер гет ска и фи нан сиј ска си ту а ци ја 
Дру штва, Пред лог из мје на и до пу на Ста-
ту та Елек тро при вре де, Пред лог од лу ке о 
са зи ву ше сте ре дов не скуп шти не ак ци о-
на ра ЕПЦГ АД Ник шић и не ко ли ко дру-
гих пи та ња ко ја су име но ва на као те ку ћа. 

Осим то га, а при је пре ла ска на днев ни 
ред, на овој сјед ни ци је ве ри фи ко ва на од-
лу ка овог ор га на, до не се на 16. ма ја, о из да-
ва њу га ран ци је Руд ни ку угља у Пље вљи ма 
за кре дит од по слов них ба на ка у из но су од 
16,4 ми ли о на €, пре ма ко јој ће се га ран ци ја 
из да ти и сма тра ти опе ра тив ном на кон пот-
пи си ва ња уго во ра из ме ђу ЕПЦГ и Руд ни ка 
угља. А уго вор ће би ти пот пи сан тек на кон 
што Од бор ди рек то ра Руд ни ка при хва ти од-
ре ђе не усло ве ЕПЦГ. 

По во дом Ин фор ма ци је о тре нут ној 
елек тро е нер гет ској си ту а ци ји Од бор ди-
рек то ра је кон ста то вао да је елек тро е нер-
гет ска си ту а ци ја ста бил на, да је снаб ди је-
ва ње по тро ша ча уред но и да се ре мон ти 
елек тро е нер гет ских обје ка та из вр ша ва ју 
по пла ну, али да се у на ред ном пе ри о ду 
оче ку ју од ре ђе ни про бле ми у снаб ди је ва-
њу због из во ђе ња радова на хи дро гра ђе-
вин ским објектима у си сте му ХЕ Пе ру-
ћи ца и уград ње OPGW ужа ди на 400 kV 
да ле ко во ди ма, што мо же ума њи ти си гур-
ност си сте ма и сма њи ти ка па ци тет пре но-
са уве зе не ел. енер ги је.

У ин фор ма ци ји су, ина че, по ред тре нут-
не елек тро е нер гет ске си ту а ци је, да ти по-
да ци о про из вод њи, по тро шњи од по чет ка 
го ди не до 25. ма ја, за тим ста ње аку му ла ци ја 
и де по ни је угља, те са гле да ва ње елек тро е-
нер гет ске си ту а ци је у на ред ном пе ри о ду.

Повећана потрошња

И фи нан сиј ска си ту а ци ја је оци је ње на 
као ста бил на, јер су ре дов но и у цје-

ло сти сер ви си ра не оба ве зе пре ма до ба вља-
чи ма, али се у на ред ном пе ри о ду оче ку ју 
про бле ми због оба ве за по суд ској пре су ди за 
НИС од 6 ми ли о на € ду га, плус два ми ли о на 
€ ка ма та, за тим 5 ми ли о на оп шти ни Ник шић 
са ко ји ма смо из гу би ли суд ски спор и још 5 
ми ли о на ЕПС-у на име не га тив них ефе ка та 
раз мје не ел. енер ги је. 

Уз фи нан сиј ски из вје штај раз ма тран је и 
извкје штај о по тра жи ва ња и ма пре ма ко јем 
ЕПЦГ од ди стри бу тив них по тро ша ча по-

тра жу је 115,158 ми ли о на €. Од то га дуг до-
ма ћин ста ва из но си 66,5 ми ли о на, а оста ла 
по тро шња 48,65 ми ли о на €. С об зи ром да је 
дуг ди стри бу тив них по тро ша ча на кра ју 2007. 
го ди не био 102,9 ми ли о на, про из ла зи да се по-

тра жи ва ња по ве ћа ва ју упр кос свим ак ци ја ма 
на пла ну по ве ћа ња на пла те и сма ње њу гу би-
та ка, као и по ве ћа не ак тив но сти у ФЦ Снаб-
ди је ва ње у окви ру те сво је пр во ра зред не и 
основ не дје лат но сти.

Као раз лог за та кво ста ње сма тра се ни зак 
про це нат ис кљу че ња не у ред них по тро ша ча, 
до ста скром ни ре зул та ти по осно ву уту же ња 
и ни зак ни во на пла те сте чај них по тра жи ва-
ња ко ја у ве ли ком бро ју спа да ју у ка те го ри ју 

„нео ба ве зу ју ћих“ по тра жи ва ња. Усва ја ју ћи 
из вје штај, без ду бљег за ди ра ња у про бле-
ма ти ку, Од бор ди рек то ра је оба ве зао ме наџ-
мент да јед ном квар тал но под но си де та љан 
из вје штај о гу би ци ма и по тра жи ва њи ма ко ји 

ВЕ СНА ОСТО ЈИЋ  ро ђе на 1973. го ди не у Под го ри ци гдје је за вр ши ла 
основ ну и сред њу еко ном ску шко лу, а на Еко ном ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та Цр не Го ре ди пло ми ра ла је 1977. го ди не.

Пр во за по сле ње је до би ла у Аген ци ји за пре струк ту ри ра ње при вре-
де и стра на ула га ња, гдје је као са вјет ник за при ва ти за ци ју ра ди ла од 
1997. до 2003. го ди не. Од та да до 2006. оба вља ла је функ ци ју са вјет ни ка 
пот пред сјед ни ка Вла де за еко ном ску по ли ти ку, а од 1. де цем бра 2006. 
ра ди као са вјет ник ми ни стра за еко ном ски раз вој и члан је Ти ма за раз-
вој ППП про јек та у сек то ру енер ге ти ке.

ЗО РАН ЂУ КА НО ВИЋ је ро ђен 1964. го ди не у Ник ши ћу. Основ ну и 
сред њу шко лу за вр шио је у Под го ри ци, а Елек тро тех нич ки фа кул тет, 
смјер енер ге ти ка на Уни вер зи те ту Цр не Го ре 1989. го ди не.

У Елек тро при вре ди Цр не Го ре од 1. апри ла 1990. го ди не ради као 
опе ра тив ни дис пе чер у Дис пе чер ском цен тру.

У На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру оба вљао је, из ме ђу оста лог, 
по сло ве из ра де софт ве ра за енер гет ске об ра чу не и прог но зе и ра дио 
на уса вр ша ва њу и до ра ди по да та ка, као ко а у тор, за јед но са ко ле га ма 
из НДЦ. На њи хо ву ба зу по да та ка, ура ђе ну 2000. го ди не, на сло ње не су све апли ка ци је у 
На ци о нал ном дис пе чер ском цен тру, а у њој се на ла зе сат ни по да ци раз мје не по да ле ко-
во ди ма са су сјед ним си сте ми ма и за про из вод њу и по тро шњу ел енер ги је у Цр ној Го ри, 
од 1. ја ну а ра 1998. године.

За ше фа Слу жбе за опе ра тив но упра вља ње и во ђе ње ЕЕС у НДЦ-у име но ван је у фе-
бру а ру 2004. а за ди рек то ра ФЦ Пре нос 11. ју ла 2005. го ди не.

Мр ВЛА ДАН РА ДУ ЛО ВИЋ ро ђен је 1979. го ди не у Под го ри ци, гдје је 
2002. го ди не ди пло ми рао на Елек тро тех нич ком фа кул те ту гдје је завршио 
и пост ди плом ске сту ди је. Ма ги стрирао је на тему “Из бор од вод ни ка пре-
на по на са аспек та ути ца ја при вре ме них пре на по на у ЕЕС-у“. 

Од 2002. го ди не ра ди на Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи-
те та Цр не Го ре као са рад ник у на ста ви на Сту диј ским про гра ми ма: 
Енер ге ти ка и ауто ма ти ка, Елек тро ни ка, те ле ко му ни ка ци је и ра чу на ри 
и При ми је ње но ра чу нар ство. Обла сти ње го вог струч ног ин те ре со ва ња 
су: те хни ка ви со ког на по на, про јек то ва ње и мо де ло ва ње елек тро е нер гет ских си сте ма по-
мо ћу ра чу на ра, по у зда ност елек тро е нер гет ских си сте ма.

Радуловић је аутор и ко а у тор број них пу бли ка ци ја и про је ка та из обла сти енер ге ти ке, 
те члан ви ше струч них ор га ни за ци ја.

Чла но ви Од бо ра ди рек то ра ДОО Пре нос

Са сједнице Одбора директора
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би био раз ма тран на те мат ским сјед ни ца ма 
овог ор га на. 

Закон о привредним друштвима 
диктира измјене Статута

Н а овој сјед ни ци Од бор ди рек то ра 
је утвр дио пред лог из мје на и до пу-

на ста ту та Елек тро при вре де Цр не Го ре и 
упу тио га Скуп шти ни ак ци о на ра на раз ма-
тра ње и усва ја ње.

По тре ба да се ак ту ел ни Ста тут ЕПЦГ ми-
је ња Из мје на ма и до пу на ма, про ис те кла је из 
но вог за ко на о при вред ним дру штви ма ко ји 
је, та ко ђе, из мје на ма и до пу на ма про ми је њен 
18. де цем бра 2007. го ди не. 

А пред ло же не из мје не и до пу не Ста ту та 
ЕПЦГ, утвр ђе не од стра не Од бо ра ди рек то-
ра Дру штва, према образложењу Секретара 
Друштва, из ме ђу оста лог, од но се се на: оба-
ве зу при ба вља ња од го ва ра ју ћих ли цен ци 
од стра не ма тич ног и за ви сних дру шта ва за 

оба вља ње енер гет ских дје лат но сти, по ве ћа-
ње основ ног ка пи та ла из сред ста ва ре зер ви 
и не рас по ре ђе не до би ти, сма ње ње основ ног 
ка пи та ла Дру штва или сма ње ње но ми нал не 
ври јед но сти ак ци ја, сти ца ње соп стве них ак-
ци ја до 10% ка пи та ла са за кон ским из у зе-
ци ма, оту ђе ње и сти ца ње имо ви не Дру штва, 
имо ви ну Дру штва ве ли ке ври јед но сти и по-
сту пак рас по ла га ња имо ви не ве ли ке ври јед-
но сти, оба ве зу чла но ва Од бо ра ди рек то ра да 
при су ству ју Скуп шти ни ак ци о на ра, по себ-
ну за шти ту ма њин ских ак ци о на ра про мје ну 
цен зу са са 1/10 на 1/5 ак циј ског ка пи та ла 
за пред ла га ње чла но ва Од бо ра ди рек то ра и 
ре ви зо ра, из мје не Ста ту та и гла са ње пу тем 
гла сач ких ли сти ћа, не мо гућ ност из бо ра из-
вр шног ди рек то ра з чла на Од бо ра ди рек то-
ра Дру штва, скра ће ње ро ка до ста ве пред ло-
га за чла но ве Одб о ра ди рек то ра са два да на 
на два са та при је одр жа ва ња Скуп шти не, 
бри са ње ин сти ту та ро та ци је чла но ва Од бо-
ра, оба ве зу из бо ра ци је лог Од бо ра ди рек то-
ра ако остав ку под не се је дан члан, од го вор-
ност чла но ва Од бо ра ди рек то ра, бри са ње 
функ ци је за мје ни ка пред сјед ни ка Од бо ра 
ди рек то ра, усло ве за рад Од бо ра ди рек то ра, 
ко ор ди на ци ју ра да из вр шних ди рек то ра  ма-
тич ног и за ви сних дру шта ва и др.

Заказана редовна 
Скупштина акционара

Д о не се на је, за тим, од лу ка о са зи ву ше-
сте ре дов не Скуп шти не ак ци о на ра 

Елек тро при вре де Цр не Го ре, ко ју об ја вљу-
је мо у овом бро ју Ли ста, те од лу ка о утвр ђи-
ва њу пред ло га из мје на и до пу на по слов ни-
ка о ра ду Скуп шти не ак ци о на ра ЕПЦГ, ко ја 
се такође упу ћу је Скуп шти ни на  усва ја ње, 
а њено до но ше ње је нео п ход но из вр ши-
ти због при ла го ђа ва ња Ста ту ту ЕПЦГ као 
основ ном ак ту, да кле сход но из мје на ма и 
до пу на ма Ста ту та ко је ће би ти до не се не на 
већ за ка за ној скуп шти ни.

Ина че, пред ло же не из мје не о ра ду Скуп-
шти не од но се се при је све га на пра во гла-
са ња тзв. за ин те ре со ва них ак ци о на ра, пра-
во тра же ња об ја шње ња и ин фор ма ци ја од 
Од бо ра ди рек то ра у ве зи ма те ри ја ла Скуп-
шти не, оба ве зу Од бо ра ди рек то ра на да ва ње 
об ја шње ња и ин фор ма ци ја по за хтје ву ак ци-
о на ра, сма ње ње цен зу са за оства ре ње по је-
ди них пра ва ма њин ских ак ци о на ра са 1/10 
на 1/5 укуп ног бро ја гла со ва, из бор чла но ва 
Од бо ра ди рек то ра и ви ше дру гих пи та ња.

Од бор је овом при ли ком упо знат и са 
не ко ли ко дру гих пи та ња, као што је ми шље-
ње у ве зи вра ћа ња имо ви не вла сни ци ма зе-
мљи шта на ди је лу тра се во до во да „По клон-
ци“, за тим око из град ње по слов не згра де за 
по тре бе ЕД Ко ла шин, о ку по ви ни и про да ји 
два по слов на про сто ра у Бу дви, те при во ђе-
њу на мје ни градскг гра ђе вин ског зе мљи шта 
у Под го ри ци у вла сни штву ЕПЦГ, о че му су 
до не се не од го ва ра ју ће од лу ке, у складу са 
опредјељењима предлога.

Ж.Ћ.

П рема информацији директора ФЦ 
Пренос Зорана Ђукановића, за кључ но 

са 25. ма јем укуп на про из вод ња цр но гор ских 
елек тра на без ХЕ Пи ва од по чет ка го ди не је 
из но си ла 866 GWh, од но сно 101,3% од пла-
на. ТЕ Пље вља је про из ве ла 12,1% ви ше од 
пла на, а ХЕ Пи ва, та ко ђе ви ше за 1,1%, док 
је ХЕ Пе ру ћи ца, због ло ших хи дро ло шких 
при ли ка оства ри ла план са 93,3%. 

Укуп на по тро шња, или не то кон зум у 
Цр ној Го ри, у том пе ри о ду је оства рен са 
95,5% у од но су на план. КАП је по тро шио 
ма ње 13,8%, Же ље за ра ви ше 10,8, Же ље-
зни ца ма ње 10,7% и Ди стри бу ци ја ви ше 
1,7% не го што је би ло пла ни ра но. 

По тро шња КАП-а је знат но ма ња од 
план ске због ха ва ри је на два ис пра вљач ка 
тран сфор ма то ра, при че му је овај по тро-
шач на ста вио са по тро шњом до ма ће енер-
ги је пре ма уго во ру, а сма њи вао увоз, па је 
та ко од по чет ка го ди не уве зао са мо 69,2% 
пла ни ра них ко ли чи на. 

Елек тро при вре да је, пак, уве зла 30,4% 
ви ше не го што је пла ни ра но, од но сно, 
укуп но је од по чет ка го ди не за кључ но са 
25. ма јем уве зла 417,3 GWh по про сјеч ној 
ци је ни 78,75 €/MWh. Ина че, про сјеч на ци-
је на пре ма го ди шњим уго во ри ма за пр ва 
че ти ри мје се ца је би ла 82,55 €, али от ка-
зи ва њем 20% на бав ки и ку по ви ном јеф ти-
ни је енер ги је про сјеч на ци је на је сма ње на, 
што го во ри о еко но ми са њу уну тар фир ме. 
Ина че, увоз ЕПЦГ је знат но ве ћи од пла-
ни ра ног, што је по сље ди ца не што ло ши је 
хи дро ло шке си ту а ци је, при је све га због 
не рав но мјер ног ин тен зи те та до то ка, а нај-
ве ћи су би ли у дру гој по ло ви ни мар та, ка-
да је де по но ва но око 40 GWh по уго во ру 
о ду го роч ној по слов но-тех нич кој са рад њи 
са ЕПС-ом. Де по но ва на енер ги ја ће би ти 
ис ко ри шће на то ком ље та и то уз по год ност 
да се усљед про мје не се зо на ово де по но ва-
ње вра ти у од но су 1:1.

И у ма ју ће уку пан увоз би ти ве ћи због 
по мје ра ња по чет ка ре мон та ТЕ Пље вља, 
али и сла би је хи дро ло шке си ту а ци је. Та-
ко ће, умје сто 47 би ти уве зе но 91 GWh, а 
укуп ни тро шак тог уво за ће би ти 6,3 ми ли-
о на €. На де по ни ји Тер мо е лек тра не Пље-
вља 25. ма ја је би ло 50.000 то на, а у аку му-

ла ци ја ма ХЕ Пе ру ћи ца 114 GWh ре зер вне 
ел. енер ги је. 

У са гле да ва њу елек тро е нер гет ске си-
ту а ци је у на ред ном пе ри о ду у ин фор ма ци-
ји је ис так ну то да ће ТЕ Пље вља от по че ти 
са про из вод њом на кон го ди шњег ре мон та, 
30. ма ја, умје сто 25. ка ко је би ло пла ни ра-
но. Разлози за помјерање уласка ТЕ у погон 
за 5 дана су у томе што је РУП до ста вио 
план ис по ру ке угља до кра ја го ди не, пре-
ма ко јем у то ку ље та не ће би ти у мо гућ-
но сти да ис по ру чу је нео п ход не ко ли чи не 
за пла ни ра ну про из вод њу, да је од ЕРС у 
ма ју ку пље но око 50 GWh што је до дат на 
ис по ру ка од ЕПС-а рас по ло жи ва до кра ја 
мје се ца. С тим у вези саопштено је да ће 
би ти нео п хо дан план ски за стој Термоелек-
тра не у то ку ље та у укуп ном тра ја њу од 
18 да на.

У ХЕ Пе ру ћи ца је по чео рад на ре кон-
струк ци ји че твр те ма ши не. Рок завршетка 
овог посла је до сре ди не ок то бра. Ни во 
аку му ла ци ја је знат но ис под би лан са, а 
од 15. ју ла до 15. сеп тем бра пл а ни ра за-
стој  елек тра не због ре дов ног ре мон та и 
ре кон струк ци је хи дро гра ђе вин ских обје-
ка та, ка да је ХЕ Пе ру ћи ца (за 15 да на ју ла 
и 15 да на сеп тем бра тре ба ло да про из ве де 
37 GWh). 

Због све га то га на пра вљен је но ви план 
про из вод ње ТЕ Пље вља и ХЕ Пе ру ћи ца и 
план тро ше ња аку му ла ци ја. За са да се про-
цје њу је да ће би ти по тре бан до да тан увоз 
од 21 GWh у ју лу и 15 GWh у ав гу сту уз 
40 GWh ко је смо де по но ва ли у мар ту и 30 
GWh ко је мо же мо да пре у зме мо у тре ћем 
квар та лу по чла ну 18 Уго во ра са ЕПС-ом.  

Но, уз све то, за ви сно од ква ли те та ра-
да ТЕ Пље вља, мо гу ће је да ће би ти по-
треб но ин тер ве ни са ти и до дат ним и хит-
ним на бав ка ма.

Си гур ност ра да си сте ма и сма ње ње 
ка па ци те та рас по ло жи вих за увоз ел. 
енер ги је би ће ума ње ни у пе ри о ду ав густ 
– ок то бар јер је за та да пла ни ра на уград-
ња те ле ко му ни ка ци о ног ка бла на 400 
kV да ле ко во ди ма. Ме ђу тим, Пре нос ће 
пред у зе ти све мје ре ка ко би ови ра до ви 
има ли што ма ње не га тив них по сље ди ца 
на по тро ша че.

ИЗ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ О АКТУЕЛНОЈ
ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКОЈ СИ ТУ А ЦИ ЈИ

Увоз већи од планираног

ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА
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ФЦ ПРОИЗВОДЊА

И ако је за за по сле не у ТЕ ового ди шњи 
ре монт ре до ван, ру тин ски за хват, 

с об зи ром на ње гов зна чај за си гу ран рад 
бло ка у сле де ћих го ди ну да на и, уоп ште, 
на зна чај Елек тра не за рад си сте ма, по сје-
ти ли смо ТЕ сре ди ном ма ја да ис пра ти мо 
од ви ја ње ра до ва на ре мон ту ко ји се при во-
де кра ју.

О ак ту ел ној те ми, као и о не ким дру гим 
про бле ми ма раз го ва ра ли смо са уви јек пред-
у сре тљи вим ру ко во ди о ци ма Елек тра не, ди-
рек то ром Слав ком Ву ка ши но ви ћем и тех-
нич ким ди рек то ром До бри лом Га че ви ћем.

Ре монт у за вр шној фа зи

Р е монт ни ра до ви у ТЕ Пље вља ушли су 
у за вр шну фа зу, али због За ко на о јав-

ним на бав ка ма, ко ји је ап со лут но не при мје-
рен за ова кву вр сту дје лат но сти, још ни је су 
уве де ни, или се тек уво де по је ди ни из во ђа-
чи, и ни је по стиг нут до го вор са ко ми си ја-
ма за јав не на бав ке ка ко да се ри је ше не ке 
ван ред не по тре бе ко је се по ја вљу ју у то ку 
са мог ре мон та. 

- Све то, иако на пр ви по глед не из гле да 

то ли ко зна чај но, мо же би ти ве о ма ва жно са 
аспек та си гур но сти ра да Тер мо е лек тра не у 
сље де ћих го ди ну да на, ка же ди рек тор Ву ка-
ши но вић и до да је да је за вр ше так ре мон та 
пред ви ђен за 31. мај и да је у до го во ру са 
пље ваљ ским Руд ни ком на пра вље на ди на-
ми ка ис по ру ке угља до кра ја го ди не, ко ја 
ни је до вољ на за не пре ки дан рад ТЕ у овом 
пе ри о ду. Сто га се мо же оче ки ва ти да ће до-
ћи до још јед ног за сто ја од 20 да на, због 

че га би, по ње му, би ло ко ри сно за то ли ко 
од ло жи ти старт Тер мо е лек тра не, ка ко би се 
ре монт што ква ли тет ни је ура дио, јер је, ка-
ко прет по ста вља, не до ста ју ће ко ли чи не ел. 
енер ги је лак ше обез би је ди ти у ма ју не го у 
ју лу или ав гу сту.

У Тер мо е лек тра ни се, ина че, ра ди да но-

ноћ но, и сви из во ђа чи се пре ма по слу од но-
се ве о ма ко рект но, иако ово ни је ре монт ве-
ћег оби ма, већ не што што се ра ди го ди на ма, 
ка же Ву ка ши но вић на ја вљу ју ћи за сле де ћу 
го ди ну мно го озбиљ ни је по сло ве и за стој 
Тер мо е лек тра не од нај ма ње пет мје се ци, 
јер ће се ра ди ти ре кон струк ци ја, од но сно 
за мје на елек тро фил тер ског по стро је ња и 
дру ги по сло ви на бло ку, да би се у ду жем 
пе ри о ду скра ти ли ре мон ти и обез би је ди ла 

ско ро 30 од сто ве ћа про из вод ња из Тер мо-
е лек тра не од оне ко ју смо има ли у про те-
клом два де сет пе то го ди шњем пе ри о ду. 

То ће, на рав но, до ста за ви си ти и од Руд-
ни ка угља, али пре ма са да шњој си ту а ци ји у 
том ко лек ти ву, у ТЕ су оп ти ми сти и оче ку ју 
да ће их они уред но снаб ди је ва ти са до вољ-
ним ко ли чи на ма ква ли тет ног угља. 

Глав не ак тив но сти су, да кле, усмје ре не 
на при пре му по сло ва за сље де ћу го ди ну, 
као и на при пре му за из град њу но вог бло ка, 
што ће, на да се Ву ка ши но вић, ко нач но ри је-
ши ти је дан од нај ве ћих про бле ма у Цр ној 
Го ри - де фи цит ел. енер ги је.

Руд ник и ТЕ јед но пред у зе ће 
- пра во рје ше ње

В е за но за све ак ту ел ни ју при чу о ства-
ра њу јед ног елек тро е нер гет ског су-

бјек та у Пље вљи ма- Руд ник угља – Тер мо-
е лек тра на, Ву ка ши но вић је ре као да је то 
пра во рје ше ње и да је гре шка што од са мог 
по чет ка ни је та ко, јер су ова два ко лек ти ва 
тех но ло шки јед на цје ли на, па је ло гич но да 
и ор га ни за ци о но и у сва ком дру гом по гле ду 
бу ду јед но пред у зе ће 

Он под вла чи да је еко ло шка си ту а ци ја у 
Пље вљи ма из у зет но ком плек сна, због че га 
се у на ред ном пе ри о ду том про бле му мо ра 
по све ти ти ве ли ка па жња. На то ће нас, за си-
гур но, оба ве за ти и за ко ни Европ ске уни је, а 
пр во се мо ра ју ри је ши ти елек тро фил те ри, 
па де по ни ја шља ке и пе пе ла, и са из град-
њом дру гог бло ка то пли фи ка ци ја гра да, 
што би пот пу но из ми је ни ло и по бољ ша ло 
еко ло шку сли ку пље ваљ ске ко тли не. 

Нај ва жни ја 
ре кон струк ци ја ко тла

Д е таљ ни је о ре монт ним ра до ви ма го-
во рио је тех нич ки ди рек тор До бри ло 

Га че вић ко ји нам је ка зао да су нај ва жни-
ји по сло ви у то ку ово го ди шњег ре мон та у 
тра ја њу од пе де сет да на, за вр ше так ре кон-
струк ци је ко тла, тј. пре о ста ли по сло ви од 
про шле го ди не и тип ски по сло ви на оста-
лим по стро је њи ма и опре ми.

- На ко тлу је у то ку уград ња тре ћег ни воа 
па ке та за гри ја ча ва зду ха пр вог сте пе на, што 
је због тран спор та га ба рит ног те ре та, и хо ри-
зон тал но и вер ти кал но, ве о ма сло жен за хват, 
ка же Га че вић и до да је да се од оста лих по-
сло ва углав ном из во де тип ски оби ми ре мон-
та на мли но ви ма, по стор је њи ма за до пре му 
угља и хе миј ску при пре му во де, а зна чај ни 
су и по сло ви на чи шће њу цје во во да за тран-
спорт шља ке и пе пе ла, те чи шће њу кон ден за-
то ра, из мје њи ва ча то пло те и дру го.

Ра до ви се од ви ја ју пре ма пла ни ра ној 

РЕ МОНТ ТЕ ПЉЕ ВЉА

По гон ска спрем ност при је све гаПо гон ска спрем ност при је све га

Славко Вукашиновић 

За вр ше так ре кон струк ци је ко тлов ског по стро је ња - нај ва жни ји по сао у 
то ку ово го ди шњег ре мон та
Сље де ће го ди не за мје на елек тро фил тер ског по стро је ња - у функцији 
бољег рада ТЕ и по пра вљања еко ло шке сли ке Пље ва ља

Генератор и друга опрема у ТЕ
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ди на ми ци, чак је мо гу ће и скра ће ње ро ка 
од не ко ли ко да на, а са рад ња са из во ђа чи ма 
је, пре ма ри је чи ма Га че ви ћа, као и уви јек, 
ве о ма до бра. Ри јеч је, на и ме, о спе ци фич-
ним по сло ви ма, та ко да не ма мно го фир ми 
ко је су за њих спе ци ја ли-
зо ва не, и све су оне ста ри 
знан ци и са рад ни ци.

Га че вић је под сје тио да 
су глав ни из во ђа чи на ко-
тлу “Тер мо е лек тро монт” 
из Под го ри це, “Фе ро монт” 
из Бе о гра да, “Бо сна мон та-
жа” из При је до ра и “Мом-
сма и ло вић” из Ту зле, 
који изводи и радове на 
постројењима за до пре му 
угља. Радове на ре мон ту 
ар ма ту ре изводи “Еф ко нат” 
из Ма гла ја, на кон тро ли 
ме та ла “Кон трол ин спект”, 
а на чишћењу шљаковода “Ме ди ја неа” из 
Хр ват ске. Од до ма ћих фир ми ангажоване 
су “Мон тер код” и “Тех но град ња” Пље вља.

Освр ћу ћи се на тре нут не ак тив но сти на 
при пре ми по ме ну тих ве ћих по сло ва у на ред-
ној го ди ни, ка да се пла ни ра по лу го ди шњи за-
стој бло ка, Га че вић је ка зао да ће пла ни ра на 
за мје на елек тро фил тер ског по стро је ња знат-
но по пра ви ти еко ло шку сли ку и сма њи ти 
еми си ју пра ши не из Тер мо е лек тра не, а пла-
ни ра ни су и по сло ви на мо дер ни за ци ји са ме 
тех но ло ги је, тј. си сте ма упра вља ња, елек тро 
ди је ла соп стве не по тро шње, по бу де ге не ра-
то ра и дру го. Већ су рас пи са ни од ре ђе ни тен-
де ри за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је, а вје-
ро ват но ће се уско ро об ја ви ти и јав ни тен дер 

за из ра ду до ку мен та ци је за идеј ни про је кат 
и сту ди ју оправ да но сти за ТЕП 2.

У пр вом квар та лу 
мак си мал на про из вод ња

Н а на шу кон ста та ци ју да је Тер мо е-
лек тра на не по сред но при је ре мон та 

ра ди ла си гур но и ста бил но, До бри ло Га че-
вић ко ји ову Елек тра ну “у ду шу” по зна је, 

ка же да је би ло ма њих про бле ма по сли је 
про шло го ди шњег ре мон та, али се, ипак, 
“ушло” у ста би лан рад, та ко да су у пр вом 
квар та лу ове го ди не оства ре ни мак си мал ни 
ре зул та ти ко ји су се мо гли по сти ћи и ко је 

је до зво ља вао ка па ци тет 
опре ме. Он оче ку је да ће 
ТЕ у на ред ном пе ри о ду 
још бо ље ра ди ти и до-
сти ћи по у зда ност ка кву 
је има ла од 2001. до 2007. 
го ди не, кад се ви ше пу та 
ис ти ца ло да је ди на цр но-
гор ска тер мо е лек тра на ра-
ди нај бо ље на Бал ка ну, па 
и ши ре, што је, сва ка ко за 
ре спект.

- Вје ро ват но су дру-
ге елек тра не и мо дер-
ни је и чи сти је, мо жда 
и бо ље, али смо ми, и 

по ред тех но ло ги је та кве ка ква је, ипак, 
по сти гли од ре ђе не ре зул та те. За по сле ни 
у ТЕ, имају про бле ма али успи је ва ју да 
обез би је де си гур ну и мак си мал ну про-
из вод њу, ка же Га че вић и до да је да је у 
овој го ди ни до по чет ка ре мон та про из ве-
де но пре ко 400 ми ли о на ги га ват са ти ел. 
енер ги је, што је из над пла на. На сто ја ће, 
ре као је, да та кав тем по одр же и по сли је 
ре мон та, у че му ће им, сва ка ко, кључ ну 
по моћ да ва ти ру да ри, до пре ма ју ћи угаљ 
без ко јег не ма про из вод ње.

Уко ли ко бу ду има ли пу ну по др шку 
Руд ни ка, ка кву, уоста лом, и оче ку ју, обе-
ћа ва ју ре корд ну про из вод њу, нај ве ћу за 
про те клих 26 го ди на по сто ја ња, јер је по 

свим по ка за те љи ма, то пот пу но ре ал но 
оче ки ва ти.

Не дав но је, ка же Га че вић, ура ђе на сту-
ди ја под на зи вом “Стра те ги ја по ве ћа ња про-
из вод ње”, гдје је на ве де но да је Елек тра на 
до ове го ди не би лан си ра на углав ном на ми-
ли јар ду и 75 ми ли о на kwh го ди шње, а 2008. 
на ми ли јар ду и 130 ми ли о на. На кон ре кон-
струк ци је сље де ће го ди не, тј. до 2010. би-
ланс ће, вје ро ват но, би ти ми ли јар ду и 300 

ми ли о на ки ло ват са ти, иако је обје кат стар, 
што тре ба има ти у ви ду.

Дра го цјен сва ки kWh

У ве зи са тим, ди рек тор и тех нич ки 
ди рек тор ТЕ у на став ку раз го во ра 

оцје њу ју да су ула га ња у Тер мо е лек тра ну 
нео п ход на а ре ви та ли за ци ја обје ка та при-
је ко по треб на јер је сва ки про из ве де ни 
ки ло ват дра го цјен с об зи ром на огром ни 
де фи цит у про из вод њи и не га тив ну раз-
мје ну са ино стран ством, од но сно плат ни 
де фи цит, у ко јем је у нај ве ћем про цен ту 
за сту пљен упра во увоз ел. енер ги је. Због 

то га се и раз ма тра мо гућ ност по ве ћа ња 
про из вод ње на ми ли јар ду и 300 ми ли о на 
ки ло ват са ти, што би би ло зна чај но и за 
ЕПЦГ и за Цр ну Го ру.

У том ци љу по себ ну па жњу тре ба по-
све ти ти ка дров ској про бле ма ти ци и под-
мла ђи ва њу ка дра, ка ко би смје на ге не ра ци ја 
би ла без бол на и ка ко се не би тра жио ка дар 
са стра не, сма тра ју на ши са го вор ни ци. 

- Има од ре ђе ног тех но ло шког ви шка, 
али се ка дров ска по ли ти ка не мо же све сти 
са мо на сма ње ње бро ја за по сле них, већ се 
на сва ка два рад ни ка ко ји из раз ли чи тих 
раз ло га на пу сте ТЕ (пен зи ја, бо лест, пре-
ла зак у дру гу фир му и др.) мо ра при ми ти 
ба рем је дан, јер се та ко под мла ђу је ка дар, 
ко ји се, ина че не мо же ла ко на ћи, ни ти чак 
ишко ло ва ти, већ се мо ра об у чи ти и на у чи-
ти ов дје у Тер мо е лек тра ни. За оба вља ње 
сло же ни јих по сло ва по треб на је обу ка од 
нај ма ње три го ди не. Ово тим при је што 
је у из гле ду из град ња дру гог бло ка, та ко 
да се већ са да мо ра по че ти обез бје ђи ва ти 
ка дар и за тај обје кат, упо зо ра ва ди рек тор 
Слав ко Ву ка ши но вић.

Б.М.

Детаљ из ТЕ у току ремонта

Добрило Гачевић

Пакет загријача ваздуха за трећи ниво котла

ФЦ ПРОИЗВОДЊА
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ФЦ - ДОО: ПРОГРАМИ

П ла ном ак тив но сти ДОО 
Про из вод ња до 2010. 

го ди не об у хва ће на су три сег-
мен та: по ве ћа ње про из вод ње 
ел. енер ги је, сма ње ње тро-
шко ва по сло ва ња и раз вој ни 
про јек ти. 

У Пла ну из вр шни ди рек-
тор ове ДОО Мир ко Ки ли-
бар да, из ме ђу оста лог, на во-
ди да се у овој цје ли ни ЕПЦГ 
са  пу ном па жњом ува жа ва 
чи ње ни ца да је стра те шко 
во ђе ње про це са про из вод ње 
услов за ду го роч но омо гу ћа ва ње без бјед ног, 
по у зда ног и за жи вот ну сре ди ну при клад ног 
снаб ди је ва ња по тро ша ча елек трич ном енер-
ги јом, а као при о ри тет ни за да так ДОО Про-
из вод ња у пе ри о ду до кра ја 2010. го ди не је 
спро во ђе ње стра те ги је по ве ћа ња про из вод-
ње ко ја ће до ве сти до мак си мал ног ис ко ри-
шће ња по сто је ћих про из вод них ка па ци те та.

Кон ста ту ју ћи да је за утвр ђи ва ње стра те-
ги је по ве ћа ња про из вод ње елек трич не енер-
ги је у не ком про из вод ном објек ту по тре бан 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ пра ћен број-
ним ис пи ти ва њи ма, ана ли за ма, мје ре њи ма и 
про у ча ва њи ма ка рак те ри сти ка по сто је ће или 
но во у гра ђе не опре ме са аспек та тех нич ких и 
тех но ло шких до стиг ну ћа, на кон че га би се 
до би ла ја сна сли ка о енер гет ским ре зер ва ма 
и ре ал ним мо гућ но сти ма по го на, он ис ти че 
да је, на осно ву са гле да ва ња ко ја су ура ди ле 
струч не слу жбе Про из вод ње про ци је ње но да 
је, у пе ри о ду до кра ја 2010. го ди не уз прет-
по став ку да се не из во де ка пи тал ни ре мон ти 
и ре кон струк ци ја по стро је ња, мо гу ће би лан-
си ра ти про из вод њу елек трич не енер ги је: у 
ХЕ Пе ру ћи ца на 1040 GWh (у 2008. – 910), у 
ХЕ Пи ва 782 GWh (2008 – 762) и у ТЕ Пље-
вља 1300 GWh (2008 – 1130). 

Пре ма пре зен то ва ном пла ну ак тив но сти 

стра те ги ја по ве ћа ња про из-
вод ње ел. енер ги је у ДОО 
Про из вод ња се већ ре а ли зу је.

За хи дро е нер гет ски си-
стем Гор ње Зе те и ХЕ „Пе-
ру ћи ца“ Ки ли бар да је на вео 
про јек те и мје ре ко је су већ 
пред у зе те, као и оне ко је је 
по треб но пред у зе ти у бли-
ској бу дућ но сти, те и од ре-
ђе не, ду го вре ме на при сут не 
ди ле ме, ко је је по треб но што 
при је от кло ни ти. Ри јеч је, 
да кле, о ре кон струк ци ји и 

са на ци ји гра ђе вин ских обје ка та, за хва та-
њу и ко ри шће њу во да ри је ке Гра ча ни це, 
ињек ци о ним ра до ви ма на аку му ла ци ја ма 
Кру пац и Сла но, пре во ђе њу во да ри је ке 
Зе те у Кру пац и по ве зи ва њу аку му ла ци ја 
Кру пац и Сла но, уград њи агра га та бр. 8 
у ХЕ Пе ру ћи ца и оспо со бља ба њу си сте ма 
ХЕ Пе ру ћи ца.

Ре кон струк ци ја и са на ци ја гра ђе вин ских 
обје ка та је пред ви ђе на у дви је фа зе. За 2008. 
го ди ну је пла ни ра но над ви ше ње ком пен-
за ци о ног ба зе на; по ста вља ње не про пу сне 
фо ли је по дну ком пен за ци о ног ба зе на, са на-
ци ја ка на ла Зе та I и са на ци ја и над ви ше ње 
ка на ла Зе та II.

Овим би се по сти гло спре ча ва ње гу бит-
ка ди је ла во да у до вод ним ор га ни ма и по ве-
ћа ње про из вод ње за про ци је ње них 48 GWh, 
за тим по ве ћа ње про пу сне мо ћи до вод них 
ор га на за про ток од 82 м³/сец чи ме се ства ра-
ју усло ви за рад осмог агре га та и по ве ћа ње 
ви је ка тра ја ња гра ђе вин ских обје ка та.

Про ци је ње на ври јед ност ових ра до ва из-
но си око 10 ми ли о на еура.

У дру гој фа зи ре кон струк ци је и са на ци је 
гра ђе вин ских обје ка та пла ни ра се са на ци ја 
и над ви ше ње ка на ла Опа чи ца и са на ци ја ка-
на ла Мо шта ни ца, ма да у слу ча ју да не до ђе 

до ре а ли за ци је про јек та уво ђе ња во да ри је ке 
Зе те и спа ја ња аку му ла ци ја Кру пац и Сла но 
са на ци ја ка на ла Мо шта ни ца се не би вр ши-
ла. 

По пи та њу за хва та ња и ко ри шће ња во да 
ри је ке Гра ча ни це оцје на је да се зна тан дио 
во да Гра ча ни це мо же ис ко ри сти ти у ХЕ “Пе-
ру ћи ца”, а пре ма ми шље њу про јек та на та то 
се мо же по сти ћи: са ку пља њем свих от пад-
них во да Же ље за ре и њи хо вим до во ђе њем 
у ка нал Зе та I (што ће већ ове го ди не би ти 
ри је ше но), за тим са на ци јом до вод ног ту не-
ла и ка на ла са Же ље за ром, утвр ђи ва њем и 
ре а ли за ци јом оп ти мал ног ре жи ма ко ри шће-
ња аку му ла ци је Ли ве ро ви ћи и по прав ком и 
до пу ном ињек ци о не за вје се на тој аку му ла-
ци ји.

Ти ме би се у крат ком ро ку и то са мо 
кроз ре а ли за ци ју пр ве три ак тив но сти мо гло 
обез би је ди ти око 30 GWh го ди шње на ХЕ 
“Пе ру ћи ца” уз ин ве сти ци ју од око 4 ми ли-
о на еура.

Ињек ци о ни ра до ви на аку му ла ци ја ма 
Кру пац и Сла но, ко ји ће по че ти већ ове го-
ди не, под ра зу ми је ва ју са на ци ју њи хо вих 
ињек ци о них за вје са и са на ци ју бра не Сла но, 
а циљ ових ак тив но сти је сма ње ње гу би та-
ка ди је ла во да кроз оште ће ња на по сто је ћим 
за вје са ма. Пре ма про цје на ма струч них слу-
жби ХЕ “Пе ру ћи ца”. 

Оче ку је се да се на овај на чин до би је 
про сјеч но го ди шње по ве ћа ње про из вод ње 
ове ХЕ  за око 30 GWh ел. енер ги је. Ври јед-
ност ин ве сти ци је се про цје њу је на 2,5 ми-
ли о на еура.

За пре во ђе ње Зе те у Кру пац и по ве зи-
ва ње аку му ла ци ја Кру пац и Сла но про јект-
на до ку мен та ци ја ни је ком пле ти ра на. Због 
још при сут них ди ле ма по пи та њу еко ном ске 
оправ да но сти, пла ни ра но је да се у на ред ној 
го ди ни из вр ше до дат не ана ли зе и до не се ко-
нач на од лу ка у ве зи са овим про јек том. 

М. Килибарда: ПОВЕЋАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ                   
                              ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАТАК

Мирко  Килибарда

Н а сјед ни ци Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ 23. апри ла, као што смо 
већ на ве ли, име но ва ни су из вр шни ди рек то ри но во фор ми ра-

них дру шта ва огра ни че не од го вор но сти: Про из вод ње, Ди стри бу ци-
је, Снаб ди је ва ња и Елек тро град ње, док је за ДОО Пре нос ко ји до 
кра ја 2008. го ди не тре ба да се тран сфор ми ше у ак ци о нар ско дру-
штво (АД), име но ван тро чла ни Од бор ди рек тoра ко ји ће по чет ком 
ју на одр жа ти пр ву кон сти ту тив ну сјед ни цу, иза бра ти пред сјед ни ка 
овог ор га на и име но ва ти из вр шног ди рек то ра, а то ће, са свим из вје-
сно, би ти Зо ран Ђу ка но вић, до са да шњи ди рек тор ФЦ Пре нос и члан 
Од бо ра ди рек то ра тог но во фор ми ра ног ДОО.

У ту свр ху они су при пре ми ли про гра ме ак тив но сти сво јих 

дру шта ва за пе ри од до 2010. го ди не, ко је су пр во раз ма тра не и при-
хва ће не на Ко ор ди на ци ји Из вр шног ди рек то ра ЕПЦГ, а за тим и на 
Од бо ру ди рек то ра Елек тро при вре де Цр не Го ре.

Тим по во дом за чи та о це на шег ли ста пре но си мо основ не дје ло-
ве на ве де них про гра ма (у ре дак циј ској об ра ди), као и дје ло ве раз го-
во ра ко је смо са њи ма во ди ли на кон име но ва ња. 

Да кле, ри јеч је о на мје ра ма и опре дје ље њи ма из вр шних ди рек-
то ра: Мир ка Ки ли бар де (ДОО Про из вод ња), Зо ра на Ђу ка но ви ћа 
(ДОО Пре нос), Ми о дра га Вук че ви ћа (ДОО Ди стри бу ци ја), Сре-
те на Гој ко ви ћа (ДОО Снаб ди је ва ње) и Са ва Мар ко ви ћа (ДОО 
Елек тро град ња).

ПРО ГРА МИ АК ТИВ НО СТИ НО ВО ФОР МИ РА НИХ ДОО ДО 2010. ГО ДИ НЕ КО ЈЕ СУ ОР ГА НИ МА 
ЕПЦГ ПРЕ ЗЕН ТО ВА ЛИ НО ВО И МЕ НО ВА НИ ИЗ ВР ШНИ ДИ РЕК ТО РИ ТИХ ЦЈЕ ЛИ НА

Апострофиране кључне активности
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Ве за но за ре а ли за ци ју про јек та уград ње 
аре га та бр. 8 у ХЕ “Пе ру ћи ца“, ко ја је у то ку 
ХЕ Пе ру ћи ца би по ве ћа ла укуп ну сна гу са 
307 на 357,4 МW, а ти ме и про из вод њу елек-
трич не ене ги је као и флек си бил ност ра да 

елек тра не и мо гућ ност пру жа ња си стем ских 
услу га (се кун дар на тер ци јал на ре гу ла ци ја), 
те си гур ност ра да, јер агре гат бр.8 мо же да 
се тре ти ра и као ре зер вни.

Ако би се као ре пер на узе ла 2006. го ди на, 
пре ма ино ви ра ној про јект ној до ку мен та ци ји, 
од рас по ло жи вих ко ли чи на во де агре гат бр. 8 
би мо гао про из ве сти око 20 GWh елек трич не 
енер ги је, а оче ку је се да по сао уград ње тог 
агре гат бу де за вр шен тек у 2011. го ди ни.

У пла ну ак тив но сти ди рек тор ДОО Про из-
вод ња на во ди и Про грам оспо со бља ва ња си-
сте ма ХЕ Пе ру ћи ца ко ји тре ба да омо гу ћи да 
елек тра на, умје сто са сна гом од 285 МW, ра ди 
са сна гом од 307 МW, од но сно на кон уград ње 
агре га та бр. 8 са сна гом од 357,4 МW.

За оспо со бља ва ње је по треб но из вр ши-
ти ра зна сни ма ња, ис пи ти ва ња и ана ли зе, 
угра ди ти по треб ну мјер ну опре му, де фи ни-
са ти кри ве за тва ра ча на те мељ ним ис пу сти-
ма аку му ла ци ја, из вр ши ти од ре ђе не ин тер-
вен ци је на по је ди ним агре га ти ма и сл, што 
ће уз са на ци ју и над ви ше ње ком пен за ци о ног 
ба зе на и са на ци ју и над ви ше ње до вод них 
ка на ла омо гу ћи ти без бје ден старт и на гле 
про мје не сна ге елек тра не, обез би је ди ти ре-
гу ла ци јом за пре ми ну во де (у над ви ше ном 
ком пен за ци о ном ба зе ну) за по тре бе си сте-
ма се кун дар не ре гу ла ци је фре квен ца-сна га 
и спри је чи ти гу би так во де због из не над ног 
сма ње ња сна ге елек тра не или ње ног ис па да 
из по го на. 

Тим оспо со бља ва њем до би ло би се до-
дат них око 5 GWh елек трич не енер ги је.

Ре а ли за ци јом свих на ве де них про је ка та 
по сти гли би се зна чај ни ре зул та ти на по ве-
ћа њу про из вод ње елек трич не енер ги је у ХЕ 
„Пе ру ћи ца“. Са би ра њем ефе ка та сва ког про-
јек та по је ди нач но до би ја се по ве ћа ње про из-
вод ње елек трич не енер ги је у ХЕ Пе ру ћи ца 

за 210,7 GWh/год у од но су на 2006. го ди ну.
Ме ђу тим по ве ћа ње про из вод ње у ХЕ 

„Пе ру ћи ца“ до кра ја 2010. го ди не за ви ше 
од 110 GWh на го ди шњем ни воу ни је ре ал но 
оче ки ва ти, сма тра Ки ли бар да. 

У пла ну ак ти ув но-
сти до 2010. го ди не у 
ди је лу ко ји се од но си 
на ХЕ „Пи ву“ ди рек тор 
Про из вод ње ис ти че по-
тре бу ре ви та ли за ци је 
ове ХЕ у ци љу по ве ћа-
ња по гон ске си гур но-
сти и рас по ло жи во сти, 
те про ду жет ка жи вот-
ног ви је ка од ре ђе не 
опре ме, уз исто вре ме-
но сма ње ње тро шко ва 
про из вод ње и мо гу ће 
по ве ћа ње про из вод ње. 

На по ми њу ћи да је у 
ХЕ “Пи ва” 2004. го ди не 
за по чет Про јект ре кон-
струк ци је и мо дер ни за-
ци је, ко ји ће се из ве сти 
фа зно, а ко ји под ра зу-
ми је ва ре кон струк ци ју 

и мо дер ни за ци ју цје ло куп не опре ме и гра-
ђе вин ских обје ка та елек тра не, тј. тур би на, 
ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, опре ме 220 kV, 
соп стве не по тро шње, те ле ко му ни ка ци о ног 
си сте ма, за шти та, мје ре ња, упра-
вља ња, до вод них и од вод них ор га-
на, хи дро ме ха нич ке опре ме, бра не, 
сла пи шта и ма шин ске згра де, ди о-
рек тор ДОО Про из вод ња ис ти че да 
ће се де та љан обим ре кон струк ци-
је и мо дер ни за ци је утвр ди ти Сту-
ди јом из во дљи во сти (Fe a si bi lity 
Study) са Идеј ним про јек том (Pre-
li mi nary De sign), ко ји мо ра би ти 
усво јен од ЕПЦГ, на кон че га ће се 
од ре ди ти ак тив но сти ко је ће се да-
ље из во ди ти на објек ту и опре ми, а 
са мим тим и ак тив но сти у сми слу 
по ве ћа ња про из вод ње.

Ова сту ди ја ће ана ли зи ра ти по-
сто је ће и бу ду ће усло ве функ ци-
о ни са ња хи дро е лек тра не и ње ну 
уло гу у си сте му при че му ће узе ти 
у об зир тре нут не ка рак те ри сти ке 
агре га та и мо гу ће уса вр ша ва ње, 
с об зи ром на њи хо ву ефи ка сност 
и рад у бу ду ћим усло ви ма. У свр-
ху та квих раз ма тра ња би ће ура ђе-
на пре ли ми нар на ана ли за о уло зи 
Елек тра не и про из вод њи енер ги је 
у бу ду ћим про из вод ним усло ви-
ма. Сту ди ја ће од ре ди ти да ли ће 
бу ду ћи рад Елек тра не под но вим 
усло ви ма омо гу ћи ти по ве ћа ње оп-
те ре ће ња у Елек тра ни и ре жи ма ис-
ко ри шће ња аку му ла ци је (оп ти мал ни пад);

О по ве ћа њу про из вод ње ХЕ „Пи ва“ на-
кон ре кон струк ци је мо гу ће је у кван ти та тив-
ном сми слу пре ци зно го во ри ти тек на кон 
за вр шет ка на ве де них ана ли за и из ра де про-

јект не до ку мен та ци је. 
Ов дје је ис так нут и про је кат Сни же ње 

ни воа до ње во де ХЕ „Пи ва“ ко ји обез бје ђу је 
по ве ћа ње про из вод ње за око 20 GWh го ди-
шње и чи ја је ре а ли за ци ја са свим из вје сна у 
2009. го ди ни.

У стра те ги ји пов ге ћа ња про из вод ње у 
ТЕП 1, у ци љу пот пу ног ис ко ри шће ња ин-
ста ли са ног ка па ци те та ТЕП пред ло же не су 
сље де ће мје ре: примје на стра те ги је одр жа-
ва ња уз обез бјеђ ње ква ли те та одр жа ва ња и 
ре мон та основ не енер гет ске опре ме, уво ђе-
ње са вре ме них тех но ло ги ја кон тро ле у ци љу 
про ду же ња рад ног ви је ка и ус по ста вља ња 
ре сур са основ не енер гет ске опре ме, по ве-
ћа ње ефек тив но сти екс пло а та ци је мо дер-
ни за ци јом си сте ма кон тро ле и упра вља ња 
тех но ло шких про це са, по ве ћа ње го ди шње 
про из вод ње на ра чун по ве ћа ња бро ја са ти 
ра да, при јем, скла ди ште ње и до пре ма угља, 
по ве ћа ње ефи ка сно сти ко тлов ског по стро је-
ња и по бољ ша ње екс пло а та ци о них по ка за-
те ља тур бин ске опре ме.

Обра зло же не су и мо гућ но сти по ве ћа ња 
сна ге и оп ти мал ни пла н про из вод ње ТЕП-а, 
при че му се за кљу чу је да је мо гу ће да се по-
сли је ре а ли за ци је мје ра за бо ље ис ко ри шће-
ње ин ста ли са ног ка па ци те та, ТЕП I би лан си-
ра са 1.300 GWh/год, а по сли је ре а ли за ци је 
про јек та по ве ћа ња сна ге са 1.400 GWh/год.

У пла ну сма ње ња тро шко ва по сло ва ња 

пред ви ђе но је сма ње ње бро ја за по сле них 
за 4% као и сма ње ње тро шко ва те ле фо на, 
го ри ва, одр жа ва ња во зи ла и по осно ву ра-
да у про ду же ном рад ном вре ме ну.

Ж.Ћ.

ХЕ Перућица

ХЕ Пива

ФЦ - ДОО: ПРОГРАМИ
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У пе ри о ду 2008 - 2010. го-
ди на основ на ак тив ност 

у ДОО Пре нос би ће обез бје-
ђи ва ње по у зда ног ра да елек-
тро е нер гет ског си сте ма Цр не 
Го ре у скла ду са ме ђу на род-
ним стан дар ди ма и омо гу-
ћа ва ње при сту па пре но сном 
си сте му свим уче сни ци ма на 
бу ду ћем тр жи шту елек трич не 
енер ги је под тран спа рет ним 
и не ди скри ми на тор ним усло-
ви ма. ДОО Пре нос тре ба да 
по ста не са вре ме но кон ци пи-
ра на ком па ни ја ко ја ће, по ред 
обез бје ђе ња ви со ког сте пе на си гур но сти у 
пре но су елек трич не енер ги је за по тро ша че 
у Цр ној Го ри, по ста ти пре но сна ком па ни-
ја од ме ђу на род ног зна ча ја за раз вој ре ги о-
нал ног тр жи шта елек трич не енер ги је, kaжe 
Ђукановић оцјењујући да ДОО Пре нос мо-
ра ди на ми зи ра ти раз вој мре же ма кар до ни-
воа ко ји ће обез би је ди ти да ње на не до вољ-
на раз ви је ност не по ста не коч ни ца раз во ја 
по је ди них ре ги о на у Цр ној Го ри.

А што се тиче будуће организације 
Компаније, Ђукановић сматра да ће њу 
у многоме опредјелити чињеница да ће 
ДОО Пренос у процесу правног раздвајања 
Електропривреде постати носилац лиценци 
за пре нос, опе ра то ра мре же и опе ра то ра тр-
жи шта. А да би се у пе ри о ду од на ред не три 
го ди не успје шно спро во ди ле дје лат но сти 
де фи ни са не ли цен ца ма, а при том ому гу-
ћи ло ефи ка сно по сло ва ње Ком па ни је би ће 
нео п ход но спро ве сти чи тав низ мје ра и ак-
тив но сти. 

У пла ну су нај зна чај ни је активности 
ме ђу ко ји ма: пре гле ди, ре мон ти и ре ви зи је, 
раз вој ни про јек ти, уна пре ђе ње упра вља ња 
елек тро е нер гет ским си сте мом, уво ђе ње но-
вог софт вер ског си сте ма, уво ђе ње си сте ма 
ми кро про це сор ских за шти та, им пле мен та-
ци ја ФМИС-а,отва ра ње тр жи шта ел. енер-
ги је, сма ње ње гу би та ка у пре но сној мре жи 
и сма ње ње тро шко ва по сло ва ња, као и ре-
а ли за ци ја ре струк ту ри ра ња ДОО Пре нос у 
ак ци о нар ско дру штво.

Ре а ли за ци ја пла ни ра них пре гле да, 
ре мо на та, ре ви зи ја и свих по сло ва те ку ћег 
одр жа ва ња у ци љу обез бе ђе ња по у зда ног 
пре но са елек трич не енер ги је до свих по-
тро ша ча у Цр ној Го ри као и обез бе ђе ње си-
гур ног тран зи та елек трич не енер ги је за по-
тре бе су сјед них си сте ма је на првом мјесту. 
У ци је лом пе ри о ду ће се ин те зи ви ра ти и ак-
тив но сти на по сло ви ма пре вен тив ног одр-
жа ва ња ка ко би се број не пла ни ра них пре-
ки да у на па ја њу по тро ша ча на пре но сној 
мре жи свео на ми ни мум.

Напоредо с тим је и ре а ли за ци ја за по-

че тих раз вој них про је ка-
та у ци љу бо љег по ве зи ва-
ња са су сјед ним си сте ми-
ма, по ве ћа ња по у зда но сти 
снаб ди је ва ња по сто је ћих 
и ства ра ња усло ва за при-
кљу че ње но вих по тро ша ча. 
У пре но сној мре жи су у то-
ку ак тив но сти на ре а ли за-
ци ји чи та вог ни за про је ка та 
чи ји се за вр ше так пла ни ра 
за кључ но са 2010. го ди ном, 
а то су:

ТС Ри ба ре ви не, ТС 
Под го ри ца 5, ДВ 110 kV Ти-

ват – Ко тор, ТС Ко тор, про мје на ра ста вља ча 
у ТС Под го ри ца 1 и ТС Ник шић, Уград ња 
ОПWГ, ТС Ан дри је ви ца и ТС Мој ко вац, ДВ 
400 kV Под го ри ца – Ти ра на, ТС Вир па зар. 
За ре а ли за ци ју ових про је ка та укуп но је по-
треб но 52,29 ми ли о на €, од че га су 24,568 
уго во ре ни ду го роч ни кре ди ти, а 22,87 ми-
ли о на еура соп стве но уче шће ЕПЦГ.

- Наведени су пројекти од великог 
значаја за поузданије напајање потрошача у 
свим регијама у Црној Гори и од њоихове 
успјешне реализације зависиће и развој 
појединих црногорских општина, као и 
реализација пројеката од државног значаја, 
истиче Ђукановић и додаје да су за њихову 
реализацију већ угоговрена значајна 
кредитна средства од страних банака.

При том, он сма тра да су фи нан сиј ски 
ри зи ци у ре а ли за ци ји ових про је ка та из у-
зет но ве ли ки због ве ли ког из но са сред ста ва 
као соп стве но уче шће. Про јек ти су, на и ме, 
уго во ре ни у пе ри о ду по сто ја ња ЕПЦГ као 
је дин стве ног прав ног ен ти те та ко ји је имао 
ка па ци тет да без по сље ди ца по те ку ћу ли-
квид ност под не се зна чај не из но се соп стве-
ног уче шћа у про јек ти ма. ДОО Пре нос, ме-
ђу тим, има ви ше стру ко ма њи ка па ци тет у 
том по гле ду. Но, ка ко је у то ку про це са прав-
ног раз два ја ња ЕПЦГ пре по знат овај ри зик, 
до за вр шет ка про це са би ће кон кре ти зо ва не 
мје ре за ње го во пре ва зи ла же ње. 

- Има ју ћи у ви ду из у зе тан зна чај на ве-
де них про је ка та за бу ду ће по сло ва ње ДОО 
Пре нос, ово пи та ње ће би ти де таљ но об ра-
ђе но, на кон об ја ве та ри фа од стра не Ре гу ла-
тор не аген ци је, јер је ње го во рје ша ва ње у ве-
ли кој мје ри по ве за но са ви си ном одо бре ног 
по вра та на ин ве сти ци је, каже Ђукановић.

Уна пре ђе ње упра вља ња елек тро е нер-
гет ским си сте мом пу тем уво ђе ња ло кал них 
SCA DA си сте ма у тра фо ста ни ца ма елек-
тро пре но са је от по че ло уво ђе њем SCA DA 
си сте ма у тра фо ста ни ци Пље вља 2 у то ку 
2008. го ди не на ста ви ће се у за ви сно сти од 
рас по ло жи вих фи нан сиј ских сред ста ва и у 
дру гим тра фо ста ни ца ма у на ред не дви је го-

ди не, при че му ће при о ри тет има ти објек ти 
код ко јих, као у Пље вљи ма, ни је по треб но 
за ре а ли за ци ју про је ка та ула га ти зна чај ни ја 
фи нан сиј ска сред ства.

Уво ђе ње но вог софт вер ског си сте ма је 
пла ни ра но до сре ди не 2009. го ди не ће омо-
гу ћи ти не са мо раз мје ну во зних ре до ва са 
су сјед ним опе ра то ри ма си сте ма у скла ду са 
ме ђу на род ним стан дар ди ма, већ и софт вер-
ску при пре му Опе ра то ра мре же за отва ра ње 
тр жи шта.

Си стем ми кро про це сор ских за шти та 
на еле мен ти ма елек тро е нер гет ског си сте ма 
са ко јим се от по че ло по чет ком 2008. го ди не 
на ста ви ће се и у на ред не дви је го ди не.

Пре ма Ђу ка но ви ће вом пла ну, пот пу на 
им пле мен та ци ја ФМИС-а до кра ја 2008. 
го ди не ће омо гу ћи ти ДОО Пре нос пра ће ње 
и ана ли зу тро шко ва на пот пу но нов на чин, 
у скла ду са прак сом мо дер них ком па ни ја, 
та ко да би се већ у то ку 2009. го ди не мо гли 
по сти ћи пр ви ефек ти бо љег упра вља ња фи-
нан си ја ма и тро шко ви ма.

- У окви ру про це са отва ра ња тр жи шта 
елек трич не енер ги је у Цр ној Го ри у са рад-
њи са Ре гу ла тор ном аген ци јом, Вла дом ЦГ 
и оста лим ДОО, у окви ру овог про це са 
ДОО Пре нос као но си лац ли цен це за Опе-
ра то ра тр жи шта и Опе ра то ра мре же мо ра 
спро ве сти чи тав низ ак тив но сти ко је ће 
до ве сти до фа зног отва ра ња тр жи шта елек-
трич не енер ги је у Цр ној Го ри. На кон из ра-
де пре ци зног ди зај на тр жи шта од стра не 
Ре гу ла тор не аген ци је мо ћи ће се од ре ди ти 
пре ци зни ји ро ко ви и обим отва ра ња тр жи-
шта као и при сту пи ти из ра ди пра те ће ре гу-
ла ти ве. По ред овог у раз ма тра ном пе ри о ду 
спро ве шће се на бав ка од го ва ра ју ћег софт-
ве ра, из вр ши ти при пре ма уго во ра ко ји пра-
те про цес отва ра ња тр жи шта као и оба ви ти 
про вје ра мјер них си сте ма, ка же он. 

Пла ни ра но је и сма ње ње ње гу би та ка у 
пре но сној мре жи у скла ду са Пра вил ни ком 
о та ри фа ма ко јим је пред ви ђе но да на кра ју 
пр вог пе то го ди шта ње го ве при мје не од но-
сно на кра ју та риф ног пу та гу би ци у пре но-
сној мре жи бу ду нај ви ше на ни воу 2,8 % рас-
по ло жи ве енер ги је у пре но сном си сте му. (За 
ову го ди ну пла ни ра ни гу би ци су 2,93%). 

Ве за но за сма ње ње тро шко ва по сло-
ва ња, у по гле ду по ве ћа ња по слов не ефи-
ка сно сти пу тем сма ње ња бро ја рад ни ка 
Пре нос пла ни ра да се пу тем сма ње ња бро ја 
рад ни ка у од ре ђе ном про цен ту, али и при-
је ма са од го ва ра ју ћом ква ли фи ка ци о ном 
струк ту ром оства ри пред ви ђе на го ди шња 
сто па сма ње ња рад не сна ге од око 4%. 

Уз све на ве де не ак тив но сти ко је ни је-
су по ре ђа не по зна ча ју, јер је сва ка од њих 
значајна  у обла сти на ко ју се од но си, до 
кра ја 2008. го ди не мо ра се из вр ши ти и ре-

                     З. Ђу ка но вић: ПРЕ НОС ЋЕ БИ ТИ 
СА ВРЕ МЕ НО КОН ЦИ ПИ РА НА КОМ ПА НИ ЈА

Зоран Ђукановић
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С ма ње ње гу би та ка у ди-
стри бу тив ној мре жи је 

је дан од нај при о рит нет ни јих 
за да та ка ме на џем нта у ДОО 
Ди стри бу ци ја, а да би се то 
отва ри ло мо ра ју се ис пу ни ти 
од ре ђе ни усло ви од ко јих је 
нај ва жни ји из мје шта ње бро-
ји ла ван обје ка та по тро ша ча 
и њи хо во по ста вља ње на јав-
ној по вр ши ни или на гра ни-
ци раз два ја ња при ват ног и 
јав ног вла сни штва,на во ди се 
у Про гра му ак тив но сти овог 
ДОО-а до 2010. го ди не ко ји је ура дио из вр-
шни ди рек тор Ми о драг Вук че вић. 

У то ку су, ре че но је, и ак тив но сти на 
при ла го ђа ва њу по тро ша ча тра фо ре о ни ма, 
као и на бав ка и уград ња мјер них уре ђа ја у 
тра фо ста ни ца ма 10/0,4 kV, што је ве о ма ва-
жно због лак шег пра ће ња гу би та ка ел. енер-
ги је.

Из мје шта ње бро ји ла

Д и стри бу ци ја је на пра ви ла план из мје-
шта ња око 40.000 бро ји ла ван обје ка та 

по тро ша ча у то ку 2009.го ди не, али су за то, 
због ни за за кон ских огра ни че ња, по треб не 
ве ли ке ак тив но сти и ор га ни зо ван рад. Осим 
из мје шта ња бро ји ла, пла ни ра но је да се у 
тим тра фо та ко ђе ре кон стру и шу СН и НН 
мре же и на тај на чин сма ње  тех нич ки гу би-
ци. Ре а ли за ци ја из мје шта ња бро ји ла би се 
на ста ви ла и у на ред ним го ди на ма, све док 
се не по стиг не за до во ља ва ју ћи ни во гу би-
та ка, а укуп на ври јед ност ових ак тив но сти 
је пре ко 27 ми ли о на еура.

У Про гра му се да ље на во ди да је ове 
го ди не  за ми је ње но ви ше од 15.000 бро ји-
ла, док је у то ку тен дер за на бав ку но вих 
30.000 бро ји ла, у ври јед но сти од 1,5 ми-
ли о на еура, од ко јих је 20.000 тро фа зних и 
10.000 јед но фа зних.

Кон тро ла мјер них мје ста се оба вља у 
кон ти ну и те ту, али ни је да ла оче ки ва не ре-
зул та те, па је у но вој ор га ни за ци ји пред-
ви ђе но упра вља ње овим ак тив но сти ма из 
но во фор ми ра ног Сек то ра за мје ре ње. Код 
ове ак тив но сти по сто је про бле ми, као што 
је не до зво ља ва ње при сту па мјер ном мје сту, 
а нај ве ћи је не а де кват на ка зне на по ли ти-

ка пре ма по тро ша чи ма ко ји 
кра ду стру ју и по ред  под ни-
је тих ви ше хи ља да кри вич-
них  и пре кр шај них при ја ва.

Пре ма Пла ну, гу би ци у 
2008. го ди ни тре ба да из но се 
20 од сто, у сље де ћој 18, а у 
2010. го ди ни 16 од сто. Пла-
ни ра но је по ве ћа ње ис кљу-
че ња не у ред них пла ти ша ел. 
енер ги је, а у овом тре нут-
ку мо гу ће је оства ри ти око 
1400 ис кљу че ња мје сеч но. 
На ба вље на је од ре ђе на ко-

ли чи на тзв. сли је пих ма ски оси гу ра ча ко ји 
су ефи ка сни ји од уоби ча је них ис кљу че ња, 
јер у по је ди ним гра до ви ма по сто ји из у зет-
но ве ли ки от пор пре ма на шим еки па ма за 
ис кљу че ње, ко ји се фи зич ки оне мо гу ћа ва-
ју да оба ве свој по сао, а на кон пред сто је ћег 
по ску пље ња стру је, про блем би мо гао по-
ста ти још ве ћи, али и Ди стри бу ци ја упор-
ни ја.

У том сми слу, у то ку је тен дер за ан га-
жо ва ње тре ћих ли ца на овим по сло ви ма, 
да би се до дат но ана ли зи ра ла ефи ка сност 
за по сле них на ис кљу че њи ма, и уко ли ко 
њи хо ви ре зул та ти бу ду знат но успје шни ји, 
пред у зе ће се до дат не мје ре на по бољ ша њу 
ре зул та та Ди стри бу ци је. Ина че, од укуп ног 
бро ја ис кљу че них по тро ша ча, го то во 80 од-
сто се са мо вољ но по но во при кљу чи на ди-
стри бу тив ну мре жу.

Не до ста је струч ни ка дар

У окви ру при че о сма ње њу тро шко ва 
по сло ва ња, у Про гра му је ре че но да 

број си сте ма ти зо ва них рад них мје ста по до 
са да ва же ћој си сте ма ти за ци ји из но си 1532, 
а по но вој си сте ма ти за ци ји ко ја је ура ђе-
на на пот пу но но вим осно ва ма, 1447, ма да 
је ква ли фи ка ци о на струк ту ра за по сле них 
ве о ма не по вољ на у од но су на по тре бе и 
тре ба ће вре ме на да се то ускла ди. У овом 
тре нут ку ве ли ки је не до ста так елек тро ин-
же ње ра и елек тро мон те ра, ко ји су но си о ци 
го то во свих по сло ва, док са дру ге стра не, 
има ско ро не по треб них рад них мје ста. Не-
по вољ на је и ста ро сна струк ту ра рад ни ка 
па ме наџ мент пла ни ра да у на ред ном пе-
ри о ду на пра ви од ре ђе ни про грам по свим 

овим пи та њи ма и до не се од лу ку на ко ји на-
чин да ове про бле ме ре ша ва. Сма ње ње бро-
ја за по сле них за 4 од сто го ди шње до 2010. 
го ди не ( сма ње ње 6 од сто, а при јем но вих 
рад ни ка за 2 од сто) је мо гу ће уз аде ква тан 
со ци јал ни про грам, ко ји би се уса гла сио са 
Син ди ка том.

За ра ци о на ли за ци ју оста лих тро шко ва 
по треб но је, ка ко је ре че но,  на ба ви ти или 
на пра ви ти софт вер ске про гра ме ра ди цен-
тра ли зо ва ног  пра ће ња, ма да те ле фон ски 
ра чу ни има ју ли ми те а одр жа ва ње во зи ла 
је под пот пу ном кон тро лом ме наџ мен та, 
што је због ве ли ког бро ја во зи ла у овом 
тре нут ку до ста ком пли ко ва но, али је ди но 
мо гу ће рје ше ње. Ра ди сма ње ња ових тро-
шко ва нео п ход но је об но ви ти во зни парк и 
већ су по кре ну те ак тив но сти у том прав цу, 
а за кон тро лу по тро шње го ри ва рје ше ње је 
цен трал на кон тро ла кре та ња во зи ла и по ве-
зи ва ње рад них на ло га ко ри сни ка са кре та-
њем во зи ла.

Пре ко вре ме не са те је за на ред ни пе ри-
од те шко плни ра ти, при је све га због по ве-
ћа них ак тив но сти на из мје шта њу бро ји ла, 
ре кон струк ци ји тра фо ре о на, уград њи ве-
ли ког бро ја тра фо ста ни ца, по ве ћа њу бро ја 
ис кљу че ња итд.

Ве за но за ре а ли за ци ју про је ка та, ис-
так ну то је да је за по че то не ко ли ко ва жних 
про је ка та, као што је про је кат Ре ги о нал-
ног во до во да у ко јем ће ДОО Ди стри бу-
ци ја сво је оба ве зе ре а ли зо ва ти у пла ни-
ра ном ро ку уко ли ко се скра те про це ду ре 
на бав ки, и да ће се до кра ја 2009. го ди-
не у пот пу но сти ре а ли зо ва ти свих 59 ТС 
10/0,4 kV, 5 ТС 35/10 kV и ре кон струк ци ја 
ТС 110/10 kV Под го ри ца 3, ко је се фи нан-
си ра ју из тзв. Фран цу ског кре ди та (ври-
јед ност кре ди та je 13,4 ми ли о на еура), 
док је не из вје стан за вр ше так ТС 35/10 
kV Шка ља ри, што за ви си од ре а ли за ци је 
110/35 kV тра фо ста ни це у Ко то ру. И ово 
је мо гу ће ре а ли зо ва ти у том ро ку уко ли ко 
се бу ду по што ва ле уго во ре не оба ве зе ис-
по ру чи о ца опре ме и обез би је ди ла ло ка ци-
ја за ТС од стра не ло кал не са мо у пра ве. 

Ва жни про јек ти

Ј е дан од ва жни јих про је ка та у на ред ном 
пе ри о ду је, пре ма овом Пла ну,  ре кон-

М. Вукчевић:    СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА ЕЛ. 
ЕНЕРГИЈЕ НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАТАК

Мирослав Вукчевић

струк ту и ра ње ДОО Пре нос у Ак ци о нар-
ско дру штво у скла ду са за кључ ком Вла де 
Цр не Го ре. Ова ак тив ност под ра зу ми је ва 
доношењe чи та вог ни за ака та и спро во ђе-
ње ор га ни за ци о них про мје на у Ком па ни ји, 
а њена успје шна ре а ли за ци ја усло вље на је 
ре а ли за ци јом пр ве фа зе прав ног раз два ја ња 
Елек тро при вре де Цр не Го ре А.Д. Ник шић, 

за кљу чу је Ђу ка но вић. 
На во де ћи при том и усло ве за ис пу ње-

ње по ста вље них ци ље ва, ме ђу ко ји ма је 
oб ез бjеђивање фи нан сиј ских сред ста ва у 
усло ви ма пот пу ног одва ја ња ДОО Пре нос 
од по слов ног си сте ма Елек тро при вре де 
Цр не Го ре А.Д. Ник шић у тре нут ку пре у-
зи ма ња ком плет них кре дит них за ду же ња и 

соп стве ног уче шћа за ра ни је уго во ре ни зна-
ча јан број про је ка та што мо ра би ти пред мет 
по себ не па жње и раз ма тра ња, из ме ђу оста-
лог, он, као услов успје шног оба вља ња оба-
ве за из све три ли цен це Пре но са, на во ди и 
нео п ход ност ус по ста вља ња но вог си сте ма 
вред но ва ња ра да.

Ж.Ћ.

ФЦ - ДОО: ПРОГРАМИ
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К он ста ту ју ћи да су усва-
ја њем Ма кро ор га ни-

за ци је прав но раз дво је не 
ЕПЦГ Снаб ди је ва њу до ди-
је ље ни по сло ви снаб ди је ва-
ња елек трич ном енер ги јом 
та риф них ку па ца, док су ак-
тив но сти око уво за енер ги је 
и снаб ди је ва ња ква ли фи ка-
ци о них ку па ца ор га ни зо ва ни 
на ни воу ЕПЦГ АД, чи ме се 
сма њу је обим по сло ва ове 
до са да шње функ ци о нал не 
цје ли не - у Про гра му ра да 
до 2010. го ди не Сре тен Гој ко вић ка же да 
ће те жи ште ак тив но сти но во фор ми ра ног 
Снаб ди је ва ња ДОО би ти про да ја и на пла та 
елек трич не енер ги је за око 317.000 та риф-
них по тро ша ча у Ре пу бли ци, а при о ри те не 
ак тив но сти ће би ти: по ве ћа ње сте пе на на-
пла те по тра жи ва ња за ис по ру че ну елек трич-
ну енер ги ју, сма ње ње тро шко ва и по ве ћа ње 
ефи ка сно сти на свим ни во и ма, ре а ли за ци ја 
на бав ке но вог би линг си сте ма и им пле мен-
та ци ја Call цен тра и ажу ри и ра ње ма тич не 
ба зе по да та ка по тро ша ча,

По ве ћа њу сте пе на на пла те по тра жи-
ва ња за елек трич ну енер ги ју ФЦ Снаб-
ди је ва ње је од свог фор ми ра ња да ва ло ап-
со лут ни при о ри тет.Но, и по ред ре ла тив но 
до брих ре зул та та у прет ход не дви је го ди не 
по тра жи ва ња за ис по ру че ну елек трич ну 
енер ги ју се из мје се ца у мје сец по ве ћа ва ју, 
а као раз ло ге за то Сре тен Гој ко вић на во ди: 
ни зак ни во ис кљу че ња по тро ша ча ко ји не у-
ред но из ми ру ју оба ве зе за елек трич ну енер-
ги ју, сла ба ефи ка сност су до ва у при нуд ној 
на пла ти по тра жи ва ња и не до вољ но оштра 
ка зне на по ли ти ка пре ма по тро ша чи ма ко ји 
не до зво ља ва ју ис кљу че ње са мре же.

Као по се бан про блем у на пла ти Гој ко-
вић на во ди за стар је лост знат ног ди је ла по-
тра жи ва ња од око 33 ми ли о на € што оне мо-
гу ћа ва њи хо ву на пла ту суд ским пу тем.

Због то га ће рје ша ва ње број них на ве де-

них про бле ма би ти при о ри тет 
но во фор ми ра ног Дру штва 
Снаб ди је ва ње ДОО у на ред-
ном пе ри о ду, ка же Гој ко вић и 
до да је да је По слов ном по ли-
ти ком и Кон со ли до ва ним Би-
знис пла ном за 2008 го ди ну 
пла ни ран сте пен на пла те од 
94%, а као би тан пред у слов 
за то је да на мје сеч ном ни-
воу бу де  5000-6000 ис кљу че-
ња по тро ша ча ко ји уред но не 
из ми ру ју оба ве зе по осно ву 
утро ше не ел. енер ги је, што, 

ка ко он сма тра,  ни је ре ал но, већ је то, ма-
кар у 2008. го ди ни, број од 2000 ис кљу че ња, 
од че га би Ди стри бу ци ја ДОО из вр ши ла ис-
кљу че ње 1400 по тро ша ча а тре ћа ли ца 600. 

У ци љу пла ни ра ног сте пе на на пла те пла-
ни ра но је низ ак тив но сти ко је се мо гу све-
сти на: из ра ду и спро во ђе ње стра те ги је на-
пла те по тра жи ва ња за елек трич ну енер ги ју, 
спро во ђе ње про гра ма суб вен ци ја од стра не 
Вла де Цр не Го ре, уво ђе ње тре ћих ли ца на 
по сло ви ма ис кљу че ња не у ред них пла ти ша, 
ажу ри ра ње ма тич них по да та ка по тро а ша ча, 
ре дов но уту же ње по тро ша ча у ци љу спре ча-
ва ња за ста ри је ва ња по тра жи ва ња.

Ина че, кра јем про шле го ди не ФЦ Снаб-
ди је ва ње је ура ди ло пред лог Стра те ги је 
на пла те по тра жи ва ња за елек трич ну енер-
ги ју, у ко јој се пред ла же ви ше ва ри јант них 
рје ше ња за на пла ту за стар је лог ду га као и 
по пу ста уред ним по тро ша чи ма.

Основ ни ци ље ви ове Стра те ги је су:
Рас те ре ће ње по тро ша ча ви ше го ди шњег 

(за стар је лог) ду га и омо гу ћа ва ње тим по-
тро ша чи ма да у на ред ном пе ри о ду уред но 
сер ви си ра ју сво је оба ве зе, те да ЕПЦГ пу-
тем на пла те од ре ђе ног про цен та, до ђе до 
од ре ђе них фи нан сиј ских сред ста ва ко ја би 
би ла усмје ре на за ре а ли за ци ји про је ка та да-
љин ског очи та ва ња по тро ша ча.

Уз то, у то ку је из ра да мо де ла суб вен ци-
ја Вла де Цр не Го ре за пла ћа ње елек трич не 

енер ги је. Мо де ли се за сни ва ју на про цје ни 
из но са по је ди нач них суб вен ци ја у укуп-
ном из но су од око 17 ми ли о на € го ди шње, 
а од но си ли би се на до ма ћин ства и ма ла и 
сред ња пред у зе ћа. По че так ре а ли за ци је суб-
вен ци ја је пла ни ран за 01. јун 2008. го ди не. 
У за ви сно сти од  то га би ће на пра вљен и 
план на пла те, а у про гра му ра да ове ДОО су 
пред ло же не дви је ва ри јан те

Што се сма ње ња тро шко ва по сло ва-
ња ти че, ди рек тор Снаб ди је ва ња на во ди да 
је ова ДОО на кра ју 2007. го ди не има ла 212 
за по сле них, те да је но вом си сте ма ти за ци-
јом пред ви ђе но 196 рад них мје ста, а то је за 
16 ма ње. Пла ни ра се да је дан број рад ни ка, 
тре нут но ана га жо ва них на од ре ђе но ври је-
ме, бу де рас по ре ђен на нео д ре ђе но ври је ме. 
Сход но то ме  број за по сле них на кра ју 2008, 
2009. и 2010. го ди не пла ни ран је уз  сма ње-
ње  по пред ло же ној сто пи од 4% го ди шње, 
та ко да би број стал но за по сле них на кра ју 
2010. го ди не био за 32 ма њи од тре нут но си-
сте ма ти зо ва ног, при че му ди рек тор Гој ко вић 
ка же да је оства ре ње пла на ра ци о на ли за ци је 
рад не сна ге по ве зан са ре а ли за ци јом кључ-
них ин ве сти ци ја у Снаб ди је ва њу а ди је лом  
и  у Ди стри бу ци ји ДОО, а то су: На бав ка и 
уград ња бро ји ла са да љин ским очи та ва њем 
и ис кљу че њем, На бав ка би линг са вре ме ног 
цен тра ли зо ва ног си сте ма и Цен тра ли за ци-
ја штам пе ра чу на, а у за ви сно сти од ни воа 
у ко ме се бу ду ре а ли зо ва ле ове ак тив но сти 
би ће ре а ли зо ва не и ак тив но сти на сма ње њу 
бро ја за по сле них, с тим што ће се па ра ле-
ле но са уво ђе њем но вог би лин га вр ши ти 
по сте пе на ра ци о на ли за ци ја рад них мје ста у 
на плат ним пунк то ви ма, јер ће ове по сло ве 
пре у зи ма ти По шта и по слов не бан ке.

У слу ча ју скла па ња уго во ра за на пла ту 
ра ди о ди фу зне прет пла те, због зна чај ног по-
ве ћа ња оби ма по сла у се дам ко ор ди на ци о-
них цен та ра би ло би ну жно из вр ши ти при-
јем по јед ног опе ра те ра са сред њом струч-
ном спре мом на од ре ђе но ври је ме. 

Пла ни ра ни су и пре ко вре ме ни са ти та ко 

Сретен Гојковић

С. Гојковић: ПРИОРИТЕТ ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ 
СТЕПЕНА НАПЛАТЕ

струк ци ја 10 kV по стро је ња и по ве ћа ње 
сна ге са 63 на 80 МW у ТС 100/10 kV Под-
го ри ца 4. Фор ми ра на је ко ми си ја, ко ја има 
за да так да де фи ни ше тех нич ко рје ше ње за 
ре а ли за ци ју овог про јек та чи ји се за вр ше-
так оче ку је нај ка сни је у то ку 2010. го ди не. 

На бро ја ни су и про јек ти ко ји још ни-
је су де фи ни са ни, али се на зи ру као је ди на 
рjешења за ква ли тет но на па ја ње по тро ша-
ча: тра фо ста ни це 110/10 kV  Под го ри ца 6,  
Го лу бов ци, Ту зи, Кли че во, а ту је и под руч је 
Ве ли ке пла же, Ба ра, Бу две, Тив та, Лу шти це 
итд. За ре а ли за ци ју свих ових про је ка та су 
по треб на зна чај на фи нан сиј ска сред ства, 
ко ја је мо гу ће обез би је ди ти од ве ли ких ин-

ве сти то ра у на ве де ним под руч ји ма.
У Про гра му се да ље го во ри о ак тив но-

сти ма на пре по де ша ва њу уклоп них са то ва, 
што је у прет ход ном пе ри о ду из вр ша ва но са 
из вје сним пре ки ди ма у по је ди ним ди стри-
бу ци ја ма, углав но због оба вља ња оста лих 
дје лат но сти и ре ла тив но ма лог бро ја оспо-
соб ње них за ову вр сту по сла. До са да је од 
укуп но 112 хи ља да уклоп них са то ва по де-
ше но око 40 од сто, а до кра ја 2008. го ди не 
тре ба на ба ви ти још око 20 хи ља да ових са-
то ва и за ми је ни ти не ис прав на бро ји ла.

У за кључ ку се ка же да је због из у зет не 
екс пан зи је град ње на Цр но гор ском при-
мор ју и зна ча ја ту ри зма као при вред не 

гра не Слу жба одр жа ва ња Ди стри бу ци је 
у пе ри о ду од фе бру а ра до ма ја ове го ди-
не за вр ши ла ре ви зи ју и ре монт свих ТС 
35/10 kV на При мор ју, што ће по ве ћа ти 
си гур ност на па ја ња та мо шњих по тро ша-
ча. Ври јед ност ре а ли зо ва них ак тив но сти 
од прет ход не до ове се зо не из но си го то-
во три ми ли о на еура, а до по чет ка се зо не 
оче ку је се за вр ше так не ко ли ко ве ли ких 
про је ка та (по ла га ње ка бла Муо-Пр чањ-
Сто лив у ду жи ни од 12 км, за вр ше так ТС 
35/10 kV По ди у Х. Но вом и тд) за чи ју је 
ре ли за ци ју по треб но обез би је ди ти пре ко 
ми ли он еура.

Б.М.
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Б удући да је Електрогра-
дња оспо со бље на за 

из град њу и ре кон струк ци ју 
елек тро енер гет ских обје ка-
та, у Програму активности 
ове ДОО за 2006. годину Саво 
Марковић истиче да ће сво је 
ак тив но сти Елек тро град ња и 
убу ду ће на сла ња ти на пла но-
ве те ку ћег и ин ве сти ци о ног 
одр жа ва ња и по тре бе оста лих  
дру шта ва са огра ни че ном од-
го вор но шћу  Елек тро при вре-
де Цр не Го ре.

Ди рек тор Елек тро град ње је за тим на вео 
но ве про из вод не про гра ме ко ји се ре а ли зу-
ју у овом пред у зе ћу и ин ве сти ци је ко је су у 
то ку, као и пла но ве на сма ње њу тро шко ва 
по сло ва ња и усло ве за ис пу ње ње  по ста-
вље них ци ље ва.

Но ви про из вод ни про гра ми

П од сје ћа ју ћи да су још при је де се так го-
ди на у овој цје ли ни ура ђе ни ела бо ра ти 

оправ да но сти за про грам про из водње ар ми-
ра но-бе тон ских сту бо ва и про грам ре мон та 
тран сфор ма то ра и да је кра јем про шле го-
ди не ко нач но кре ну ла ре а ли за ци ја про гра ма 
про из вод ње АБ сту бо ва, од но сно да ће пр ва 
фа за са днев ном про из вод њом од пет но сних 
и два за те зна сту ба ви си не 9 м би ти за вр ше на 
до кра ја овог мје се ца, Са во Мар ко вић на во-
ди да се у по го ну мон ти ра про из вод на ли ни-
ја ко ја омо гу ћа ва про из вод њу до пет хи ља да 
ко ма да ар ми ра но-бе тон ских сту бо ва го ди-
шње, јер у Елек тро град њи пла ни ра ју до дат на 
ула га ња у сље де ће дви је го ди не у ко мо ру за 
за па ри ва ње, ка лу пе и дру го, у из но су од 220 
хи ља да еура.

У пла ну је и ре а ли за ци ја ве о ма ва жног 
про гра ма ре мон та тран сфор ма то ра на зна че не 

сна ге 50 до 630 (1000) kVA и 
на по на 12 kV, и то у дру гој по-
ло ви ни 2008. го ди не. У овом 
по го ну, у ко јем ће се вр ши ти 
по прав ка 265 ко ма да енер-
гет ских тран сфор ма то ра  и 
ре монт 133 тран сфор ма то ра, 
ра ди ће 14 из вр ши ла ца (ме ђу 
њи ма и је дан број за по сле них 
у Елек тро град њи ко ји су ин ва-
ли ди ра да или су огра ни че но 
спо соб ни за рад), а пред ра чун-
ска ври јед ност ове ин ве сти ци-
је ко ја тре ба да се ре а ли зу је 

до 2010. го ди не је 416 хи ља да еура.
У Про гра му ак тив но сти се, за тим, ис ти че 

да је по чет ком ове го ди не по че ла ре а ли за ци ја 
про гра ма про из вод ње ре шет ка стих Ал сту бо-
ва ко ја је чи сти ја и лак ша, а пред но сти су и 
лак ши тран спорт, мо гућ ност уград ње на не-
при сту пач ном те ре ну, лак ше пе ња ње на сту бо-
ве без до дат не опре ме, мо гућ ност про из вод ње 
сту бо ва свих ви си на без но вих ин ве сти ци ја и 
тд. Алу ми ниј ски сту бо ви су, ина че, од лич на 
до пу на про гра ма про из вод ње АБ сту бо ва јер 
ће се про из во ди ти та кви Ал сту бо ви ко ји но се 
тран сфор ма тор ску си лу у вр ху сту ба 250 daN 
и 1000 daN. Ври јед ност укуп не ин ве сти ци је је 
73 хи ља де еура, а пр ви Ал сту бо ви иза ћи ће из 
про из вод ње до кра ја ове го ди не. 

Ве за но за тре нут не ин ве сти ци је на во ди 
се да је сре ди ном про шле го ди не по че та об-
но ва ме ха ни за ци је ко ја је, у про сје ку, ста ра 
пре ко 15 го ди на, и те ак тив но сти ће се на ста-
ви ти, а у за вр шној фа зи је за мје на сто ла ри је 
на Управ ној згра ди овог ДОО, док пред сто ји 
ре кон струк ци ја елек тро ин ста ла ци је у скло-
пу ове ин ве сти ци је за ко ју је про јект на до ку-
мен та ци ја одав но ура ђе на.

Пот пу на им пле мен та ци ја си сте ма фи-
нан сиј ског упра вља ња (FMIS) до кра ја 2008. 
го ди не Елек тро град њи ће омо гу ћи ти пра ће-

ње и ана ли зу тро шко ва, та ко да се већ сље де-
ће го ди не оче ку ју пр ви ефек ти бо љег упра-
вља ња у овој обла сти.

У ци љу сма ње ња тро шко ва по сло ва ња, 
од но сно по ве ћа ња по слов не ефи ка сно сти пу-
тем сма ње ња бро ја за по сле них пред ви ђе но је 
да до 2010 го ди не у овом дру штву бу де 112 
рад ни ка.  У пла ну је, на и ме, да се пу тем сма-
ње ња бро ја рад ни ка  у од ре ђе ном про цен ту и 
за по шља ва ња оних са од го ва ра ју ћом ква ли-
фи ка ци о ном струк ту ром, оства ри пред ви ђе-
на го ди шња сто па сма ње ња рад не сна ге. 

Пре ци зно уго во ри ти 
ме ђу соб не од но се

У за кључ ку Про гра ма сто ји да, с об зи-
ром да Елек тро град ња не уче ству је, 

од но сно ин ди рект но уче ству је у ре гу ла тор-
ном при хо ду, ово ДОО мо ра има ти по се бан 
трет ман у по ступ ку уре ђе ња уну тра шњих 
фи нан сиј ких од но са, или ће ње гов ста тус би-
ти крај ње не де фи ни сан и нео д ре ђен.

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

Б.М. 

С. Марковић:                             АКТИВНОСТИ У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА ДРУГИХ ДОО

Саво Марковић

што би њи хо во сма ње ње ишло по сто пи од 
5% го ди шње уз ко рек ци ју оче ки ва не ин фла-
ци је од 3,5% за 2009. го ди ну и 3% за 2010. 
го ди ну, за тим тро шко ви за одр жа ва ње во зи-
ла чи ји би се раст кре тао по го ди шњој сто пи 
од 2% због по ве ћа ња го ди на упо тре бе во зи-
ла уз ко рек ци ју пла ни ра не ин фла ци је.

 Ве за но за Ре а ли за ци ју про је ка та ди-
рек тор ДОО Снаб ди је ва ња ис ти че да су у 
по чет ној фа зи ре а ли за ци је: Из бор кон сул-
тан та за на бав ку и им пле мен та ци ју Би линг 
си сте ма и им пле мен та ци ја Цалл цен тра. 
По ње му, сва ка ко нај ва жни ји про је кат ко ји 
је нео п ход но ре а ли зо ва ти је на бав ка но вог 
софт ве ра за фак ту ри са ње и на пла ту елек-
трич не енер ги је, а он ће би ти ре а ли зо ван у 
дви је фа зе, и то кроз из бор кон сул тан та за 
на бав ку и им пле мен та ци ју Би линг си сте ма 
и са му на бав ку.

Пла ни ра но је да се тен дер за на бав ку 
и им пле мен та ци ју Би линг си сте ма рас пи-
ше до кра ја ју на 2008, из бор до ба вља ча до 
сре ди не ав гу ста 2008, а им пле мен та ци ја до 
кра ја фе бру а ра 2009. го ди не.

Пре ма Пла ну на бав ка и им пле мен та ци ја 
но вог Би линг си сте ма тре ба да омо гу ћи фор-
ми ра ње: Цен тра ли зо ва не ба за по да та ка, ње-
ну по у зда ност и без бјед ност, све о бу хват ност 
свих по слов них про це са, флек си бил ност 
софт вер ског ре ше ња у од но су на из мје не за-
кон ских про пи са, Јед но ста ван и опе ра ти ван 
ко ри снич ки ин тер фејс за крај ње ко ри сни ке, 
Бр зо и тач но ин фор ми са ње по тро ша ча са ин-
фор ма ци ја ма пу тем ин тер не та или цалл цен-
тра, По ве за ност и ком па ти бил ност са дру гим 
ин фор ма ци о ним си сте ми ма Пред у зе ћа и 
дру гим по слов ним су бјек ти ма кроз раз мје ну 
ин фор ма ци ја са по слов ним бан ка ма, по шта-

ма и слич но.
 Фор ми ра њем Цалл цен тра ство ри ће се 

усло ви за стал ну ко му ни ка ци ју са по тро ша-
чи ма и то пу тем го вор ног ауто ма та, СМС 
по ру ке, пу тем сај та или ди рект не те ле фон-
ске ко му ни ка ци је.

Због зна ча ја про бле ма не до стат ка ма-
тич них по да та ка по тро ша ча, Снаб ди је ва ње 
пла ни ра да ис ко ри сти све бу ду ће ак тив но-
сти у свом по сло ва њу у ци љу по бољ ша ња 
ква ли те та ба зе по да та ка. Из во ре за по пу ња-
ва ње ба зе ви де у мо де ли ма суб вен ци ја Вла-
де РЦГ до ма ћин стви ма, ре а ли за ци ја Стра те-
ги је на пла те, уво ђе њу ин сти ту та Уго во ра о 
снаб ди је ва њу по тро ша ча, ре а ли за ци ја про-
јек та Цалл цен тра и ре а ли за ци ја ак тив но сти 
у окви ру ак ци је „Дан отво ре них вра та“.

Ж.Ћ.

ФЦ - ДОО: ПРОГРАМИ



16

С ве ча ном сјед ни цом Скуп шти не При-
вред не ко мо ре Цр не Го ре 21. апри ла у 

хо те лу Цр на Го ра у Под го ри ци оби ље жен је 
ве ли ки ју би леј – 80 го ди на по сто ја ња и ра да 
При вред не ко мо ре у Цр ној Го ри. 

Про сла ви су при су ство ва ли пред став ни ци 
асо ци ја ци је европ ских ко мо ра “Еurochambers”, 
бал кан ских ко мо ра “ABC”, пред сјед ни ци и 
пред став ни ци при вред них ко мо ра Ср би је, 
Ма ке до ни је, БиХ, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп-
ске, Ју го и сточ не Евро пе, пред став ни ци Вла де 
Цр не Го ре, бив ши пред сјед ни ци, до бит ни ци 
при зна ња При вред не ко мо ре и ис так ну ти цр-
но гор ски при вред ни ци.

Отва ра ју ћи ју би лар ну сјед ни цу пред сјед ник 
Скуп шти не ПК Вла сти мир Го лу бо вић је ка зао 

да је у ци је лом том ду гом вре мен ском раз до бљу 
При вред на ко мо ра оку пља ла при вред ни ке, ор-
га ни зо ва ла их  и по ве зи ва ла са број ним парт не-

ри ма у зе мљи и ино стран ству, при ла го ђа ва ла се 
по тре ба ма при вре де и истин ски би ла у слу жби 
еко ном ског раз во ја Цр не Го ре.

- Сто га је ово дан за под сје ћа ње на до стиг-
ну ћа, ак тив но-
сти, кључ не до-
га ђа је и, по себ-
но, љу де ко ји су 
сво јим не се бич-
ним и пре да ним 
ра дом угра ђи ва-
ли се бе у раз вој 
при вред ног и 
ко мор ског си-
сте ма у Цр ној 
Го ри и при ли ка 

да им се из ра зи за хвал ност за 
ре зул та те, ве ли ко ис ку ство, 
по слов на и лич на при ја тељ-
ства ко ја су нам оста ви ли у 
на сле ђе, ре као је Го лу бо вић.

А пред сјед ник ове ор-
га ни за ци је Ве ли мир Ми ју-
шко вић је по во дом ју би ле ја 
на гла сио да је глав ни ин те-
рес и су штин ско опре дје ље-
ње ПКЦГ кре и ра ње пре по-
зна тљи во сти Цр не Го ре као 
зе мље тр жи шне еко но ми је 
и отво ре них гра ни ца ко ја је 
спрем на да се укљу чи у тр-
жи ште Европ ске уни је. Као 
ефи ка сан пред став ник по-

слов не за јед ни це, ПК је и до са да има ла зна-
ча ја ног удје ла у ево лу ци ји цр но гор ског и ре-
ги о нал ног тр жи шта и њи хо вом усмје ра ва њу  

на европ ско тр жи ште.
Циљ При вред не ко мо ре је, пре ма ње го вим 

ри је чи ма,  да успје шно за сту па ин те ре се цр но гор-
ских пред у зе ћа и ства ра по вољ не усло ве за уна-
пре ђе ње њи хо ве кон ку рент но сти на тр жи шту. 

-У усло ви ма тран зи ци је и тран сфор ма ци-
је из јед ног дру га чи јег си сте ма у пот пу но но-
ви и за хтјев ни ји, тр жи шни на чин по сло ва ња, 
ПКЦГ се пре по зна је као ку ћа ду ге, успје шне 
тра ди ци је и ре пре зен та тив ног члан ства ко ја 
рав но прав но за сту па и шти ти ин те рес свих 
сво јих чла ни ца.

- По но сни смо на на шу тра ди ци ју, али смо 
окре ну ти бу дућ но сти и спрем ни да се при ла го-
ди мо свим мо дер ним де ша ва њи ма и по слов ним 

трен до ви ма у сви је ту, по ру чио је Ми ју шко вић.
Он је ис ко ри стио при ли ку да се за хва ли 

до са да шњим чла ни ца ма Ко мо ре на ве ли ком 
до при но су успје ху ње них ак тив но сти, а за тим 
на гла сио да тре ба ис та ћи за слу ге број них ге-
не ра ци ја на ших при вред ни ка ко ји су у ко мор-
ски си стем Цр не Го ре угра ђи ва ли мно го зна-
ња, тру да и уми је ћа и ство ри ли мо сто ве при-
ја тељ ства са ко ле га ма из окру же ња, без ко јих 
је не за ми слив до бар при вред ни рад и из ла зак 
до ма ћих про из во ђа ча на ши ре тр жи ште.

По же лив ши успје шан и про спе ри те тан 
пут цр но гор ској при вре ди и за ло жив ши се 
за што тје шњу са рад њу, скуп су по здра ви ли 
и уру чи ли при год не по кло не пред став ни ци-
ма ПКЦГ пред сјед ник При вред не ко мо ре Ре-
пу бли ке Ср би је Ми лош Бу га рин и пред сјед-
ник Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Су бо ти це 
Сло бо дан Во ји но вић.

Б.М. 

СВЕ ЧА НОМ СЈЕД НИ ЦОМ СКУП ШТИ НЕ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ ЦР НЕ ГО РЕ 
ПРО СЛА ВЉЕ НО 80 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА ПК

У слу жби еко ном ског раз во ја Цр не Го ре
Ме ђу ком па ни ја ма ко је су сво јим ра дом и по сло ва њем да ле пе чат при-

вред ном и све у куп ном раз во ју Цр не Го ре, због че га су до би ле ју би лар на 
при зна ња, је и Елек тро при вре да. 

Пла ке ту ПКЦГ за по се бан до при нос раз во ју цр но гор ске при вре де и афир-
ма ци ји При вред не ко мо ре, изм еђу оста лих, до био је и Во јин Ђу ка но вић, 
члан Од бо ра ди рек то ра ЕПЦГ

П Л А К Е  Т Е 

Н а кон што је при ка зан кра ћи до ку мен тар ни филм о на-
стан ку и раз во ју ко мор ског си сте ма у Цр ној Го ри, пред-

сјед ник ПК Ве ли мир Ми ју шко вић је уру чио ју би лар на при зна-
ња – пла ке те ПКЦГ појединцима за по се бан до при нос раз во-
ју цр но гор ске при вре де и афир ма ци ји При вред не ко мо ре. 
Међу награђенима је и Во ји н Ђу ка но ви ћ, чла н Од бо ра ди рек-

то ра ЕПЦГ, а признања су још добили: др Ра до сла в Бу ла ји ћ, 
Жар ко Дра го ви ћ, Ђор ђи је Џу ве ро ви ћ, Пе тра ши н Ка са ли ца, 
Мил ка Љу мо вић, Ан дри ја Ми ју шко ви ћ, Вла до Ми тро ви ћ, Ми-
ло ра д Ста но је ви ћ, Све то за р Ву ле ти ћ и Стан ко Зло ко ви ћ. 

За хва лив ши се у име на гра ђе них углед ни при вред ник Стан-
ко Зло ко вић је на гла сио да ни је би ло ла ко у кон ти ну и те ту ску-
пи ти то ли ке го ди не и оп ста ти у не ко ли ко др жа ва и си сте ма. 

- До би ја њем са мо стал не др жа ве ство ре не су број не мо-
гућ но сти, а пут ка Европ ској уни ји да је до дат ну шан су при-
вре ди. При хва та њем европ ских стан дар да по сло ва ња и ра да 
отва ра ју нам се вра та ка ин те гра ци ја ма и ино стра ном ка пи та-
лу, ис та као је Зло ко вић. 

Велимир Мијушковић и Војин Ђукановић

ЈУ БИ ЛАР НА ПРИ ЗНА ЊА

М еђу ком па ни ја ма ко је су сво јим ра дом и по сло ва њем да ле пе чат при-
вред ном и све у куп ном раз во ју Цр не Го ре, због чега су им уру че на   

ју би лар на при зна ња ПКЦГ, је и Елек тро при вре да. Поред ЕПЦГ признање 
су добили Цр но гор ски Те ле ко м, Ду ван ски ком би на т, Јадран ско бро до гра-
ди ли ште, Лу ка Бар, По шта Цр не Го ре, Пи ва ра, Под го рич ка банка So ci e te 
Ge ne ra le Gro up, Пр ва бан ка ЦГ, При мор ка, Ра ди о Цр не Го ре, Со ла на, Штам-
па ри ја “Обод”, Же ље зни ца Цр не Го ре.

На гра ђе ни су и Атлас гру па, Да и до Ме тал, Бу дван ска ри ви је ра, Ју го пе-
трол, КАП, Лов ћен оси гу ра ње, План та же “13 јул”, Руд ни ци угља и бок си та, 
Век тра Мон те не гро, Зе та транс и Же ље за ра. 

Властимир Голубовић и др Радомир Миловић 

ПРИЗНАЊА
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Е лек тро при вре да Цр не Го ре је 8. мар-
та по че ла но ву ак ци ју „Дан отво ре них 

вра та“ у окви ру ко је ће ње ни пред став ни ци 
у ди рект ној ко му ни ка ци ји са по тро ша чи-
ма сва ког че тврт ка исто вре ме но у свим оп-
шти на ма  од го ва ра ти на пи та ња по тро ша ча 
у ве зи са ди стри бу ци јом и снаб ди је ва њем ел. 
енер ги јом.

Циљ ак ци је је, ка ко је на Кон фе рен ци ји 
за но ви на ре у Под го ри ци, ор га ни зо ва ној по-
во дом по чет ка ове ак ци је, ис та као из вр шни 
ди рек тор Ср ђан Ко ва че вић, да се свим по-
тро ша чи ма ко ји им се обра те омо гу ћи до би-
ја ње ја сних ин струк ци ја о на чи ни ма рје ша ва-
ња про бле ма или оства ре ња њи хо вих пра ва, 
у скла ду са мо гућ но сти ма Ком па ни је.

- ЕПЦГ же ли да кроз ди рект ну ко му ни-
ка ци ју са по тро ша чи ма ус по ста ви ква ли тет-
ни ји од нос и по ве ћа ни во пру жа ња услу га 
ди стри бу ци је и снаб ди је ва ња елек трич ном 
енер ги јом. Сто га се на да мо да ће по тро ша чи 
при хва ти ти пру же ну ру ку Елек тро при вре де 
на пра ви на чин и да ће ак ци ја да ти оче ки ва не 
ре зул та те, ка зао је Ко ва че вић. 

Ми ро слав Вук че вић, ди рек тор ДОО 
Ди стри бу ци ја је по ја снио  да ће у овом дру-
штву по тро ша чи мо ћи да до би ју од го во ре 
на пи та ња из њи хо ве над ле жно сти, ве за но 
за не ис прав но сти на бро ји ли ма, про це ду ре 

за до би ја ње елек тро е нер гет ске са гла сно сти 
и дру ге ди ле ме тех нич ке при ро де. То је, по-
ру чио је Вук че вић, за по тро ша че нај јед но-
став ни ји на чин да се срет ну са од го вор ним 
љу ди ма и до би ју ин струк ци је ка ко да ри је ше 
про бле ме.

Сре тен Гој ко вић, ди рек тор Снаб ди је-
ва ња ко је је у сва ко днев ном кон так ту са по-

тро ша чи ма, јер вр ши фак ту ри са ње и на пла-
ту елек трич не енер ги је, је ис та као да је ова 
ак ци ја ве о ма зна чај на јер је ва жно 
да се по тро ша чи усмје ре ка ко да 
нај лак ше ри је ше сво је про бле ме  
у окви ру ва же ћих про це ду ра и за-
кон ске ре гу ла ти ве, али и то што ће 
се ру ко во ди о ци у свим ор га ни за ци-
о ним дје ло ви ма ди рект но ин фор-
ми са ти о про бле ми ма по тро ша ча, 
на осно ву че га ће се пред у зим ти 
мје ре да се они што ефи ка сни је 
рје ша ва ју. 

Од го во ри на 
пи та ња гра ђа на

П ред став ни ци Елек тро при-
вре де овом при ли ком да ли 

су од го во ре на пи та ња ко је је по ста ви ло 
тро је гра ђа на. 

На мол бу Сми ље Мар ко вић из Под го-
ри це да због те шког ма те ри јал ног по ло жа ја 
бу де осло бо ђе на пла ћа ња ду га за утро ше ну 
елек трич ну енер ги ју од 800 еура, Сре тен Гој-
ко вић је об ја снио да Елек тро при вре да не ма 
за кон ска овла шће ња да даје суб вен ци је, али 
мо же да про лон ги ра пла ћа ње ду га нај ду же 
12 мје се ци, и то та ко што би се пот пи сао про-
то кол о пла ћа њу и уста но ви ле ра те ко је би се 
из ми ри ва ле уз ре дов не мје сеч не фак ту ре.

Он је под сје тио да со ци јал но нај у гро же-
ни ја до ма ћин ства у Цр ној Го ри Вла да суб-
вен ци о ни ра са око је да на ест еура мје сеч но 
за пла ћа ње ра чу на за стру ју и да се оче ку је 
по ве ћа ње ни воа ове по мо ћи са при мје ном 
но вих ци је на ел. енер ги је од 1. ју ла. 

Од го ва ра ју ћи на пи та ње Рај ка Шће па-
но ви ћа ка ко мо же да ле га ли зу је бро ји ло, 
Ми ро слав Вук че вић је пре ци зи рао да је, по-
ред под но ше ња за хтје ва, нео п ход но до ста-
ви ти и ко пи ју лич не кар те, по сје дов ни лист, 
гра ђе вин ску до зво лу и про је кат елек тро ин-
ста ла ци је. Уко ли ко за ту ло ка ци ју ни је по-
треб на гра ђе вин ска до зво ла, тре ба до ста ви ти 

увје ре ње о то ме од над-
ле жног ор га на ло кал не 
са мо у пра ве. 

На кна де у скла ду 
са тро шко ви ма

П о тро шач Бо жо 
Ђу рић је тра жио 

да се об ја сни струк ту ра 
ра чу на за стру ју ко ја је, 
ка ко је ка зао, не ја сна ве-

ћи ни по тро ша ча, тј. на ко ји на чин се ре гу ли-
ше из нос ко ји гра ђа ни пла ћа ју.  

Од го ва ра ју ћи на ово пи та ње, Сре тен Гој-
ко вић је об ја снио да  елек трич ну енер ги ју 

АКЦИЈЕ

ПОЧЕЛА НОВА АКЦИЈА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ „ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“

Помоћ потрошачима Помоћ потрошачима 
у рјешавању проблемау рјешавању проблема

Извршни директор са сарадницима на првом “Дану отворених врата”

ЧЕ ТВР ТАК ЗА ОД ГО ВО РЕ 
ПО ТРО ША ЧИ МА

По тро ша чи ко ји же ле да до би ју од го во ре на сво-
ја пи та ња тре ба да по пу не при јав ни ли стић ко ји мо гу 
узе ти на на плат ним мје сти ма ЕПЦГ у то ку рад ног вре-
ме на, на кон че га ће им би ти за ка зан раз го вор са пред-
став ни ци ма на ше ком па ни је.

Струч ња ци Елек тро при вре де ће од го ва ра ти на пи-
та ња по тро ша ча сва ког че тврт ка од де сет до два на ест 
са ти у свим оп шти на ма у Цр ној Го ри. На пи та ња, ве-
за но за за мје ну бро ји ла, про бле ме на мре жи, или до-
би ја ње ел. ен. са гла сно сти од го ва ра ће пред став ни ци 
ДОО Ди стри бу ци ја, а на ди ле ме о на чи ну об ра чу на по-
тро шње, на чи ну из ми ре ња ду го ва ња и сл. од го ва ра ће 
пред став ни ци ДОО Снаб ди је ва ње.

Циљ Електропривреде је да, кроз директну комуникацију са потро-
шачима,  успостави квалитетнији однос и подигне ниво услуге снабдијевања 
и дистрибуције ел. енергије
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ни је до вољ но са мо про из ве сти да би она би-
ла до ступ на по тро ша чи ма, већ је тре ба пре-
ни је ти пре но сном мре жом, тран сфор ми са ти 
на ди стри бу тив ни ни во, а он да је ди стри бу-
тив ном мре жом ис по ру чи ти по тро ша чу. Сто-
га, по ред тро шко ва про из вод ње стру је, по-

сто је и тро шко ви за ко ри шће ње пре но сне и 
ди стри бу тив не мре же, а од ре ђе не тро шко ве 
има и снаб дје вач елек трич ном енер ги јом. 

Он је ис та као да су све став ке по тро шње 
ис ка за не на ра чу ну чи ја је струк ту ра про ми-
је ње на од ју ла про шле го ди не због при мје не 
но вих та ри фа, као и да су мје сеч ни из но си 
ко је по тро ша чи пла ћа ју ујед на че ни без об-
зи ра на тро шко ве ком па ни је за уве зе ну ел. 
енер ги ју. 

- Елек тро при вре да је нај при је кре ну ла у 
по сту пак функ ци о нал ног раз два ја ња вер ти-
кал но ин те гри са ног си сте ма на че ти ри функ-
ци о нал не цје ли не, а од ско ро и у пр ву фа зу 
прав ног раз два ја ња, што је на мет ну ло при-
мје ну но вог та риф ног пра вил ни ка, ка ко би 
се но во фор ми ра ним цје ли на ма пре ци зно од-
ре ди ли при хо ди и тро шко ви по сло ва ња. Због 
то га је ра чун за стру ју по стао ком пли ко ва ни-
ји и сло же ни ји и са ви ше став ки, об ја снио је 
Гој ко вић и до дао:

- Ве ли ка раз у ђе ност пре но сне и ди стри-
бу тив не мре же, као и тро шко ви ње ног одр-
жа ва ња су раз лог што се ско ро по ло ви на ра-
чу на за стру ју од но си на на кна де за пре нос 
и ди стри бу ци ју. До ма ћин ства су ка те го ри ја 
по тро шње ко ја енер гет ском си сте му при чи-
ња ва нај ве ће тро шко ве по ис по ру че ном ки-
ло ват са ту ел. енер ги је јер се снаб ди је ва ју са 
ни ског на по на.

Ра чун је, ка зао је Гој ко вић, мак си мал-
но тран спа рен тан, с об зи ром на раз два ја ње 
Елек тро при вре де и опре дје ље ње за тр жи-
шно по сло ва ње, јер сва ки енер гет ски су бје-
кат у лан цу има увид ко ли ки је ње гов при ход. 
ЕПЦГ је под стал ним над зо ром Ре гу ла тор не 
аген ци је за енер ге ти ку и све ње не ак тив но-
сти су јав не, а сва сред ства ко ја РА одо бри 
по осно ву при ка за них пла но ва ин ве сти ци ја 
се ту и усмје ра ва ју и све је до ступ но Скуп-
шти ни ак ци о на ра.

Пр ви дан ак ци је у Под го ри ци за вр шен је 
још јед ним по зи вом по тро ша чи ма да сво је 
не до у ми це и про бле ме    рје ша ва ју на овај 
на чин.

Б.М.

Е вроп ска аген ци ја за ре кон струк ци ју 
и УН ХЦР су на све ча но сти упри ли-

че ној 19. ма ја пре да ли оп шти ни Ник шић 
“Европ ску ку ћу” - стам бе ну згра ду за из-
бје гла и ра се ље на ли ца и со ци јал но нај-
у гро же ни је ник шић ке по-
ро ди це у чи јој је из град њи 
уче ство ва ла и Елек тро-
при вре да до на ци јом тра-
фо ста ни це 10/0,4 kV 630 
кVA, у вриједности од 40 
хи ља да еура, пре ко ко је 
је обез би је ђен при кљу чак 
објек та на мре жу. 

Из град ња ове ТС би-
ла је, ина че, по вје ре на ЕД 
Ник шић чи је су еки пе, у 
скла ду са од го ва ра ју ћим 
тех нич ким ка рак те ри сти-
ка ма објек та, успје шно из-
вр ши ле свој за да так.

“Европ ска ку ћа” је но ви дом за 22 
по ро ди це чи јим је исе ље њем из на се ља 
“Труд бе ник” уга шен и по сљед њи ко лек-
тив ни цен тар за ра се ље на ли ца у Цр ној 
Го ри, а ње на из град ња ко шта ла је 460 хи-
ља да еура.

Скупу је испред Електропривреде 
присуствовао Војо Чановић, директор ЕД 
Никшић који је овом приликом истакао 
да је ЕПЦГ са задовољством прихватила 
обраћање хуманитарне организације 
ХЕЛП у другој половини 2007. године 
са молбом за учешће у овом пројекту, 
и у ту сврху благовремено изградила 
трафостаницу за потребе овог објекта.

По во дом за вр шет ка овог ху ма ни тар ног 
про јек та гра до на чел ник Не бој ша Ра до ји-
чић је под сје тио да је град под Тре бје сом 
90-тих го ди на ши ром отво рио вра та не-
вољ ни ци ма и усту пио им сво је смје штај не 

објек те ко је су за ми је ни ли љеп шим жи во-
том у но вим ста но ви ма за хва љу ју ћи по мо-
ћи европ ских ин сти ту ци ја, ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја, Вла де Цр не Го ре и ло кал не 
упра ве.

Жељ ко Шо фра нац, ди рек тор За во да 
за збри ња ва ње из бје гли ца је, уз на по ме ну 
да у Цр ној Го ри бо ра ви 24 хи ља де ра се-
ље них ли ца, ка зао да је “Европ ска ку ћа” 
при мјер ква ли тет не и успје шне са рад ње 
из ме ђу ме ђу на род них ор га ни за ци ја и цр-
но гор ских ин сти ту ци ја и да се и да ље мо-
ра ју ула га ти на по ри за про на ла же ње ду го-
роч них рје ше ња за њи хо во збри ња ва ње.

Шеф Цен тра Европ ске аг. за ре кон-
струк ци ју у Цр ној Го ри Рај нер Фројнд 
ис та као је да је овај про је кат дио “Про-
гра ма ло кал не ин те гра ци је ра се ље них 
ли ца кроз по моћ у ста но ва њу и еко-
ном ским сред стви ма” у ко ју је до са да 
уло же но око 2,4 ми ли о на еура, а Сер ђо 
Ду кас, пред став ник УН ХЦР-а у Цр ној 
Го ри, да та ор га ни за ци ја при во ди кра ју 
пет на е сто го ди шњи про грам фи нан си ра-
ња ко лек тив ног смје шта ја у Цр ној Го ри.

Б.М. 

ИЗ ГРАД ЊУ “ЕВРОП СКЕ КУ ЋЕ” ЗА СМЈЕ ШТАЈ 
РА СЕ ЉЕ НИХ ЛИ ЦА ПО МО ГЛА И ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА

Дугорочно збринуте Дугорочно збринуте 
22 породице22 породице

Тзв. “Европска кућа” у Никшићу

Г инисова књига рекорда и Риплијева публикација 
„Веровали или не” прогласили су једну 

сијалицу, стару 107 година, за најдуговечнију сијалицу на свијету. Ова сијалица од мало 
вати непрекидно гори у ватрогасном дому у Ливермору, у Калифорнији, од 1901. године, 
пише лист „Лос Анђелес тајмс”. „Ова крхка ствар која није предвиђена да дуго траје 
надживјела је фабрику у којој је произведена, као и особу која ју је поставила у лампу”, 
казао је представник „Рипли ентертејмента”. Сијалица чак има и свој веб сајт на Интернету 
који сваке године посјети милион особа. По мишљењу многих, ако сијалица није досад 
прегорела, то је само зато што је никада нико није угасио, пренијеле су агенције.

  ЗАНИМЉИВОСТИ

"Бесмртна" 
сијалица

АКЦИЈЕАКЦИЈЕ
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ИНТЕРВЈУ

И ако је од по чет ка ра да ТЕ Пље вља, тј. 
за свих про те клих 25 го ди на, са рад ња 

из ме ђу Елек тро при вре де и Руд ни ка угља у 
су шти ни би ла успје шна, о че му нај бо ље го-
во ре ре зул та ти ко ји се очи ту ју кроз про из-
вод њу ел. енер ги је у Тер мо е лек тра ни, а они 
су на са мом европ ском вр ху, и по свим европ-
ским стан дар ди ма мо гу се оци је ни ти као из-
ван ред ни – са рад ња ове дви је ком па ни је у 
по сљед ње ври је ме за слу жу је да бу де ис так-
ну та, јер је њихов по слов ни од нос диг нут на 
нај ве ћи мо гу ћи ни во, ка же Ђор ђи је Џу ве ро-
вић, пред сјед ник Од бо ра ди рек то ра Руд ни ка 
угља, са ко јим смо сре ди ном ма ја, у Управ ној 
згра ди Руд ни ка, раз го ва ра ли о ни зу пи та ња 
од за јед нич ког ин те ре са и зна ча ја.

- Плод та квих од но са био је крај њи ре зул-
тат ко ји је био из у зет но до бар, оцје њу је Џу-
ве ро вић и до да је: - Ра зу мљи во је, ме ђу тим, 
да је и рад Руд ни ка и про из вод њу ел. енер ги-
је у Тер мо е лек тра ни пра ти ло низ про бле ма и 
са јед не и са дру ге стра не. Уоста лом, од но-
си из ме ђу Елек тро при вре де и Руд ни ка угља 
уви јек су би ли ре гу ли са ни пе то го ди шњим, 
тро го ди шњим или го ди шњим уго во ри ма и 
ни ка да у њи ма ни је би ло ни шта спор но и сви 
еле мен ти уго во ра су   по што ва ни. Али, тре ба 
има ти у ви ду да је основ ни еле мент тих уго-
во ра ци је на угља а њу ни ка да ни је од ре ђи ва-
ла ни ти Елек тро при вре да, ни ти Руд ник угља, 
већ је она би ла у ин ге рен ци ји, пр во Са ве зне 
вла де, за тим Вла де Цр не Го ре, па са да, Ре-
гу ла тор не аген ци је, што зна чи да о том еле-
мен ту ми ни ка да ни је смо има ли мо гућ ност 
пре го во ра  и до го во ра, јер то је би ла ствар 
ин сти ту ци ја ко је су до но си ле од лу ке. 

- По ред то га у јед ном пе ри о ду глав ни 
про бле ми су би ли око ин фла тор них кре та-
ња. По зна то је кроз шта смо све про ла зи ли 
1992. и 1993. го ди не ка да је би ло про бле ма 
око ре дов но сти пла ћа ња. Ме ђу тим, оно што 
мо же мо са да да кон ста ту је мо је да Руд ник 
угља и Тер мо е лек тра на ни јед ном ни је су об у-
ста ви ли рад. Би ло је кра ћих пре ки да због ра-
зних те шко ћа, али, јед но став но, и ТЕ и Руд-
ник су све то пре бро ди ли и у овом мо мен ту 
су спрем ни да на ста ве про из вод њу и да ис-
пу ња ва ју пла но ве. Да кле, кад се вра ти мо на 
све оно што је би ло, мо же мо за кљу чи ти да 
је до бра са рад ња уви јек по сто ја ла и да о њој 
нај бо ље го во ре по стиг ну ти ре зул та ти, а они 
су за и ста до бри. 

Уоста лом, по ка за тељ би ло ко је го ди шње, 
или укуп не про из вод ње ви ше го во ри не го 
хи ља де и хи ља де ри је чи ко је бих са да мо гао 
из го во ри ти. Ево то је под лу пом, па не ка се 
про ци је ни. Ми у Руд ни ку ми сли мо да је на-

ша са рад ња би ла из у зет но успје шна.
Ко мен та ри шу ћи про блем ко ји се ја вио у 

пе ри о ду од 2002 – 2006. го ди не, тј. за 2003, 
2004 и 2005. ка да ци је не угља ни је су би ле 
уса гла ше не, Џу ве ро вић ка же: Тач но је да је 
у ја ну а ру 2002. Вла да до ни је ла од лу ку ко ја 
је ва жи ла три мје се ца, али на кон то га Влада 
ни ка да ту од лу ку ни је ста ви ла ван сна ге ни ти 
је об но ви ла. Због то га је, та ко ре ћи, ту прак-
тич но до шло до ва ку у ма. ЕПЦГ је за три на-
ред не го ди не об ра чу на ва ла ци је не угља по 
сво јим од лу ка ма, а Руд ник по по сљед њој ци-
је ни. Та ко се ство рио про блем и он се мо ра 
ри је ши ти. 

- Не до пу сти во је да Елек тро при вре да ра-
ди је дан за вр шни ра чун по јед ним ци је на ма, 
Руд ник угља по дру гим. То се јед но став но у 
че тво ро у глу: Вла да Цр не Го ре, Ре гу ла тор на 
аген ци ја (ко ја је ду жна да ар би три ра из ме ђу 
енер гет ских су бје ка та), Руд ник угља и Елек-
тро при вре да мо ра ри је ши ти. Ја не ћу да пре-
ју ди ци рам ка ко то пи та ње тре ба ри је ши ти, 
али мо рам ре ћи да нас то оп те ре ћу је и мо ра 
се раз ри је ши ти, ка те го ри чан је Џу ве ро вић, 
на кон че га по себ но на гла ша ва да је, без об-
зи ра на ове по те шко ће, у по сљед ње ври је ме, 
на ро чи то у по сљед ње дви је го ди не, ни во са-
рад ње Руд ни ка и ЕПЦГ, диг нут на нај ве ћи 
мо гу ћи ни во.

Свестрана и добра сарадња...
 

О б ја шња ва ју ћи у че му се то огле да ка же: 
- Мо жда из гле да да је са рад ња из ме ђу 

Руд ни ка и Елек тро при вре де једноставнa, али 
ни је та ко. To су вр ло ком плек сни односи, по-
чев од до пре ма ња угља на де по ни ју, утвр ђи-

ва ња ње го вог ква ли те та, ди на ми ке до пре ме, 
ре жи ма ра да Тер мо е лек тра не, на чи на пла ћа-
ња, до на сту па ња о нај ва жмни јим пи та њи ма 
из обла сти енер ге ти ке. Да кле, ри јеч је о са-
рад њи у свим сег мен ти ма рада. Све су то пи-
та ња ко ја су за јед нич ка и, мо гу да ка жем, да о 
свим овим пи та њи ма по сто ји пот пу на са гла-
сност и ра зу ми је ва ње ЕПЦГ и Руд ни ка угља.

... и разумијевање
 

О н је ов дје по себ но скре нуо па жњу на „ра-
зу ми је ва ње“, јер ква ли тет угља не мо же 

да бу де уви јек она кав ка кав Елек тро при вре ди 
и Тер мо е лек тра ни од го ва ра. То, на рав но Елек-
тро при вре ди сме та, и због то га су по треб ни, 
до го во ри, ана ли зе, из на ла же ње рје ше ња и сл, 
ка же Џу ве ро вић и до да је: „Зна те, не ма иде ал-
них рје ше ња, али у да тим окол но сти ма за јед-
нич ки уса гла ша ва мо и де фи ни ше мо оп ти мал на 
рје ше ња и то не са мо са Тер мо е лек тра ном, не-
го укуп но са ЕПЦГ, јер ТЕ је сег мент Елек тро-
при вре де и ни је са мо стал на да мо же да кре и ра 
ове бит не ства ри о ко ји ма сам го во рио. Ина че, 
са ТЕ око ква ли те та угља и др. ми смо у днев-
ном кон так ту. Та сва ко днев на са рад ња је ве о ма 
до бра, али оно чи ме сам по себ но за до во љан, и 
што је, по ме ни, је дан од нај ва жни јих ре зул та та 
про шло го ди шњег ра да, а то сам ис та као и на 
по сљед њој кон фе рен ци ји за но ви на ре, ма да то 
ме ди ји, на жа лост, ни је су пре ни је ли, је да смо 
ус по ста ви ли изузетно добре по слов не од но се 
са Елек тро при вре дом. 

За рад Руд ни ка то је из у зет но зна чај-
но, јер без до бре са рад ње ни ти има Руд ни ка 
угља, ни ти Тер мо е лек тра не, ни ти, у крај њој 
ли ни ји, има уред ног снаб ди је ва ња по тро ша-
ча ел. енер ги јом, оци је нио је пред сјед ник Од-
бо ра ди рек то ра Руд ни ка до да ју ћи да се та ква 
оцје на са рад ње са ЕПЦГ од но си на све сег-
мен те, по чев од до пре ма ња угља, ква ли те та 
угља, днев них до го во ра око ре жи ма ра да ТЕ, 
пла ћа ња, до би ја ња га ран ци ја за ин ве сти ци о-
не кре ди те, па до оног што је, мо жда, нај ва-
жни је - стра те ги је да љег раз во ја енер гет ског 
си сте ма Цр не Го ре. 

Одговорност Агенције

- Та ко ђе, пу на са гла сност по сто ји из ме ђу нас 
и ЕПЦГ у по гле ду ци је на ел. енер ги је. Не 
мо же Елет кро при вре да са ова квим ци је на ма 
да по кри је сво је тро шко ве, да да сред ства за 
за шти ту жи вот не сре ди не и обез би је ди сред-
ства за ин ве сти ци је. То је не мо гу ће. Ми не 
же ли мо да по ле ми ше мо са Ре гу ла тор ном 

РАЗ ГО ВОР СА ЂОР ЂИ ЈЕМ ЏУ ВЕ РО ВИ ЋЕМ, 
ПРЕД СЈЕД НИКОМ ОД БО РА ДИ РЕК ТО РА РУД НИ КА УГЉА  ПЉЕ ВЉА

ако је од по чет ка ра да ТЕ Пље вља, тј.
за свих про те клих 25 го ди на, са рад ња 

из ме ђу Елек тро при вре де и Руд ни ка угља у 
б ј јб

ва ња ње го вог ква ли те та, ди на ми ке до пре ме,
ре жи ма ра да Тер мо е лек тра не, на чи на пла ћа-
ња, до на сту па ња о нај ва жмни јим пи та њи ма

б Д ј ј

По слов ни од но си ЕПЦГ и Руд ни ка По слов ни од но си ЕПЦГ и Руд ни ка 
угља на нај ве ћем мо гу ћем ни воуугља на нај ве ћем мо гу ћем ни воу

Ђорђије Џуверовић
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аген ци јом, а чи ни ми се ни Елек тро при вре да, 
али Ре гу ла тор на аген ци ја мо ра да пре у зме на 
се бе пу ну од го вор ност за во ђе ње цје нов не 
по ли ти ке ел. енер ги је. А ка ко? Из во ли те, нек 

пра те тро шко ве и Елек тро при вре де и Руд ни-
ка угља и не ка ка жу: Ови тро шко ви ЕПЦГ 
ни је су у скла ду са одо бре ним ре гу ла тор ним 
при хо дом, ови тро шко ви Руд ни ка угља ни је-

су у скла ду са одо-
бре ном ци је ном, 
про би ја те их нео-
прав да но, или ако 
су од ре ди ли ци је ну 
ко ја не мо же по-
кри ти оправ да не 
тро шко ве по сло-
ва ња њи хо ва је од-
го вор ност за да ље 
уред но снаб ди је ва-
ње по тро ша ча ел. 
енер ги јом и угљем 
у та квим усло ви ма. 
Уз то ,Аген ци ја је 
за кон ски ду жна да 
кроз утвр ђи ва ње 
тро шко ва по сло ва-
ња, за шти те еко ло-
ги је и ин ве сти ци ја 
обез би је ди раз вој 
елек  тро  е  нер  гет -
ског си сте ма Цр не 
Го ре.

- Ја твр дим да 
при са да шњем ни-
воу ци је на ел. енер-
ги је и угља то ни је 
у скла ду са опре-
дје ље њи ма За ко-
на о енер ге ти ци и 
За ко на о осни ва њу 
Ре гу ла тор не аген-
ци је, ка же Џу ве ро-
вић и на гла ша ва да 
и РА мо ра да при-
хва ти од го вор ност. 
Ми не же ли мо да 
по ле ми ше мо с њи-
ма, јер то не во-
ди ни че му. Да кле, 
оправ да ни тро шко-
ви се мо ра ју  узе ти 
у об зир.

Говорећи о од-
но си ма ЕПЦГ и 
Руд ни ка угља Џу-
ве ро вић је под сје-
тио на ак ту ел ну 
фи нан сиј ску га ран-
ци ју ЕПЦГ од 16 
ми ли о на и 400 хи-
ља да € и ре као:

- Ја оче ку јем да 
ће ЕПЦГ ових да-
на до ни је ти та кву 
од лу ку. Они су на-
пра ви ли и пред лог 
тек ста те од лу ке. 
Ја сам си гу ран да 
ће ЕПЦГ иза ћи у 
су срет РУП-у, јер 
ра зу ми је про бле ме 
Руд ни ка угља, а све 

је у ци љу обез бје ђе ња кон ти ну и те та ра да и 
Руд ни ка и ТЕ и 1 € се не сми је упо три је би ти 
не на мјен ски. Из тих сред ста ва се обез бје ђу је 
из мје шта ње ри је ке Ће хо ти не. а то ни је обје-
кат за јед ну или дви је го ди не, већ обје кат до 
кра ја екс пло а та ци је угља на по вр шин ском 
ко пу По тр ли ца ко ји ће тра ја ти нај ма ње 20 
го ди на. Ри јеч је, да кле, о ства ра њу усло ва за 
рад и Руд ни ка и ТЕ у на ре ном пе ри о ду.

Џу ве ро вић при том об ја шња ва да је то вр-
ло сло жен про је кат ко ји се са сто ји од бра не 
на ри је ци Ће хо ти ни, два ту не ла, ка на ла ду гог 
3 км и два мо ста, а ко ји ће кад бу де ре а ли зо-
ван, а то је, уз на бав ку ру дар ке опре ме, са да 
нај ва жни је пи та ње, омо гу ћи ти из мје шта ње 
ри је ке и от кри ва ње угља, а по ве ћа ње от крив-
ке је је ди ни мо гу ћи на чин обез бје ђе ња до-
вољ них ко ли чи на угља и за пр ви и за дру ги 
блок Тер мо е лек тра не. 

Биће довољно угља

И на че, пре ма ура ђе ној ин ве сти ци о но-
тех нич кој до ку мен та ци ји, утвр ђе не 

ре зер ве угља у пље ваљ ском и ма оч ком ба-
се ну су зна чај не и ми од го вор но твр ди мо да 
угља има у ко ли чи на ма ко је ће без про бле ма 
за до во љи ти по тре бе оба бло ка. Сад је са мо 
пи та ње да се Ће хо ти на што при је из мје сти 
и да се на ба ви но ва ру дар ска опре ма ка ко би 
мо гли бр же да ра ди мо на от кри ва њу угља, да 
по ве ћа мо от крив ку. 

По пи та њу из град ње дру гог бло ка ТЕ и 
шта би та ин ве сти ци ја зна чи ла за Пље вља 
Џу ве ро вић ка же да је блок 2 при је све га ва-
жно пи та ње за енер ге ти ку Цр не Го ре, а са-
мим тим, па и не за ви сно од то га и за оп шти-
ну Пље вља. По ње му, ни је ре ал но да се би ло 
ко ји дру ги ве ли ки енер гет ски обје кат поч не 
гра ди ти при је бло ка 2, јер је то је ди ни обје-
кат ко ји мо же мо од мах по че ти да гра ди мо. 
Уоста лом, Стра те ги ја раз во ја ене р ге ти ке до 
2025. го ди не пред ви ђа да се тај обје кат за вр-
ши до 2011. го ди не. 

Потребне брзе реакције ЕПЦГ

- Мо гу да вам ка жем да већ са да зна чај но 
ка сни мо у ре а ли за ци ји тог про јек та, а про је-
кат ко ји мо же да поч не од мах, као што је ов-
дје слу чај, зах ти је ва бр же ре ак ци је, и то, не 
са мо у по гле ду при прем них ра до ва, из ра ди 
ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је итд, 
не го и за за тва ра ње фи нан сиј ске кон струк-
ци је и свих оста лих ак тив но сти. Та ко је из-
град ња та квог јед ног објек та до 2011. го ди не 
већ са да до ве де на у пи та ње. А у Цр ној Го ри 
не по сто ји ни је дан дру ги, ве ћи обје кат или 
хи дро по тен ци јал, ко ји је из вје стан и ко ји мо-
же да поч не да се ра ди, и ја лич но не ви дим 
раз ло га за би ло ка кво про лон ги ра ње ро ко ва, 
од но сно од ла га ње сна жних ак тив но сти на 
ње го вој ре а ли за ци ји.

- Уоста лом, Руд ник угља је фор ми рао 
рад ну гру пу ко ја би тре ба ло за јед но са рад-
ном гру пом Елек тро при вре де да ура ди опе-
ра тив ни план ак тив но сти. Ми смо име но ва ли 
љу де и пред ло жи ли да из Елек тро при вре де 

Ново корито ријеке дуго је 3 км

Излаз тунела “Плијеш”

Крај тунела “Рудине” са слапиштем непосредно прије враћања ријеке у старо корито

Брана Дуртовићи висока 24 м - спада у велике бране. Послије враћања 
Ћехотине у старо корито овдје ће бити изграђена мала ХЕ
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бу де ко ор ди на тор  рад не гру пе, од но сно шеф 
или ру ко во ди лац ти ма ко ји би син хро ни-
зо вао из ра ду пре ци зног опе ра тив ног пла на 
свих ак тив но сти на овом про јек ту. Ме ђу тим, 
ов дје се мо жда не сла жем са ЕПЦГ, ко ја још 
уви јек ни је до ни је ла од лу ку о фор ми ра њу 
та квог ти ма, иако смо то до го во ри ли. Да кле, 
ми оче ку је мо да се, на осно ву екс перт ског 
ра да струч них слу жби, ових да на, да кле, од-
мах, кре не у ак тив но сти. И да по себ но ис так-
нем да је у по гле ду струч ног ка дра у обла сти 
енер ге ти ке, из у зев у Руд ни ку угља и Елек-
тро при вре де, Цр на Го ра де фи ци тар на. Нај ја-
чи струч ни по тен ци ја ли из обла сти енер ге ти-
ке су у Елек тро при вре ди и Руд ни ку угља. Те 
ка дров ске по тен ци ја ле, ту па мет мо ра мо да 
ис ко ри сти мо у ин те ре су Цр не Го ре.

Блок 2 - рјешење 
еколошких проблема Пљеваља

- Шта блок 2 зна чи за Пље вља? Не ко би мо-
гао да ка же шта ви у Пље вљи ма хо ће те, да 
све ово што за га ђу је сре ди ну ду пли ра те, па 
да још ви ше за га ђу је те. Не. То ни је та ко. Из-
град ња дру гог бло ка у ства ри пред ста вља 
рје ша ва ње свих еко ло шких про бле ма у Пље-
вљи ма, не са мо због сре ђи ва ња пут не ин-
фра струк ту ре, тран спор та угља, тран спор та 
пе пе ла, са ни ра ња ре кул ти ва ци је ја ло ви шта, 
не го за то што дру ги блок обез бје ђу је ре а ли-
за ци ју про је ка та то пли фи ка ци је гра да Пље-
ва ља, а без то пли фи ка ци је гра да на го ми ла ни 
еко ло шки про бле ми не мо гу се са ни ра ти. 
Јед но став но, без ели ми на ци је свих  ло кал них 
ко тлар ни ца, ин ди ви ду ал них оџа ка, од но сно 
ин ди ви ду ал ног гри ја ња на угаљ, пи та ње еко-
ло ги је се не мо же ри је ши ти. То пли фи ка ци ја 
Пље ва ља је но ви стан дард жи вље ња у Пље-
вљи ма. То су но ва Пље вља, то је бу дућ ност 
ово га гра да. Јер, ако зна мо да у Пље вљи ма 
зва нич но има мо 219 да на греј не се зо не, он да 
мо же те ми сли ти ко ли ко је за га ђи ва ње из тих 
по је ди нач них ко тлар ни ца. То је не што што 
Пље вља чи ни ова ко за пу ште ним, ка ква се 
сли ка мо же сте ћи при ула ску у град.

А са да по ку шај те да за ми сли те: ели ми-
ни са ли сте ова кве пу те ве, угаљ се тра ка ма 
тран спор ту је до Тер мо е лек тра не, не ма ко-
тлар ни ца, сва ко до ма ћин ство је оп скр бље но 
до вољ ном ко ли чи ном то пле во де. За ми сли те 
та кав град, или још бо ље, по ђи те у не ки град 
као што су Ла за ре вац или Обре но вац, ко ји 
има ју си стем то пли фи ка ци је па то ви ди те. 
Не ма ди ле ме да ти љу ди зна ју ка ко се рје ша-
ва ју еко ло шки про бле ми, па су на аде ква тан 
на чин за вр ши ли по сао. 

Ри јеч ју, дру ги блок ТЕ, уз без у слов ну ре-
а ли за ци ју то пли фи ка ци је, рје ша ва све про-
бле ме у Пље вљи ма, при је све га еко ло шке, а 
он да и про бле ме са за по шља ва њем.

Обједињавање 
РУП-а и ТЕ неминовност

В е за но за од лу ку о ства ра њу је дин стве-
ног ел. енер гет ског пред у зе ћа од ЕПЦГ 

и  Руд ни ка угља Џу ве ро вић ка же да Руд ник 
угља без Тер мо е лек тра не не ври је ди ни шта, 
као ни Тер мо е лек тра на без Руд ни ка, ни ти би 
се мо гао на ћи ни је дан стра те шки парт не р 
ко ји не би на не ки на чин об је ди нио ове дви-
је ком па ни је, би ло ор га ни за ци о но, вла снич ки 
или ка ко год хо ће те. За јед но ври је де не про-
цје њи во. Пре ма то ме, ка же Џу ве ро вић, не ма 
ни ка кве ди ле ме мо ра ју би ти јед на цје ли на. Он 
сма тра да Елек тро при вре да тре ба да бу де вла-

сник ко ји би имао хи дро и тер мо про из вод њу, 
јер се оп ти мал но рје ше ње не мо же тра жи ти 
без за јед нич ког дје ло ва ња ТЕ и РУП-а, а по 
ње го вом ми ше њу нај бо ље би би ло да Руд ник 
бу де у скло пу Елек тро при вре де.

Нијесу нас послушали 

Н а пи та ње ко ли ко струк ту ра вла сни-
штва имовине у Руд ни ку оп те ре ћу је 

рје ша ва ње тог пи та ња, Џу ве ро вић ка же да је 
код тог пи та ња у Руд ни ку угља на пра вље на 
ве ли ка гре шка. 

- Ми смо из Руд ни ка угља на ври је ме 
упо зо ра ва ли да при ли ком ма сов не ва у чер ске 
при ва ти за ци је др жа ва мо ра са нај ма ње 51 
одсто оста ти ве ћин ски вла сник. На жа лост, те 
на ше бла го вре ме не су ге сти је ни је су при хва-
ће не, али за то мо ра мо са да при хва ти ти ре ал-
ност. То је та ко и тре ба на ћи нај бо љи на чин 
да се то ис пра ви, пре ва зи ђе и да се обез би је-
ди ве ћин ско вла сни штво др жа ве.

Ка ко, ме ђу тим, има на ја ва да би Елек тро-
при вре да мо гла ку пи ти од ре ђе ни дио тих ак-
ци ја у Руд ни ку угља, Џу ве ро вић ка же да би 
био из у зет но за до во љан ако та ко бу де. 

- Ја ни сам екс перт па не мо гу да ка жем 
по ко јем би мо де лу то тре ба ло од ра ди ти. 
Не мам га у гла ви. То је про блем за ко ји еко-
но ми сти бо ље зна ју мо гућ но сти. Ја бих био 
сре ћан ка да би ЕПЦГ на бер зи, или дру гим 
тран сак ци ја ма, по ста ла ак ци о нар у Руд ни ку 
угља и то за јед но са Др жа вом, по што је она 
ве ћин ски вла сник и ЕПЦГ.

Обострана позитивна промјена 
односа према производњи у ЕПЦГ

У овом раз го во ру за Лист ЕПЦГ пред сје-
д ник Од бо ра ди рек то ра Руд ни ка угља 

се освр нуо и на про бле ме ко ји су у јед ном 
крат ком пе ри о ду по чет ком го ди не до ве ли до 
то га да је Тер мо е лек тра на из ла зи ла из по го-
на 3-4 пу та због не до стат ка угља, а он да се, 
не по сред но пред ре монт, де си ло да је на де-
по ни ји би ло и око 80.000 то на угља, што је 
и био раз лог да се про лон ги ра ре монт ТЕ за 

не ких де се так да на. 
По ње му то је ре зул тат то га што смо од-

нос пре ма про из вод њи ел. енер ги је у Тер мо-
е лек тра ни про ми је ни ли сви за јед но. 

- И Елек тро при вре да и Ре гу ла тор на аген-
ци ја су, сха та ју ћи зна чај Тер мо е лек тра не и 
про из вод ње ел. енер ги је у Тер мо е лек тра ни, 
про ми је ни ли  од нос и пре ма Руд ни ку. Та ко смо 
до шли и до про из вод них ре зул та та у Руд ни ку, 
та ко да ни ка да ни је смо има ли бо љу греј ну се-

зо ну не го 2007/2008. а мо жда ни-
кад те же вре мен ске и све оста ле 
усло ве. На и ме, ми смо у Руд ни ку 
хро нич но бо ло ва ли од днев не не-
ли квид но сти. Ни је смо мо гли да 
на ба ви мо наф ту, екс пло зив, ре-
зер вне дје ло ве. То су љу ди схва-
ти ли и он да су по ве ћа ли уплате за 
днев ну ли квид ност на 150.000 €. 
То је омо гу ћи ло по зи тив не про-
мје не о ко ји ма го во ри мо. Осим 

то га Руд ник је до био га ран ци ју ЕПЦГ од 12 
ми ли о на € за из во ђе ње ра до ва на ри је ци Ће хо-
ти ни. Све се то ве о ма по зи тив но од ра зи ло, не 
са мо на на ше од но се, не го и на про из вод њу. 

Имамо пуно добрих закључака...

У на став ку раз го во ра, Џу ве ро вић се 
освр нуо и на пи та ње бу дућ но сти  енер-

гет ског сек то ра у Цр ној Го ри.
- Она је ја сно де фи ни са на Стра те ги јом 

енер ге ти ке до 2025. го ди не, ка же он. Ме ђу-
тим, не не до ста је на ма до брих за кљу ча ка, не-
го њи хо ва ре а ли за ци ја, до да је и опет под сје ћа 
на ци је ну ел. енер ги је и угља, ко је су пред мет 
Спо ра зу ма о енер гет ској за јед ни ци са Европ-
ском Уни јом и зе мља ма ју го и сточ не Евро пе, 
као и Атин ског спо ра зу ма, чи ји смо пот пи-
сни ци и ми, а ко ји тре ти ра ју  је дин стве но тр-
жи ште ел. енер ги је па ка же: „Ако про лон ги-
ра мо пи та ње ускла ђи ва ња ци је на енер ге на та 
у Цр ној Го ри у од но су на оста ло тр жи ште до-
ћи  ће мо у си ту а ци ју да у крат ком ро ку, прак-
тич но од јед ном, мо ра мо да по ве ћа мо ци је ну 
ел. енер ги је, а то не ће би ти мо гу ће. Ми смо 
пре у зе ли оба ве зе и мо ра мо се од го вор но пре-
ма то ме од но си ти. 

Тре ба, да кле, има ти у ви ду раз ли ку ци је-
не ел. енер ги је из уво за и из до ма ћих из во ра. 
То је не у по ре ди во. То зна чи да ци је не мо ра-
ју би ти ускла ђе не, и то по сте пе но, а не од-
јед ном у го ди ни ка да то бу де мо морали. Ако 
оста не са мо го ди на или мо жда дви је ка ко ће 
се то од ра зи ти  на уклуп не ма кро е ко ном ске 
по ка за те ље у Цр ној Го ри? 

- Го во рим о ел. енер ги ји, јер је она и фи-
нал ни про из вод, а ако се Елек тро при вре ди 
ство ри про стор за то, ство ри ће се и Руд ни ку 
угља. Не ма, ме ђу тим, ни ко пра во ни је дан 
цент да тра жи за не што што му не при па да, 
ни ти у ре ал не тро шко ве кал ку ли ше би ло ка кве 
дру ге тро шко ве, осим тро шко ва про из вод ње. 
Ми го ди на ма ни је смо из вр ша ва ли пла но ве на 
от крив ци. То су тро шко ви ко је смо из бје гли у 
прет ход ном вре ме ну, али они су оста ли за на-
ред не го ди не, и они се мо ра ју при зна ти.

Ж. Ћетковић

У реализацији разговора са Ђорђијем 
Џуверовићем наш домаћин је био 
Асим Дешевић, наш колега, главни 
и одговорни уредник Листа Рудника 
угља “Глас рудара” који излази већ 34. 
годину.
Посебно цијенимо његову љубазност 
и напор да упознамо све нове објекте 
на измјештању Ћехотине. - на лицу 

мјеста, који ће ускоро бити завршени и у функцији отварања 
великог површинског копа “Потрлица” 
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И ако пла ни ра ни ни во од 
21,1 од сто у 2007. го ди-

ни ни је оства рен, по зи тив ни 
ре зул та ти ак ци је на сма ње њу 
гу би та ка ел. енер ги је у од но-
су на прет ход не го ди не не мо-
гу се оспо ра ва ти, с об зи ром 
да су у тој го ди ни оства ре ни 
у из но су од 22,76 од сто, што 
је знат но сма ње ње у од но су 
на 2005. ка да су из но си ли 33 
од сто, па и 2006. го ди ну ка да 
су би ли 29,06%. 

Ко ор ди на тор рад не гру пе 
за гу бит ке Ра до ван Бу ла то вић 
оцје њу је да је тен ден ци ја сма ње ња гу би та ка 
по сље ди ца ре а ли за ци је ак тив но сти про ис те-
клих из ду го роч не Стра те ги је за сма ње ње гу-
би та ка ел. енер ги је, као и од лу ка и про гра ма 
мје ра усво је них од стра не Од бо ра ди рек то ра 
и ме наџ мен та ЕПЦГ. 

Ме ђу тим, оства ре ње гу би та ка за пр ва три 
мје се ца 2008. го ди не у из но су од 26,47%, што 
је у од но су на пла ни ра не ви ше за 3,99 про-
цент них по е на, а у од но су на 2007. такође 
више за 1,84 про цент на по е на упу ћу је на за-
кљу чак да је пи та ње сма ње ња гу би та ка ве о ма 
про бле ма тич но и да се мо же по ста ви ти пи та-
ње ка ко да ље. 

- Не спор но је да су не тех нич ки, ко мер ци-
јал ни гу би ци ел. енер ги је и да ље је дан од нај-
ве ћих про бле ма Ди стри бу ци је, па и чи та вог 

си сте ма ЕПЦГ, оцје њу је Бу-
ла то вић и до да је да пред у зе те 
мје ре и ак тив но сти да се овом 
про бле му ста не на пут, ни је су 
у пот пу но сти да ле оче ки ва не 
ре зул та те. Због то га је нео п-
ход но при хва ти ти чи ње ни це 
ко је су основ ни раз ло зи не по-
сти за ња пла ни ра них ве ли чи-
на, за кљу чу је Бу ла то вић. 

По ње му, и да ље је при-
сут на ве ли ка нео вла шће на по-
тро шња, тј. кра ђа ел. енер ги је 
и нео вла шће но при кљу че ње 
по тро ша ча ел. енер ги је на 

елек тро ди стри бу тив ну мре жу. То је по себ но 
из ра же но на ту ри стич ким под руч ји ма у Под-
го ри ци, Ник ши ћу, Би је лом По љу...  

О опре ми и сред стви ма за мје ре ње ел. 
енер ги је и сна ге де це ни ја ма се во ди ло ма ло 
ра чу на, а то до вољ но го во ри о ефек ти ма ра да 
тих уре ђа ја. Тре нут но ста ње мјер них уре ђа-
ја за мје ре ње и ре ги стро ва ње ел. енер ги је и 
сна ге је та кво да је про сјеч на ста рост бро ји-
ла ве ћа од 30 го ди на, а код пре ко 50% бро-
ји ла, мјер них тран сфор ма то ра и пре клоп них 
на пра ва је ис те као рок ва же ња жи га овје ре. 
Из у зет но је ве ли ки ни во „за пр ља но сти“ по-
сто је ћих ба за по да та ка о по тро ша чи ма и њи-
хо вим мјер ним уре ђа ји ма. Број и вр ста не тач-
них по да та ка има ју не до пу сти во ви сок ни во.

Ло ша ор га ни за ци ја при кљу че ња но вих 

по тро ша ча има за по сље ди цу не мо гућ ност 
њи хо вог при кљу че ња и не бла го вре ме ну до-
ста ву са гла сно сти за при кљу че ње од стра не 
ФЦ Снаб ди је ва ње. У знат ном оби му је при-
сут на не при сту пач ност и не до вољ на за шти та 
мјер ног мје ста и при кљу ча ка у ци љу оне мо-
гу ћа ва ња нео вла шће ног при кљу че ња по тро-
ша ча без мје ре ња утро ше не ел. енер ги је.

Исто та ко, ве о ма је сла бо вр ше на ло гич ка 
кон тро ла по тро шње ел. енер ги је код ку па ца, 
као и кон тро ла од ја вље них по тро ша ча, а ни-
је су ри јет ки ни фи зич ки и вер бал ни на па ди 
на овла шће не рад ни ке елек тро ди стри бу ци ја 
и оспо ра ва ње при сту па мјер ним уре ђа ји ма 
и ин ста ла ци ја ма ра ди кон тро ле и ис кљу че-
ња због от кри ва ња нео вла шће не по тро шње и 
са мо вољ ног при кљу че ња на ди стри бу тив ну 
мре жу.

Пре ма ми шље њу ко ор ди на то ра рад не гру-
пе за гу бит ке, за јед нич ки еле ме нат за све не-
тех нич ке, ко мер ци јал не гу бит ке је сте то што 
се, у осно ви, ра ди о гу би ци ма ко ји су на ста ли 
као ре зул тат не до вољ ног ни о воа ор га ни зо ва-
ња ис по ру чи о ца елек трич не енер ги је. 

- За раз ли ку од тех нич ких гу би та ка ко ји 
су не ми нов ност и на ко је се мо же ути ца ти са-
мо у по гле ду њи хо вог ни воа, а он за ви си од 
аде кват но сти тех нич ких рје ше ња и раз во ја 
мре же – рје ше ње про бле ма не тех нич ких гу-
би та ка го то во ис кљу чи во за ви си од до стиг-
ну тог сте пе на ор га ни зо ва но сти на сви им ор-
га ни за ци о ним ни во и ма ко ји се ба ве од но си ма 
са по тро ша чи ма, куп ци ма ел. енер ги је, оцје-
њу је Ра до ван Бу ла то вић.  

Ж.Ћ.

ПО ЗИ ТИВ НИ, АЛИ НЕ И ОЧЕКИВАНИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ АК ЦИ ЈЕ НА СМА ЊЕ ЊУ ГУ БИ ТА КА

Рје ше ње про бле ма гу би та ка 
је у ор га ни зо ва но сти ЕПЦГ

Не тех нич ки, ко мер ци јал ни гу би ци ел. енер ги је и да ље је дан од нај ве ћих 
про бле ма Ди стри бу ци је

Радован Булатовић

У ор га ни за ци ји Аген ци је за од но се са 
јав но шћу „Апри о ри ко му ни ка ци је“ у 

Са ра је ву је од 16. до 20. апри ла 2008. го ди не 
одр жан VII PRO PR кон грес.

Глав на те ма овог струч ног ску па, на 
ко ме су уче ство ва ли ПР-ме на џе ри из свих 
зе ма ља бив ше Ју го сла ви је, би ла је “Кор по-
ра тив но ко му ни ци ра ње“.

На овом тра ди ци о нал ном ме ђу на род ном 
кон гре су струч ња ка за од но се са јав но шћу 
по пр ви пут су уче ство ва ле и пред став ни це 
ЕПЦГ (ПР-ме на џе ри до ско ра шњих функ ци-
о нал них цје ли на, а са да дру шта ва са огра ни-
че ном од го вор но шћу: Пре нос, Про из вод ња 
и Снаб ди је ва ње), што ипак ни је слу чај но, 
јер је Елек тро при вре да нај сло же ни ји, нај-
ра зу ђе ни ји и нај ре спек тив ни ји тех но е ко-
ном ски си стем у Цр ној Го ри, ко ји је по ред 
вла снич ке из вр шио и струк тур ну тран сфор-
ма ци ју у скла ду са са вре ме ним за хтје ви ма и 
тен ден ци ја ма у енер гет ском сек то ру. 

По ред PR ме на џе ра из ЕПЦГ, 
кон гре су су при су ство ва ле и PR-ме-
на џер ке из Про мон те-а, Т-мо би ла, 
По ште  Цр не Го ре, Incognita, М:те ла, 
ББМ-а, ис кљу чи во жен ска де ле га-
ци ја, што ни је за чу ђе ње ако се зна 
да љеп ши пол све ви ше осва ја и ову 
област са вре ме них ко му ни ка ци ја.

Уче шће на овом ме ђу на род ном 
ПР кон гре су би ло је ве о ма ко ри сно 
и ин спи ра тив но за пред став ни це 
ЕПЦГ јер су уз по моћ 19 еми нент-
них струч ња ка за од но се са јав но-
шћу (пет зе ма ља) сте че на но ва, а 
исто вре ме но про ду бље на ста ра зна-
ња ка ко кре и ра ти ин фор ма ци ју од ин те ре са за 
сво ју ком па ни ју.

По се бан ути сак на ПР ме на џе ре ЕПЦГ 
је оста ви ло пре да ва ње Еле о но ре Ал би ја нић 
(РR-ме на џер Про мон те-а): “Ин тер не ко му-
ни ка ци је у кор по ра ци ји“, за тим „Иза зо ви 

про во ђе ња ре ги о нал них кам па ња у ју го и-
сточ ној Евро пи“ Сан дра Ба ри че ви ћа, ди рек-
то ра за од но се са јав но шћу по слов не је ди-
ни це „Coca-Cole“ за ју го и сточ ну Евро пу“.

Ва зно је ис та ћи, да су ПР ме на џе ри на 
за вр сни ци овог струч ног ску па до би ли и 
сер ти фи ка те, као по твр ду ак тив ног уче шћа 
на PRO PR кон гре су.

Сље де ће го ди не до ма ћин VII PRO PR-а, би ће 
Цр на Го ра, гдје је овај кон грес и „ро ђен“.       

Н.П.

 PR МЕ НА ЏЕ РИ ЕПЦГ НА КОН ГРЕ СУ У СА РА ЈЕ ВУ

 Ко ри сно и ин спи ра тив но

Са Конгреса у Сарајеву

ФЦ ДИСТРИБУЦИЈА
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УВОД

И  сп ит ив ање н апо нског ст ања на к ара кт-
ер исти чним мј ест има цј ев ов ода Ц3 у 

ХЕ ‚‚П ер ућ ица” је и зв ршио ек спер тски тим 
под р ук ово дством аут ора овог р ада у љ ето 
2007 и пр ољ еће 2008 г од ине.

Чл ан ови н ав ед еног т има су: проф.др М и-
омир Ј ов ан овић (Машински факултет Ниш), 
д оцент др Да рко Б ајић (Машински факултет 
Подгорица), д оцент др Р ад оје В уј ад ин овић 
(МФП), мр Урош К ар аџић (МФП), мр Г оран 
П етр овић (МФН), дипл.инж. Пр едраг М илић 
(МФН) и дипл.инж. Игор Кр ес ој евић (МФП).

Пре дме тна и сп ит ив ања су и зв рш ена од 
стр ане Це нтра за тра нспор тне м аш ине и м ета-
лне ко нстру кц ије М аши нског ф аку лт ета у По-
дг ор ици (Ц ЕТИМ).

На осн ову з ахтј ева ХЕ ,,П ер ућ ица” и сп-
ит ив ања су в рш ена на р ачви А6 и д ил ат ац ији 
Т-8 цј ев ов ода Ц3. П отре бно је б ило ур ад ити 
сл ед еће:

A. На р ачви А6 
- Пр ипр ему, л иј епљ ење и з ашт иту те нз ом-

етри јских мје рних тр ака на утв рђ еним мј ест-
има цј ев ов ода (око 25 мје рних тр ака);

- Сн им ање н апо нског ст ања услед де-
јства х идр ост ати чког пр ит иска н акон њ ег-
овог п уњ ења;

- И сп ит ив ања н апо нског ст ања цј ев ов ода 
у усл ов има ра зл ич итих р еж има уст аљ еног и 
н е уст аљ еног р ада агр ег ата;

- Сн им ање ст ати чке и д ин ами чке ко-
мп оне нте пр ит иска у 
цј евов оду;

- Пр аћ ење п омј ер-
ања цј ев ов ода Ц3 у з они 
р ачве у ф ази п уњ ења  
цј ев ов ода

B. На д ил ат ац ији 
Т-8

- Д име нз и ону пр-
овј еру и зв ед еног ст ања 
д ил ат ац и оног мј еста Т-8 
и утв рђ ив ање о дст уп ања 
у о дн осу на пр оје кт ов-
ано рј еш ење;

- Утв рђ ив ање (мј ер-
ења) н апо нских ст ања 
у з они ст езног п рст ена 

код кр ити чних сл уч ај ева о пт ер ећ ења, као и 
с агл ед ав ање тр аг ова (п ој ава) тра јних (пл асти-
чних) д ефо рм ац ија на мо нт ажном к ом аду цј-
ев ов ода бр. 804 и ст езном п рст ену;

- Пр ој екат с ан ац ије са те хн ол ошким п осту-
пком и зв ођ ења р ад ова.

Р езу лт ати г оре н ав ед ених и сп ит ив ања 
ће на д осл едан и пр оф ес и он алан н ачин б ити 
пр ик аз ани у ф ина лном и звј ешт ају к оји се пр-

Испитивање напонског стања 
на карактеристичним мјестима 
цјевовода Ц3 у ХЕ "Перућица" (1)

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Пише: проф. др Милорад Мишо Бурић

Слика 1

Слика 2

Слика 4

Слика 3

Слика 5
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ипр ема, док ће у овом, и у још н еком р аду 
о бј ављ еном у овом л исту б ити пр ик аз ани 
на т акав н ачин да б уду пр ист упа чни не с амо 

стру чњ ац има из ове обл асти већ и ш ирој ч ит-
ала чкој п убл ици.

1. И СП ИТ ИВ АЊЕ НА Р АЧВИ А6

Р ачва А6 је пр ик аз ана на слици 1. Она 
усмј ер ава в оду на агр ег ате А6 и А7 и пре дст-
авља је дно од на јсл ож ен ијих и на ј осј етљ ив-
ијих мј еста у цј ев ов оду Ц3.

Та сл ож еност р ачве је б ила ј едан од ра зл-
ога што смо в е ома о дг ово рно и ст уд и озно пр-
ист уп или њ еном и сп ит ив ању.

Опр ед иј ел или смо се да те нз ом етри јском 
м ет одом и сп ит амо 10 мј еста на р ачви, тј. да 
з ал иј еп имо 30 мје рних тр ака.

То је д еф ин ис ало обим и сп ит ив ања али не 
и л ок ац ије на с амој р ачви. Да би то о др ед или 
н апр ав или смо ди скре тни м одел к она чних ел-
ем ен ата у соф тв еру ,,MSC NASTRAN 2004” 
(сл.2; сл.3; сл.4. и сл.5.)

Сл ика 2. Пр ик аз ује ди скре тни м одел р ачве 
А6 уз им ај ући у о бзир н ачин в езе и осл ањ ање 
око лних ел ем ен ата д оњег д иј ела цј ев ов ода 
Ц3. Л ини јски к она чни ел еме нти пре дст ављ ају 
ц ије вну стру кт уру и спред и иза р ачве А6.

На сл ици 3. пр ик азан је м одел р ачве А6 и 
њ ене в езе са с усје дним ел еме нт има.

Сл ика 4. пр ик аз ује ,,исј еч ену” р ачву А6 
из ко мпле тног м од ела са мр ежом к она чних 
ел ем ен ата и са гл оба лним вр ије дн ост има уп-
оре дних н ап она (по м ет оди на јв ећег д ефо рм-

ац и оног р ада утр ош еног на пр омј ену о бл ика 
Hencky-Hubert-Mises) у ел еме нт има р ачве 
к оја је о пт ер ећ ена ма кс има лним ст ати чким 

о пт ер ећ ењем.
На сл ици 5. су пр ик-

аз ане ко нт уре уп оре дних 
н ап она у р ачви А6 пр есј-
еч еној у ц иљу с агл ед ав ања 
н апо нске сл ике у њ еној 
ун утр ашњ ости. Са ње се 
в иди да су на јв ећи н ап они 
на мј есту ц иј еп ања в од-
еног мл аза (на ели пси). На 
д есној стр ани сл ике је д ата 
п ал ета б оја. Св акој б оји 
о дг ов ара о др еђ ени уп оре-
дни н апон к оји је и сп исан 
п оред п ал ете. 

При пр ављ ењу г е ом-
етри јског м од ела р ачве 

А6 в ел ику п омоћ нам је пре дст ављ ала спре-
мност ос обља ХЕ ,,П ер ућ ица” да нам ст ави на 

ра сп ол аг ање п ост ој ећу те хни чку д ок уме нт ац-
ију. Но уп ркос т оме н ед ост ајао је дио ове д ок-
уме нт ац ије т ако да смо је, уз њ их ову п омоћ, 
д об или од и зв ођ ача р ад ова на овом цј ев ов оду 
- ,,М ЕТА ЛНЕ” М ар-
ибор.

Ово н агл аш авам 
из тог ра зл ога што 
је п озн ато да г е ом-
етр ија ко нстру кц ије 
д ом инан тно ут иче 
на ра сп оред о пт ер-
ећ ења у њој (пре чн-
ици ц иј еви, д ебљ ине 
л им ова, г е ом етр ија 
ш ав ова и сл.). Т ак-
ође смо мј ер ењ има 
на л ицу мј еста д ол-
аз или до не о пхо дних 
д име нз ија р ачве. На 
тај н ачин смо н апр-
ав или ј едан д ово љно пр ец изан г е ом етри јски 
м одел р ачве. Из н апо нске ан ал изе смо з акљ-
уч или да би на јв ећи дио тр ака тр еб ало ра сп-
ор ед ити по пр есј еку оне х ор изо нта лне ра вни 
и р ачве А6 к оја пр ол ази кроз осу р ачве. Tо је 
ср ед ишна х ор изо нта лна р аван, што је и л оги-
чно јер се у њој ств ар ају на јв ећа д ода тна о пт-

ер ећ ења од скр ет ања в од еног т ока.
К ада п ом ињем скр ет ање в од еног т ока не 

м огу а да не и зр азим ч уђ ене да су осе ул азних 
ц иј еви у агр ег ате п ост ављ ене под пр авим 
углом на осно вни пр авац цј ев ов ода. Ово је зн-
ача јна н ер ац и она лност б ази чног пр ојек тног 
р еш ења ХЕ ,,П ер ућ ице” са аспе кта и ск ор ишћ-
ења ене рге тског п оте нц иј ала в оде. 

П оред мје рних н ап она у од абр аним та чк-
ама р ачве А6 п ар але лно је мј ерен и пр ит исак 
у цј ев ов оду и спред ту рб ине агр ег ата А6. П рва 
с ер ија мј ер ења је и зв рш ена при п уњ ењу пр-
азног цј ев ов ода Ц3, а др уга с ер ија мј ер ења је 
и зв рш ена у д ин ами чким р еж им има р ада агр ег-
ата А6 и А7, тј. при т ак озв аном ,,о дб ац ив ању” 
сн аге са њих. П осе бно су и нт ер есан тни и к ор-
исни р езу лт ати д об иј ени у д ин ами чким р еж им-
има р ада агр ег ата.

Р ади ил устр ац ије пр ик аз аћ емо о вдје с амо 
р езу лт ате за је дно мје рно мј есто (мје рно мј-
есто 4) и то с амо за ј едан р ежим р ада (р ежим 
бр. 2-,,о дб ац ив ање” 45 МW са агр ег ата А6). У 
ф ина лном и звј ешт ају ће б ити пр ик аз ани р езу-
лт ати мј ер ења за 7 р еж има р ада у 10 т ач ака на 
р ачви А6 тј. уку пно 70 ,,ко мпл ета” мј ер ења. 
Од њих се о вдје пр ик аз ује с амо ј едан ко мплет 
мј ер ења.

На сл ици 6. пр ик азан је г е ом етри јски м одел 
р ачве А6 и п ол ожај та чке Р 04 на њ ему.

Сл ика 7. пр ик аз ује п ол ожај ове та чке у пр-
есј еку ср ед ишње х ор изо нта лне ра вни и цј ев ов-
ода Ц3. (р аван XY са сл ике 6.)

На сл ици 8. пр ик азан је ф от огра фски сн-
имак мје рног мј еста 4.

Сл ика 9. пр ик аз ује д ефо рм ац ије и змј ер-
ене на мје рном мј есту 4.

Сл ика 10. пр ик аз ује д иј агр аме гла вних 
н ап она, и уп оре дног н ап она по т е ор ији Von 
Misesa у та чки Р 04 и пр ит иска у цј ев ов оду 
и спред ту рб ине.

На сли ци 11. при ка зан је рас по ред свих 10 
мјер них мје ста при ис пи ти ва њу ра чве А6 тен-
зо ме триј ском ме то дом.

Ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла од ко јих је 
на пра вљен цје во вод Ц3 смо узе ли из ,,До ку-
мен та ци је о кон тро ли ма те ри ја ла и ква ли те та 

из ра де цје во во да под при ти ском за ХЕ Пе ру-
ћи ца-тре ћа фа за” ко ју је ура дио Ин сти тут за 
ис пи ти ва ње ма те ри ја ла, Бе о град 1975 го ди не. 
Сли ка 12. при ка зу је фо то гра фи ју ате ста а сли-
ка 13. ме ха нич ке ка рак те ри сти ке ми кро ле ги-
ра ног кон струк тив ног че ли ка NIOVAL 47 од 
ко јег је из ра ђен цје во вод Ц3.

Слика 7

Слика 8

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

Слика 6
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Слика 9

Слика10

Н аст авак у сл ед ећем бр оју. 
(Аутор рада је редовни професор Машинског факултета у 

Подгорици и руководилац Центра за транспортне 
машине и металне конструкције)

СТРУЧНИ ПРИЛОГ

За по тре бе ов дје ко ри шће ног софт ве ра ,,MSC NASTRAN 2004” ма-
те ри јал ра чве А6 је мо де ли ран апрок си ма тив ном кри вом очвр шћа ва ња 
че ли ка NIOVAL 47. Ка ко је ова кри ва не ли не ар на, ко ри шће на је би-
ли не ар на кри ва на пон-де фор ма ци ја са услов ном гра ни цом раз вла че ња 
Р02 и за те зном чвр сто ћом Рм ко ја је при ка за на на сли ци 14.

Та ко ђе тре ба ис та ћи да је је дан од по ка за те ља пре ци зно сти мо де-
ла ра чве А6 (сл.2.; сл.3.; сл.4. и сл.5.) им по зан тан број ко нач них еле-
ме на та упо три је бљен при из ра ди овог мо де ла. На и ме упо три је бље но 
је 1.687.170 еле ме на та ти па те тра е дар и 707 еле ме на та ти па BEAM, 
SPRING и GAP, што укуп но из но си 1.687.877 еле ме на та и 536.867 чво-
ро ва мре же ко нач них еле ме на та.

Слика14

NIOVAL 47 Јед. Вријeдност

Модул
eластичности: kN/cm2 Е = 19500.

Модул 
клизања kN/cm2 G = 7500.

Условна 
граница 

развлачења
N/mm2 Р0.2= 470.

Затезна 
чврстоћа N/mm2 Рм= 650.

Издужење % А10 = 30.

Poassonov 
коефицијент μ = 0.3

Слика11

Слика12 Слика13
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ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

И н тер на ци о нал на ком па ни ја MA TRIX 
99 a.s. из Пра га, ко ја се пре ко 25 го-

ди на ба ви IT апли ка ци ја ма и по сло ви ма си-
стем ин те гра ци је, пред ста ви ла је 16. апри ла 
у Под го ри ци апли ка тив ну плат фор му за ин-
те гри са ни си стем за ауто мат ско мје ре ње и 
упра вља ње по тро шњом са до дат ним сер ви-
си ма, ин те гри са ну ко му ни ка ци о ну плат фор-
му за из град њу ткз. »ин те ли гент не мре же« 
и ин те гри са ну End-to-End софт вер ску плат-
фор му за енер гет ске ком па ни је.

Мо гућ но сти

Е кс пер ти из Че шке пре зен ти ра ли су 
струч ном ти му ЕПЦГ, на че лу са из вр-

шним ди рек то ром Ср ђа ном Ко ва че ви ћем, 
Smart Me te ring System (SMS), ура ђен у скла-
ду са нај но ви јим пре по ру ка ма Европ ске уни-

је, ко ји мо же да ин те гри ше ди ги тал на бро ји ла 
раз ли чи тих про из во ђа ча у је дин ствен си стем. 
Ова кав си стем, ка ко је об ја шње но, омо гу ћа ва 
елек тро ди стри бу ци ја ма не за ви сност си сте ма 
да љин ског очи та ва ња бро ји ла од про из во ђа-
ча бро ји ла, бо љу ци је ну бро ји ла, по сте пе ну 
из град њу си сте ма, из бор нај бо љег про из во-
ђа ча бро ји ла у раз ли чи том вре ме ну, уво ђе ње 
до ма ћих про из во ђа ча у си стем ра ди сти му ла-
ци је до ма ће про из вод ње без опа сно сти да се 
де гра ди ра ни во СМС.

Smart Me te ring System, ка ко је ре че но, 

мо же да ин те гри ше бро ји ла са про то ко ли ма 
ко му ни ка ци је ре а ли зо ва ним по раз ли чи тим 
стан дар ди ма и раз ли чи те ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је у је дин ствен си стем. То омо гу-
ћа ва из бор оп ти мал не тех но ло ги је, за ви сно 
од ти па ко ри сни ка (ур ба на или ру рал на сре-
ди на, тра фо ста ни ца) ста ња мре же и ко му-
ни ка ци о них усло ва на те ре ну, ма да се пре-
фе ри ра ју но ве ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
са ви со ким ка па ци те том пре но са по да та ка 

ко је омо гу ћа-
ва ју пру жа ње 
до дат них услу-
га ко ри сни ци ма 
и ком па ни ја ма 
и ви сок ни во 
услу га по тро ша-
чи ма (ин фор ма-
ци је о тре нут ној 
по тро шњи, о та-
риф ном пла ну, 
ква ро ви ма на 
мре жи итд.). 
Овај си стем, 
та ко ђе, елек тро-
ди стри бу ци ја ма 
омо гу ћа ва бр зо 
вра ћа ње уло же-
них сред ста ва 
кроз на јам СМС 

ин фра струк ту ре дру гим јав ним пред у зе ћи ма 
за мје ре ње во де, га са, гри ја ња, а про вај де ри-
ма за ИСП услу ге.

- СМС мо же да мо де ли ра бр зи ну од зи ва 
си сте ма ко ја је го то во не за ви сна од по ве ћа ња 
бро ја бро ји ла у си сте му, што ни је слу чај код 
при мје не тра ди ци о нал них AMR си сте ма. По-
ред то га, има и ви сок ни во за шти те по да та ка 
и ин тер о пе ра бил ност у од но су на хар двер ске 
и софт вер ске ком по нен те си сте ма. 

Ком па ни ја MA TRIX, пре ма ри је чи ма ње-
них пред став ни ка, Елек тро при вре ди, у ства ри, 

мо же да по ну ди СМС ко ји је по ци је ни на ни воу 
тра ди ци о нал них AMR си сте ма, а по мо гућ но-
сти по вра та ин ве сти ци ја, да ва ња услу га по тро-
ша чи ма и по свим тех нич ким ка рак те ри сти ка ма 
и пер фор ман са ма на да ле ко ви шем ни воу.

Овом при ли ком пре зен ти ра на је и Ин те-
гри са на Ко му ни ка ци о на Плат фор ма (ICP) за 
из град њу тзв. “ин те ли гент не мре же” за по-
тре бе енер гет ских ком па ни ја ко ја омо гу ћа ва 
ин те гра ци ју ко му ни ка ци о них ре сур са за раз-
ли чи те си сте ме (си сте ми ауто мат ског мје ре ња 
и упра вља ња по тро шњом, си стем да љин ског 
упра вља ња ауто мат ским пре ки да чи ма и ра ста-
вља чи ма, да љин ско упра вља ње тра фо ста ни ца-
ма и мје ре ње па ра ме та ра мре же) у је дин ствен 
ко му ни ка ци о ни си стем ви со ких пер фор ман си 
и ви со ког ни воа за шти те и сер ви са.

Из град ња ICP, ка ко је при ка за но, елек-
тро при вре да ма омо гу ћа ва ве ли ку уште ду 
сред ста ва у из град њи укуп них ко му ни ка ци о-
них ре сур са, пру жа мо гућ ност до дат них мје-
ре ња и упра вља ња свим па ра ме три ма ене-
ргeтске ин фра струк ту ре, као и ин те гра ци је 
и цен тра ли за ци је упра вљач ких функ ци ја ви-
ше енер гет ских под си сте ма, ви ши тех нич ки 
ни во ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре, ви ши 
ни во за шти те по да та ка и сер ви са за ко ри-
сни ке, ни же тро шко ве одр жа ва ња ко му ни ка-
ци о не ин фра струк ту ре и бо љу ор га ни за ци ју 
от кла ња ња ква ро ва, као и мо гућ ност ин те-
гра ци је ре ги о нал них упра вљач ких цен та ра у 
је дан цен тра ли зо ва ни упра вљач ки цен тар са 
ди стри бу тив ним ре ги о нал ним ста ни ца ма, те 
мо гућ ност об је ди ња ва ња на пла те, од но сно 
мо гућ ност пре-па ид-а и дру гих си сте ма на-
пла те услу га.

Је дин стве на софт вер ска плат фор ма

К ом па ни ја из Че шке је по ну ди ла и је дин-
стве ну софт вер ску плат фор му за ин те-

КОМ ПА НИ ЈА MA TRIX 99 A.S. ИЗ ПРА ГА ПРЕД СТА ВИ ЛА НО ВЕ СОФТ ВЕР СКЕ ПЛАТ ФОР МЕ

Тех но ло ги ја за ши ро ку при мје ну
Си стем за ауто мат ско мје ре ње и 

упра вља ње по тро шњом (СМС) је по 
ци је ни на ни воу тра ди ци о нал них АМР 
си сте ма а по мо гућ но сти ма по вра та 
ин ве сти ци ја, пру жа ња услу га по тро-
ша чи ма и дру гим тех нич ким ка рак-
те ри сти ка ма на мно го ве ћем ни воу 
– ка за ли пред став ни ци МАТРИX-а

Д Перуничић, С. Ковачевић, М. Вукчевић, С. Гојковић

Представници MATRIX-a: Презентација новог софтвера
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гра ци ју апли ка ци ја и ауто ма ти за ци ју по слов-
них про це са ко ја об у хва та ин те гра ци ју апли-
ка ци ја по сто је ћих и но вих софт вер ских па ке-
та ра зних про из во ђа ча, за што се ко ри сте WЕБ 
сер ви сно ор јен ти са на рје ше ња на раз ли чи тим 
опе ра тив ним си сте ми ма и раз ли чи тим ба за ма 
по да та ка, као и ин те гра ци ју ди стри бу тив них 
рје ше ња раз ли чи тих про це са упра вља ња и 
мул ти ме ди ја ко му ни ка ци је, те ин те гра ци ју 
ко ри сни ка као ак тив них уче сни ка.

Ова софт вер ска плат фор ма, та ко ђе, об у-
хва та и си стем ауто мат ског мје ре ња и упра-
вља ња по тро шњом (да љин ско очи та ва ње, 
ме мо ри са ње из мје ре них ве ли чи на, да љин-
ска кон фи гу ра ци ја, про мје на та риф ног пла-
на и по де ша ва ње вре ме на, при ја вљи ва ње 
но вог бро ји ла и кон цен тра то ра у си стем, 
да љин ско ис кљу че ње и укљу че ње, еви ден-
ци ја до га ђа ја на мјер ном мје сту, ли ми та ци-
ја сна ге, пра ће ње ква ли те та на по на, хар мо-
ниј ска из об ли че ња, про фил оп те ре ће ња и 
би ланс енер ги је за сва ки тра фо ре он), бил-
линг си стем и кон тро лу пла ћа ња, упра вља-
ње ре ла ци јом са по тро ша чи ма, упра вља ње 
енер ги јом и рад ном сна гом.

Мо гућ пи лот про је кат

П ре зен та ци ја је би ла при ли ка да ова ре-
но ми ра на ком па ни ја, ко ја је до са да 

про да ла пре ко 90 ми ли о на ли цен ци, Елек-
тро при вре ди пред ло жи пот пи си ва ње спо-
ра зу ма о ра зу ми је ва њу, на кон че га би се де-
фи ни сао апли ка ци о ни мо дел и по ста вио пи-
лот про је кат ко ји ће нај бо ље по ка за ти ка ко 
функ ци о ни ше пред ло же ни си стем. 

Из вр шни ди рек тор ЕПЦГ Ср ђан Ко ва че-
вић је ин фор ми сао го сте да Елек тро при вре-
да пла ни ра укљу чи ва ње још око 40 хи ља да 
по тро ша ча у про је кат да љин ског очи та ва ња 
по тро шње и да се тре нут но ра де про јек ти 
ре кон струк ци ја тра фо ре о на у ко ји ма ће се 
ре а ли зо ва ти ова ак тив ност. Елек тро при вре-
ди је, сто га, ин те ре сан тан и при хва тљив 
пред лог MA TRIX-а да ре а ли зу је свој пи лот 
про је кат на јед ном ње ном тра фо ре о ну. То ће 
би ти при ли ка да до ка жу функ ци о нал ност и 
по у зда ност пред ло же ног рје ше ња, од че га ће 
за ви си ти да ли ће ЕПЦГ при хва ти ти са рад-
њу са овом ком па ни јом.

- Ми не пре фе ри ра мо ни јед ну ком па ни ју, 
а за прет ход не на бав ке ода бра ли смо Lan dis-
Gyr јер смо сма тра ли да је то нај бо љи из бор 
у том тре нут ку. Раз ми шља ли смо чак да, у 
ци љу сма ње ња тро шко ва, за јед но са овом 
ком па ни јом отво ри мо у Цр ној Го ри по гон за 
про из вод њу бро ји ла за да љин ско очи та ва ње, 
ка зао је Ко ва че вић.

И ди рек тор ДОО Ди стри бу ци ја Ми о-
драг Вук че вић је ис та као да је циљ Елек тро-
при вре де и овог ДОО да се мјер ни уре ђа ји 
из мје сте из обје ка та по тро ша ча на гра ни цу 
раз два ја ња при ват ног и јав ног вла сни штва, 
у ком прав цу се пред у зи ма ју број не ак тив но-
сти. За то је ова при ча о ин те грал ном рје ше-
њу си сте ма ве о ма ак ту ел на.

Дра ган Пе ру ни чић, ру ко во ди лац им-
пле мен та ци је пи лот про јек та да љин ског 
очи та ва ња по тро шње, за хва лио се го сти ма 
на број ним ин фор ма ци ја ма ко је мо гу да ко-

ри сте ЕПЦГ, а за тим их ин фор ми сао о про-
јек ту да љин ског очи та ва ња ко ји је, као про-
је кат уче ња и ино ва ци је, и уз фи нан сиј ску 
по моћ Свјет ске бан ке, ре а ли зо ван у 21 тра фо 
ре о ну у Цр ној Го ри.

- Но си лац по сла, ком па ни ја Lan dis-Gyr, 
је у АМР про јек ту ко ри сти ла PLS тех но ло-
ги ју, са ли цен цом за 100 хи ља да бро ји ла. 
Оства рен је ви сок 
сте пен функ ци о-
нал но сти си сте-
ма чи ја кон цеп-
ци ја омо гу ћа ва 
пра ће ње гу би та-
ка ел.енер ги је по 
ни ско на пон ским 
из во ди ма, ка зао 
је Пе ру ни чић и 
до дао да је до-
бра стра на овог 
про јек та и што су 
при ли ком ре кон-
струк ци је тра фо 
ре о на бро ји ла из-
мје ште на из обје-
ка та.

- Пи лот про-
је кат је од раз ли чи тих мје ро дав них ин стан ци 
оци је њен као вр ло успје шан, што је био мо тив 
да ме наџ мент ЕПЦГ при хва ти ово рје ше ње 
као до бар ме тод за сма ње ње не тех нич ких и 
тех нич ких гу би та ка у ди стри бу тив ној мре жи, 
због че га је до не ше на од лу ка о да љем ши ре-
њу си сте ма. Пла ни ра но је да ове го ди не поч-
не уво ђе ње да љин ског очи та ва ња у још 200 

тра фо ре о на и у то ку су при пре ме на из ра ди 
тен дер ске до ку мен та ци је за на бав ку опре ме, 
ре као је Пе ру ни чић.

Пред став ни ци МАТРИX-а су ге ри са ли 
су да се тен дер ска до ку мен та ци ја до пу ни 
и при ла го ди но вим трен до ви ма у обла сти 
AMR-а, тј. да се тен дер отво ри пре ма свим 
по тен ци јал ним по ну ђа чи ма.

Ран ко Ву ко вић, ди рек тор ЕД Под го-
ри ца је под сје тио да је још 2004. го ди не у 
ЕПЦГ ин те гри сан си стем да љин ског очи-
та ва ња за “ве ли ке по тро ша че” из до на ци је 
Вла де Нор ве шке. Оба про јек та су по ка за ла 
да је да љин ско очи та ва ње ефи ка сна тех нич-
ка мје ра за сма њење гу би та ка.

Б.М.

Учесници презентације: Ранко Вуковић са сарадницима

Ш а хи сти Елек тро при вре де су 18. ма ја 
осво ји ли Куп Цр не Го ре по би је див-

ши у фи на лу бра ни о ца тро фе ја Бу дућ ност 
са 2,5:1,5. Од лу чу ју ћи по ен за ШК ЕПЦГ 
осво јио је ве ле мај стор Дра ган Шо лак из 
Бе о гра да ко ји је на пр вој та бли по би је дио 
свог зе мља ка ве ле мај сто ра Иго ра Ми ла ди-
но ви ћа, а пре о ста ле три па ри је за вр ше не су 
ре ми ји ма.

За ЕПЦГ, по ред Шо ла ка, игра ли су ве ле-
мај сто ри Дра ги ша Бла го је вић из Ник ши-
ћа и Дра ган Ко сић из Под го ри це и ин тер-
мај стор Ник ши ћа нин Мар ко Кри во ка пић, 
а за Бу дућ ност ве ле мај сто ри Игор Ми ла ди-
но вић из Бе о гра да и Ни ко ла Ђу кић и Ми-
лан Дра шко из Под го ри це и ин тер мај стор 
Бла жо Ка ле зић из Под го ри це.

Овај нај но ви ји успјех ша хи ста ко ји 
на сту па ју за Елек тро при вре ду је на ста-
вак успје шне тра ди ци је овог клу ба ко ји је, 
ина че, био и екип ни пр вак др жа ве и ко ји 
је, ка ко нам је ре као се кре тар Клу ба Жељ-
ко Ми ја но вић, је дан од нај у спје шни јих 
спорт ских клу бо ва у Цр ној Го ри, што је 
оства ре но ра дом и игром ње го вих чла но ва, 
али и за ла га њем прет ход ног пред сјед ни ка 
клуба Во јина Ог ње но ви ћа. То је, та ко ђе, 
ве ли ки под стрек за но во и за бра ног пред-

сјед ни ка Клу ба Ла за ра Ако ви ћа и ве ли ки 
сти му ланс за но ва ис ку ше ња, при је све га 
на ступ у Пре ми јер ли ги, јер ће ШК Елек-
тро при вре да пред ста вља ти Цр ну Го ру у на-
ред ном Ку пу европ ских шам пи о на ко ји ће 
се игра ти крајем године.

Еки па ЕПЦГ ће, ка же Ми ја но вић, за ово 
елит но так ми че ње би ти оја ча на са два ру ска 
ве ле мај сто ра ко ји ће има ти ре ал не шан се да 
игра ју на по бје ду.

Он на ја вљу је да ће и за Дан ЕПЦГ би ти 
ор га ни зо ван отво ре ни ша хов ски тур нир, та ко 
да ће гле да о ци мо ћи да ужи ва ју у „бор би не ра-
ва“ од лич них игра ча и до да је да је тре ну так 
да се под сје ти мо ве те ра на игре на 64 цр но-
би је ла по ља из ЕПЦГ ко ји су да ли пре су дан 
до при нос афир ма ци ји овог клу ба: Ни ко ле 
Ми ју шко ви ћа, Ми ла на Жив ко ви ћа, Ива-
на Ми тро ви ћа, Мо ма Ћет ко ви ћа, Сло ба и 
Сте ва на Ћи ри ћа, Ми тра Зе ко ви ћа, Ми ла-
на Ви ца, Пре дра га Му ри ши ћа, Вла да Ко-
три ја, Рај ка Ли пов ца и дру гих.

Игра чи ма и ру ко вод ству овог узор ног 
спорт ског ко лек ти ва же ли мо да на пред сто-
је ћем Ку пу шам пи о на оства ре успје шан из-
ла зак на европ ску сце ну и на тај на чин успје-
шно ре пре зен ту ју и Елек тро при вре ду.

Б.М.

ФИ НА ЛЕ КУ ПА ЦР НЕ ГО РЕ У ША ХУ

Тро феј Елек тро при вре ди
Обез би је ђе но уче шће у Ку пу европ ских шам пи о на

а

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
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Основ ни прин ци пи стра те ги је 

Ути цај енер гет ског сек то ра на со ци јал ни про спе ри тет и еко ном ску 
ста бил ност раз ви је ни јих зе ма ља по чи ва на ду го роч но пла ни ра ним ак тив-
но сти ма за ра ци о нал но ко ри шће ње при род них и тех но ло шких ре сур са. 
Стал на бри га о по ве ћа њу ЕЕ је сте јед на од те мељ них ком по нен ти 
одр жи вог раз во ја и стра те шки циљ на на ци о нал ном ни воу. При мје-
на нор ми и стан дар да ЕУ ве за них за ЕЕ, у скла ду са Атин ским Ме мо-
ран ду мом о ра зу ми је ва њу (2003), има ће ути цај на ин те гра ци ју Цр не 
Го ре у ЕУ.

До бро би ти од по ве ћа ња ЕЕ за дру штво су у:
- ра ци о нал ном ко ри шће њу при род них ре сур са,
- сма ње њу енер гет ске за ви сно сти,
- сма ње њу по тре ба за из град њу но вих енер гет ских по стро је ња и
- у сма ње њу штет ног дје ло ва ња на око ли ну.
Сма тра се да по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти мо же би ти нај-

јеф ти ни ја и нај про дук тив ни ја енер гет ска ал тер на ти ва, са прак тич-
но нео гра ни че ним мо гућ но сти ма. 

По себ ни ци ље ви ЕЕ су:
- Зна чај но сма ње ње не ра ци о нал не енер гет ске по тро шње у свим енер-

гет ским сек то ри ма,

- Сма ње ње не га тив ног ути ца ја ко ри шће ња енер ги је на жи вот ну сре-
ди ну,

- Сма ње ње за ви сно сти и тро шко ва уво за енер ги је и сма ње ње спољ-
но тр го вин ског де фи ци та,

-Сма ње ње енер гет ских тро шко ва до ма ћин ста ва и по бољ ша ње ком-
фо ра,

-Сма ње ње тро шко ва енер ги је у ко мер ци јал ном сек то ру и ин ду стри-
ји и по ве ћа ње њи хо ве кон ку рент но сти, од но сно сма ње ње ви со ког енер-
гет ског ин тен зи те та по при вред ним гра на ма,

- Сма ње ње тро шко ва енер ги је у јав ном сек то ру и са мим тим сма ње-
ње јав них рас хо да

- По бољ ша ње по у зда но сти елек тро е нер гет ског си сте ма, тј. сма ње-
ње пре ки да на па ја ња и гу би та ка у пре но су и ди стри бу ци ји,

- Сма ње ње тро шко ва у сек то ри ма про из вод ње, пре но са и ди стри бу-
ци је елек трич не енер ги је

Енер ге ти ку Цр не Го ре, у ци је лом лан цу од ко ри шће ња при мар них 
из во ра, пре ко по стро је ња за про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју енер ги-
је до тран сфор ма ци је и ње ног ко ри шће ња код крај њих по тро ша ча, ка рак-
те ри ше низ не ра ци о нал но сти ко је су, при је све га, по сље ди ца:

- од су ства у ду жем пе ри о ду уте ме ље не енер гет ске стра те ги је,
- ор јен та ци је на енер гет ски ин тен зив не и че сто за стар је ле тех но ло-

ЗНА ЧАЈ И УЛО ГА ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДЕ ЦР НЕ ГО РЕ 
У ВЕ ЗИ СА СТВА РА ЊЕМ ПРЕД У СЛО ВА ЗА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈУ 

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИЕЕ

O материјалу Значај и 
улога ЕПЦГ за стварање 

предуслова за реализацију 
енергетске ефикасности у 
Црној Гори, а који је разматран 
и усвојен на координацији 
извршног директора ЕПЦГ 
и из кога у овом материјалу 
објављујемо најзначајније 
дјелове, аутор материјала 
(информације) Драгутин 
Мартиновић, менаџер за 
техничка питања ЕПЦГ каже:

- Бу ду ћи на про грам ска 
опре де ље ња Вла де Цр не Го ре, 
ко ја су по др жа на ни зом за кон-
ских до ку ме на ко је је до ни је ла Скуп шти на Ре-
пу бли ке (За ко ном о енер ге ти ци, Стра те ги јом 
одр жи вог раз во ја, Стра те ги јом раз во ја енер ге-
ти ке до 2025. го ди не и Стра те ги јом енер гет-
ске ефи ка сно сти) енер гет ска ефи ка сност је 
на зна че на као јед на од те мељ них ком по нен ти 
одр жи вог раз во ја тим при је што је Ре пу бли ка 
Цр на Го ра јед на од др жа ва пот пи сни ца Атин-
ског ме мо ран ду ма о ра зу ми је ва њу.

Оба ве зе Елек тро при вре де Цр не Го ре су 
про пи са не у до не се ним за кон ским до ку мен-
ти ма ко је се, уоп ште но го во ре ћи, сво де на 
ефи ка сно ко ри шће ње про из вод них, пре но-
сних и ди стри бу тив них по стро је ња, оп ти мал-
но ко ри шће ње ка па ци те та, сма ње ње гу би та ка 
у пре но сној и ди стри бу тив ној мре жи, по бољ-
ша ње тех нич ко-тех но ло шких ка рак те ри сти ка 

опре ме и по стро је ња али и 
при пре ма ње за но ве за хтје ве 
у скла ду са ле ги сла ти вом ЕУ.

У Елек тро при вре ди је 
пре по зна то да по ве ћа ње енер-
гет ске ефи ка сно сти до при но-
си успје шни јем по сло ва њу па 
је из тог раз ло га Ко ор ди на ци ја 
Из вр шног ди рек то ра на сво јој 
VII сјед ни ци од 08.04.2008.
го ди не раз ма тра ла ин фор мр-
ци ју о зна ча ју и уло зи ЕПЦГ 
АД Ник шић у ве зи са ства-
ра њем пред у сло ва за ре а ли-
за ци ју Стра те ги је енер гет ске 
ефи ка сно сти у Цр ној Го ри и 

до ни је ла за кључ ке за да ље ак тив но сти.
И оста ли при вред ни су бјек ти као и јав ни 

сек тор ће би ти ду жни да по бољ ша ју енер гет-
ску ефи ка сност чи ме би се сма њи ле по тре бе 
за уво зом свих вр ста енер ге на та и нор мал-
но, што је за нас по себ но ва жно, елек трич не 
енер ги је, на  ко ји на чин би се убла жи ла ви со ка 
енер гет ска за ви сност Цр не Го ре од уво за.

Елек тро при вре да ЦГ се са овим про бле-
ми ма ба ви ла и у прет ход ним го ди на ма кроз 
ак тив но сти Струч ног са вје та. На те мат ској 
сјед ни ци Струч ног са вје та ко ја је одр жа на у 
апри лу 2005.го ди не раз ма тра на је те ма “Мо-
гућ ност суп сти ту ци је елек трич не енер ги је 
дру гим ви до ви ма енер ги је” ко ју је вр ло ква ли-
тет но ура дио тим струч них љу ди пок. проф др 
Јо зо Пра лас, Ми ло рад Бур зан, Мр Ми ро слав 

Мар ко вић и Ми ло рад Ве мић. У овој сту ди ји 
се вр ло де таљ но го во ри о бит ним аспек ти ма 
енер гет ске ефи ка сно сти.

Ши ра јав ност Цр не Го ре зна да је ЕПЦГ  
спро во ди ла ак ци је обез бје ђе ња тзв “ште дљи-
вих” си ја ли ца за шко ле као и за по тро ша че ко-
ји су уред но пла ћа ли ра чу не за стру ју. ЕПЦГ, 
та ко ђе, фи нан си ра уре ђе ње јед не стра ни це 
ли ста “На ци о нал на ге о гра фи ја” на ко јој се на 
при кла дан на чин, за дјеч ји уз раст, об ра ђу ју 
те ме као што су: одр жи ви раз вој, енер гет ска 
ефи ка сност, об но вљи из во ри итд. Овај по сао 
Ср ђан Пе рић из Слу жбе ПР . 

Елек тро при вре да је из ра ди ла ме то до ло шки 
оквир за ор га ни зо ва ње мо ду ла елек тро е нер гет-
ске ефи ка сно сти у основ ним шко ла ма ко ји је то-
ком школ ске 2006/07 од слу ша ло 1105 уче ни ка, 
у 43 одjе ље ња и 10 шко ла (8 у Ник ши ћу и 2 у 
Под го ри ци). Та ко ђе се пла ни ра обу ка на став ни-
ка за рад са дје цом из обла сти одр жи вог раз во ја 
и елек тро е нер гет ске ефи ка сно сти. На овом по-
слу ће, сем Слу жбе ПР, би ти ан га жо ва ни на ши 
ува же ни струч ња ци Сте ван Кне же вић Вла ди-
мир Ву јо вић и Дра гу тин Мар ти но вић.

И на кра ју, Мартиновић сматра да је из у зет-
но важно што је Ко ор ди на ци ја раз ма тра ла ову 
те му, што је до ни је ла за кључ ке за да ље ак тив-
но сти и од ре ди ла да се, за по че так, у си сте ма-
ти за ци ји од ре ди јед но ли це ко је ће се ба ви ти 
енер гет ском ефи ка сно шћу, јер се у зе мља ма 
у ре ги о ну раз ми шља да се овим про бле ми ма 
у окви ру елек тро е нер гет ских пред у зе ћа ба ве 
слу жбе, или чак и по себ ни сек то ри.

материјалу Значај и
улога ЕПЦГ за стварање

едуслова за реализацију

опре ме и по стро је ња али и
при пре ма ње за но ве за хтје ве
у скла ду са ле ги сла ти вом ЕУ.

Мар ко вић и Ми ло рад Ве мић. У овој сту ди ји
се вр ло де таљ но го во ри о бит ним аспек ти ма
енер гет ске ефи ка сно сти.

Енергетска ефикасност 
у функцији смањења увоза

ТИМ ЗА ТЕХ НИЧ КА ПИ ТА ЊА И КО ОР ДИ НА ЦИ ЈУ ПРО ЈЕ КА ТА 

Драгутин Мартиновић

ПРОЈЕКТИ
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ги је и опре му,
- нео п ти мал ног ан га жо ва ња и не а де кват ног одр жа ва ња ка па ци те та,
- не до вољ не тех нич ке кул ту ре ко ри сни ка енер ги је,
- не са вје сног и не струч ног ра да у по го ну,
- не до вољ ног зна ња и мо ти ва о мо гућ но сти ма ра ци о нал не упо тре бе 

енер ги је,
- по гре шне по ли ти ке ци је на енер ге на та.
Не при мје ре но ве ли ку и не ра ци о нал ну по тро шњу енер ги је нај бо ље 

илу стру ју сле де ћи ин ди ка то ри: по тро шња енер ги је по гла ви ста нов-
ни ка, по тро шња енер ги је по је ди ни ци дру штве ног про из во да (фак тор 
ин тен зив но сти), по уче шћу тро шко ва енер ги је у укуп ном дру штве ном 
про из во ду, у цје ли ни и по сек то ри ма, а по себ но у енер гет ски ин тен зив-
ним гра на ма ин ду стри је.Ови по ка за те љи за Цр ну Го ру су не по вољ ни у 
по ре ђе њу са раз ви је ним зе мља ма.О овим по ка за те љи ма ће би ти при че 
не ком дру гом при ли ком.

Пре ма Сту ди ји ко ју је ра дио Елек тро тех нич ки фа кул тет мо гу ће укуп-
не уште де енер ги је у свим сек то ри ма у Цр ној Го ри, без зна чај ни јих ула-
га ња, про ци је ње не на 13-13,5%, што на ни воу прог но зи ра них по тре ба 
2005.г. из но си 4100 - 4300 ТЈ. Ова уште да је екви ва лент на 1140 - 1180 
GWh елек трич не енер ги је (ко ли ко је из но сио де фи цит 1997. г.) или 
400.000 - 410.000 то на угља (око 40% по тро шње угља у ТЕ Пље вља), 
или 96.000 -98.000 то на по гон ских го ри ва. Го ди шњи ефе кат енер гет ске 
ра ци о на ли за ци је при ци је ни елек трич не енер ги је од 6.19 ц€/кWh (про-
сјеч на ци је на за 2007. год). из но си око 70 ми ли о на € 

По сто је ће ста ње и бу ду ћи трен до ви у енер гет ском сек то ру
Енер гет ски сек тор, а у окви ру ње га и ЕПЦГ, ни је сек тор не по сред не-крај-

ње по тро шње енер ги је( из у зев по тро шње за соп стве не по тре бе) али је ње гов 
зна чај из у зет но би тан за енер гет ску ефи ка сност из нај ма ње два аспе ка та:

• Вр ло је зна чај но за сва ку др жа ву ко ја во ди ра чу на о ра ци о нал ном 
ко ри шће њу сво јих енер гет ских ре сур са да иден ти фи ку је мо гућ ност 
укљу чи ва ња енер гет ског сек то ра као про мо те ра енер гет ске ефи ка сно-
сти што на ла же и ди рек ти ва Европ ске уни је 2006/32/ЕЦ.

• По тре бе за по бољ ша њем ефи ка сно сти ко ри шће ња крај ње енер ги-
је, упра вља њем по тра жњом за енер ги јом и оба ве зом про из вод ње енер-
ги је из об но вљи вих из во ра, бу ду ћи да крат ко роч но и сред ње роч но по-
сто ји ре ла тив но ма ло мо гућ но сти за би ло ка кав дру ги ути цај на усло ве 
снаб ди је ва ња енер ги јом, ка ко на из град њу но вих ка па ци те та та ко и на 
по бољ ша ња пре но са и ди стри бу ци је.

На по ста вље но пи та ње да ли енер гет ски сек тор има ин те ре са да 
бу де ин вол ви ран у ак тив но сти за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти 
од го вор би био по твр дан из сле де ћих раз ло га:

1. По бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти је, по го то во у Цр ној Го ри, од 
по себ ног зна ча ја због чи ње ни це да на ци о нал на елек тро е нер гет ска ком па-
ни ја уво зи око тре ћи ну елек трич не енер ги је за под ми ре ње по тре ба сво јих 
ко ри сни ка и да је на ша др жа ва ви со ко уво зно-енер гет ски за ви сна.

2. Оба ве зе по што ва ња за ко но дав ства Европ ске уни је. 
3. Оба ве зе по што ва ња Кјо то про то ко ла јер, по ред дви је хи дро е лек-

тра не, елек тро е нер гет ска ком па ни ја у свом са ста ву има и тер мо е лек тра-
ну код ко је ни је ри је ше но пи та ње пре чи шћа ва ња от пад них га со ва.

4. Ви со ких гу би та ка на пре но сној и ди стри бу тив ној мре жи.
5. По бољ ша ња уну тра шње еко но ми је због еви дент не мо гућ но сти 

уште да. 
Бу ду ћи да про блем енер ги је пред ста вља је дан од три нај ва жни ја про-

бле ма са вре ме ног чо вје чан ства, пи та ње из ко јих из во ра ће се у бу дућ но-
сти обез бје ђи ва зи енер ги ја ће би ти стал на те ма у на уч ним, по ли тич ким 
и при вред ним кру го ви ма.

Из у зет но је бит но на гла си ти да, иако ко ри шће ње енер ги је из об но-
вљи вих из во ра и при мје на но вих тех но ло ги ја за по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти не мо же у пот пу но сти ри је ши ти про блем не до ста ју ћих ко-
ли чи на елек трич не енер ги је,уло га енер ги је до би је не или уште ђе не на 
овај на чи на ће има ти вр ло ве ли ки зна чај. 

Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це Вла да Цр не Го ре је пред у зе ла 
низ ак тив но сти ве за нo за ефи ка сно ко ри шће ње енер ги је и пред ло жи ла 
за кон ска до ку мен та ко ја је до ни је ла Скуп шти на Цр не Го ре:

• До не шен За кон о енер ге ти ци
• Усво је на је Стра те ги ја енер гет ске ефи ка сно сти Ре пу бли ке Цр-

не Го ре 13.10.2005.го ди не. Ова стра те ги ја се им пле мен ти ра го ди шњим 
ак ци о ним пла но ви ма ко је Цр но гор ска је ди ни ца за енер гет ску ефи ка-
сност пред ла же Ми ни стар ству за еко ном ски раз вој у чи јем је са ста ву.

• Осно ва на је Цр но гор ска је ди ни ца за енер гет ску ефи ка сност 
(ЦЈЕЕ). Ову је ди ни цу, и по ред еви дент них ре зул та та ко је по сти же, по-
треб но је ка дров ски оја ча ти, опре ми ти је и у скла ду са европ ским за ко но-
дав ством и ис ку стви ма зе ма ља у окру же њу ор га ни зо ва ти је као аген ци ју 
за енер гет ску ефи ка сност. Нор мал но за ове свр хе тре ба обез би је ди ти 
ве ћа бу џет ска сред ства. 

• У де цем бру 2005. го ди не осно ван је Са вјет за енер гет ску ефи ка-
сност. 

• 2008. го ди на је про гла ше на го ди ном енер гет ске ефи ка сно сти чи-
ме је Вла да по ка за ла пот пу но ра зу ми је ва ње и зна чај ове ак тив но сти

• До не ше на је Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Цр не Го-
ре до 2025.год.

• До не ше на је Стра те ги ја одр жи вог раз во ја Ре пу бли ке Цр не Го ре 

Мје ре ко је пред у зи ма ју зе мље Европ ске Уни је

Зе мље Евро пе су у окви ру Европ ске за јед ни це а при је фор ми ра ња 
Европ ске Уни је, уви ђа ју ћи зна чај штед ње енер ги је, до ни је ле сле де ћа до-
ку мен та:

• Озна ча ва ње ( ети ке ти ра ње ) и стан дард не ин фор ма ци је о про из во ду 
и енер гет ској по тро шњи уре ђа ја у до ма ћин ству ( Ди рек ти ва 92/75/ЕЕЦ ).

• Ми ни мум за хтје ва за ефи ка сно шћу но вих то пло вод них бој ле ра, 
елек трич них хлад ња ка и за мр зи ва ча и за оп те ре ће ње флу о ре сцент не ра-
свје те ( Ди рек ти ва 92/42/ ЕЕЦ ) и дру ге.

На кон фор ми ра ња Европ ске Уни је, Европ ски пар ла мент и Са вјет до-
ни је ли су ве ли ки број до ку ме на та ко ји ма се од др жа ва чла ни ца за хтје ва 
пред у зи ма ње ни за ак тив но сти и по сти за ње ци ље ва по бољ ша ња енер-
гет ског ин тен зи те та крај ње по тро шње. До ку мен ти ко ји су од зна ча ја 
за РЦГ, иако ни је су оба ве зу ју ћи јер Цр на Го ра ни је чла ни ца Европ ске 
Уни је, су:

• Ди рек ти ва 2004/8/ЕУ о уна пре ђе њу ко ге не ра ци је на те ме љу по тро-
шње ко ри сне енер ги је на уну тра шњем тр жи шту енер ги је(до пу на ди рек-
ти ве 92/42/ЕЕЗ)

• Ди рек ти ва 2003/54/ЕУ- за јед нич ка пра ви ла за уну тра шње тр жи-
ште зем ним га сом

• Ди рек ти ва 2003/55/ЕУ- за јед нич ка пра ви ла за уну тра шње тр жи-
ште елек трич ном енер ги јом

• Ди рек ти ва 2002/91/ЕУ- енер гет ске пер фор ман се згра да.
• Ди рек ти ва 2001/77/ЕУ о уна пре ђе њу ко ри шће ња елек трич не енер-

ги је из об но вљи вих из во ра на уну тра шњем тр жи шту елек трич не енер-
ги је 

• Ди рек ти ва 2006/32/ЕУ- о ефи ка сно сти ко ри шће ња крај ње енер ги је 
и енер гет ских услу га

Ов дје ће би ти ко мен та ри са на са мо она до ку мен та ко ја се ди рект но од-
но се на про мо ци ју ефи ка сно сти ко ри шће ња крај ње енер ги је и оси гу ра ње 
кон ти ну и ра ног ра ста и одр жи во сти тр жи шта енер гет ских услу га. Тач ни-
је ре че но, ов дје ће нај ви ше ри је чи би ти о Ди рек ти ви 2006/32/ЕУ ко ја је 
пот пу но у скла ду са Ди рек ти вом 2003/54/ЕУ о за јед нич ким пра ви ли ма за 
уну тра шње тр жи ште елек трич ном енер ги јом и Ди рек ти вом 2003/55/ЕУ о 
за јед нич ким пра ви ли ма за уну тра шње тр жи ште зем ним га сом ко је пред ви-
ђа ју мо гућ ност ефи ка сног ко ри шће ња енер ги је и упра вља ње по тра жњом 
као ал тер на ти ву но вом снаб ди је ва њу и за шти ти око ли не.

Ди рек ти ва 2006/32/ЕЦ (основ ни ста во ви и пре по ру ке)

По бољ ша ње ефи ка сно сти ко ри шће ња крај ње енер ги је ће до при ни је ти 
сма ње њу ко ри шће ња при мар не енер ги је, убла жа ва њу еми си је ЦО2 и дру-
гих га со ва ста кле не ба ште и на тај на чин спре ча ва њу опа сних кли мат ских 
про мје на. Ко ли чи на тих еми си ја стал но ра сте те је за то те же ис пу ња ва ти 
оба ве зе из Кyото про то ко ла. Ше сти ак ци о ни про грам очу ва ња жи вот не 
сре ди не од ре ђен Од лу ком бр. 1600/2002/ЕУ Европ ског пар ла мен та и Са-
вје та пред ви ђа да су по треб на даљ ња сма ње ња ка ко би се по сти гао ду го-
роч ни циљ Оквир не кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о про мје ни кли ме, о 
ста би ли за ци ји кон цен тра ци је га со ва ста кле не ба ште у ат мос фе ри на ни во 
ко ји би спри је чио опа сно људ ско упли та ње у про мје не кли ме.

 По бољ ша ње ефи ка сно сти крај ње енер ги је ће омо гу ћи ти да се ис ко-
ри сте еко но мич но уште ђе не ко ли чи не енер ги је на при вред но ефи ка сан 
на чин. До та квих уште ђе них ко ли чи на енер ги је ла ко се мо же до ћи уз 
по моћ мје ра за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти. 

У свим овим до ку мен ти ма јав ни сек тор, гдје по За ко ну о енер ге ти ци спа-
да и Елек тро при вре да Цр не Го ре, има уз оста ле сек то ре по себ но мје сто.

Ди стри бу те ри енер ги је, опе ра то ри ди стри бу тив ног си сте ма и пред-
у зе ћа за ма ло про да ју енер ги је мо гу по бољ ша ти ефи ка сно ко ри шће ње 
крај ње енер ги је. Мак си мал но уве ћа ње до би ти за ди стри бу те ре енер ги је, 
си стем ске опе ра то ре ди стри бу ци је и пред у зе ћа за ма ло про да ју енер ги-
је тре ба да бу де уско по ве за но са про да јом енер гет ских услу га што је 
мо гу ће ве ћем бро ју ко ри сни ка, умје сто про да је што је ви ше мо гу ће 
енер ги је сва ком ко ри сни ку.

Крај њим ко ри сни ци ма је нео п ход но обез би је ди ти ра зум ну ко ли чи-
ну ин фор ма ци ја о њи хо вој по тро шњи, као што су ин фор ма ци је о до-
ступ ним мје ра ма за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти, о упо ред ним 
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ди а гра ми ма по тро шње крај њих ко ри сни ка или објек тив не тех нич ке 
спе ци фи ка ци је за опре му ко ја ко ри сти енер ги ју. Све вр сте ин фор ма ци ја 
у ве зи с енер гет ском ефи ка сно шћу тре ба у од го ва ра ју ћем об ли ку, укљу-
чу ју ћи и ра чу не, до ста вља ти ре ле вант ној ци ља ној јав но сти. 

Ци ље ви уште де енер ги је и оба ве зе ко ри шће ња крај ње енер ги је 
и енер гет ских услу га

Циљ ко ји је по ста вљен Ди рек ти вом 2006/32 је по сти за ње све о бу хват-
ног на ци о нал ног оквир ног пла на уште де енер ги је, ко ји у де ве тој го ди ни 
при мје не ове ди рек ти ве из но си 9%, до ко јег се до ла зи пу тем енер гет-
ских услу га и дру гих мје ра за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти.

Ди стри бу те ри енер ги је, си стем ски опе ра то ри ди стри бу тив не мре же 
и/или пред у зе ћа за ма ло про да ју енер ги је су ду жни да:

(а) на за хтјев, али не ви ше од јед ном го ди шње, оси гу ра ју пот пу не 
ста ти стич ке ин фор ма ци је о њи хо вим крај њим ко ри сни ци ма, ор га ни ма 
или аген ци ја ма или дру гим име но ва ним ти је ли ма. 

(б) се уз др жа ва ју од свих ак тив но сти ко је би мо гле оме та ти по тра-
жњу за енер гет ским услу га ма или ко је би спре ча ва ле раз вој тр жи шта 
енер гет ским услу га ма и дру гих мје ра за по бољ ша ње енер гет ске ефи-

ка сно сти.
Нео п ход но је спро ве сти мје ре да за уче сни ке на тр жи шту ко ји ни је-

су ди стри бу те ри енер ги је, си стем ски опе ра те ри ди стри бу тив них мре жа 
и пред у зе ћа за ма ло про да ју енер ги је као нпр. ЕСЦО,мон те ри енер гет ске 
опре ме, енер гет ски са вјет ни ци по сто је до вољ ни по сти ца ји, јед на ки и 
по ште ни усло ви кон ку рен ци је, да не за ви сно ну де и пру жа ју енер гет ске 

услу ге, енер гет ске пре гле де и мје ре за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно-
сти.

Све ове мје ре ће, та ко ђе, би ти од по себ ног зна ча ја за ЕПЦГ.
Та ко ђе је оба ве зно спро ве сти мје ре (Вла да и Ре гу ла тор на аген ци ја) 

да се од стра не они по сти ца ји у та ри фа ма за пре нос и ди стри бу ци ју енер-
ги је, ко ји не по треб но по ве ћа ва ју ко ли чи ну ди стри бу и ра не или пре не се-
не енер ги је. У ве зи с тим а у скла ду с чла ном 3(2) Ди рек ти ве 2003/54/ЕУ 
мо гу на мет ну ти Пред у зе ћи ма ко је дје лу ју у сек то ри ма елек трич не енер-
ги је оба ве зу јав ног дје ло ва ња ве за но уз енер гет ску ефи ка сност.

По треб но је обез би је ди ти до ступ ност ефи ка сних, ви со ко ква ли тет-
них си сте ма енер гет ских пре гле да ко ји су на ми је ње ни утвр ђи ва њу по-
тен ци јал них мје ра за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти .

При мје ри при хва тљи вих мје ра за по бољ ша ње 
енер гет ске ефи ка сно сти:

Стам бе ни сек тор
(а) гри ја ње и хла ђе ње (нпр. то плот не пум пе, но ви ефи ка сни бој-

ле ри, ин ста ла ци ја/ефи ка сна до град ња си сте ма за да љин ско гри ја ње/
хла ђе ње);

(б) изо ла ци ја и про вје тра ва ње (нпр. изо ла-
ци ја шу пљи на зи до ва и кро ва, дво стру ко/тро-
стру ко

уста кљи ва ње про зо ра, па сив но гри ја ње и 
хла ђе ње);

(ц) то пла во да (нпр. ин ста ла ци ја но вих уре-
ђа ја, не по сред на и ефи ка сна упо тре ба при гри ја-
њу про сто ра, ма ши не за пра ње);

(д) ра свје та (нпр. но ве енер гет ски ефи ка сне 
свје тиљ ке, ди ги тал ни над зор ни си сте ми, ко ри-
шће ње де тек то ра по кре та за си сте ме ра свје те у 
по слов ним згра да ма);

(е) ку ва ње и хла ђе ње (нпр. но ве ефи ка сне 
на пра ве, си сте ми вра ћа ња то пло те);

(ф) дру га опре ма и на пра ве (нпр. на пра ве за 
ком би но ва ну про из вод њу то пло те и елек трич-
не енер ги је, но ве енер гет ски ефи ка сне на пра ве, 
вре мен ски над зор за оп ти ми за ци ју ко ри шће ња 
енер ги је, сма ње ње гу би та ка у ста њу при прав но-
сти, мон та жа кон ден за то ра за сма ње ње ре ак тив-
не сна ге, тран сфор ма то ри с ни ским гу би ци ма);

(г) из град ња об но вљи вих из во ра енер ги је 
при че му се сма њу је ко ли чи на ку пље не енер ги-
је(нпр. си сте ми с со лар ним ко лек то ри ма, то пла 
са ни тар на во да, гри ја ње и хла ђе ње про сто ра по-
мо ћу сун ча не енер ги је);

Ин ду стриј ски сек тор

(х) про из вод ни про це си (нпр. ефи ка сни ја 
упо тре ба ком при мо ва ног ва зду ха, кон ден за та, 
пре ки да ча и вен ти ла, упо тре ба ауто мат ских и 
ин те гри са них си сте ма, ефи ка сност у ста њу при-
прав но сти (станд-бy мо де));

(и) мо то ри и по гон ски си сте ми (нпр. по ве-
ћа на упо тре ба елек трон ских ко ман ди, по гон ских 
си сте ма с про мјењ љи вом бр зи ном, укуп но про-
гра ми ра ње апли ка ци ја, фре квент ни пре тва ра чи, 
елек трич ни мо то ри с ви со ком ефи ка сно шћу);

(ј) вен ти ла то ри, по гон ски си сте ми с про мје-
њи вом бр зи ном и про вје тра ва ње (нпр. но ви уре-
ђа ји на пра ве/си сте ми, упо тре ба при род не вен ти-
ла ци је);

(к) упра вља ње по тра жњом (нпр. упра вља ње 
по тро шњом, над зор ни си сте ми за сма ње ње вр-
хо ва по тро шње);

(л) ко ге не ра ци ја с ви со ком енер гет ском ефи-
ка сно шћу (нпр. уре ђа ји за ком би но ва ну про из-
вод њу то пло те и елек трич не енер ги је);

Оба ве зно је уве сти си сте ме за енер гет ско озна ча ва ње.
Но ви на ће би ти и из мје на За ко на о јав ним на бав ка ма гдје ће се 

ин си сти ра ти на спро во ђе ње мје ра енер гет ске ефи ка сно сти при ли ком 
на бав ке опре ме.

                   Ме на џер за тех нич ка пи та ња,
                              Дра гу тин Мар ти но вић, дипл.ел.инж.

1. Ко ор ди на ци ја Из вр шног ди рек то ра је 
при хва ти ла ин фор ма ци ју Зна чај и уло га Елек-
тро при вре де Цр не Го ре АД Ник шић у ве зи са 
ства ра њем пред у сло ва за ре а ли за ци ју Стра-
те ги је енер гет ске ефи ка сно сти у Цр ној Го ри

2. Ко ор ди на ци ја оцје њу је да је, об зи ром 
на зна чај овог пи та ња, по треб но:

o у пр вом ко ра ку, да по сло ве ве за но за 
енер гет ску ефи ка сност ра ди из вр ши лац чи-
је ће рад но мје сто би ти си сре ма ти зо ва но у 
окви ру Ти ма за тех нич ка пи та ња и ко ор ди на-
ци ју про је ка та на ни воу АД.

o  На кон фор ми ра ња ор га на-ин сти ту ци ја 
на ни воу др жа ве ко ји ће се ба ви ти по сло ви ма 
енер гет ске ефи ка сно сти раз мо три ти мо гућ-
ност и по тре бу за фор ми ра ње по себ не ор га-
ни за ци о не је ди ни це ко ја би се ба ви ла тим 
по сло ви ма на ни воу АД. 

3. Елек тро при вре да ће по др жа ти ак тив-
но сти ко је су пред ви ђе не Стра те ги јом енер-
гет ске ефи ка сно сти Цр не Го ре: 

- охра бри ва ње и пру жа ње фи нан сиј ске 
по др шке про јек ти ма ко ји се ба ве енер гет-
ском ефи ка сно шћу

- са Ми ни стар ством за еко ном ски раз вој, 
од но сно цр но гор ском је ди ни цом енер гет ске 
ефи ка сно сти, уче ство ва ти у кам па ња ма за по-
дсти ца ње сви је сти о нео п ход но сти штед ње 
елек трич не енер ги је:

o ко ри шће њем уре ђа ја са ве ћим сте пе-
ном ко ри сно сти (стан дард не на љеп ни це о 
кла си уре ђа ја),

o еду ка ци јом по тро ша ча,
o штам па њем бро шу ра,
o на град ним фон до ви ма за успје шан про-

грам енер гет ске ефи ка сно сти
- Спро во ђе ње ак ци ја : ште дљи ве си је ли це и сл.
- Пред ла га ње и при пре ма ње про гра ма 

струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка из обла-
сти елек тро е нер гет ске ефи ка сно сти

- Ре а ли зо ва ње се ми на ра за обу ку на став-
ни ка ко ји пре да ва ју на став не пред ме те у чи-
јим је пред мет ним про гра ми ма за сту пље на 
област енер ге ти ке.

- На ста вља ње ути ца ја на уво ђе ње и ино-
ви ра ње на став них пред ме та ко ји се ба ве те-
ма ти ком ра ци о нал не по тро шње и штед ње 

енер ги је.
4. Све пла ни ра не по сло ве ће у пр вој фа зи  

оба вља ти Тим за тех нич ка пи та ња и ко ор ди на-
ци ју про је ка та,одје ље ње ПР-а ЕПЦГ и по себ ни 
рад ни ти мо ви од ре ђе ни рје ше њем Из вр шног 
ди рек то ра до фор ми ра ња ор га ни за ци о не је ди-
ни це за енер гет ску ефи ка снот на ни воу АД.

5. Ко ор ди на ци ја оцје њу је да је нео п ход но 
са чи ни ти ак ци о ни план енер гет ске ефи ка сно-
сти у ЕПЦГ у ко ме ће се де фи ни са ти сва зна чај-
на пи та ња ве за на за ову област а по себ но:

- уче ство ва ње у ак тив но сти ма при пре ме и 
до но ше ња За ко на о енер гет ској ефи ка сно сти 
у ди је лу ко ји се од но си на Елек тро при вре ду,

- Иден ти фи ка ци ја по сто је ћег ста ња у 
свим енер гет ским објек ти ма у ДОО,

- Иден ти фи ка ци ја по тен ци јал них мо гућ-
но сти за енер гет ске уште де,

- Из ра да ак ци о ног про гра ма са пред ло-
гом мје ра за сље де ће ак тив но сти:

o ко ге не ра ци ја – па ра лел на про из вод ња 
то плот не и елек трич не енер ги је

o сма ње ње гу би та ка на пре но сној и ди-
стри бу тив ној мре жи

o по ве ћа ње ефи ка сно сти про из вод ње
o сма ње ње штет них ути ца ја на око ли ну
o сма ње ње гу би та ка при мар не енер ги-

је (ква ли тет угља, сте пен ко ри сног деј ства, 
ве ћа ис ко ри сти вост хи дро по тен ци ја ла, сма-
ње ње гу би та ка во де у аку му ла ци ја ма и ка-
на ли ма и тд.).

- При пре ма ње до ку мен та ци је за ак тив-
но сти пред ви ђе не до ма ћом и европ ском 
ле ги сла ти вом:

o из вје шта ји и ди ја гра ми о по тро шњи 
енер ги је крај њих ко ри сни ка

o мје ре ње уште да ел.енер ги је
o пру жа ње кон сал тинг услу га 
o пре по ру ке ди стри бу те ри ма за уград њу 

но вих бро ји ла за но ве објек те и за објек те ко-
ји се ре кон стру и шу са при ка зи ва њем вре ме-
на нај ви ше по тро шње.

 - При пре ма ње за при мје ну но вог на чи на 
јав не на бав ке гдје ће се кроз из мје не За ко на 
о јав ним на бав ка ма ути ца ти на на бав ку опре-
ме ко ја при па да стан дар ди ма енер гет ски ефи-
ка сне опре ме. 

ЗАКЉУЧЦИ КООРДИНАЦИЈЕ

ПРОЈЕКТИ
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