
OTVORENA NOVA TRAFOSTANICA 

 

 Dana 24.12.2013. godine, u prisustvu predsjednika Opštine Danilovgrad Branislava 

Đuranovića, predsjednika Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodraga Đurovića, rukovodstva 

lokalne uprave, odbornika lokalnog parlamenta, predstavnika MZ Danilovgrad III i mještana 

naselja Lalevići,  otvorena je nova trafostanica MBTS „Lalevići“ 10/0.4 kV. 

 Prisutne je pozdravio predsjednik MZ Danilovgrad III Miroslav Ivanović, kao i Miodrag 

Ivanović, odbornik Skupštine opštine Danilovgrad, koji je istakao da je puštanjem u rad nove 

trafostanice riješen dugogodišnji problem mještana ovog naselja po pitanju stabilnog napajanja 

električnom energijom, te da je ova investicija od velikog značaja i za buduće generacije.  

 Odbornik Ivanović je istakao da je ovo jedan u nizu projekata koje je realizovala Opština 

Danilovgrad, podsjetivši ujedno i na asfaltiranje puta u naselju Lalevići, pri čemu je naglasio da 

Opština Danilovgrad realizuje projekte koji su u funkciji svih građana opštine, bez obzira na 

političku ili bilo koju drugu pripadnost. Iskoristio je i priliku da se zahvali Elektrodistribuciji – 

Poslovnica Danilovgrad i njenom rukovodiocu Ranku Šaranoviću. Takođe se zahvalio i Ranku 

Ivanoviću koji je dodijelio bez nadoknade zemlju za objekat trafostanice. 

 



 Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović pozdravio je prisutne i istakao da je 

nova trafostanica značajna investicija za mještane ovog kraja, pri čemu je istakao da je 

trafostanica snage 630 kV i vrijednosti 60.000 €, kao i da je postavljen visokonaponski kabal 

dužine 1770 m, a čija vrijednosti iznosi 50.000 €. Predsjednik je istakao da lokalna uprava uvijek 

nastoji da, u skladu sa svojim mogućnostima, izađe u susret građanima opštine Danilovgrad. 

 Takođe je podsjetio prisutne na novoizgrađenu trafostanicu 35/10 kV u Danilovgradu, 

koja je zvanično otvorena prije nepunih mjesec dana, kao veoma značajan infrastrukturni 

objekat u opštini, čija je investicija iznosila oko 2 miliona eura, a zahvaljujući kojoj je i 

snabdijevanje električnom energijom značajno poboljšano. 

  Ovom prilikom je još jednom izrazio zahvalnost Elektroprivredi Crne Gore i Poslovnici 

Elektrodistribucije u Danilovgradu. Takođe, uputio je i pohvale Ranku Ivanoviću za ustupljeno 

zemljište za objekat nove trafostanice u Lalevićima, istakavši da je to još jedan u nizu pozitivnih 

primjera kako se građani odnose prema opštini u kojoj žive. 

 

 

  




