
OTVORENA NOVA TRAFOSTANICA 

  

 Dana 02.04.2015. 

godine, u prisustvu predsje-

dnika Opštine Danilovgrad 

Branislava Đuranovida, pre-

dsjednika Skupštine opštine 

Danilovgrad dr Miodraga 

Đurovida, potpredsjednika 

Opštine Danilovgrad Zorana 

Boškovida, kao i direktora 

Elektrodistribucije Podgorica 

Jagoša Pupovida, tehničkog 

direktora Elektrodistribucije 

Podgorica Mihaila Radenovida i rukovodioca Poslovnice Elektrodistribucije u Danilovgradu 

Ranka Šaranovida, otvorena je nova trafostanica NDTS snage 630 kVA u mjestu Grlid. Otvaranju 

je prisustvovalo i rukovodstvo lokalne uprave, odbornici, predstavnici MZ Danilovgrad I i 

mještani naselja Grlid. 

 Prisutne je u ime mještana pozdravio Ratko Lakid, koji je istakao da je puštanjem u rad 

nove trafostanice riješen problem mještana ovog naselja po pitanju stabilnog napajanja 

električnom energijom, te da de ova investicija znatno doprinijeti poboljšanju u kvalitetnom 

snabdijevanju električnom energijom. 

 U ime MZ Danilovgrad I prisutnima se obratio odbornik Darko Mrvaljevid koji je ukazao 

da se saradnjom, kao što je u ovom slučaju Opštine Danilovgrad, Elektroprivrede CG i mještana, 

kao i zajedničkim aktivnostima može značajno unaprijediti kvalitet života građana. Pri tome je 

naglasio da obezbjeđenje dobrog puta, vode i struje predstavlja prioritet, kao i da su u 

prethodnom periodu realizovana značajna ulaganja na elektromreži i u ostalim djelovima 

opštine Danilovgrad.   

 Direktor Elektrodistribucije Podgorica Jagoš Pupovid je ukazao da je nova trafostanica u 

mjestu Grlid, jedan u nizu projekata koji se realizuju u opštini Danilovgrad, obzirom da je 

Elektroprivreda CG, kao i niz drugih institucija, prepoznala Opštinu Danilovgrad kao opštinu sa 

potencijalima, u kojoj građani žele da žive i isti svakodnevno dobijaju na kvalitetu života. 

Najavio je i tri projekta čija realizacija počinje u opštini Danilovgrad, a to su nove trafostanice u 

mjestu Šabov krug, Zagreda i Mosori, obzirom da je cilj da svaki potrošač u opštini Danilovgrad 

ima sigurno napajanje. 

 Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranovid je istakao da nova trafostanica 

predstavlja značajnu investiciju za mještane ovog kraja, koja obezbjeđuje sigurno i kvalitetno 



snabdijevanje električnom energijom. Istakao je da je nova trafostanica jedan u nizu 

realizovanih projekata, te da je u poslednjih pet godina u ovaj kraj uloženo oko 240.000 eura, 

kada su u pitanju voda, put i struja. Takođe, uz zahvalnost Elektroprivredi CG na dosadašnjim 

projektima realizovanim u opštini Danilovgrad, istakao je da de tri nove trafostanice u mjestu 

Šabov krug, Zagreda i Mosori, ukupne vrijednosti 220.000 eura, značajno doprinijeti poboljšanju 

uslova života građana. 

 Podsjedamo, nova NDTS trafostanica je snage 630 kVA, dužina trase je 722 m, a napaja 

se podzemnim kablom dužine 2166 m, iz gradske mreže, koja je povezana u prsten. Ukupna 

vrijednost investicije je 66.000 eura.   


